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Viaxes, encontros, despedidas... Isto e moito máis agocha a
revista Maruxía, un traballo no que cada alunmo de 1º de Bacharelato de
Tecnoloxías da Información e a Comunicación puxo o seu gran de area
para que hoxe cada un de vós poidades lela.

Nestas páxinas quedarán gravadas moitas das actividades que
tiveron lugar neste curso e perdurarán no recordo de todos nós. Maruxía
garda todo iso que algún día vivistes neste centro, aquilo que sempre
queirades recordar.

Tanto a maquetación desta revista como o resto de tarefas que
realizamos ao longo do curso leváronnos a valorar, sobre todo, a
importancia do traballo en equipo. Mais non só iso, tamén a aprendizaxe
de aspectos importantes que cobrarán un especial sentido no noso futuro.

Tanto este proxecto como o resto de propostas que recibimos dos
profesores para elaborar distintos traballos motivaron a nosa reflexión
sobre o que o equipo docente do IES Perdouro está facendo para
favorecer a nosa formación. Estamos seguros de que todo isto é
importante no noso presente, pero sobre todo de que influirá
decisivamente no noso futuro, no camiño que decidamos seguir.

Lourdes López Pérez, 1º BAC

4

Editorial



5

O xornalista Moncho Varela, especialista en temas
medioambientais, achegouse ao IES Perdouro o xoves 23 de outubro para
impartir ao alumnado de 4º de ESO e ao de 1º e 2º de Bacharelato unha
conferencia de divulgación da actividade das megaminerías do ouro co
obxectivo de sensibilizalos sobre as graves consecuencias
medioambientais que conlevan os sistemas de extracción do ouro e os
efectos sobre a saúde, os seres vivos e o contorno natural. O xornalista
empezou a súa exposición cunha viaxe pola comarca de Bergantiños na
Costa da Morte. . .

Logo, continuou a súa conferencia facendo un repaso histórico da
febre do ouro dende os romanos, o saqueo das Américas coa conquista,
pasando pola época do Far West ou de Alaska nos anos 1920, para acabar
na actualidade no Amazonas ou en Perú, onde a minería fluvial deixou un
río sen vida, a causa dos lodos con chumbo e mercurio.

.

Unha vez exposta a riqueza da terra galega e a historia do ouro,
Moncho Varela falounos do caso da mutinacional Edgewater Exploration,
que pretendía abrir unha mina a ceo aberto no Monte Furado, preto da
súa casa natal. Expuxo os métodos para extraer ouro informou de que un
dos procesos máis contaminante é o de lixiviado con cianuro para separar
o ouro da pedra. .

O conferenciante, comprometido coa loita social contra as minas,
remarcou a importancia da toma de conciencia entre o público con
moitísimos exemplos do impacto que suporía semellante explotación: un
impacto ambiental descomunal que leva á morte dos ecosistemas, un
custo de extracción esaxeradamente elevado, a precariedade laboral a
longo prazo, moita especulación etc. .

En definitiva, é un deber de todos defender o noso patrimonio
natural, cultural, social e non os intereses económicos e políticos para o
enriquecemento dunha multinacional. .

perdourando.blogspot.com
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CONSTRÚE A TÚA CARREIRAFUNDACIÓN ALCOA
A actividade na que participaron

os nosos alumnos de 1ºB de bacharelato,
estivo enfocada a reflexionar sobre os
factores que condicionan o éxito á hora
de elixir os estudos superiores unha vez
finalizado o bacharelato. Estivo máis
centrada nas chamadas carreiras STEM,

Para finalizar hai que agradecerlle á Fundación Alcoa e a
proxectos como Junior Achievement a súa colaboración cos centros
educativos para axudar aos estudantes a reflexionar sobre unha decisión
que será importante non só dende a perspectiva do futuro persoal senón
dende a perspectiva da organización e efectividade do noso sector
produtivo.

(science, technology, enginnering and mathematics). A sesión dividiuse
en tres seminarios nos que se abordaron distintas temáticas. O primeiro
foi o de abundantes oportunidades: Que nos leva a inclinarnos por un
campo de coñecemento determinado? Pilar e Maribel (responsables do
departamento de recursos humanos de Alcoa) falaron das súas
experiencias. Ambas falaron das súas experiencias e das súas
curiosidades.

Os alumnos na 1ª sesión fixeron traballos grupais acerca das
numerosas opcións que se lles presentan á hora de elixir estudos. Fíxose
moito fincapé na idea de que as ciencias puras van por diante das outras
disciplinas no que se refire á súa proxección na resolución e planificación
de problemas nun escenario futuro. Crese que o 80% dos postos de
traballo que se ofertarán no futuro estarán ligados ás disciplinas STEM e
que o desenvolvemento tecnolóxico e industrial dun país depende de
técnicos de distintos niveis nestes campos. .

A demanda de profesionais con
estas cualificacións é cada vez maior e
provén de países onde os estudantes teñen
unha preparación óptima en razoamento
lóxicomatemático. Isto levounos a outra
reflexión importante: se podemos dominar
a lingua inglesa, e unha segunda, ou
incluso terceira lingua estranxeira, abriránsenos moitas portas no eido do
traballo.

Nunha segunda sesión, analizamos os distintos aspectos de
diferentes profesións seguindo o guión de: tarefas diarias, ambiente de
traballo, intereses e formación necesaria. Os perfís foron distintos, pero
todos relacionados coas carreiras STEM.

A última sesión da mañá, foi organizar todos estes factores e
condicionantes e crear un plan para tomar unha decisión con garantías.

José Ramón Leiva  Orientador
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Esta sección da revista está pensada para poder recomendar
varios autores e libros segundo os distintos xéneros. Quizais non sexan
demasiado recoñecidos, pero poden resultar interesantes e divertidos.

Comezando por autores,
destaca Rainbow Rowell na literatura
romántica xuvenil. A prosa desta
escritora fai máis sinxelo e ameno ler
os seus libros. Tanto Eleanor & Park
como Fangirl son os únicos libros
actuais traducidos ao español.

Mónica Palacios, 1º BAC

Laura Gallego é unha
das autoras máis recoñecidas
de España, destacando no
xénero de fantasía: infantil e
xuvenil. Unha das súas obras
máis recoñecida é a triloxía
Memorias de Idhún.

Deixando
de lado os
autores e
pasando a
libros, no
xénero
fantástico e de
aventuras,
destaca este

best seller de Patrick Rothfuss,
que a pesar das súas case 900
páxinas, grazas á intriga que
contén, fai moi lixeira a lectura

Este libro de Tabitha
Suzuma trata o amor xuvenil
incluíndo un tema tabú: o amor
entre irmáns, dun xeito xustificado.
Ao tratarse
dun tema tabú
quizais nos
mostremos
reacios a lelo,
mais fainos
reflexionar
sobre os
estereotipos.
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Este libro é similar ao anterior xa que
trata temas actuais e polémicos xurdidos debido
á sociedade na que vivimos. Neste caso, trátase
doutra historia xuvenil romántica, que tamén
trata temas como a anorexia. A autora do libro,
neste caso, é galega e chámase Andrea Tomé.
Esta escritora gañou o segundo premio literario
"LA CAIXA"/PLATAFORMA en 2014 co presente
libro.

Seguindo cun estilo parecido, La lección
de August de R. J. Palacio trata sobre a vida
dun neno que ten unha deformación na cara e
a causa disto, sofre acoso escolar. Así, August
comeza a ir ao colexio e o autor cóntanos esa
experiencia desde o seu punto de vista, pero
tamén desde a perspectiva das persoas máis
achegadas a el: familia, amigos, compañeiros
de clase...

Cambiando de xénero, o libro El último
hombre bueno de A. J. Kazinski é unha obra de
misterio e policíaca. Nela, cóntase que no mundo
existen 36 homes bos, que están destinados a
protexernos. Un día, alguén comeza a asasinar a
eses homes. A raíz disto, asígnaselle a un
detective descubrir o autor destas estrañas
mortes .

Para rematar, unha triloxía do xénero
distópico non moi coñecida sería Marca de
nacimiento, de Caragh O'Brien. Neste libro, ao
igual que en todos os que están clasificados
como distópicos, preséntasenos un mundo
futurista no cal se desenvolve unha sociedade
indesexable en si mesma.



Con motivo do V Día da Ciencia en
Galego, a Coordinadora Galega de Equipos de
Normalización e Dinamización Lingüística
convocou aos centros de ensino non
universitario a participar nunha
videoconferencia que conta coa colaboración
da Área Multimedia da Universidade de Vigo.

Na videoconferencia, que deu comezo
ás 12:00 e tivo unha duración dunha hora, Manuel Caeiro Rodríguez,
Doutor en Enxeñaría de Telecomunicación e profesor na Escola de
Enxeñaría de Telecomunicación da Universidade de Vigo, ofreceu una
charla para o alumnado do 2º ciclo da ESO e o Bacharelato baixo o título
“A ciencia de programación de ordenadores (tamén en galego)”.

Nela, o profesor Caeiro introduciu a historia da programación de
ordenadores dende a orixe do algoritmo dos árabes pasando por Ada
Lovelace e Alan Turing para chegar á estrutura dos ordenadores actuais e
aos paradigmas de computación máis empregados. O relator amosoulle
ao alumnado ferramentas coas que é moi doado programar, como Scratch
e Squeak, para que poidan facer, tamén en galego, os seus programas.

Como nas anteriores edicións, este evento tivo unha moi boa
acollida nos centros escolares e a inscrición superou os 4200 alumnos e
alumnas de máis de 75 colexios e institutos de todo o país. Estes rapaces
e rapazas puideron seguir en vivo a intervención do conferenciante e
dirixirlle preguntas a través dun chat na propia sala virtual da
videoconferencia. Esta videoconferencia pretendeu que o alumnado
aprenda ciencia sen ningún tipo de prexuízos, nin sobre a ciencia, nin
sobre as posibilidades de aprendizaxe da ciencia en calquera idioma.

Os colectivos convocantes (AGAPEMA, APETEGA e ENCIGA) e as
institucións e entidades que se sumaron a esta data reinvindicativa, como
a CGENDL, quixeron expresar deste xeito que as linguas, neste caso o
galego, se aprenden usándoas en todos os contextos, tamén nos
relacionados coa ciencia e a tecnoloxía.

Nota de prensa da Coordinadora Galega de ENDL
DÍA DA CIENCIA EN GALEGO

9
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Viaxe á Coruña
O día 29 de xaneiro, os alumnos de 1º de Bacharelato viaxamos áCoruña para poder visitar o Campus de Elviña e o Arquivo Histórico doReino de Galicia. .

Dirixímonos á Facultade de Informática, onde nos explicaronaspectos importantes do Grao de Informática e tamén do edificio encuestión. Logo, realizamos unha visita guiada por varios profesores portoda de toda a facultade. Algúns alumnos e exalumnos que cursaran estegrao explicáronnos a súa propia experiencia e tamén nos amosaron osproxectos nos que estaban a traballar nese momento; algúns deles moiinteresantes, aplicados á Óptica, á Bioloxía, á Lingüística... Creanaplicacións, por exemplo, para descubrir enfermidades a partir damedición do grosor dos vasos sanguíneos dos ollos para detectar osíndrome de sequedade ocular. .

Rematada a visita á Facultade de Informática, dirixímonos á deEconomía. Alí, leváronnos a unha aula onde nos explicaron os graos edobres graos que se podían cursar, entre eles Ciencias Empresarias,Economía e ADE. Dúas rapazas, alumnas de Economía, contáronnos comoera estudar alí. Tamén puidemos ver a biblioteca e a aula magna destafacultade antes de marchar. .

Logo fomos ao centro comercial de Marineda City para xantar epoder pasar un bo rato de entretemento e ocio. .

Xa pola tarde, visitamos o Arquivo Histórico do Reino de Galicia.Alí tamén nos dividiron en dous grupos: mentres uns viamos olaboratorio, outros recibían información básica sobre o Arquivo. .

No laboratorio, explicáronnos o básico sobre a restauración depapel. os seus distintos tipos e as súas diferenzas, sobre todo de calidade.
Despois disto, ensináronos diferentes documentos históricos,parte deles de Burela. Por último, puidemos entrar na sala onde se atopanos vinte e un quilómetros de andeis de fondos do Arquivo. .

Finalmente, voltamos ao autobús para iniciar a viaxe cara á casa echegamos sobre as nove menos cuarto. .

perdourando.blogspot.com
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ENTROIDO 2015
Yahya Aazzaoui 1º Bac
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O IES Perdouro recolle opremio “O Galego na Onda”
O estudo de Radio Burela

tivo o día 13 de novembro de
2014 uns inquilinos moi especiais.
Foron os sete rapaces burelenses
que gañaron a primeira parte da
actividade O Galego na Onda
cunha cuña a prol do galego.
Viviane Furtado, Safuan Housni
BahiEdine, Macarena Ledo García,
Sergio Rivas Baliña, Simón
Rodríguez Rouco, Laura Semedo e
Elena Valle tiveron a oportunidade
de crear un programa de radio
contando cos consellos do
coñecido actor e comunicador
Rubén Riós.

O programa ideado polos
mozos burelenses tivo a música
como fío condutor, así como as
experiencias de xente vinculada á
localidade, de xeito que o
programa resultou ser ameno e
interesante a partes iguais.

Entre os convidados ao

programa estiveron o dianteiro
burelense do CD Lugo, Luis
Fernández, o músico Mayon Levin
e a cantante Antonina, integrante
burelense do grupo de música
caboverdiana Batuko Tabanka.

O obradoiro tampouco
estivo exento de sorpresas, tanto
para os rapaces coma para o
condutor do mesmo. Os alumnos
participantes tiñan preparada unha
sección de
talentos:
Ondas

Crónica 3 A Mariña
La Voz de Galicia



e Talento, parte do programa na
que recitaron un tema da cantante
Sés en varios idiomas.

Rubén Riós, responsable
da empresa Claqueta Coqueta,
guiounos pola redacción e a
locución radiofónica, así como
polas necesidades de produción
que ten un programa, a estrutura
do guión ou as capacidades que
debe desenvolver un bo locutor de
radio dicción, improvisación,
vocalización...

A engaiolante maxia das ondas
O día 3 de marzo de 2015,

xunto co alcalde José González
Barcia, os alumn@s do IES
Perdouro recolleron o premio pola
súa participación no concurso O
Galego na Onda e visitaron as
instalacións da Radio Galega.

O rexedor dixo que “hoxe
acompaña mos a alumnos do

IES

Perdouro á Radio Galega para
recibiren o premio do concurso
convocado por esta emisora e
pola Secretaría Xeral de
Normalización Lingüística da Xunta
de Galicia O galego nas ondas.
Participamos cos rapaces do IES
Perdouro, que fixeron un traballo
realmente sensacional.

O alcalde manifestou que
“a competición non foi doada
porque outros centros de ensino
de Galicia participaron con gran
nivel, pero o xurado, no que
estaba por exemplo o propio
secretario xeral de Política
Lingüística, Valentín García; o
director do programa Come e fala,
da Radio Galega, que tantas veces
ten estado en Burela, Xosé Luis
García, e outras persoas
vinculadas co mundo da radio,
como por exemplo o actor Rubén
Riós, recoñeceron publicamente
que a calidade da participación do
IES Perdouro era moi elevada. E,
polo tanto, foi recoñecida con ese
premio”. E engadiu: “reitero o
agradecemento ao alumnado
por ese traballo e ao
profesorado por esa dedicación
para sacar adiante proxectos
coma este. E estou
completamente seguro de que
para o ano que vén se non é
este virán premios para o IES
Perdouro e para os demais
centros de ensino de Burela”.
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Un traballo do
IES Perdouro gaña o
certame convocado en
Barcelona.

A Mención Especial
do xurado foi para
“Rumotics”, un traballo
presentado pola Fundació
Comtal Centre Obert Tria
(Barcelona). Outros catro documentos audiovisuais recibiron o premio por
votación popular: Escola Marillac (Barcelona); o Centro CEIP Mestre
Valverde Mayo de Mos (Pontevedra); a Asociación Margotu (Bilbao); xunto
co do IES Perdouro. .

O equipo de Burela realizou en Radio Burela unha cuña
radiofónica con dúas partes: a primeira locutada en caboverdiano e a
segunda coa súa adaptación para o galego. O equipo pedagóxico do IES
Perdouro fai súas as palabras de EDUCO/ESF e coincide coa ONG en que
"este é o mellor dos premios, unha infancia e unha xuventude implicada
na construción dunha sociedade xusta, igualitaria e inclusiva que non só
comprende o diferente senón que se empapa e aprende para entre todos
e todas lograr un mundo mellor". .

Os premios consisten en certificados para o alumnado que
realizou o traballo, así como equipamento deportivo/lúdico valorado en
500 euros para o centro participante. .

O IES Perdouro quere dar as grazas a Radio Burela e ás 688
persoas que apoiaron esta fermosa experiencia: o alumnado e o
profesorado dos institutos de Burela, as familias dos adolescentes
implicados e moitos dos participantes nas redes sociais do programa de
radio educativa. .

14
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Concurso 'Curtas co móbil da Axenda Dixital
de Galicia 2020'

Mónica Palacios Ferreira, 1º BAC A

de AMTEGA, e a nosa curta foi seleccionada por un xurado profesional
xunto con outras 5 de entre toda Galicia. Así, pasamos a ser finalistas. A
decisión final dependía no sistema 'gústame' de Facebook, onde calquera
persoa podía decidir cal deles merecía ser o gañador. .

Deste xeito, a nosa curta, "As cousas de antes", acabou sendo a
gañadora. A curta recolle a conversa entre unha avoa e o seu neto sobre
como era a vida no pasado: a avoa compara a tecnoloxía da actualidade
(ano 2050) coa do pasado (2014), e como foi evolucionando.

Así, o 27 de marzo achegámonos á Cidade da Cultura xunto co
grupo que quedou en segundo lugar. Alí, a directora de AMTEGA e o
director xeral de Educación felicitáronnos a ambos grupos e entregáronos
o premio, que no noso caso tratábase dunha tablet con funda e teclado.

O 27 de marzo, as
alumnas gañadoras do concurso
'Curtas co móbil' (Emma, Noa e
eu) e a profesora Miruca Parga
viaxamos a Santiago para
recoller o premio. .

En decembro
participamos no concurso

Aproveitando a ocasión,
antes de marchar, decidimos facer
unha breve visita pola Cidade da
Cultura. Deste xeito puidemos
coñecer institucións como o
Arquivo Sonoro de Galicia.

Finalmente, este concurso
parececeume moi boa idea para
promover as novas tecnoloxías
entre a xuventude. .
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PROGRAMA KTORCE-18
Celebrouse o martes, día 7

de abril, unha charla divulgativa
para alumnos de 4º de ESO e 1º
de Formación Profesional Básica.
Ana Pérez Figueroa, Educadora
Social e Coordinadora da Área de
Conflito Social da Asociación
ARELA, foi a responsable de
impartir o obradoiro KTORCE18
promovido pola Asociación ARELA
e a Fundación Barrié.

O Programa KTORCE18
pretende informar sobre a Lei
5/2000 de responsabilidade penal
dos menores aos seus
protagonistas, os adolescentes,
mozos e mozas, co fin de reducir a
comisión de delitos nestas idades,
polo descoñecemento da
Lei ou do contido
desta.

Coas charlas
preténdense prever
as condutas
infractoras máis
salientables nos
adolescentes (o
acoso escolar, o uso
inadecuado das
redes sociais ou
das imaxes dos
seus amigos e

compañeiros, a violencia no ámbito
doméstico…), explicando as
consecuencias legais e a
responsabilidade dos menores nas
mesmas.

A relatora tratou cuestións
como a chegada a un xulgado de
menores, as medidas xudiciais que
se poden impoñer a un menor de
idade, os delitos máis frecuentes
cometidos entre menores de idade,
o papel da familia, as
consecuencias para os pais ou os
lugares a onde dirixirse en caso de
problemas.

Resultou unha información
interesante para coñecer a
responsabilidade legal que nos
compete aos menores.

perdourando.blogspot.com
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SNAPCHAT:
Snapchat é unha aplicación móbil dedicada ao envío de fotos que

se "destrúen" entre un e dez segundos despois de lelos, aínda que tamén
se poden poñer nun historial para que a xente poida volvelas a ver e estas
serán "eliminadas" ao pasar 24 horas despois de ser subidas.

A aplicación permite aos usuarios tomar fotografías, gravar vídeos
e engadir textos e debuxos.

Encóntrase dispoñible para Android e Iphone. .

É posible saber que persoas viron a túa foto e se fixeron captura
da mesma.

INSTAGRAM:
Istagram é unha rede social e aplicación para compartir fotos e

vídeos. Permite aos usuarios aplicar efectos fotográficos como filtros,
marcos, cores retro e vintage.

Una característica distintiva da aplicación é que proporciona una
forma cadrada ás fotografías en honra da Kodak Instamatic e das cámaras
Polaroid.

Permiteche "seguir" a amigos para poder ver e que vexas as túas
fotos, dar a "gústame", facer comentarios sobre as imaxes, mandar
mensaxes privadas...

Emma Valle Basanta, 1º BAC
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YODEL:
Yodel é a comunidade online que che mostra o teu arredor e te

mantén ao día do que pasa, en tempo real! Permite ver os comentarios
máis recentes (aos que nós chamamos Yodels) e permíteche conectarte
con outros usuarios sen desvelar a túa información persoal. Votando
(postivo ou negativo) outros Yodels, tes o poder de decidir sobre o
contido que aparece na túa comunidade. Acumulando Karma en forma de
puntos vas converterte nun mestre Yodel! .

Comparte e decátate de noticias, eventos, acontecementos,
bromas e murmurios antes ca ninguén!

Yodel é totalmente anónimo e non require perfil nin resxistrarse
para empezar!

Esta aplicación causou furor entres os máis novos, mais dun xeito
negativo, xa que ao ser anónima a xuventude usábaa como medio para
desprezarse. .
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IV Xornadas de asesoría de
imaxe, hixiene e estética

Mariser San Lorenzo
Xefa do Departamento de Imaxe Persoal

Os días 24, 25 e 26 de marzo celebráronse, un ano máis, as
xornadas de convivencia cos usuarios da fundación “Eu Son” de Burela
coa colaboración das alumnas do C.M. de Perrucaría do IES Perdouro.

Os usuarios/as do Centro Ocupacional e Centro de día da
Fundación Eu Son asistiron e participaron no obradoiro de Asesoría de
imaxe, hixiene e estética persoal. Nestas xornadas déronse pautas e
consellos para manter e coidar a imaxe persoal no día a día. Foron días
moi intensos nos que se fixeron moitas actividades (afeitados, manicuras,
masaxes, peiteados, cortes, etc) nas que os usuarios participaron nos
traballos adoptando o papel de modelos e tamén o papel de profesionais.
Ninguén quedou sen traballar!! .

Esperamos que pronto volva a ser o ano que vén e telos aquí
outra vez con nós. Grazas pola vosa visita. .
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Os alumnos de 3º ESO, como todos os anos, participamos no
intercambio cos nosos amigos bretóns. Este ano, 29 rapaces e rapazas
estaban implicados neste proxecto. .

No mes de marzo coñecimos aos nosos esperados correspondentes
franceses. Pasamos unha semana chea de momentos inolvidables e de risas
en Galicia. Visitamos Santiago, A Coruña, Lugo e gozamos dunha gran
xornada na praia das Catedrais. Despois de todos estes momentos, tivemos
que despedirnos ata un mes máis tarde. A finais de abril, as ganas de
comezar a viaxe e de volver a ver aos nosos amigos aumentaban.

Antía López Galdo – 3º ESO B
O 29 de abril démonos cita ás catro da tarde para emprender o

camiño a Francia. Unha viaxe longa, unhas 17 horiñas que se deixaron levar
grazas aos condutores do Rápido, José Luís e Carme, que estaban en todo
momento pendentes do noso benestar. .

A iso das 11 h. do día seguinte xa puxeramos os pés na
fermosísima cidade do amor para acomodar as cousas no hotel. Collemos o
tranvía e o metro para ir ao centro de París ver o museo do Louvre onde
vimos a Mona Lisa, a Victoria de Samotrace, a Vénus de Milo, etc. Máis
tarde, fomos navegar polo río Sena en BateauxMouches.
.

O venres pasamos o día en Disneyland. Choveu durante todo o día.
Unha pena, pero divertímonos como ananos. Á noite, despois de cear, José
Luís e Carme, leváronnos dar un paseo para ver os principais monumentos
iluminados: a Tour Eiffel, o museo do Louvre, a Ópera Garnier, a catedral de
Notre Dame, os Inválidos, o Concordia, os Campos Elíseos, o Arco de
Triunfo.... Precioso! .

O sábado tocou visitar o museo dos impresionistas, o Musée
d'Orsay, onde vimos cadros de Cézanne, Monet, Manet, Gauguin e Van
Gogh. Pola tarde, sesión de fotos no Trocadero coa torre Eiffel e logo
subimos a pé ata o 2º andar. No 3º andar descubrimos unhas vistas
fermosísimas de París. Impresionante!! !

Última noite en París: un pouco de troula e a descansar que ao día
seguinte esperábannos os nosos correspondentes coas súas familias en
terras bretonas. .

O domingo pola mañá erguémonos cedo para chegar ás 12h30 a
Janzé, poder xantar en familia e ver os nosos amigos bretóns. Polo camiño,
estabamos nerviosos e entusiasmados polo reencontro. .

O luns pola mañá, recibíronnos no instituto cun almorzo, mais
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despois había que traballar e repartíronnos polas clases. Almorzamos no
comedor do instituto e pola tarde fomos visitar un monumento megalítico
emblemático, o dolmen da Roche aux Fées. .

O martes, galegos e bretóns desprazámonos ao Mont Saint Michel,
unha illa cunha abadía medieval colosal e un claustro gótico marabilloso. A
tarde, pasámola en Dinan, unha cidade medieval con moito encanto.

O mércores fomos todos xuntos á vila corsaria de Saint Malo onde
fixemos un xogo de pistas sobre a muralla. Pola tarde, remangamos os
pantalóns para recoller especies mariñas do litoral nunha praia.

O xoves, Karina fíxonos de guía polas rúas da capital de Bretaña,
Rennes. Vimos parte da muralla, a catedral Saint Pierre, o Parlamento, as
casas medievais de entramados e o parque do Tabor, uns xardíns moi
bonitos.

O venres tocaba día en familia; moitos foron patinar sobre xeo,
outros xogaron aos bolos ou xuntáronse en Janzé... Os nosos amigos
bretóns tíñannos gardada unha sorpresa para ese día: unha festa de
despedida.

Sábado, último día: tocaba preparar as maletas e gozar un pouco
das derradeiras horas cos nosos correspondentes. Ás nove da noite todo o
mundo estaba citado no colexio Jean Monnet de Janzé para despedirnos uns
doutros entre lágrimas. .

Experiencia marabillosa que todo o mundo debería vivir. Coñecer
novas culturas, novas cidades, novas persoas, en definitiva, facer novos
amigos. Ves como son os costumes nas familias doutros países, prácticas o
idioma e aprendes moitas cousas, pero sobre todo unha: coma na casa, en
ningún sitio! .

Alberto Quelle Gómez – 3º ESO B
A experiencia do intercambio foi enriquecedora en todos os sentidos.

No lingüístico, porque convivir as vinte e catro horas do día con xente que fala
francés é o mellor para aprender o idioma. Esta, en teoría, é a principal razón
para realizar esta actividade, pero eu creo que se aprende moito máis.
Apréndese a convivir cunha familia nova, que pode ser máis ou menos
parecida á propia, e que acaba ensinándonos civismo. Coñécense novos
lugares, tan bonitos como París ou tan impresionantes como o Mont Saint
Michel. Apréndese sobre a cultura e a vida cotiá da xente noutro país no que, a
pesar de estar ao lado noso, fanse moitas cousas de maneira diferente a nós:
clases, horarios, comidas, costumes... Coñécese a xente nova da que sempre
acabas sacando algo bo. .

Este intercambio foi unha das mellores experiencias da miña vida,
tanto os tres días en París como a estancia en Janzé. O único punto negativo é
collerlles agarimo a persoas que posiblemente non poidas volver a ver. Espero
poder repetir a experiencia o ano que vén!! !

Iria Fernández Rubal – 3º ESO B
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Entrevista a Mª DoloresReimunde Noreña
Eva Pernas Fdez. e Sara López Alvariño

Por que decidiche ser profesora de lingua e a que idade?Decidín ser profesora de lingua porque me gustaba moito aliteratura. Estudei a carreira de Filosofía e Letras, sección románicas,subsección español, que se corresponde hoxe en día coa de Filoloxíahispánica, e comecei a traballar aos 24 anos.
Resultáronche moi difíciles os estudos?Os máis complexos foron os tres primeiros anos, porque cando euestudei eran comúns para diferentes filoloxías, polo que había materiasque non eran doadas para min, como Xeografía, Latín e incluso Árabe,mais na segunda metade, xa na miña especialidade, resultoume máis fácile ameno
Como te sentiche o primeiro día de traballo e en que lugar foi?O primeiro día de traballo foi no Colexio Universitario de Lugo.Teño un recordo moi especial porque, cando entrei na aula, os alumnospensaron que eu era unha estudante máis e sorprendéronse cando meviron camiñar ata a tarima. Era unha clase de case cen alumnos enprimeiro de carreira e, a min, resultoume moi complicado presentarmeporque acababa de rematar o que eles estaban a comezar.

Ter que tratar con adolescentes era unhacuestión que te preocupaba?En principio si, mais foi pasando o tempoe agora cada vez me gusta máis porque teactualizan na problemática actual e vas vivindocon eles diferentes sensacións e vivencias. Hoxeen día teño a idea de que é moi produtivotraballar convosco.
Onde che gustou máis impartir clase?No Perdouro, por suposto! Nesteinstituto síntome moi a gusto. Oprimeiro lugar no que traballei foi,como xa dixen, o ColexioUniversitario de Lugo,de



25

1979 a 1990. Estiven tamén traballando no Instituto Politécnico de Lugodurante un ano e, despois, fun destinada a Vigo, ao IES Valentín PazAndrade, de onde saín, cun moi bo recordo, no 1999. Desde ese momentoestou traballando no IES Perdouro, onde estou máis que encantada.
Que tipo de profesora te consideras?Considérome unha profesora bastante espontánea, mais intentoorganizar o mellor que podo o meu traballo. De todos modos, sempre seestá preocupado por se os conceptos están ben explicados e os alumnosentenden ben a materia. A materia de Lingua é moi extensa. Hai quecondensar a literatura, a gramática e o libro de lectura en poucas horas.Compaxinar eses tres conceptos é algo que resulta verdadeiramentecomplicado e é un traballo de moita responsabilidade.
Resultou doado compaxinar a túa vida persoal coa profesional?Moitas veces non. Tiven que sacrificar a vida persoal polaprofesional. Moita xente cre que a vida de profesor é moi doada e que sótraballas as seis horas que pasas no centro, mais non é verdade.Marchamos para a casa con preocupacións e traballo que facer, ademaisde levar unha gran responsabilidade, xa que a educación do alumnado docentro depende de todos nós.
Cal é a mellor anécdota que che sucedeu nestes anos comoprofesora?Unha das anécdotas que me quedou gravada foi a dun alumnoque atopei no corredor ao que lle dera clase o curso anterior. El díxome:“Eu, que tanto me queixaba o ano pasado, agora bótote en falta”.Impactoume moito nese momento, porque eu cría que non me podía ver.Outra que recordo foi cando marchou Piero. Eu quería saber quetal lle ía por Perú e pregunteille á alumna que consideraba que mellor osabería, mais respondeume: “Mª Dolores, mellor non preguntes”.Comprendín que lles doía moito non telo preto e puiden ver ocompañeirismo que existía entre eles.
E o mellor recordo?Recordos bos que me sucedereran con vós... Gústame moitocando vos preocupades polas notas porque, cando verdadeiramenteestudades, vese nas vosas caras ese sentimento de gratificación egústame a vosa receptividade á hora de escoitar e interiorizar os erros.Grazas a iso, podo apreciar unha gran mellora co paso do tempo.
Gustaríache saber que rumbo tomaron os teus alumnos dentroduns anos?Por suposto, estaría encantada e de feito espero ter esainformación! Saber se todo o que vos estamos a ensinar o estadesrecollendo sería moi gratificante para calquera profesor.
Que consello nos darías para o noso futuro?Creo que o meu mellor consello é que non escatimedes á hora daformación, porque é moi importante. Ter cultura e formación é terliberdade. E, finalmente, que procuredes desenvolver a capacidade derelación de todo o que estades aprendendo a día de hoxe.



Come e Fala da RTVG
con José Manuel García e Berta Castro

12/04/15
Como dúas locutoras máis da Radio Galega, Maka Ledo e Helena

Valle, alumnas de 1º de Bach e gañadoras do premio o Galego na Onda,
tiveron un pequeno espazo para falar da oferta gastronómica de Burela
no programa da RTVG Come e fala. Entrevistaron a Luís Rubal do Hotel
Canabal e a Viviane Furtado para falar das especialidades caboverdianas.

Moitas grazas José Manuel García polo convite e por esta mañá
fantástica nos estudios da Radio Galega. Momentos inesquecibles!
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O debuxante galego, Pepe Carreiro, visitou a biblioteca do IES
Perdouro para impartir un obradoiro de iniciación á banda deseñada
destinado ao alumnado de 1º e 2º de ESO.

Primeiro, Antón e Teresa encargáronse de presentar o autor dos
Bolechas, unha familia peculiar coa que creceron todos os alumnos de
Galicia. Despois, Pepe Carreiro ensinoulles trucos para debuxar:
proporción, caricaturización, faloulles da linguaxe dos bocadillos e do
poder do trazado para enfatizar as letras dos diálogos.

Antes de rematar, o debuxante contestou as preguntas do
alumnado e asinou os libros dos rapaces. E como guinda final,
agasallounos cun debuxo para a nosa biblioteca. Un encontro fantástico!!
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Viaxe a Ferrol
Aitor Eijo Oroza – 1º BAC

O pasado luns 27 de abril os alumnos de 1º de BAC e mais os de
FP Básica fomos de viaxe de estudos a Ferrol.

Primeiro, fomos a un colexio da cidade ver unha función teatral na
que se representaba unha adaptación do Quixote. A obra estivo
interpretada por unha compañía de teatro de Hospitalet de Llobregat
(Barcelona). A representación resultou moi entretida porque se escolleron
os episodios máis divertidos do Quixote e os actores intentaron en todo
momento darlle un toque humorístico. Con poucos elementos de
ambientación escénica, transmitiron moi ben as aventuras de Don Quixote
e Sancho Panza e a súa evolución ata chegar ao desenlace final, no que o
cabaleiro andante é vencido e levado de volta ao seu fogar.

Ao redor das 12:30, e despois de ver a obra de teatro, fomos
visitar Exponav, que é unha exposición onde se mostran as distintas
etapas históricas da construción naval. Explicáronnos o duro traballo dos
homes que comezaron a construír grandes barcos en Ferrol, a
minuciosidade das mulleres que, posteriormente, calcaban o planos, cales
foron os primeiros ordenadores que se usaron no deseño das
embarcacións etc. Tamén tivemos ocasión de participar nun breve taller
no que nos ensinaron a facer algúns nós imprescindibles para os
mariñeiros.

Despois, dirixímonos ao centro comercial “Odeón”, onde tivemos o
noso tempo para xantar e facer algunhas compras. .

Xa pola tarde os alumnos de 1º de BAC fomos ao museo de
Historia Natural e os alumnos de FP Básica foron visitar Navantia.

En Navantia, varios profesionais mostráronlles o funcionamento
dos tornos, fresas etc que empregan para mecanizar as grandes pezas
que se necesitan para construír embarcacións. Logo, percorremos en
autobús distintos diques de construción e reparación. As instalacións de
Navantia impresionan polo grandes que son e pola envergadura dos
barcos que alí se fabrican. .

Ao redor das 18:30 voltamos para Burela. Foi un gran día! !



Esta sección busca recomendarvos boas series que
quizais non sexan moi coñecidas nin vistas por público da
nosa idade. Espero que vos gusten!

GALAVANT, a comedia musicalimprescindible
Galavant é unha comedia musical que

conta a historia dun cabaleiro que ten que
combater as inxustizas, rescatar princesas e
atrapar aos malos, pero adaptada á
actualidade. Rise de todos os clixés do
xénero, xoga con todas as tramas posibles e
retórceas: os malos non son tan malos e os
bos tampouco son tan bos; e todo isto cunha
banda sonora xenial e con letras boísimas que
farán que rías a gargallada limpa cada vez
que se arrinquen a cantar nunha escena.
A serie é unha produción de Dan

Fogelman, director, produtor e guionista que escribiu tamén os guións de
coñecidas películas de Disney como “Enredados” e “Cars”. Todas as
cancións son obra de Alan Menken, compositor e músico americano moi
coñecido por ser o creador das cancións de moitas películas de Disney
(“La Sirenita”, “Aladdin”, “La bella y la bestia” e “Pocahontas”).

Noa Expósito Campo, 1º BAC A

EL MINISTERIO DEL TIEMPO, o granacerto da ficción española
Que pasaría se en Espña existise un

ministerio secreto encargado de controlar a
historia e impedir que esta sexa alterada?
Pois disto é do que fala El ministerio del
tiempo, a nova serie de TVE.

Todo comeza cando Julián (un
enfermeiro do SAMUR), Amelia (unha das
primeiras mulleres universitarias
españolas), e Alfonso (un terzo de Flandes)
son captados para ser a nova patrulla deste
ministerio secreto. A serie narra as súas
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aventuras mentres impiden que a historia de España sexa alterada. Nas
súas vivencias viaxan ata 1815 para impedir que Francia gañe a Guerra
da Independencia, ata 1940 para impedir que España entre na II Guerra
Mundial, coñecen o secreto da inmortalidade de Jordi Hurtado, impiden
que Lope de Vega morra na Flota Invencible etc. E todo isto cun toque
brillante de humor intelixente grazas ao choque de épocas: que pensará
un terzo de Flandes do século XXI? Como actuará un enfermeiro do
SAMUR na Idade Media? Ademais de todo isto, cabe destacar tamén o moi
ben que explotan todos os tópicos españois facendo que nos riamos de
nós mesmos e da situación actual de España.

CASTLE, o drama policíaco máisdivertido
Castle narra a historia dun escritor

de misterio que, falto de inspiración,
coñece a inspectora de policía Kate
Beckett e comeza a seguila como musa e
protagonista da súa próxima saga
policíaca.

A serie céntrase na relación dos
dous mentres resolven crimes. A trama
principal é a resolución do asasinato da
nai de Beckett, trama que finalmente
chegou á súa fin na sexta temporada. Na
sétima, centráronse no pasado de Castle,

un personaxe do que non sabiamos case nada pese a ser o protagonista
e, boas noticias, a serie renovou por unha oitava temporada que se
comezará a gravar en xullo e que se estreará en setembro en EEUU!

Aínda que é unha serie estadounidense, Castle emítese dende
2010 en Cuatro. Podémola ver en antena de luns a venres pola tarde e os
xoves pola noite nesa canle. E en Divinity os venres pola noite e os
sábados e domingos pola tarde. En España temos máis de 24 horas á
semana de Castle!

30



31

O día doce de maio os alumnos de 4º da E.S.O e os de 1º de
Bacharelato asistiron a unha actividade na que Xurxo Mariño, doutor en
Ciencias Biolóxicas na Universidade de Santiago de Compostela, relatou a
súa viaxe por todo o mundo. Nesta charla, Xurxo explicounos as súas
experiencias e vivencias nos países que visitou, todo isto axudado por
unha presentacion na cal se proxectaban fotografías dos lugares nos que
estivo.

O percorrido da súa viaxe foi o seguinte: primeiro, o continente
africano (Cabo Verde, Santo Tomé, Namibia, Botsuana, Zimbabue e
Sudafrica), Sudámerica e America do Norte (Arxentina, Chile, Brasil,
Perú,Ecuador, Cuba, e os Estados Unidos), Oceanía (a Polinesia francesa,
Australia e Nova Zelandia) e Asia (China e Singapur), entre outros países.

A charla resultou interesante e entretida. En pouco tempo
falounos de Bioloxía, Historia, Antropoloxía, Xeografía, Xeoloxía, Medicina
e un longo etcétera. .

Volta ao mundo de
Xurxo Mariño

Víctor Cabarcos Val, 1º BAC A
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O pasado 22 e 23 de maio un grupo formado por alumnos de 3ºESO e acompañados polos profesores Toño Blanco, Fina Rodríguez Chao eJose Díaz, viaxamos á cidade do Porto.
Foi necesaria unha boa madruga para chegar á FundaciónSerralves ás 11:30 da mañá do venres, e comezar unha intensa peroproveitosa rolda de visitas.
Na Fundación Serralves visitamos dous edificios e os seus amplosespazos axardinados. Os edificios eran a antiga casa e o museo, obra doarquitecto Álvaro Siza Vieira.
Por outra banda, nas salas temporais do museo expúñanse obrase instalacións da escultora polaca Monika Sosnowska.
Xunto con outros grupos de mozos, xantamos nos espazosexteriores.
Pola tarde, divididos en dous grupos e sempre acompañados dedous guías locais (Tiago e Rita Rocha), puidemos entender e apreciar esteespazo xeográfico xunto á foz do Río Douro.
O Porto é cosmopolita, apreciamos a pegada que deixaron osingleses no inicio do comercio da explotación dos seus viños. A culturafrancesa é apreciable no trazado de avenidas e xardíns (Os Jardims eParterres no Parque Serralves son un bo exemplo). E mesmo RemKoolhaas irmandou as culturas portuguesa e holandesa na magnífica obrada Casa da Música. .
Chegamos a entrar na Librería Lello & Irmao, onde nos contaronque a súa escaleira Art Decó inspirou a JK. Rowling na descrición dasescaleiras de Hogwarts da novela de Harry Potter.
Cruzamos camiñando a Ponte de Luis I, unha das seis queatravesan o Douro, para poder mirar desde o lado de Gaia a ribeira daFoz.
Pasámola noite na Pousada da Juventude de Espinho, sen perdermoito tempo no durmir. É broma: os responsables agradeceron efelicitaron a nosa estancia. .
Pola mañá achegámonos a Matosinhos. Alí nos esperaba ondeandopolo vento a Anémona Xigante da artista americana Janet Echelman, unhaescultura de redes sostida por aneis tubulares suspendidos a mais de 50metros, coa que se fixo homenaxe ao mundo da pesca. .

VIAXE AO PORTO
José Díaz Moscoso

Profesor de Educación Plástica e Visual
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E cara o mediodía “aterramos” a carón do meteorito da Casa da
Música, que así o recoñecen en Porto: un meteorito poliédrico que caeu no
medio do barrio de Boavista. Trátase dun edificio singular que non vos
deixará indiferentes cando o visitedes. Non é só un gran auditorio, senón
un universo de espazos dedicados a todo tipo de músicas. No seu interior,
as paredes e chans inclínanse desafiando a gravidade, ata non poder
distinguir uns doutros.

Xa de volta, pola tarde, reparamos forzas e relaxámonos coas
augas termais nas pozas de Outariz en Ourense.

Dámoslles as grazas a José Luis e Carmen, os nosos motoristas na
viaxe.
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VII CONCURSO DE IMAXESA. C. OS MATOS
Tema: “Xogos e xoguetes”
Primeiro premio: “A praia dos recordos” de Sara LópezAlvariño (1º BAC A).

Segundo premio: “Escapando da infancia” de Lourdes
López Pérez (1º BAC B).
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Correlingua
O martes 5 de maio os

alumnos de 1º ESO via
xaron a Ribadeo

para participar no Correlingua.
O percorrido partía, nesta

edición, da illa Pancha
para rematar

nun dos pavillóns polideportivos

cubertos de Ribadeo, p
ara previr que a

festa final, inicialmente
preparada no

Cantón, fose estragad
a pola chuvia.

A partir das 11:00 d
a mañá

comezou a carreira. Es
te ano existía a

posibilidade de inscribi
rse e participar

correndo nesta activida
de. En primeiro

lugar, saíron os corredores e, a

continuación, os camiñantes. . O paseo durou
aproximadamente 45 minutos e
durante eles un milleiro de
rapaces de toda a comarca
percorreron o traxecto a pé
pasando por debaixo da Ponte dos
Santos e polas principais rúas de
Ribadeo ata chegar ao pavillón
arredor das 12:00.Alí, repartiuse un tentempé e

comezou a festa final, presentada e
animada por Xurxo Souto, que
consistiu no seguinte:
 Lectura do manifesto da edición
2015 por parte do CEIP Gregorio Sanz
de Ribadeo.
 Entrega de premios aos gañadores
da carreira nas diferentes categorías.
 Actuación dun grupo musical
composto por rapaces do IES Marqués
de Sargadelos.
 Lectura dun poema escrito por Mara
Gato, alumna do IES San Rosendo de
Mondoñedo.
 E, finalmente, actuación musical do
grupo Monoulious DOP.

Foi unha mañá diferente na que parte do alumnado da Mariña
conversou, compartiu camiñata e participou nun acto a prol do galego que
xa se converteu nunha cita obrigada na nosa comarca.

Miruca Parga Valiña
Coordinadora do EDL



O filial do Burela de futsal, creado hai dous anos, obitvo unha
meritoria décima praza na terceira división galega, cumprindo así as
expectativas do club.

A metade de temporada o club, o adestrador do primeiro equipo
feminino foise e o adestrador do equipo filial reemprazouno, co que o
segundo adestrador, Juanma, pasou a adestrar o equipo filial. Logrouse
un traballo satisfactorio posto que o equipo logrou superar a barreira dos
20 puntos, obxectivo que se marcaba o club.

Cómpre salientar que o alumno de 1º de bacharelato Aitor Eijo
acadou a cifra de 13 dianas, logrando mesmo unha convocatoria co
primeiro equipo.

Tempada do filial do Burela F.S.
Aitor Eijo Oroza e Víctor Cabarcos Val 1º BAC A
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IX CONCURSO DE RELATOS A. C. OS MATOS
Tema: “Xogos e xoguetes”

Gañadores na categoría 3º e 4º de E.S.O. en relatos curtos:
Primeiro Premio: “Xogos e xoguetes” de Marta PortoRodríguez (4º E.S.O. B)

XOGOS E XOGUETES
Hoxe apetéceme recordar todo o que xoguei durante a miña

infancia, todas as tardes que pasei no meu cuarto xogando coas bonecas,
todas as tardes soleadas no parque xogando ás agachadas ou recollendo
flores pequeniñas. Hoxe apetéceme recordar todas as historias que
inventei e todos os pasos que din ata chegar aquí.

Cando era pequena, á parte de divertirme xogando coas Barbies
coma todas as nenas, encantábame, por exemplo, xogar ás cadeiras nos
aniversarios dos meus amigos. Os nenos e nenas xa non sabiamos que
facer para conseguir sentar nunha cadeira e gañar ao noso compañeiro.
Non podo nin sequera contar as veces que xoguei ao pillapilla no patio,
ou ao pano, que é un xogo no que dous equipos elixen números para cada
un dos seus compoñentes e unha persoa debe dicir un número ao azar,
polo que as persoas de distintos equipos que teñan asignado ese número,
deberán correr a por un pano e intentar que o compañeiro non os atrape.
Era un xogo que a todos nos encantaba, pero a verdade é que eu nunca
conseguía atrapar ao meu compañeiro, aínda que non me importaba
porque o importante era participar e pasalo ben, e vaia se o faciamos! Á
fin do día, eu cumprira ambas premisas, así que eu sentíame ben
satisfeita.

Tampouco podo evitar contar todos os días que pasei na praia
xogando coa miña familia ás pás ou na auga, que aínda que non sexa un
xogo como tal, non hai quen non gozara xogando a facer bólas, xa sexan
de area mollada ou de neve, no verán ou no inverno, e lanzalas a algún
amigo para así comezar unha guerra que sempre remataría na paz,
sempre, e sen discusión ningunha.

Podo dicir que tiven moita sorte e que non podería estar máis
agradecida pola infancia que tiven. Todo o mundo buscou sempre o mellor
para min e así segue sendo. Nunca esquecerei a ningunha das persoas
coas que xoguei, coas que pasei as miñas vacacións ou simplemente coas
que pasei bos momentos. Todos merecemos ter esta mesma sorte: xogar.
Xogar a xogos, xogar con xoguetes, non importa. Grazas a iso, hoxe podo
dicir que fun e son realmente feliz, e esa tamén é a sorte que merecemos
todos.
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Segundo Premio: “O neno e os xogos do xogueteiro” dePablo García Covas (4º E.S.O. A)

O neno e os xogos do xogueteiro
Había unha vez un neno que quería todos os xoguetes, aínda que

só xogase con eles el, queríaos todos, novos e antigos. O seu pai era o
máis rico da cidade, entón, podíalle comprar todos os xogos que quería. Á
parte dos novos, quería os dos demais nenos da cidade, entón, o seu pai
ofrecíalles ás familias unha gran cantidade de diñeiro polos seus xogos ou
xoguetes.

Un día chegou á cidade un gran xogueteiro. Fabricaba os xoguetes
máis marabillosos cada vez que quería. Cando o pai do neno o soubo,
contratouno durante un ano para que lle fabricase xoguetes ao seu fillo,
cunha única condición. Tíñalles que dedicar un tempo a todos os
xoguetes que o xogueteiro lle fixese todos os días.

Ao principio, podía xogar con todos pero pasaban os meses e xa
case non podía durmir porque se non lles dedicaba todos os días un
tempo aos xoguetes, estes enfadaríanse.

Un día, canso de non poder durmir, viu na rúa a dous nenos e
ocorréuselle que eles poderían xogar cos seus xogos, xa que eles non
tiñan ningún, e así podería durmir.

Cando acabou o contrato do xogueteiro, toda a cidade tiña
xoguetes e o neno deuse conta de que o pasaba mellor xogando cos
demais nenos. Agora, máis que os xogos, importábanlle os seus novos
amigos e pasou de ser o neno máis odiado da cidade ao máis querido.
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AFD PORTO DE BURELA
DANIEL LÓPEZ OTERO

YAHYAAZAOUI

XUVENÍS
O equipo xuvenil do

Burela comezou a tempada o
día 18 de setembro cunha
vitoria a domicilio ante o
Cospeito. O equipo realizou
unha tempada con algún que
outro altibaixo ata rematar
no 5º posto da clasificación.
Debido a rematar neste
posto, pelexou por un posto na Copa xogando unha liga menor contra os
equipos mais próximos e rematando no 2º posto. Nestes momentos,
atópase xogando a Copa, da cal pasou as primeiras fases e na que ten
moitas opcións a chegar moi lonxe. Moita sorte, rapaces!

CADETES
A categoría cadete do Burela

comezou a súa campaña o día 5 de
outubro cunha contundente vitoria a
domicilio contra o Polvorín cun 08.
Fixeron unha excelente temporada
durante todo o inverno, tanto, que
remataron no 1º posto da
clasificación despois dun intenso

partido final contra o Foz no que se decidiu o campión da liga. Despois de
rematar neste posto, gañáronse un lugar na fase de ascenso para a liga
galega, na que competían os primeiros clasificados das ligas de Lugo.
Desafortunadamente, remataron no 4º posto e nestes momentos
atópanse xogando a Copa, na que pode que cheguen moi lonxe despois
da gran tempada que están a realizar. Moita sorte, cadetes!
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A práctica do xadrez no IES Perdouro xa se converteu nunha
tradición. Comezou cos torneos de xadrez entre alumnos da ESO
organizados por Antón Niñe para celebrar o san Xoán Bosco. Durante este
curso, a actividade estendeuse ao Bacharelato e a iniciativa foi promovida
por Manuel Vilariño co obxectivo de fomentar as competencias lóxicas e
matemáticas.

As partidas nesta ocasión provocaron gran expectativa entre
alumnado e profesorado, sobre todo a medida que se ía achegando a
final.

A 4ª posición neste torneo foi para Efrén Rouco, alumno de 3º
ESO, que foi derrotado por Jacobo Moreda de 1º BAC, que conseguiu
deste xeito o 3º posto.

Na final competiron Alex Liñán e Álvaro Crego, alumnos de 2º
BAC, que tiveron que disputar dúas partidas, xa que a primeira acabou en
empate. Na segunda e definitiva, Alex proclamouse campión.

Parabéns para Álex Liñán e para todos os participantes e
organizadores do torneo!

Mario Nieto Fraga, 1º BAC A
Torneo de xadrez
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A cova do rei Cintolo
O pasado venres 29 de maio os alumnos de 1º de bacharelato

que cursamos a materia de Bioloxía desprazámonos ata Mondoñedo para
visitar a cova do rei Cintolo, acompañados por Montse Freire, profesora
de Bioloxía; Manuel Vilariño, profesor de Matemáticas e Mª José
Fernández, profesora de Educación Física. Esta cova é a máis grande de
Galicia, con case sete quilómetros explorados e máis de quince
quilómetros de galerías. Trátase dun sistema cárstico formado como
consecuencia da disolución das rochas calcarias.

Nada máis chegar tivemos que vestir uns traxes apropiados para
a ocasión, un casco con luz e unhas luvas de coiro. Xa estabamos listos!
O noso guía chamábase Abel Vigo. Foi quen nos instruíu sobre a nosa
seguridade alí dentro e sobre as curiosidades máis destacables da cova.
Ensinounos ringleiras de estalactitas, algunhas estalagmitas, columnas,
coadas, bandeirolas e incluso gours. Foi realmente interesante toda a
información que nos proporcionou. Falounos tamén do noso antepasado
do Paleolítico que foi atopado alí e, ademais, da actual entrada á cova,
que se supón máis recente aos restos atopados, polo que sabemos que
antigamente se entraba por outros lugares que, actualmente, están
sepultados.

Estivemos dentro da cova por máis dunha hora e media e
percorremos en total 300 metros. Adentrámonos por unha galería na que
tivemos que descender unhas impresionantes baixadas para chegar á
sala de choivas, onde comezamos o camiño de volta, xa máis doado,
probablemente debido a que xa nos acostumaramos a camiñar pola zona.

Cando rematou a visita e chegamos fóra, decatámonos de todo o
que nos ensuciaramos. Estabamos cheos de lama! Algúns chegaran a
romper o traxe que nos fora entregado, mais mereceu a pena polo ben
que o pasamos e todo o que aprendemos. Unha viaxe extraordinaria que,
sen dúbida, nos encantaría repetir!

Eva Pernas Fernández, 1º BAC B



O voso percorrido educativo neste centro remata e unha nova
etapa comeza. Esta fotografía reflicte a unión de todos os vosos e os
nosos esforzos por conseguir a mellor formación para vós.

Deixades unha pegada moi especial no Perdouro e desexámosvos
moita sorte no camiño que agora emprendedes, mais esta continuará
sendo a vosa casa sempre que vós queirades. Aquí estaremos para
axudarvos, aconsellarvos e resolver todo aquilo que estea na nosas mans.

Noraboa, rapaces!
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Paula Domenech Barreira, Estela Fernández Cabana, Cintia
Fernández Castro, Elena García Paleo, Xoel Geada Geada, Saray Gómez
Mesa, Andrea Gómez Pardo, Ariel Alexandra Granda Márquez, Ángela
Iñigo González, Aitor López Anello, Rodrigo Pereira Trillo, Sara Pernas
Polo, Andrea Rega Villarejo, Aitana Rodríguez Castro, Gabriel Bermúndez
Álvarez, Carla Bolaños Blanco, Cristina Cigarrán Diaz, Álvaro Crego Deán,
José Carlos Díaz Lorenzo, Cristina Fernández Blanco, Xiana Fernández
Díaz, Aitana García Álvarez, Alex Liñan Rabost, Denís López Martín,
Andrea Lorenzo Bahamonde, José Manuel Míguez Márquez, Miguel
Moreno Vizoso, Damián Palou Fernández, Iván Pita Couto e María Prieto

Orla
2º Bacharelato






