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       Se entendésemos a vida no centro como a 
vida nun barco,  poderiamos dicir  que os cursos 
son  as  mareas  dos  pesqueiros  ou  mesmo  as 
travesías dos grandes barcos. A tripulación sería 
a Comunidade Educativa, formada por alumnado, 
familias,  persoal  non  docente  e  profesorado. 
Daquela, o centro xa estaría preto de rematar a 
trixésimo primeira  travesía.  A  primeira  comezou 
aló en outubro de 1978.
    Co  paso  do  tempo,   despois  de  tantas 
travesías, os temporais, cos seus golpes de mar, 
van facendo da tripulación, unha tripulación cada 
ano  máis  curtida  no  desenvolvemento  do  seu 
labor,  que  non  é  doado.  Dende  aquí  quero 
felicitarvos a todos e a todas polo voso traballo, co 
que propiciades unha ruta tranquila e segura.
Testemuña destas viaxes, a modo de caderno de 
bitácora, MARUXÍA ve a luz coa chegada a porto. 
Nas súas páxinas verás como foi a vida ao longo 
do curso. Aproveita o descanso do verán e goza 
coa súa lectura.
     Agora xa toca preparar a seguinte travesía: 
planificar  rutas  e  tripulación,  preparar  víveres, 
reforzar a nave... Así é a vida no porto, o porto 
que marca a fronteira entre un curso e o seguinte. 
Por  último,  non  quería  deixar  pasar  a 
oportunidade de desexarvos a todas e todos un 
feliz verán.
 Juan Sama

Saúda
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Exposicións

No  programa  de  actos  para  conmemorar  o  XV  Aniversario  da  “A.C.  Os  Matos” 
incluíronse dúas exposicións. A primeira levaba o título de “Publicacións da A.C. Os 
Matos”.  Na  entrada  principal  do  I.E.S.  Perdouro  estaban  expostas  as  distintas 
publicacións  que  ao  longo  de  tres  lustros  editou  a  propia  Asociación;  a  mostra  foi 
visitada por toda a comunidade educativa. 

Exposicion de fotografia

       A segunda exposición era de fotografía e trataba sobre “A Ruta de 
Pardo  de  Cela”.  Foi  cedida  pola  Asociación  “O  Mundo  de  Galea”  e 
estivo exposta nas instalacións do Colexio  Público “Vista  Alegre”.  Os 
alumnos de 1º  e  2º  de E.S.O.,  despois  de ver  as  imaxes,   recibiron 
información sobre os distintos lugares expostos. Contribuíuse deste xeito 
a   que  os  rapaces  coñezan  e  valoren  o  rico 
patrimonio natural, histórico, artístico e monumental 
da nosa comarca.  

Actividades conmemorativas 
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San Xoán Bosco

Para celebrar a festividade de “San Xoán Bosco”, o patrón do Instituto, a Asociación Cultural 
“Os Matos” organizou unha serie de actividades deportivas para os alumnos de 1º e 2º de 
E.S.O. Houbo campionatos individuais de xadrez e damas e, por parellas, de construción de 
puzzles. Na última xornada todos os grupos deste 1º Ciclo de E.S.O. divertíronse cos xogos 
populares  realizados  no  Pavillón  Polideportivo  “Vista  Alegre”.  Ao  remate  dos  mesmos 
sorteouse unha camiseta do equipo de fútbol do Real 
Madrid, remitida pola directiva deste equipo.    
A  directiva  da  Asociación  Cultural  quere  agradecer  a 
Asociación “O Mundo de Galea” e ao Real Madrid C. F. 
a atención que tiveron coa nosa Asociación.

Charla de Xosé Manuel Carballo

O día 29 de xaneiro os dous cursos de 1º de E.S.O. 
tiveron unha charla con Xosé Manuel Carballo 
Ferreiro. Á parte de ser cura rural e mestre na Terra 
Chá, tamén é escritor, ilusionista, humorista, 
animador cultural e social e colaborador  habitual en 
distintos medios de comunicación. É unha figura 
importante no mundo da cultura galega polas súas 
obras publicadas e polo seu labor nos distintos 
campos en que traballa. Ao longo da charla os alumnos puideron coñecer a biografía e o labor 
desenvolvido por este home polifacético. O acto rematou cuns trucos de cartas que causaron a 
admiración e o sorriso dos presentes.
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 O cronista oficial de Burela,  visitou o noso instituto

            O cronista oficial de Burela, don Benjamín González Quelle, visitou o noso 
instituto para dar una pequena charla a varios cursos. O antigo párroco burelés falounos 
de como foi a súa vida antes de chegar a Burela, comentounos a súa estancia na nosa 
vila e deunos algún consellos respecto á nosa vida profesional e ás nosas relacións 
coas  rapazas.  Na  visita,  houbo  momentos  emotivos,  cando  o  párroco  recordaba 
situacións especiais da súa vida, como un desastre marítimo.
             A visita rachou coa monotonía da clase e axudou a coñecer datos sobre o 
cronista da nosa cidade e sobre a propia Burela uns anos atrás.

Borja Pernas Rubal
  



                                  

   O 
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FERNANDO LALANA NO PERDOURO

O  pasado  27  de  marzo  recibimos  no  I.E.S.  Perdouro  a  visita  do  escritor 
zaragozano de  literatura infantil  e  xuvenil,  Fernando Lalana.  A charla-coloquio estivo 
dirixida ao alumnado de 3º de E.S.O. que previamente lera un dos seus libros de intriga 
máis lidos, La Tuneladora. 

Este libro é un dos máis dos 100 títulos escritos polo autor, quen foi galardoado 
entre outros premios co Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil pola súa obra 
levada ao cine Morirás en Chafarinas. 

Ao igual que acontecera no ano 2001, ano no que Fernando Lalana visitara por 
primeira vez o noso Centro para comentar co alumnado outro dos seus coñecidos títulos, 
El paso del Estrecho, esta vez foi tamén un encontro moi satisfactorio. Os alumnos e 
alumnas de 3º de E.S.O. aproveitaron esta oportunidade para facerlle preguntas sobre a 
vida que leva a diario un escritor, sobre as súas personaxes ou sobre que percorrido fai 
un libro dende que o autor o remata ata que chega ás mans dos lectores, entre outras 
moitas cuestións polas que os rapaces tiñan curiosidade. 

  

Mª José Andión Fontela 
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Entre as actividades levadas a cabo no segundo 
trimestre polos departamentos de lingua galega e literatura 
e mailo de normalización e dinamización lingüística, atópase 
o obradoiro de narrativa dirixido aos alumnos de 4º da ESO 
e 1º de Bacharelato. Esta iniciativa trouxo ao noso instituto o 
xornalista e novelista Santiago Jaureguizar. No caso dos 
alumnos de Educación Secundaria, esta proposta foi levada 
a cabo en dúas sesións lectivas, mentres que nos de 
bacharelato tan só nunha. 
Ambos os dous cursos desenvolveron diferentes actividades 
que axudaron a descubrir o lado máis creativo de cada un 
dos alumnos. Así mesmo, amosou que un texto pode xurdir 
dunha idea singular, e así pódese obter un tipo ou outro de 
narración, variando os diferentes aspectos da mesma. Unha 
granada, unha canción ou mesmo un cadro de  Georges de 
la Tour foron algúns dos elos que fixeron surxir os relatos 
tirados da gabeta de ideas de todos os rapaces e á súa vez, 
 poden ser os argumentos de múltiples historias que xurdan 
dos recunchos máis pequenos da imaxinación. Deste xeito, 
Jaureguizar transmitiu, entre simpatías e bromas, que 
realizar unha composición literaria resulta entretido e 
aparece nas situacións máis cotiás da vida.

Dirixido aos alumnos de 4º ESO e 1º Bacharelato.

Por Lucía Barrera López
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  O pasado día 18 de marzo os alumnos de 1º de 
Bacharelato, asistimos a unha obra de teatro na casa da 
cultura de Burela. Baixamos todos xuntos desde o 
instituto arredor das 11:30 e acompañados polo 
alumnado,de variada idade, doutros intitutos da comarca 
fomos testemuñas da representación teatral Pisa la raya 
do grupo vasco Pikor.
A obra trataba o tema do uso das drogas por parte dos 
adolescentes. Os actores eran dúas rapazas e dous 
rapaces que explicaban as experiencias de cada un. 
Facíano ensinando o que ocorría nas súas noites de 
festa ou mesmo nunha tarde de reunión. Cada un deles 
tiña unha visión diferente do mundo das drogas: uns 
defendíanas e outros rexeitaban os seus efectos, pero 
finalmente todos facían uso delas, en maior ou menor 
medida. Tamén trataron de aclarar que non se deben 
apartar as “drogas legais”, é dicir, o tabaco e o alcohol, 
das “ilegais”, posto que, á fin e ao cabo, son igualmente 
drogas. Demostraron tamén que a elección está nas 
mans de cada un, non de ningunha “mala influencia” nin 
nada que se lle pareza. 
    Así pois, a obra resultou entretida posto que a súa 
mensaxe estaba envolta cunha gran dose de humor que 
facía que o espectador tomase maior interese na historia.
Ao remate da obra, voltamos para o instituto de novo, 
aínda entretidos co resultado da obra.

Por   Ainara Díaz Geada
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Despois da boa acollida que o pasado curso tivo entre o alumnado e o profesorado a 
xornada adicada ó mundo da Banda Deseñada, o Grupo de Traballo da Biblioteca do IES 
Perdouro  decidiu  celebrar  os  PRIMEIROS ENCONTROS DE BANDA DESEÑADA NA 
MARIÑA, a denominada 9ª arte.
As  actividades  programadas  durante  todo  o  mes  de  maio, 
inauguradas  no  mes  de  abril,  foron  moi  variadas.  A  idea 
principal  do  Equipo  de  Traballo  foi  a  de   achegarnos   ós 
alumnos,  e  por  que  non,  tamén  ó  profesorado,   a  este 
particular xeito de conxugar o mundo da imaxe e da escritura.

Do  segundo  obradoiro  “Iniciación  á  BD”  encargouse  “Cerditos  de 
Guinea  Cómics”.  O  proceso  de  creación  dos  personaxes,  do 
guión, a planificación da páxina e o entintado 
final,  foi  o  programa  impartido  por  esta 
editorial especializada no mundo da BD. 

A inauguración así como a presentación do cartel ós medios de comunicación 
fíxose na Biblioteca do centro.  Kiko da Silva,  debuxante,  director  e editor  da 
revista galega “Retranca” e una das figuras principais do panorama da edición 
galega de Banda Deseñada foi o encargado de impartir o primeiro obradoiro dos 
ENCONTROS. 
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Tamén contamos  nos  Encontros  con proxeccións 
de  películas  e  de  curtas  de  animación  que 
espertaron a curiosidade entre os alumnos.

Agradecemos o seu apoio e 
colaboración á delegación de Cultura do Concello de Burela e ao Equipo de 
Normalización e Dinamización Lingüística do centro. 
Se queredes saber máis do labor desenvolvido en torno á banda 
deseñada, podedes visitar 
http://www.bandadesexada.blogspot.com   

Para rematar os Encontros, convocamos o primeiro concurso de 
creación de BD en dúas categorías, aberta e escolar; as bases 
foron enviadas ós distintos centros de ensino  e escolas de arte 
de  Galicia.  A  resposta  ó  concurso  foi  moi  positiva  xa  que 
recibimos traballos de distintos centros da Mariña e do resto de 
Galicia.  Na primeira  quincena de xuño fallaremos os  premios 
sendo os mellores seleccionados para a súa publicación.

 A exposición “As bases da Banda”  da Consellería  de 
Cultura  da  Xunta,  tratou  a  parte  da  historia,  dos 
recursos narrativos e do proceso de creación da BD, a 
carón disto, aproveitamos para que varios personaxes 

de  BD  coñecidos  dos  alumnos,  nos  acompañaran  por  todo  o  centro  e 
quedaran “Atrapados nas viñetas” do instituto. O proceso de 
creación destes personaxes cos alumnos foi moi divertido e 
ó final dos Encontros cada un levou o seu para a súa casa.

Vémonos o vindeiro curso nos 2º Encontros de Banda Deseñada na Mariña.  
Grupo de traballo da Biblioteca 

http://www.bandadesexada.blogspot.com/
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María Rivas López

Referente  ao  vídeo  que  gravamos  na  clase  de  informática, 
estou satisfeita, xa que me pareceu un traballo moi importante 
porque cada un de nós tiñamos un papel que desempeñar sen 
meternos no traballo de outros. 
O 30 de marzo foi un día moi intenso, chegamos ao instituto e 
puxémonos  inmediatamente  a  preparar  as  cousas  para 
comezar  a  gravar  canto  antes.  Tiñamos  o  problema de  que 
había que controlar cando soaba o timbre e cando andaban os 
rapaces  polo  corredor  para  cambiar  de  clase,  do  contrario 
fastidiábasenos a escena. Tivemos que comer preto do instituto 
para non perder tempo e comezar a gravar a sesión da tarde 
canto antes. Sobre as 6:30 da tarde, máis ou menos, tiñamos todo listo; só quedaba montalo 
durante as seguintes calses de informática a gusto de cada quen. 
Foi  unha  experiencia  moi  boa  para  aprender  a  facer  as  cousas  debidamente,  e  por  iso 
debémoslle dar as grazas a Esperanza, a profesora de informática, que foi quen nos propuxo o 
traballo e nos animou a facelo, e tamén agradecerlle a Matías as súas clases maxistrais que 
nos serviron de moito para que saíra un traballo decente. 
Por último, só dicir que eu estaría encantada de volver a repetir a experiencia sen pensalo.

Andrea Rico Pedrosa

Ola,  son  Andrea,  e  na  gravación  era  a  axudante  de 
produción. O meu labor consistía en traer o material que 
utilizamos na gravación e, se facía falta algo, ilo buscar. 
Cando tiven máis traballo foi ao principio da mañá porque 
tiña  que  reunir  todo  o  material.  Tiven  que  ir  falar  co 
xardineiro  porque  necesitaba  unha  lousa  para  facer  de 
claqueta, tivemos que ir por unha colchoneta grande para 
a caída e custounos bastante traballo traela e despois ,ao 
día  seguinte,  volvela  a  levar  para  o  pavillón.  Pero  non 
tiven  que  facer  moito  máis.
Paseino moi ben, rinme moito, algunha escena tivémola 
que  repetir  sobre  dez  veces  e  Matías  desesperábase.
A experiencia  foi  moi  bonita  e  espero volvelo  a  repetir. 
Levounos todo o día desde as 9 da mañá ata as 6 e pouco 
e só tivemos unha hora para comer

Daniel Otero

Son Daniel Otero. Eu fun o guionista e tamén actor da nosa historia. A min 
gústanme moito as películas de acción e na maioría soen saír asuntos de 
drogas e foi de aí de onde saquei a idea. 
Para min, esta foi unha boa experiencia xa que aprendemos máis ou menos 
como traballa a xente que se dedica a isto. Eu sempre quixen ser actor e isto 
permitiume practicar e saber o duro que pode chegar a ser, xa que nos levou 
bastante traballo e tempo. 
Ao principio, o guión parecíame o máis complicado, porque no momento de 
ter que escribilo non se me ocorría nada, pero despois decateime de que era 
o  máis  sinxelo,  porque  actuar  si  que  é  difícil.  Á  parte  que  o  guión 
modificámolo entre todos aportando as ideas que nos parecían mellores para 
a curta. Contamos coa axuda de Matías Nicieza, que é moi bo neste traballo, 
que foi o que nos guiou e nos explicou como se facía todo isto. 
Estivemos toda a mañá e toda a tarde gravando e tamén tivemos que facer 
varias tomas de cada escena e iso leva tempo, tamén tivemos algunhas complicacións como, por 
exemplo,  un  foco  que  se  fundiu  ou  ruídos  que  se  oían  de  fondo.
A min persoalmente gustoume moito e non me importaría en absoluto volver a repetilo algún día.

EXPERIENCIAS SOBRE A REALIZACIÓN DAS 
CURTAMETRAXES DE 4º DE ESO
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Rocío Rozas Barrera

A min pareceume moi ben a idea de Esperanza de gravar 
unha curta feita e dirixida por nós; nunca pensamos que 
acabaría sendo tan entretido e á par tan divertido sendo 
algo organizado polo instituto, porque sempre pensamos 
que  as  cousas  educativas  non  nos  van  gustar  e 
parécennos  un  “rollo”.  Neste  caso  non  nos  pasou  así, 
porque  a  experiencia  resultou  moi  agradable  e 
aprendemos  un  novo  oficio  e  a  compartir  ideas. 
Logramos  que  a  xente  que  máis  lle  custa  tomarse  as 
cousas  en  serio  e  pasan  un  poco  do  asunto  de  facer 
cousas do instituto  colaborasen neste proxecto.  Tamén 
aprendemos o duro que é o traballo pero o reconfortante 
que  resulta  velo  rematado  e  saber  que  esta  feito  por 
nosoutros.
Ao  ter  pouco  tempo,  as  rapazas  decidimos  quedarnos  a  comer  no  colexio  ou  polos  arredores  e 
decidímonos a ir para o parque que hai na baixada do hospital, que queda ao lado do instituto. Pasámolo 
moi ben, divertímonos,comemos....Logo houbo que seguir traballando.
A min por exemplo tocoume un labor que me resultou bastante fácil: axudante de dirección. Ao principio 
dubidei en aceptar ese papel porque Matias, o rapaz que nos axudou con todo isto, díxome que ese era 
un dos traballos máis duros, xa que eu era a que máis responsabilidades ía ter. Nese momento non me 
importou e acepteino igual, era a axudante de dirección, encargada de organizar a rodaxe, o equipo de 
dirección e sobre todo conseguir que os actores o fixesen ben e que o tomaran en serio.
Logo tiven que facer con Lucía, a xefa de produción, un plan de rodaxe para saber canto tempo duraría 
cada escena.Ao principio, cando gravamos, iamos un pouco mal de tempo, pero en canto nos apuramos 
un pouco, logramos o obxectivo de rematalo antes do previsto.
Primeiramente só iamos ter unha hora para comer; empezariamos de dúas e cuarto a tres e cuarto, pero 
como nosoutras tiñamos previsto facer os interiores pola mañá e os exteriores pola tarde e como iamos 
ben, pois deixáronnos saír antes e logo chegamos ás tres e cuarto. O caso é que xa empezaban a vir os 
nosos compañeiros para entrar na clase e non se puido gravar ata que entraron todos.
O que máis nos ia custar facer, xa o sabiamos antes de empezar, sería cando Fany lle poñía a Dani a 
cambadela e tería que tirarse ao chan. Pero ao final, como todos uns profesionais, eles fixérono xenial.
Logo tivemos que amañar os erros, cada un o del, e poñelo como máis nos gustara. Iso foi o que mais 
me custou, pero logreino. 
Á parte disto, Esperanza soubo que había un concurso de rodaxes e escolleu tres curtas que xa estaban 
rematads para que nós elixiramos a que máis nos gustase: foron a de Xenxo, Lucía e Fanny, e gañou 
esta última.
Eu repetiría a experiencia; paseino xenial e gustoume moito o meu traballo. Ademais souben que o fixera 
ben, conseguira a miña meta, que era rematalo a tempo e que todo saíse como estaba programado.

Estefanía Rey Gómez

Son Fanny, unha alumna de 4º da E.S.O. Unha das nosas 
materias é informática,  unha clase na que a profesora nos 
propuxo que na 2ª avaliación gravásemos unha curta, o que 
nós aceptamos con toda a ilusión do mundo xa que nunca 
fixeramos tal cousa. Entón, un día, Dani trouxo o seu guión á 
clase e del escollemos o que queriamos ser. Eu decidín dende 
o primeiro día que quería ser actriz. Ese papel chamábame 
moito a atención porque quería saber como era a experiencia. 
Logo decidimos que día íamos gravalo e quedamos en que 
sería o luns 30 de marzo todo o día. 
Chegado ese luns, estiven toda a mañá probando peiteados e 
sentada polo corredor mentres que os demais gravaban, xa 

que a min non me tocaba actuar ata pola tarde. Os nervios non se separaban de min en ningún momento. 
Logo, pola tarde,sobre as 15.30, quedamos para seguir gravando. Por fin me tocaba! Daquela os nervios 
comezábanse a notar moi esaxeradamente. A primeira escena que rodamos, na que saía eu, tivémola 
que gravar unhas 8 veces! As demais xa foron máis doadas e non as tivemos que repetir tantas veces. O 
mellor eran as tomas falsas, cando as vimos foron unhas risas criminais,ja ja! Rematamos sobre as 18.30 
cun cansazo descomunal. Á semana seguinte copiamos nos ordenadores de informática as escenas e 
cada un montou o vídeo como quixo. Por último, nunha clase escollemos entre o vídeo de Xenxo, o de 
Lucía e o meu para mandalo a un concurso de curtas. O meu foi o escollido. Como experiencia volvería a 
repetila sen dubidalo; foi moi divertido
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Jonatan  Díaz  Murados  e  Juan  Cancela  González 
Moirón  alumnos  do  Ciclo  Medio  de  Equipos 
Electrónicos de Consumo acadaron o primeiro premio 
no  Concurso  Galego  de  Robótica  na  categoría  de 
Bacharelatos  e  Ciclos  Formativos  de  Formación 
Profesional. O concurso celebrouse en Lugo no mes 
de  novembro,  dentro  da  Semana da Ciencia,  e  foi 
organizado  por  IGACIENCIA  (Institución  Galega  de 
Ciencia). 
O acto da entrega de premios  estivo presidido pola 
concelleira de Educación de Lugo, Dolores Vieiro, e o 
Presidente de IGACIENCIA, Manuel Díaz Regueiro.
Aínda que Jonatan e Cancela foron os gañadores, temos 
que felicitar tamén ó resto dos/as alumnos/as do ciclo de 
electrónica  do  noso  centro  que  tamén  participaron  no 
concurso  (todos  eles/as  do  ciclo  de  electrónica),  pois 
fixeron un extraordinario papel.
Visto  o   interese  mostrado  polos  alumnos  durante  o 
concurso,  decidiuse  adquirir  uns  robots  para  que 
traballasen  na  aula  durante  todo  o  curso.  Así  que  os 
alumnos que se matriculen o próximo curso no ciclo de 
electrónica poderán  traballar cos robots.

Gañamos o Concurso Galego de Robótica
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O IES Perdouro recibiu a visita de alumnos da Bretaña francesa con motivo do intercambio entre o 31 
de xaneiro e o 7 e febreiro

 Por cuarto ano,  o  Departamento de Francés do 
IES  Perdouro,  organizou  un  intercambio  lingüístico  con 
Francia. Familias galegas acolleron a 20 alumnos galos de 
3ème da Sección Europea. O grupo de alumnos bretóns 
viñeron  acompañados  por  tres  dos  seus  profesores  do 
“Collège Jean Monnet” situado na localidade de Janzé, na 
Bretaña Francesa. Un ano máis, a profesora de francés, 
Karina Parga, do IES Perdouro traballou en colaboración 
coa súa homóloga francesa, Servane Le Gagne do Collège 
“Jean  Monnet”  de  Janzé  para  realizar  o  intercambio 
lingüístico  entre  os  alumnos.  Este  ano  contou  coa 
colaboración dos alumnos de 4º de ESO.
Preténdese xuntar dúas culturas moi semellantes: a galega 
e  a  bretona.  Os  alumnos  estiveron  realizando  diversas 

actividades que se detallan a continuación:
Un  total  de  20  alumnos  acompañados  por  tres  dos 
seus  profesores  do  ‘Collège  Jean  Monnet’  da 
localidade  bretona  de  Janzé  estiveron  de  visita  en 
Burela como parte do intercambio lingüístico entre os 
centros  de  ensinanza  IES  Perdouro  de  Burela  e  o 
collège  Jean  Monnet  de  Janzé.  Os  rapaces 
permaneceron unha semana na vila, onde se aloxaron 
coas familias. Foron recibidos polo director do instituto, 
Juan  Gabriel  Sama  Díez,  e  acudiron   a  clases  no 
centro  como  parte  do  programa  de actividades 
escolares.
 Tamén foron  entrevistados  polos  alumnos  de  1º  de 
ESO  sobre  gastronomía  francesa,  gustos  xuvenís, 
música, cine, revista, deportes, etc… Ademais puideron 
asistir a unha charla sobre protocolo impartida pola xa 
afamada Mar Castro
Os  rapaces  participantes  no  encontro  tamén  foron 
recibidos polo alcalde,  Alfredo Llano,  e  a tenente de 
Alcalde, Neves Cando, nun acto de benvida no Salón 
de Plenos, e fóronlles entregados uns agasallos da vila. 
(camisetas da Festa do Bonito e folletos turísticos).
   Este intercambio estivo promovido polo departamento 
de Francés do ‘Perdouro’, con Karina Parga á fronte, 
que deseñou un completo  programa de actividades 
culturais para o goce dos rapaces na súa estancia en 
Galiza. 
Así,  tras ver Burela e o seu porto, visitaron a cidade 
medieval  de  Mondoñedo  onde  foron  recibidos  no 
Concello  polas  autoridades 
locais.  Visitaron  as 

Exposicións que se exhibían no Centro de Desenvolvemento da Mariña 
Central, pasando logo a visitar a Catedral e o Museo. Por último, fixeron 
un percorrido ata o barrio dos Muíños acompañados por membros da 
Asociación de Amigos da Cidade de Mondoñedo.
Tamén coñeceron a fábrica de Sargadelos e o proceso de fabricación da 
cerámica.
Ademais  realizaron  unha  excursión  a  Santiago  de  Compostela,  onde 
visitaron o Museo do Pobo Galego,  a catedral  e a exposición ‘Galicia 
Dixital’; ademais, en compañía dos alumnos do instituto, realizaron unha 
excursión   á  Coruña,  cidade  na  que  se  achegaron  ata  a  Casa  das 
Ciencias, a Casa do Home, a Casa dos Peixes e a Torre de Hércules.

Éste é o cuarto ano consecutivo que ambos centros organizan os 
intercambios, cos que pretenden mellorar a competencia lingüística dos 
alumnos.

Ambas profesoras encargadas de coordinar o programa, Karina 
Parga e Servane Le Gagne,  destacaron o enriquecemento lingüístico e 
cultural que supón para os alumnos participar en actividades coma esta. 

Visita de alumnos galos da Bretaña 
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Os estudantes de 3º de ESO do IES Perdouro 
participaron neste programa e deron  comezo a 
unha aventura difícil de esquecer. O Intercambio 
lingüístico  transfronteirizo  entre  mozos  da 
comarca de Janzé da Bretaña Francesa e Burela 
permitiu  durante dez  días  convivir  coas  xentes 
dunha localidade preparada para acollelos.

Un Programa Intenso
   

 
A primeira parada foi a capital francesa, 
París. Alí realizaron a visita aos lugares 
máis  emblemáticos  da  cidade  da  Luz, 
paseando  en  bateau-mouche  polo  río 
Sena e aproveitando a noite para ver a 
Torre  Eiffel  escintilar  e  o  conxunto 
monumental iluminado. Ademais pararon 
a  visitar  o  Museo  do  Louvre,  un  dos 
museos  máis  importantes  de  Europa, 
onde puideron ver a Mona Lisa, a Vitoria 
de  Samotracia,  a  Venus  de  Milo  e  a 

colección sobre Exipto. Logo de tanta cultura durante 
dous días en París, os alumnos puideron gozar dun día 
de lecer no parque temático de DisneyLand. 

O  Departamento  desexa  facer  público  o  seu  profundo 
agradecemento ás familias de:
Pablo  Díaz  Suárez,  Miriam  Fraga  Rivas,  Tania  García 
Maseda, Ivonne Manín Otero, Débora Reguera Moya, Juan 
Mario  Lawicki  Aragon,  Ángeles  Mateos  Guerrero,  Cristina 
Oroza Muñoz, Bruno Oroza Parga, Gorety Pérez Díaz, Laura 
Trelles  Díaz,  Lúa  Vázquez  Ferreiro,  Aida  Clara  Amado 
Fernández,  Laura Claro  Tellado,  Andrea Rodríguez Cillero, 
María Santiago Cañizal, Manuel Andrade García, Rocío Eijo 
García,  Alejandro  Ramos  Rodríguez  e  María  Elena  Rico 
Berdeal.

Alumnos de 3º ESO do IES Perdouro desprazáronse a Francia con motivo do intercambio que 
mantiveron co Collège “Jean Monnet” entre o 18 e o 29 de marzo de 2009

Alumnos do IES Perdouro en Francia
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Unha  axenda  completa  cun  itinerario  marcadamente 
cultural por Bretaña. 

A  finalidade  do  intercambio,  é,  como  non,  o 
encontro entre os mozos. Logo da acollida dos franceses 
en  Burela  no  pasado  mes  de  febreiro,  agora  tocaba  o 
reencontro no país galo. Alí esperáballes un programa de 

actividades deseñado pola 
profesora do Collège “Jean 
Monnet”  de  Janzé, 
Servane Le  Gagne.  Unha 
vez recibidos polo director do centro, os alumnos puideron asistir 
ás  clases  e  coñecer  o  sistema educativo  francés.  O grupo  de 
alumnos foron recibidos polas autoridades locais no concello de 
Janzé  dotando  de  carácter  institucional   ao  Proxecto  de 
Intercambio entre os dous centros. 

Ademais  da  formación  académica  recibida  no  colexio,  os 
alumnos  completaron  a  súa  estancia  visitando  a  cidade 
amurallada de Saint Malo, coñecida como a cidade dos Corsarios, 
bombardeada case na súa totalidade na Segunda Guerra Mundial, 
ademais  de  visitar   detidamente  a  mundialmente  recoñecida 

marabilla do Mont Saint Michel. 
Achegáronse tamén a coñecer o conxunto megalítico de Carnac,  o  Cairn de Gavrinis, 

construído arredor de 3500 antes C., cuxa particularidade son os magníficos 
gravados neolíticos únicos conservados por estar situado nunha illa e estar a 
salvo  das  pillaxes.  Tamén  visitaron  o  Dolmen  da  Roche  aux  Fées,  onde 
descubriron  a  lenda  que  escondía  esta  alameda  de  pedras  erguidas. 
Finalizaron o seu percorrido por Bretaña visitando a capital bretona, Rennes. 

O  último  día  antes  de  partir,  os  nosos  mozos  gozaron  dunha  cea  de 
despedida tipicamente bretona.

Departamento de Francés
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A SCHOOL TRIP TO LONDON
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From the  16th to  the  19th April,  my  classmates  and I  travelled  to  London.  It  was  a  fantastic 
experience from the very moment that we left Burela to the end of the trip. Some of us had never travelled 
by plane yet and we were very excited about this idea. When we arrived in London we couldn't believe we 
were there. We saw a lot of things but the most special one for me was The Natural Museum because we 
could see the wonderful dinosaur exhibition. I liked the London Eye and the Tower Bridge too. I hated the 
British Museum.. It was very boring. I think that we´ve learnt a lot of new things on this trip, and every 
year pupils should do an excursion like that. (By Andrea Rodríguez Cillero, 4ºESO – A).

We made a four days´ trip to London ; it  was a very short time, but we took advantage of it.
In my opinion, the trip to London was really fun and we learned a lot of things of the city and Londoners. 
In London, we saw people of kind of races. We saw a lot of interesting things, for example, in Trafalgar 
Square there was a Holland festival, and we ate typical food of this country. On our last night, I had a 
typical recipe of London for dinner , fish and chips. We also learned to speak English in his context. We 
visited some very big parks; in a park we saw a very pretty squarrel.  We travelled in a boat on the 
Thames, and we saw the important monuments in the city. My favourite place was Greenwich, I love it. 
On the first day, we had a small accident: in Heathrow, Selene lost her bag, but this accident was solved. 
In conclusion, I loved the trip to London. (By Lucía Otero López, 4º ESO – B)

Here are some of the best photos which summarize our trip:

There are many big parks like the one on 
the left  where you can read, listen to 
music, study, play run, sleep … the perfect 
places to relax. (By Yaiza Ónega, 4º ESO – 
B).

The  photo  on  the  right  was  taken  in 
Trafalgar  Square  and  behind  my 
classmates   you  can see St.  Martin-in-
the-Fields  Church.  People  say  that 
person who was born in a place where 
you hear the chimes of this church is a 
real Londoner. (By  Laura Ramos Cuba, 4ºESO – B).

On the left, we can see Westminster Abbey, a gothic church as big as a 
cathedral, and a typical double decker bus. (By:Isabel Vizoso Cao, 4ºESO – A ).

Below is one of our  favourite photos of London, the fantastic London Eye.
(By María Santiago Cañizal, 4ºESO – A) 



20 Maruxía Nº 15 – A.C. Os Matos

VIAXE AO CAMIÑO DE SANTIAGO
 Co obxectivo de coñecer o Camiño de Santiago na provincia de Lugo, o Departamento de Relixión organiza 
cada ano unha viaxe a distintos lugares da ruta e para distintos cursos. En 1º de E.S.O. faise un percorrido a 
pé polo Camiño do Norte, entre Lourenzá e Mondoñedo; en 2º de E.S.O. achegámonos á comarca de A 
Fonsagrada para ver  algúns lugares por onde pasa o Camiño Primitivo e en 3º  de E.S.O. viaxamos ao 
Cebreiro e a Samos para percorrer un tramo do Camiño Francés. 

Nesta actividade visitamos a aldea do Cebreiro onde entramos no seu templo prerrománico, situado a carón 
da hospedería e das pallozas. Logo facemos un percorrido a pé polo Camiño onde nos cruzamos con varios 
peregrinos e coñecemos as fermosas vistas desta zona da montaña de Lugo. O xantar facémolo en Samos, 
visitando á tarde o  contorno da Capela do Ciprés e o Mosteiro Benedictino de San Xiao de Samos. Chama a 
atención esta grande obra arquitectónica, cos seus claustros, o templo, a sancristía e a fachada barroca.
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O  pasado  12  de  maio,  acompañados  dun  día  algo 
chuvioso, os alumnos de 4º de ESO do IES Perdouro 
fixemos  unha  pequena  viaxe  ata  San  Cibrao  para 
xuntarnos  con  mozos  e  mozas  doutros  colexios  e 
institutos  da  Mariña  e  colaborar  no  Correlingua  2009. 

Despois  dun 
pequeno retraso do 
autobús porque un 
grupo de  alumnos  doutro  centro 
marchara  por  erro  no  noso, 
chegamos  a  San  Cibrao  e 
fixemos un percorrido a pé dende 
as  antigas  fábricas  de  salazón, 
pasando  polo  paseo  da  ría  e  o 
faro,  ata  chegar  á  praza.  Unha 
vez  alí,  puidemos  presenciar  a 
actuación  do  grupo  de  teatro 
Chévere  que  representou  unha 
parodia  da  película  “Star  Wars” 
chamada  “O 

galego  contra-ataca”  na  cal  fomentaban  o  uso  do 
galego dunha forma un tanto especial. Despois desta 
actuación o grupo musical Chámalle Xis, vencedor do 
concurso  Apolohit  o  pasado  ano,  interpretou  unha 
serie de cancións en galego, coas que conseguiron un 
ambiente  moito  máis  ameno  e  divertido  a  pesar  da 
choiva. Ao rematar, un pouco antes de tempo, fomos 
ata o autobús e chegamos ata Burela de novo. Para 
nós,  foi  unha  boa  e  reconfortante  experiencia; 
atopámonos  con  amigos  e  xente  coñecida  doutros 
lugares como Viveiro e Foz. Esperamos poder volver 
algún día e unirnos de novo á carreira pola lingua.

Andrea Rodríguez Cillero
Laura Claro Tellado
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AS NOSAS ROCHAS 

O pasado día 1 de abril, o alumnado de 1º 
curso de ESO realizou unha viaxe pola costa 
norte de Galiza, dende Burela até Cedeira, 
observando distintas  formacións xeolóxicas 
características do territorio.
Fixéronse varias paradas ao longo do 
traxecto, sendo a primeira delas a praia de 
Covas, en Celeiro, que viu modificado o seu 
perfil pola construción do dique de abrigo. A 
continuación, accedeuse ao antigo cargadoiro 
de mineral de ferro da Silvarosa, hoxe 
restaurado. Tamén se visitou o xacemento da 
rocha “ollo de sapo”, na praia de Areagrande, 
no Vicedo; a granodiorita da praia de Vares; 
as rochas volcánicas 
de Espasante e o 
Cabo Ortegal, 
quilómetro cero do 
Mar Cantábrico. 
Tamén se fixo un alto 
no camiño para 
contemplar o 
espectacular marco 
que supoñen os tres 
aguillóns e mais os acantilados da Vixía da 
Herbeira, un impresionante balcón da nosa 
costa.

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

VIRANDO A SOTAVENTO

No mes de novembro o alumnado de 2º curso de 
ESO  visitou  o  Parque  Eólico  Experimental  de 
Sotavento,  ubicado  na  comarca  da  Serra  da 
Loba,  entre  os  termos  municipais  de  Xermade 
(Lugo) e Monfero (A Coruña), a unha altitude de 
entre 600 e 700 metros. 
Unha vez no parque, dividiuse o grupo en dous 
para unha atención máis personalizada na visita 
guiada  ás  instalacións  interiores.  Xa  dentro 
tíñase acceso a paneis explicativos e maquetas 
de  enerxías  renovábeis,  á  sala  de  control  e  á 
Sala de Eficiencia Enerxética. O alumnado tivo a 
ocasión  de  verificar  mediante  sinxelas 
experiencias  como,  introducindo  pequenos 
cambios  na  súa  vida  cotiá,  podía  contribuír  a 
unha  mellora  na  saúde  medioambiental  do 
contorno. Ademais, houbo unha degustación de 
chocolate preparado con leite quentado durante 
a visita con enerxía solar. Fóra das instalacións, 
os alumnos e alumnas puideron coñecer máis de 
preto os aeroxeradores e incluso introducirse nun 
deles. Cómpre salientar o traballo do persoal de 
Sotavento,  polas  explicacións  didácticas  e 
axustadas  ao  perfil  dos  visitantes  (chegando  a 
desenvolver  un  xogo  de  equipo  que  fixo  máis 
amena  a  xornada),  o  que  contribuíu  a  que  o 
alumnado  adquirise  conciencia  da  necesidade 
dun consumo enerxético responsábel e eficiente 
ante  o  crecente  aumento  das  necesidades 
enerxéticas.
Durante a viaxe, é destacable tamén a visita aos 
exteriores da Central Térmica das Pontes e mais 
á  antiga  mina  de  carbón,  así  como  á  Central 
Hidroeléctrica do Eume.



PREMIO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA
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Por terceira vez consecutiva, a Consellaría de Educación premiou o proxecto de innovación 
educativa presentado polo IES Perdouro. O centro, con outros sete de toda a comunidade, 
recibiu  2.000  euros  para  desenvolver  a  proposta  consistente  en  completar  o  Arquivo 
Documental de Burela e avaliar o grao de influencia da intervención educativa deseñada polo 
seminario de Lingua e Literatura Galegas.
Ademais  do  IES  Perdouro,  a  Consellaría  de  Educación  premiou  tamén  os  proxectos 
presentados polos institutos Félix Muriel (Rianxo), Rodeira (Cangas), as Bizocas (Ogrobe), a 
Sangriña (A Guarda); e polos colexios de Aguiño (Ribeira) e Figueroa (A Estrada); e a Escola 
de Idiomas de Ferrol.

Presentación pública do equipo de traballo
O proxecto de traballo para o curso 08-09 foi presentado na biblioteca do centro o día 29 de 
outubro. No acto tamén se procedeu ao cambio na coordinación, función que pasou a ser 
desempeñada pola profesora Cristina Loureiro.
De todos os centros premiados nas tres edicións do certame, o que presenta un grupo de 
traballo máis numeroso é o IES Perdouro, con corenta profesionais implicados. Con todo, as 
súas  características  máis  salientables  son:  a  alta  participación  de  profesorado dos  ciclos 
formativos,  a  implicación  dos  departamentos  das  linguas  e  a  presenza  de  numerosos 
profesores e profesoras neofalantes (aqueles que conseguiron un uso fluído do galego sendo 
xa adultos).

Proxección de Burela
Estes premios en materia de Innovación Educativa están favorecendo a proxección do nome 
de  Burela  no  resto  da  xeografía  galega  e,  máis  particularmente,  do  Modelo  Burela  de 
Planificación Lingüística aprobado unanimemente polo Concello no mes de abril  de 2008. 
Para divulgar  esta  experiencia,  os  Centros  de Formación do  Profesorado (CEFORE) e  a 
Secretaría Xeral de Política Lingüística convidaron o profesorado do Perdouro a participar nos 
Seminarios de Dinamización celebrados en Ferrol,  A Coruña, Santiago,  Pontevedra,  Vigo, 
Ourense e Lugo

Foto Xosé Marra (http://untalmarra.wordpress.com)
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O documento que hoxe lles entregamos é na súa raíz  o resultado 
dunha iniciativa educativa posta en práctica polo  Departamento de 
Lingua  e  Literatura  do  Instituto  Perdouro.  O  obxectivo  é  ben 
contundente:  favorecer  a  aprendizaxe;  ensinar  máis,  máis 
profundamente e con menos esforzo. Felizmente, a experiencia saíu 
ben  e  en  breve  pasou  de  iniciativa  dun  Departamento  de  catro 
persoas  a  proxecto  didáctico  de  todo  o  centro  con  setenta 
traballadores  e  traballadoras,  entre  profesorado  persoal  de 
administración e servizos.
Consecutivamente nos anos 2006, 2007 e 2008 tivemos a sorte de 
que a Consellaría de Educación do Goberno Galego nos distinguise 
cun dos premios de Innovación e que o Concello de Burela nos abrise 
as portas para comezar a construír o Modelo Burela de Planificación 
Lingüística. É hoxe o momento de dar as grazas a unha e ao outro.
Temos a certeza de que o Modelo Burela recolle o sentido común: 1º) 
unha aposta contundente pola integración entre os pobos e as razas, 
o que Burela é emblema no conxunto do Estado Español; e mais 2º) o 
Modelo Burela é tamén unha aposta pola educación en tres linguas, á 
altura dos tempos; a que desexamos para nós, a que queremos para 
as nosas familias e, naturalmente, a mesma pola que traballamos día 
a día nos centros de ensino.
Non quero finalizar sen facer xustiza. A longametraxe que hoxe lles 
entregamos ten só a raíz en nós e no Concello de Burela. Tronco, 
ramaxe,  follas,  flores  e  froitos  son  o  resultado  da  intelixencia,  da 
dedicación paciente e das mans de prata de Matías Nicieza. A el e ás 
58  persoas  entrevistadas  dedicámoslles  aquel  verso  cantado  por 
Fuxan os Ventos: “Temos futuro. Temos mañá.” 

Modelo Burela nos medios de comunicación

*Discurso pronunciado por Cristina Loureiro, 
coordinadora do Proxecto de Innovación no acto de 
entrega das copias do documental Modelo Burela.”

TEMOS MAÑÁ
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      Durante este curso fíxose pública a convocatoria dun certame de poesía  e de relatos e,  
como novidade este ano, engadiuse a posibilidade de concursar con imaxes. 
O tema proposto nesta ocasión foi a solidariedade e nos tres casos podíase participar en tres 
categorías: na de 1º ciclo de ESO (1º e 2º) , 2º ciclo de ESO (3º e 4º) e Bacharelato. 

Presentámosvos aos gañadores deste curso 2008-09: 

PREMIOS DA ASOCIACIÓN CULTURAL “OS MATOS”

Laura Trelles Díaz
Gañadora do concurso de relatos na categoría de 2º ciclo de ESO

Lucía Barrera López 
Gañadora do concurso de poemas na categoría de Bacharelato

Lara Bello Lindín
Gañadora do concurso de poemas na categoría de 1ºciclo de ESO

Lucía Otero López
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Dende o albor
ata o solpor, hai xente con terror, 
pasando moita dor. 

Cada raio de sol que nos ilumina
é para nós motivo de alegría, 
pero ao mellor noutro barrio, 
cada raio semella un calvario. 

Por desgraza neste mundo, 
ata no máis mínimo recuncho, 
hai persoas dicindo: “dáme, 
que teño fame”.

Noite tras noite a doce lúa, 
dálles toda a luz que ten, 
e coa gran beleza súa, 
cóidaos como nunca coidou a ninguén. 

Por que non comezamos
polos que día a día observamos
e sen compaixón ignoramos, 
sen pensar que son humanos?

Pero vou intentar crer
que un día destes vou ver
como esta sociedade 
di “sí” á igualdade!

        
                               
                                   Lara Bello Lindín

1ºPremio de Poesía 

A.C. Os Matos 

Categoría 2º ciclo de ESO
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Solidariedade

Solidariedade. Grazas a moitas persoas se fai posíbel o significado desta palabra, pero tamén as 
hai antagónicas a todo isto, que só pensan en si mesmos e que se encerran nas súas propias ideas. 
Eu coñecía perfectamente o significado desa palabra: relación de persoas con conciencia dunha 
comunidade de intereses e que comporta, para uns, a obriga moral de non abandonar ós outros e 
axudalos  sempre.  Eu  pensaba que todo o mundo tiña  que ser  algo  solidario,  polo  menos  un 
chisquiño, pero deseguida cambiei de parecer ao coñecer a Rebeca. Era unha muller algo entrada 
en anos. Isto reflectíase na súa cara, cansada de tanto traballar e nas súas mans, ásperas. Ela 
sempre dicía  que iso de adoptar  eran lerias,  que se non se  podía  ter  fillos  que se había  que 
aguantar. Ademais, ela estaba nesa situación. Xa lle dixeran que era imposíbel, que non podería 
concibir nunca un fillo… e ela quería! Pero nunca adoptaría... Tampouco lle gustaba doar roupa 
nin nada polo estilo, xa que dicía que os do Terceiro Mundo non precisaban nada diso, aínda que 
sabía que iso non era verdade. Eu era a súa amiga dende había un par de anos e decidinme a parar 
aquela situación como fora, pois non a aturaba máis.
        E a verdade é que gastei bastantes cartos…pero o que 
sexa  para  que  sirva  de  exemplo  a  persoas  que  non  son 
solidarias e que deberían selo, porque hai moita xente agora 
mesmo no mundo que necesita a nosa axuda. Comprei dous 
billetes de avión (un para ela e  outro para min)  para ir  ao 
xigante  continente  de  África.  A  ela,  díxenlle  que  o  noso 
destino era unha sorpresa, e que era un premio por ser tan boa amiga durante estes 
anos.  Ela  estrañouse  un  petisco,  pero  accedeu.  Díxenlle  que  non  levara  nada  de 
equipaxe, que xa llo tiña eu feito e que tampouco ía necesitar gran cousa. […]
        E chegamos a África. Unha vez alí, púxenlle unha venda nos ollos e montamos nun 
autobús que nos deixou nunha zona árida semi-deserta. Alí foi cando lle quitei a venda 
e cando ela me preguntou onde nos atopabamos. Eu díxenlle que estabamos no pleno 
centro de África, no país de Tanzania e concretamente preto da cidade de Arusha, de 
155.000 habitantes situada no nordeste deste país.  Despois  berroume de todo:  que 
estaba tola, que non sabía o que facía, que poderiamos coller moitas enfermidades... 
Esbardallou  todo o que quixo  e  máis...  e  eu deixeina falar.  Cando acabou de dicir 
sandeces, leveina á aldea máis próxima. As casas estaban feitas de barro e canas e 
sorprendeume ver canta fraxilidade mostraban as súas estruturas. A Rebeca non lle 
sorprendeu tanto ver isto, posto que se puxo a bocexar e a dar mostras de cansazo. Eu 
fixen que se apresurara e inciteina a que se achegara comigo a ver as chabolas. Pero 
cando estabamos preto da aldea, achegáronsenos milleiros de nenos para ver quen 
eramos e comezáronos a berrar algo que non entendiamos:   ? لّن    غريبات هذا يكون  الذي

يرتدى     جيّدة هكذا يكونون  que traducido significaba máis ou menos: ¿Quen son estas ?هم
descoñecidas?¿ Por que están tan ben vestidas?
         Sorprendíanse de vernos así vestidas, e non me estrañaba nada. O único que eles 
levaban  posto  era  algún  colar  (as  nenas)  e  pouco  máis.  Supoño  que  algúns  non 
saberían nin o que era a roupa. Estaban totalmente desnutridos. Rebeca ollounos con 
frialdade e con algo de noxo,  todo hai  que dicilo.  Eu quedeime mirando para eles, 
compadecéndome...como  podían  vivir  nestas  condicións?  Eu  considerábame  unha 
persoa solidaria e, cando observei isto, vin que fixera pouco polos máis necesitados... 
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“... estabamos no 
pleno centro de 
África...”



e  así  foi  como  tomei  a  decisión  máis  importante  da  miña  vida.  Achegámonos  e 
adentrámonos naquela aldea e metémonos nas súas casas (se a aquilo se lle podía 
chamar casas). Na primeira, unha das máis grandes, atopamos un señor moi vello xa 
case no derradeiro suspiro da súa vida e unha adolescente que, en vez de xogar cos 
demais  nenos,  malgastaba o  seu tempo coidando ao  seu marido  nas  súas  últimas 
horas. E así  eran todas as casas...  ata que chegamos á derradeira. Alí  había outra 
adolescente,  algo maior  cá primeira,  formando un berce cos seus brazos.  E naquel 
berce descansaba un bebé.  
      A adolescente estaba deitada, e ben se vía que lle custaba respirar. Había unha 
muller  alí.  Debía  de  ser  a  curandeira  daquela  zona,  que  se 
desprazara a ver a enferma. Dinme conta de que aquela nena 
acababa de dar a luz había moi pouco e que, ao non haber o 
material adecuado, morrería. E só sería unha morte máis...
      Rebeca, ao ver ao meniño que quedaba só no mundo, fixo 
unha cousa que me estrañou moitísimo. Colleuno nos brazos e 
anainouno coma se fose o seu fillo. E díxome algo todavía máis 
incríbel: “Quero adoptar este neno, acábame de roubar o corazón.” [...]
E aquí estamos hoxe en día. Eu voltei a España e, despois, fíxenme misioneira. Agora 
viaxo polos lugares máis desfavorecidos.
       Aquela viaxe si que valeu a pena, para darme conta do que de verdade implica a 
palabra solidariedade. E agora Rebeca tamén se deu conta diso...

Laura Trelles Díaz

1ºPremio Relatos 
A.C. Os Matos 

Categoría 2º ciclo de ESO 

  31Maruxía Nº 15 – A.C. Os Matos

“Colleuno nos 
brazos e 
anainouno...”



Solidariedade

Un dos días máis felices da miña vida foi o día no que non só me fixen feliz a min senón a 
centos de persoas, e vouno contar.

Era un día normal na empresa, cando deron  as dúas da tarde para ir á  casa, eu como 
de costume paraba no quiosco da ONCE a mercar un boleto de lotería para ver se tiña sorte. 
Pedinlle ó tendeiro que me dera o número que collía sempre, o 32715, para ver se tiña premio 
algunha vez, e funme para a casa a comer e voltar ata a empresa. Comín rápido debido a que 
me entretivera falando co veciño do quinto sobre o partido que se disputara a noite anterior, 
saín da casa e subín ó coche, xa que andando non me daba tempo a chegar puntual, cheguei 
e púxenme a traballar.

Saín ás oito do traballo e collín o coche para ir ata a casa, aparqueino no garaxe e 
subín, abrín a porta e enchufei a televisión para ver o resultado do boletín semanal, o primeiro 
número foi o tres, púxenme nervioso; o segundo número foi o dous, púxenme máis nervioso; o 
terceiro número foi o sete, levanteime do sofá; o seguinte o 
un, púxenme de xeonllos; e o seguinte e derradeiro número foi 
o cinco, saltei de ledicia e púxenme a berrar correndo por toda 
a casa. Mirei o bote que tocara, nove millóns de euros, xa non 
tería que preocuparme por nada.
        De súpeto,  apareceu a  publicidade,  e  fixeime nun 
anuncio dunha ONG que me abriu as portas do corazón. Pensei durante uns intres e díxenme 
a min mesmo que quedándome con tres millóns de euros tería para vivir o resto da miña vida 
sen ter que preocuparme de nada, apuntei o número que saía no anuncio, collín o teléfono e 
chamei. Respondeu unha señora, conteille a miña idea de darlles parte da miña fortuna ós 
meniños máis necesitados e ela comezou a berrar  de ledicia.  Díxenlle que lles daría tres 
millóns de euros a eles e outros tres millóns de euros a outra ONG, e ela pediume todos os 
meus datos e eu dinllos encantado (sabía que ela pensaba que era unha broma). Díxome que 
chamaría a todos os medios de comunicación para que soubesen o boa persoa que era. Non 
tardaron nin tres horas en aparecer pola miña casa a prensa, a televisión, persoas que non 
coñecía, veciños... Entrevistáronme e criticáronme para mal, pero a min non me importaba o 
que a xente pensara porque eu sabía que o que fixera estaba ben feito e que fora a mellor 
decisión que tomara nunca e por iso, nese intre, eu era a persoa máis feliz do mundo.

Brais Llano Caldeiro

Accésit Relatos          
A.C. Os Matos          

     Categoría 2º ciclo de ESO
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“...eu sabía que o 
que fixera estaba 
ben feito...”



Solidariedade

Iris era a rapaza máis rica da cidade. Sempre ía moi ben vestida, con roupa moi cara e de 
recoñecidas marcas.  Ademais,  acostumaba a conducir  o  seu luxoso vehículo polas zonas 
residenciais máis señoriais da cidade, as que se atopaban preto do mar. 

Aquel día saíra ao amencer, no seu coche, cara a unha praia de areas brancas e mar 
azulado coma o ceo que se esperaba que tivese aquela preciosa mañá. Mentres percorría o 
longo camiño estaba a fixarse na peculiaridade daquela paisaxe: tiña campos tinguidos de 
vermello; todo o terreo estaba cuberto de ledas papoulas. 

Iris chegou á praia a media mañá. Baixou do coche a súa 
bolsa,  de marca,  por  suposto,  e instalouse nunhas penas que 
había na parte dereita. Alí estivo bronceándose ao sol, ao redor 
dun par de horas. 

Decidiu recoller  para ir  xantar  a un restaurante que se 
atopaba preto da praia; despois volvería, á tarde. Colleu a bolsa 
e dirixiuse cara ao seu automóbil, cando estaba a gardar a súa equipaxe no asento traseiro do 
coche albiscou ao lonxe unha embarcación moi estraña.  Colleu os prismáticos e viu,  con 
abraio, unha pateira que estaba a piques de afundir. Agora, a barca estaba a uns cincocentos 
metros da praia. 

Iris non dubidou un intre: tirouse á auga para tentar axudar a aquelas persoas. Tivo 
que nadar  bastante rápido,  pero conseguiu rescatar  a  vinte  dos  trinta  e  cinco ocupantes. 
Outros dez puideron chegar á beira da praia e os cinco restantes, por desgraza, non foron 
quen de sobrevivir. A rapaza chamou aos servizos de emerxencia. Como non daban chegado, 
comezou a repartir as súas caras prendas de vestir entre os inmigrantes para así protexelos 
do frío e da inquedanza que tiñan no corpo. 

Dada a súa SOLIDARIEDADE e a disposición de diñeiro que tiña a rapaza, convenceu 
a seus pais para que apadriñasen a uns nenos duns países subdesenvolvidos. 

Deste modo, Iris aprendeu a valorar e darlles importancia a outros aspectos ademais 
das riquezas dela e da súa familia. 

Amara Chao Durán  

1º Premio Relatos 
A.C. Os Matos 

Categoría 1º ciclo de ESO
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“unha pateira 
que estaba a 
piques de 
afundir...”



Na ansiada sensación deste soñar eterno 

Luces e sombras,
tisnadas do sentimento ambiguo, 
pola efémera dozura da alma,
simplemente, polo non esquecer.

Os retrincos das emocións,
entre suspiros,
cren poder pechar os ollos e…
Escoitar as verbas doces que enchen o padal.

…O sonoro maxín… escóitao, permite aos pensamentos a realidade paralela…

Soan perfectas verbas que inundan a pel,
…Son ideas que desexan ser incorpóreas, lixeiras…
Podendo introducirse, así
os ocos máis profundos do sentimento propio.

Unión entre pensares,
conxunto de senlleiros fins
que, lenemente, se fan presentes
e, (quizais de xeito indirecto) 
desexan amosarse cara aos confíns do que sería un mundo incomplexo.

Unión entre pobos, entre escureceres,
entre almas…
Sensacións universais, con nome senlleiro,
desexando ser compartidas, 
para reinaren na ledicia do que dun xeito desexoso sexa para sempre.

Amenceres do mundo,
fúlxidas cores que inundan o ceo,
silandeiros e quedos,
mainiños e lentos.

***

Deixa que o ar transporte lenemente as ideas,
e peitee o teu cabelo,
e que as notas idiófonas che bisben verbas bonitas,
suspiros lenes, claros, tranquilos… durmiñentos.

Une a túa alma, o teu pensar…
xúntao con outro, con alguén que é coma ti(…)
Para xuntar grans que fan a medrar a morea,
que a fan encherse, que a fan rir, que a fan… ilusionarse.

Comparte, en cadoiros de emocións,
os sinxelos agarimos, os teus, con ese conxunto, esa morea…
con todas esas persoas que nos tambores dos peitos buscan…
(sen folgos, pero non cansos)
O que resulta a calor do sentimento.

Luz do sol, 
forte, alumeante no ceo cal estrela candente,
que no solpor das emocións, xunto á aba daquel monte, 
(non moi lonxe)
agóchase, pero volve…
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Regresa con enerxía, con emoción, 
para agasallarnos con bicos dourados na pel,
na face de todas as persoas que comparten,
que rin, que soñan, que son libres coma o ar (…)

Fitas de amizade entre continentes,
grandes pozas que os envolven nun manto azul ceo,
pero non son obstáculo para amosar, 
-dun ou outro xeito-
a incondicionalidade na maneira de pensamento.

Por iso pódense oír berros, 
que saen dende os máis profundos lugares da terra,
RI! COMPARTE! ESTREITA A TÚA MAN!...

A aquelas xentes que o precisan,
que che amosan o seu agarimo,
que che ofertan chiscadelas de complicidade, 
que fan que o mundo teza en recónditos puntos,
tebras enleadas de vil cordura.

Paradoxo de sensacións,
fiadora das incondicionais noites sen sono, 
observa triunfante como os teus fillos, bos,
estreitan as xemas dos dedos e…

Axudan ao compañeiro,
amosan respecto polo correcto,
se dan apertas mutuamente para dicir… 
Verbas tan sinxelas coma apréciote ou quérote.

Tamén queren deixar,
tatuados nas intrincadas papoulas da memoria, 
estas fermosas verbas gravadas…
Para que sexan sempre transportadas no ar da espesa humidade.

Reflicte e refracta as verbas AMIZADE, DOZURA, RESPECTO, AGARIMO, UNIÓN, 
ILUSIÓN,, COOPERACIÓN, ALEGRÍA, AMOR, SOLIDARIEDADE…

Transporta fortemente a sensación apelada sentimento.
-Englobada en todo o amplo senso-
no que a ela mesma respecta, 
e así poder ollar a ansiada sensación deste soñar eterno.

                                                          

                                                                Lucía Barrera López. 

1ºPremio de Poesía      
A.C. Os Matos     

Categoría Bacharelato     
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A principios do curso asinouse un convenio de colaboración entre a Consellería de 
Educación  e  a  Fundación  Alcoa  para  o  desenvolvemento  dun  proxecto  piloto  na 

prevención de riscos laborais. Este proxecto desenvolveuse no CIFP Porta da Auga de Ribadeo, 
no IES María Sarmiento de Viveiro e no noso Centro.

Os obxectivos do proxecto son:

• A formación do profesorado e do alumnado de ciclos formativos en seguridade, 

prevención de riscos laborais e básica de primeiros auxilios.

En decembro, comezouse o proxecto cunha visita á factoria Alcoa para coñecer os 
seus métodos de traballo (tanto en temas de seguridade coma en 5’s) e recibir 
unha charla práctica de primeiros auxilios a cargo do servizo médico.
Ata  finais  de  marzo,  os  alumnos  e  profesores  participantes  no  proxecto  recibiron 
diferentes charlas de formación por parte de técnicos de Alcoa e técnicos en prevención 
de riscos que lles permitiu obter o título básico de prevención en riscos laborais.

• A  avaliación  de  riscos  laborais  en  máquinas  e  instalacións.  Realizada  pola  empresa 
Eurocontrol sobre a seguridade no Centro.

• A mellora dos procedementos para un traballo seguro, o establecemento dos equipos de 
protección individual precisos e a compra dos mesmos.

Por Ricardo Santos Garrido

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL NA 

MARIÑA LUCENSE
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IMPLANTACIÓN DOS “5’S” NOS CICLOS  FORMATIVOS

Que son os 5’s?
Por José Antonio Rivas Rivas

• Non implica máis traballo, senón unha mellor forma de facelo.
• Non é tarefa do director, non é tarefa do profesor, non é tarefa do alumno, 

senón responsabilidade e participación de todos.
• É un programa que se inicia, se practica, se volve cultura permanente e 

nunca se termina de mellorar.
• Primeiro aplícase e logo compréndese.
• E  cada quen  pode ter  o seu propio estilo!!

Despois  das 5'SAntes das 5'S

XAPONÉS      TRADUCIÓN  LITERAL  GALEGO   

SEIRI arranxar – clasificar separar

SEITON ordenar – organizar simplificar

SEISO  limpar sanear

SEIKETSU manter sistematizar

SHITSUKE disciplina soster

Existen no Xapón unha serie de prácticas que fomentan o desenvolvemento da disciplina no 
traballo. Estas prácticas son indispensables para a mellora do ambiente laboral e coñécense 
xenericamente como os 5’s (“cinco eses”), xa que cada unha delas comeza pola letra “s”. Non 
son algo totalmente novo, son o reflexo de actitudes e comportamentos dentro da organización 
e, en xeral, promoven un ambiente de confianza e de mellora continua. Non son un reto 
administrativo ou técnico, é dicir, que non se logran con comités, regras, capacitación ou teoría 
senón que dependen principalmente da aplicación e práctica dos conceptos mesmos por todos 
e cada un dos membros da organización. A práctica dos 5’s transforma  as áreas de traballo, de 
estudo e inclusive do fogar promovendo unha cultura diferente de traballo, respecto e 
confianza. Os 5’s pódense considerar entón unha técnica de aliñamento organizacional.

      A tradución e adaptación das 5 palabras xaponesas que comezan por “s” ao galego sería a 
seguinte:

Este conxunto de accións están encamiñadas a conseguir e manter a orde na área de traballo 
co fin de incrementar a seguridade, evitar esforzos innecesarios e funcionar de modo máis 
eficiente.
         Empezamos a aplicar esta nova técnica no centro no segundo trimestre deste curso, foi 
implantada nos catro departamentos dos ciclos formativos e a día de hoxe decatámonos do 
seguinte:
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      The Pig, the Lamb and the Giraffe 

   One  unfortunate  day,  a  beautiful  house  burned.  That  house 
belonged  to  our  friend  Peggy,  the  pig.  He  remained  with  nothing, 
everything was destroyed.  He had two best friends,  Serpentine the 
lamb and Isaac the giraffe. Serpentine told Peggy she could move into 
her  house,  and  live  with  her.  In  the  meanwhile,  Isaac  moved  to 
another  city,  taking  all  Peggy´s  money  with  him  and  not  worrying 
about his ex-best friend.
Moral: A friend in need is a friend indeed.

( By Begoña Fachal Bugarín ,1ºESO – A)

FABLES

                       The Zebra,the Parrot and the Rhino

A parrot met a zebra in the jungle.The zebra was sick: she didn
´t have a good aspect because it had no stripes on its skin.
The parrot was frightened and ran away. Another day, the parrot was in 
danger because he stole the food of a rhino and the rhino attacked him. 
The zebra went and helped the parrot.
They became friends and started singing a song which went:
...Appearances may be deceptive...

(By Lara Bello Lindín, 1ºESO - A)

  
                 The Monkey and the Butterfly

The monkey and the butterfly were walking when the monkey 
said:

– Today is a perfect day: I love rain!
– No, I hate rain. This is my worst day.

Two days later, the butterfly said:
– Look! Today is a good day.
– No, it isn´t. I don´t like sunny days because I am too hot.

So, the moral is You can´t please everyboby.

(By Laura López Galdo 1ºESO - B)

                          The Hard-working Spider

A raven wanted to make a nest. He saw a bear picking up honey. He asked him 
for help. One day later, the raven asked the bear:

– Aren´t you working?
– No, I still have plenty of time!

Then, the raven went for a walk and met a spider sleeping 
in a hammock.

– Did you make that hammock?
– Yes, of course.
– Will you help me make a nest?
– Of course, I´ll start right now!
– Thank you!.
Moral: One of these days is none of these days.

(By Cristopher Canosa Domínguez, 1ºESO – A)



LENDA DE RABOCES
NOIS (FOZ-LUGO)

 Amara Chao Durán

Esta historia ou lenda, chamémoslle como queiramos, contábaa moitas veces miña bisavoa e outras 
persoas da  súa idade,  segundo me ten contado miña nai,  xa que eu  non a cheguei  a  coñecer  e 
dependendo de quen a contase era algo variábel.
Aló por primeiros do século pasado, moitos dos nosos homes tiñan que ir a Castela a participar na sega 
do trigo. Nunha desas viaxes meu bisavó e os seus amigos, que aínda eran mozos, voltaron namorados 
de tres mozas, unha delas miña bisavoa, e de aí o nome co que logo se lles coñecía, Maragatos. O 
camiño era longo; primeiro tiñan que ir camiñando ata Lugo e logo collían o tren que os levaría ata o seu 
destino, Castela. Este longo camiño estaba acompañado de 
dificultades,  penurias  e  medos,  pero  tamén  sempre  había 
comentarios sobre encantos e aparicións.
Un  destes  encantos,  narrados  naquela  viaxe,  era  o 
ENCANTO DE RABOCES que vos  vou contar.  Dicía  miña 
bisavoa que un día que a xente viña da sega de Castela, 
cando se atopaban facendo o camiño dende Mondoñedo até o Valadouro, ó chegar á fonte de Raboces, 
a un deles aparecéuselle unha bela doncela que lle preguntou de onde viña. El díxolle que viña da sega 
de Castela, entón a doncela preguntoulle se lle traía algún agasallo á súa dona, ao que el lle contestou 

que non,  xa que eran pobres e precisaban todo o diñeiro para darlles de 
comer aos seus fillos.
A doncela ao oír isto, regaloulle unha cinta de seda de máis dun metro de 
ancho e díxolle que aquel sería o agasallo para a súa dona e que lla tiña que 
colocar ao redor do corpo e así podería facer moitos vestidos. El deulle as 
grazas sorprendido pola bondade daquela doncela e seguiu o treito pensando 

no leda que se poñería a súa dona. Seguiu camiñando e viu un castiñeiro e ocorréuselle colocar a tea 
ao redor para ver cantos vestidos se poderían facer, entón o castiñeiro desapareceu. Imaxinádevos se 
lla chega a poñer á súa dona!.
Esta é unha das versións desta lenda, xa que hai outras, pero todas coinciden nunha mesma cousa: a 
doncela sempre ía acompañada dunha galiña cos seus pitos, pero cando alguén trataba de collelos 
escondíanse  na  fonte.  Ademais,  os  que  lle  facían  caso  a  aquela  doncela  e  os  seus  enredos 
desaparecían para sempre.
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 “apareciéndoos 
unha bela 
doncela”

  “os  nosos  homes  tiñan 
que  ir  a  Castela  a 
participar na sega do trigo”
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 Contan por terras de Santa Cruz, no Valadouro, que nunha 
casa da parroquia ocorrera un suceso moi inesperado: a 
morte dunha meniña. Así pois, a familia, ademais de 
padecer tivo que improvisar. Houbo que encargar a caixiña 
e preparar a mortalla, e mentres… Onde se gardaría o 
corpiño da pequena?
       Aos pais, o único lugar que lles semellou axeitado para 
conter o corpo mentres non era soterrado foi unha hucha, a 
mesma onde tempos atrás se gardaba o gran ou a roupa 
das camas.
    A meniña marchou da casa para sempre nunha caixa 
branca (como acostumaba facerse para os “anxos”, 
denominación que se lles daba aos nenos falecidos) entre 
bágoas e laios. Pero axiña os seus descubriron que aquela 
meniña deixara algo no fogar para non ser xamais 
esquecida: un arrecendo que lle faría estar presente 
acotío… Sempre que se abría a hucha onde a anxiña fora 
depositada antes de ser soterrada, saía un cheiro a 
mazás…

Por Ainara Díaz Geada



                 THE EASY WAY TOWARDS FAME

    Nowadays, there are many people who want to be famous at all costs. They want to reach popularity, 
earn a lot of money, appear on TV, magazines ... for doing nothing! Well, let´s see some remarkable examples of 
so-called celebrities:

                                                 
                                                                   (By Lucía Barrera, 1ºBAC – B)
                         
                           Belén Esteban

                                                                                                        
                                                                                                       
                                                                                                                Francisco Rivera
       

 

  
          

  

  

  

                                                                                                            
                                                                                                                     
                                                                                                                   Pedro
  

  

  
     

  Why are these second-rate celebrities  so popular  nowadays? The reason might  be that  they are 
ordinary people and so accessible to the popular press that they are always ready to sell their private 
lives, even their most intimate details.
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          Ana Rosa Quintana is a television presenter. However, I think 
she does not deserve the fame she has. She is so useless that she 
could not even write her own biography. She´s obsessed with plastic 
surgery and she wants to look like a teenager when she could actually 
be the grandmother of most of us.

    (By Joaquín Goas, 1ºBAC – B)

              Pedro used to be a farmer before he participated in Big 
Brother. He had many sheep. Then, he won the reality show. To celebrate it, 
he decided to bring his sheep to the programme. 
Now he is married to an ex-contestant from the same edition of this reality 
show. At present, he lives in his farmhouse with his wife and child.

      
                                                                              (By Jonathan Vázquez, 1ºBAC – B)

     She was a supermarket cashier until she met Jesulín de Ubrique, a very 
famous bullfighter and song composer with hits like “Toa”. She then married him 
and they had a baby called “Andreita”. Nevertheless, their marriage failed after a 
few years. Now, she collaborates with many gossip programmes like AR and 
sells her private life. One of her favourite topics is talking about her arch-enemy 
Mª José Campanario, Jesulín´s current wife. On the other hand, Belén´s famous 

sentence “¿Me entiendes?” has already become a kind of “cliché”.
      
  (By Ainara Díaz, 1ºBAC – A)

Ana Rosa Quintana

          Francisco Rivera, known as Paquirrín, is one of the most famous figures 
of the Spanish yellow press. This guy, son of the singer Isabel Pantoja and the 
ex-bullfighter Paquirri, is famous because of his controversial social life: He´s 
25  years  old,  still  lives  with  his  mother,  and,  what´s  more,  he  has  a  new 
girlfriend every month! That´s why the Spanish press is so interested in him: 
Paquirrín is one of the most popular and profitable celebrities in Spain. He is a 
real freak!                                          
                                                                                           (By Antía Saá, 1ºBAC – A)



UNHA HISTORIA INCERTA

Lucía Barrera López   

Naquel verán de 1998, os días esvaraban polo coador do tempo á velocidade da luz. As horas 
mortas mollando os pés no mar pasarían a ser un vago recordo no meu maxín. Ao final do día no 
que comezou esta incesante historia, estaba na praia contemplando o solpor e percibindo que as 
nubes se daban bicos de pingas. Os feitos golpéanme no cerebro e precisan ser contados dunha 
vez por todas porque o medo ao esquecemento é tan inquedante...

As frescas ondas acariñaban os meus pés nus, e as mans, entrelazadas, fundíanse coa area 
e o ceo retranqueiro, ao mesmo tempo. Xirei a cabeza e collín o meu desgastado diario, ou mellor, o 
meu  caderno  de  bitácora,  para  reflectir  uns  pensamentos,  un  tanto  inconexos,  que  parecían 
semellar unha escritura puramente automática, que plasmaba vivencias do máis profundo do maxín. 
O obxecto inseparábel tiña as tapas cheas de balor, desgastadas e coa tinta media esvaída, quizais 
por bágoas dun tempo atrás ou mesmo polo sempiterno pero desacougante paso do tempo. Aquí 
comezo a relatar as verbas que me oprimen o peito, e que dalgún xeito rebolen e queren saír...

(...) Hoxe é un deses días. A escuma branca xoga agarimosamente comigo e insíreme nun 
círculo pechado, que lenemente se esvaece. Levanto a vista para poder albiscar o horizonte, e podo 
percibir unha perfecta liña recta que une o infinito ceo e máis esa inmensa superficie cristalina e 
escumosa. Fico queda por uns intres e déixome levar polo vaivén sempiterno das ondas, que me 
fan reflexionar e sumirme no meu incorpóreo subconsciente. De súpeto, a miña cabeleira ondea 
apraciblemente na superficie, mentres que o meu corpo está somerxido ata a metade, atopándose 
nunha especie de transo; mais non sinto frío nin medo, tan só unha doce sensación de agarimo e 
tranquilidade. E, de xeito silandeiro podo acertar a escoitar uns lenes sons que contan historias 
cheas de feitizos, contos que bisban letras de poemas, novelas e coplas de escritores que moven as 
súas  douradas  e  xubilosas  plumas  ao  compás  das  mareas,  sendo  o  meu  corpo  un  dos  seus 
confidentes xunto coa aclamada Lúa e mailas estrelas candentes.

Ao mesmo tempo, tamén podo escoitar berros cheos de anguria e inquedanza, de desgraza, 
e cheos de bágoas de dor que traspasan a derme da pel, e iso por unha ausencia que cada día 
azouta os oídos, por hecatombes de suspiros e lembranzas cravadas para sempre nos grotos da 
memoria,  sendo  eternamente  unha  inmortalidade.  E  sigo  escoitando  sons  e  segredos  que  me 
desvelan as ondas, historias que nunca chegaría a poder imaxinar. Tamén me amosa a vida dos 
mariñeiros, chea de traballo e esforzo, sen acougo e con miles de almas que semellan esquecidas 
por unha dor que cega ao máis valente(...)

E continúa a historia.  Creo,  de súpeto,  regatos  e xiros.  É o instinto.  Entón...  o  meu pé 
colisiona sen ningún son perceptíbel  ao ar  cun obxecto morfoloxicamente estraño.  Coma se se 
tratase  dun  impulso  interno,  os  meus  ollos  ábrense e  ao  traveso da  pupila  podo  divisar  unha 
buguina que resplandece no fondo da superficie salgada. A miña man cóllea, case esvara do lisa 
que se percibe ao tacto. Parece esvarar entre os meus dedos escoitándose ao mesmo tempo lenes 
notas musicais que compoñen un contrapunto perfecto. E soan tamén, acordes. Pero,  certo son 
asila contra o peito. Asemade, unha sensación de misterio invádeme por completo e unha fúlxida 
tonalidade carmesí enche por uns intres o ceo de vermellos vagalumes. 

E... de socato... esperto indemne sobre o meu leito, dándome conta de que todo resultou ser 
un soño, e podendo percibir a suavidade das sabas. E bótome a rir rememorando a historia.

Namentres, volteo a cabeza para ollar a hora no reloxo espertador, que está a relatar, (ao 
mesmo tempo que amosa o sempiterno paso do tempo)  as novas máis relevantes dun día no que 
todo parece ser incerto... e podo ver unha buguina encaracolada que resplandece por si soa e que 
ten aínda un cheiro a mar cristalino e escumoso, cunha nota con caligrafía deforme e escrita con 
tinta vermella, coma se fosen milleiros de vagalumes tinguidos de vermello, reflectindo verbas que 
proceden dos profundos grotos da memoria...  naquela xornada incluída nuns días que semellan 
esvarar polo coador do tempo á velocidade da luz.
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ENTREVISTA A MATÍAS NICIEZA

Laura Claro Tellado e Laura Ramos Cuba

Carlos Matías Nicieza García naceu o 10 de decembro de 1978 en Monforte de Lemos, aínda que 
axiña se trasladou á vila mariñeira de Burela, onde fixo a súa vida. Cursou estudos de cine na Escola 
de Cine de Ponferrada, formou parte da última promoción e é coñecido, sobre todo, polo seu traballo 
no documental  Modelo Burela,  producido polo I.E.S.  Perdouro,  centro  onde tamén colaborou con 
alumnos de 4º da ESO na realización de dúas curtametraxes (Corruptela e traizón e Aula 101). Tras 
encontrar un oco, concedeunos unha entrevista.

-Que tal a experiencia de gravar dúas curtametraxes cos alumnos do Perdouro?
Queres a verdade ou quedar ben? (Risas) Falando en serio, ben, porque sodes receptivos e tedes 
ganas. E iso é, un pouco, o xerme da creatividade.

-Fixeches algún traballo no centro á parte da colaboración artística nas curtas?
Si,  fixen  o  documental  Modelo  Burela e  agora,  non  hai  moito,  un  vídeo  promocional  dos  ciclos 
formativos.

-Como viches aos rapaces e rapazas? Velos con aptitudes para estudar cine? 
Si, pode ser. Algúns polo menos apuntan maneiras.

-Recomendaríaslles unha carreira así?
Se é o que queres facer, lánzate e faino, pero se dubidas, é mellor facer outra cousa, porque no 
audiovisual non hai traballo seguro, é moi inestable.

-Entón, é difícil vivir do cine, e máis nestos tempos de crise?
Moito,  extremadamente  difícil,  de  feito  en  España  só  viven  tres  persoas  do  cine:  Almodóvar, 
Amenábar e Santiago Segura. Os demais teñen que compaxinalo con outras actividades: facer publi, 
dar clases... Aínda encima os que estamos empezando estamos peor, porque este mundiño móvese 
moito polo amiguismo, ás veces os que teñen máis talento non son os que teñen máis cinema.
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-Que traballos fixeches anteriores a estes?
Fixen varias curtas como prácticas na Escola de Cine e tamén fixen colaboracións tanto en curtas coma 
nunha longametraxe.

-Fálanos de Modelo Burela, como foi a experiencia?
Foi unha loucura porque un: púxenme a facer unha longametraxe con medios “amateurs”. De feito, eu 
nunca fixera unha longametraxe nin un documental así que foi unha experiencia totalmente nova para 
min. Do resultado estou bastante contento, e iso que o único equipo humano e técnico, á parte do 
guionista, que foi Bernardo Penabade, en canto a tocar máquinas, gravar, montar... o único era eu. 
Penso  que  se  tivera  máis  tempo  para  montar  podería  quedar  mellor  pero  estas  cousas  van  a 
contrarreloxo e había que tela para unha data concreta.

-Cal é a túa opinion persoal acerca do Modelo Burela?
Creo que o Modelo Burela é o proxecto lingüístico máis razoable que podemos ter porque aposta pola 
pluralidade de linguas e porque as linguas que se estudan sexan para utilizalas, non para esquecer 
todo. Pero o importante é que todo isto está sustentado no galego como lingua base.

-Agora  mesmo  tes  algún  proxecto 
entre mans?
Varias  cousas,  pequenos  vídeos  para 
montar.  Estou  recibindo  encargos.  En 
Burela  non  se  pode  facer  unha  gran 
produción  cinematográfica  porque  non 
hai  medios  e  por  iso  me  dedico,  de 
momento, a facer vídeos promocionais 
por  encargos,  e  iso  combínoo  con 
cursiños como o que vos dei  a vós e 
con proxeccións do Modelo Burela para 
institutos.

-Se puideses, que tipo de proxectos 
cinematográficos  levarías  a  cabo? 
Cal é o teu soño nese aspecto?
Gustaríame vivir  de  longametraxes  de 
ficción sen negar nunca outras cousas 
como, por  exemplo,  documentais. Non 
cerrarme  a  ningunha  cousa.  Pero 
gustaríame  moito  adaptar  ao  cine  a 
novela A Esmorga de Blanco Amor.

-Que  pensas  acerca  do  panorama 
cinematográfico actual: cine español, 
Hollywood, “americanadas”...?
Non  son  un  gran  espectador  de  cine 
actual  porque,  de  feito,  o  peor  é  que 
estamos nun sitio no que só nos chega 
o cine puramente comercial, totalmente 
baleiro  a  nivel  intelectual.  Isto  pasa 
sobre todo co cinema americano, que é 
o posuidor das salas de distribuición. En 
canto  ao  cine  español,  creo  que  está 
acusando unha  alarmante  escasez  de 
ideas e que os temas se repiten moito; 
hai  uns  temas  fixos  e  hai  máis 
preocupación  por  chupar  subvencións 
que por facer bo cine.

  45Maruxía Nº 15 – A.C. Os Matos15



  

                Por Lara MourelleVázquez

A Ruta Quetzal BBVA é un programa "iniciático", "ilustrado" e "científico", no que se mesturan cultura e 
aventura. Grazas a el, e ao longo de vinte e dous anos, preto de 8.000 mozos europeos (dos cales 200 son 
españois),  americanos  e  de  países  como  Marrocos,  Guinea  Ecuatorial,  Filipinas  e  China  tiveron  a 
oportunidade  de  descubrir  as  dimensións  humanas,  xeográficas  e  históricas  doutras  culturas.  
Culturas como as pertencentes ás civilizacións mediterráneas ou precolombinas, moi distantes no espazo e 
na  concepción  da  vida,  pero  ao  mesmo  tempo,  fusionadas  nunha  frutífera  mestizaxe  que  aínda  hoxe 
conforma decisivamente o noso mundo. 
Para coñecer máis acerca deste programa falamos coa alumna deste instituto Lucía Barrera quen foi unha 
das poucas afortunadas en poder beneficiarse desta viaxe.

-Como coñeciches o programa?
A verdade é que eu non coñecía A Ruta Quetzal  pero un día na clase a nosa 
profesora de historia, Rosa, informounos sobre ela e animounos a participar.

-Como te decidiches a participar?
Ao  principio  parecíame  un  pouco  abrumador  xa  que  realmente  había  moi 
poucas prazas para toda España pero pensei en intentalo e coa coordinación de 
Rosa realicei un traballo.

-En que consistía o traballo que debías presentar?
Podías elixir entre catro modalidades: histórico, literario, plástico e musical. Eu 
animeime  máis  polos  de  redacción  porque  me  parecían  máis  cómodos  e 
decidinme polo traballo histórico que tratou sobre a pintura do Greco na cidade 
de  Toledo,  entón  comencei  a  investigar  nas  enciclopedias  do  instituto  e  en 
internet.  Unha  vez  recompilada  a  información,  organiceina  do  modo  máis 
orixinal  posible  e  tras  entregarllo  a  Rosa  para  que  mo  corrixira,  envieino  a 
Madrid encadernado antes da data establecida.

-Como era o proceso de selección?
Pois tras ser preseleccionada polo traballo escrito tiven que ir á Universidade Complutense de Madrid para 
pasar  unha entrevista  oral  onde unha comisión  avaliadora  formulábache unha serie  de  preguntas  para 
probar que o traballo presentado che pertencía. Primeiro debías expoñelo e tras iso o examinador pedíache 
información sobre cada parte.

Que sentiches ao saber que foras seleccionada?
Realmente  xa  no  momento  no  que  te  atopas  con  que  fuches 
preseleccionada pensas que foi un erro e que se equivocaron de persoa 
pero  ao  saber  que  fuches  selecionada  entre  tanta  xente  sentes  algo 
indescritible.

-Que dixeron os teus pais ó saber que querias presentarte ó concurso 
e que foras seleccionada?
Nun primeiro momento non lles comentara nada ata estar xa moi metida 
no concurso e ao sabelo o primeiro que fixeron foi comportarse como se comportan xeralmente os pais: 
preguntando cousas como se ía estar ben e se estaba segura xa que eran moitos días, pero como vían que 
realmente quería ir aceptárono e alegráronse por min.
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-Como te preparaches para a viaxe?
Pois  tiven  que  comprar  a  vestimenta  axeitada  xa  que  tes  que 
sobrevivir con dous pantalóns e catro camisetas os corenta días que 
dura a viaxe, tamén comprei aparellos para comer, un saco para 
durmir, crema solar e os protectores de mosquitos xa que no lugar a 
onde  fun,  Panamá,  hai  moito  risco  de  contraer  enfermidades 
infecciosas. O programa proporcionábache tamén algunhas cousas 
como unha mochila e un chuvasqueiro pero ti tiñas que organizarte 
de tal xeito que todo iso coubera en dous maletas.

-Que destacarías máis da viaxe?
Non é doado elixir algo nunha viaxe destas características porque hai moitas cousas pero o feito de coñecer 
un país ao que nunca fora, tan diferente a España e participar nas actividades programadas, moi distintas 
das  que  normalmente  fas,  convértea  nunha  excursión  característica  e  única.  Mesmo aquí  en  España 

fixemos unha serie de actividades, e da zona de Panamá eu resaltaría 
que é un país no que estando en medio da selva podes gozar dunha 
vexetación  espectacular,  que  é  como  un  cadro,  moito  mellor  que 
calquera descrición que apareza nun libro.

-Unha experiencia que resaltes.
Acórdome dunha marcha a través da selva cunha calor asfixiante pero 
que serve para darte conta de que es capaz de moitas cousas e que a 
maioría dos límites son psicolóxicos.
Tamén lembro que nos avisaran das diferenzas das clases económicas 
pero ao velo cos teus propios ollos chégache máis profundo.

-Que estruturación tivestes na excursión, é dicir, como estabades organizados?
Na expedición, como había tantos participantes, tiñamos un equipo médico, un xefe de campamento, 
monitores... e dividiámonos en grupos de 19 ou 20 persoas, os rapaces dun lado e as rapazas do outro, 
para durmir en tendas de tres persoas e o que se pretendía era conseguir crear unha miscelánea de 
persoas de distintos lugares, como a República Checa, Honduras, Colombia,etc. coas que establecer 
relación.

-Que poderías contar das actividades?
Moitas das actividades xiraron en torno ó emblema da 
expedición que eran os crocodrilos e tamén visitamos 
cidades importantes como Panamá, Colón, a aldea de 
Nombre de Dios,  organizamos visitas co presidente 
de Panamá, realizamos varias marchas pola selva... 
Aquí  en  España  estivemos  en  Madrid  onde 
presenciamos unha audiencia real  visitamos o pazo 
real;  tamén estivemos en Soria,  percorremos a ruta 
dos picos de Urbión e fomos á Expo de Zaragoza que 
tiña como motivo a auga.

-Farías grandes amigos alá, non?
Si,  xa  que  ao  estar  corenta  dias  xuntos 
establecéronse  fortes  lazos  de  amizade  aínda  que 
agora  resulta  paradoxal  o  feito  de ter  un  amigo en 
Lima, en China, en Sudáfrica ou en Estados Unidos.

-Para rematar, imaxínome a resposta pero, recomendarías realizar esa expedición aos demais.
Si, xa que grazas a ela dáste conta de que es capaz de facer máis cousas das que crías, como sobrevivir 
moito  tempo  con  pouca  roupa  (risas),  fas  moitos  amigos  e  recoméndoa  porque  enriquece  moito 
humanamente e animo a participar porque é unha experiencia única que nunca esquecerás.
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ANTÍA SAÁ DEL RÍO RECIBIU O PREMIO 
EXTRAORDINARIO DE ESO

Por Diego Fole Eimil

En que consistiu a proba para conseguir o Premio Extraordinario?
 A proba consistiu nun exame sobre materias cursadas durante a ESO.

Quen optaba a participar nese exame? Onde se realizou?
Todos aqueles alumnos de Galicia que tiñan unha nota superior a 9 na ESO e fíxose  
 en Lugo, nun instituto.

Que compañeiros do Perdouro foron contigo?
Laura Chao Valle, Inés Balseiro Legaspi e Lucía Barrera López.

De que materias vos examinastes?
O exame tiña dúas partes,  unha primeira parte  acerca das materias comúns (Galego,  Castelán, 
Historia, Matemáticas e Inglés) e outra parte na cal podías elixir dúas das materias optativas que 
cursaras, no meu caso, Educación Plástica e Visual e Bioloxía.

Cal foi o tipo de preguntas, os exercios que puxeron…?
Nas  linguas  puntuábase  máis  a  redacción  e  no  resto  de  materias 
realizábanse preguntas curtas sobre o temario de 4º da ESO: 
unir  con frechas acontecementos e persoeiros, preguntas de
 verdadeiro e falso, redactar textos, etc.

Cal foi a túa nota?
A nota final foi un 6,5 (risas).

Pero como cun 6,5 puideches quedar tan alto?
E algo que nunca chegarei a comprender…

Cal foi o premio?
O premio foi un ordenador portátil co que se agasallou ás 
20 mellores notas.

Onde o recibiches?
No  conservatorio  de  música  de  Santiago  de 
Compostela.

Quen te acompañou?
O director do instituto e meus pais.

Que significou para ti gañar este premio?
O certo é que non o esperaba e sorprendeume 
moito,  pero  agradoume  recibilo  e  tamén  me 
motivou para continuar. 

Cantas horas diarias lle adicas ao estudo 
para poder ter tan boas notas? 
Intento facer as tarefas a diario e, dependendo do 
exame, adícolle máis ou menos tempo. 
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Obradoiro de iniciación
 á banda deseñada

Por Nélida Fernández

Aquí tendes unha mostra dos traballos 
realizados polos alumnos do obradoiro 
desenvolvido dentro dos “primeiros 
encontros de banda deseñada na Mariña”
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Por Cecilia Reigosa
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Por Tania Fernández



       Por Antón Niñe Fernández
                                                                                                                                        
Cando chega o mes de setembro e comeza un novo curso académico sempre nos chaman a 
atención as novidades: profesores e alumnos novos, cambios nas instalacións, diferentes libros de 
texto, etc. Estamos “á expectativa” do que nos podemos atopar no ano escolar que temos por 
diante. E cando teñen lugar as primeiras xuntanzas de profesores, e uns días despois dan comezo 
as clases, “notamos en falta” aos compañeiros e compañeiras que xa non están con nós. Uns 
están ausentes por cambio de centro de traballo e outros porque lles chegou o momento da súa 
xubilacíón. Este é o caso de Ana Mon García. Ao finalizar este curso deixa 
de impartir a docencia.

Ana  é  unha  nativa  de  Burela,  de  familia  mariñeira,  que,  por 
circunstancias da vida, aos cinco anos cambiou as terras galegas para ir 
vivir a terras andaluzas, concretamente a Alxeciras, na provincia de Cádiz. 
Durante 16 anos vive, estuda e fórmase naquel ambiente. Son tempos en 
que a escritura e as matemáticas se aprenden en pequenas pizarras, os 
“bolis” son os pizarrillos, e os conceptos das diferentes materias estúdanse no “Catón”, libro que 
tantos nenos e nenas  utilizaron ao longo da súa infancia. Ata os 18 anos estuda no “Colexio da 
Inmaculada Concepción”, e logo continúa os estudos de Maxisterio no mesmo Centro, xa que tiña 
escola recoñecida, acadando o título de Mestra. Volve a Burela onde casa con Ferino, veciño 
de Burela, co que ten dous fillos, Ceferino e Ana Isabel. O feito de substituír a unha profesora 
durante uns 3 meses anímaa a preparar as oposicións, que aprobará máis tarde en Madrid. E é 
nesta provincia onde ten a súa primeira escola, en Parla, pasando ao ano seguinte a Móstoles.

Transcorridos  estes  dous anos,  achégase a Galicia,  estando dous anos en 
Celeiro de Viveiro, no Colexio “Pedrosa Latas”; pero logo volve a ausentarse da terra, 
xa que os  dous anos seguintes  vaise  traballar  ás  Illas  Canarias,  concretamente a 
Valsequillo  de  Gran  Canaria.  Pasado  este  tempo  concédenlle  destino  no  Colexio 
Público de Cervo, onde pasa 6 anos antes de vir para Burela, ao Colexio Público “Virxe 
do  Carme”,  no  que  exerce  11  anos.  No curso  1998-1999  incorpórase ao  Instituto 
“Perdouro”,  coincidindo coa chegada de alumnos e profesores que inician no noso 
centro o Primeiro Ciclo de E.S.O. 

  Esta é unha pequena biografía de Ana, unha profesora á que sempre recordaremos 
dedicada ao ensino  da  súa materia,  Lingua Castelá,  cos  seus  libros  e as  súas  referencias  a 
Cervantes ou a outras figuras relevantes da literatura, así como a temas gramaticais, de lectura 
comprensiva ou aos labores propios de titoría. Pero, ademais, os que a coñecemos sabemos que 
é unha persoa cercana, amable e discreta, de aí que moitas veces pase inadvertida. Da estadía de 
Ana entre nós tamén nos  queda o recordo das súas ricas conversas na sala de profesores, 
ademais das súas anécdotas, dos seus detalles simpáticos, e … do seu gusto polas    lambetadas. 

Benquerida Ana: moitas grazas polos momentos compartidos. Desexámosche que goces 
dunha feliz xubilación e que non te esquezas de facernos algunha visita. Sabes que esta segue 
sendo a túa casa.
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grazas polos 
momentos 
compartidos

Profesora de lingua castelá

unha profesora 
á que sempre 
recordaremos








