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Sorrisos, conversas e ruídos de teclados: todo isto define o
ambiente na aula 119 mentres preparamos os artigos para Maruxía. Os
últimos días temos máis présa e somos capaces de traballar a ritmo moito
máis rápido ca o principio. Cada un dos alumnos de 1º de Bacharelato de
Tecnoloxías da Información e a Comunicación esforzámonos para que un
ano máis Maruxía saíra adiante.

Este traballo en grupo axudounos a mellorar as nosas
competencias nesta materia, así como a traballar en conxunto cumprindo
cos prazos propostos facéndonos un pouco máis responsables nas nosas
tarefas.

A maioría das actividades feitas este curso quedan plasmadas
nesta revista, para sempre, para que todos nós poidamos recordar cada
un dos momentos vividos.

Moitas grazas a todas e todos os que participaron na elaboración
desta revista. O noso desexo é que siga adiante moitos anos máis.

Andrea Ramos Piñeiroa e Iago Rodríguez Hernández
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Andrea Rodríguez Orol  1º Bac.
O xoves 4 de maio celebrouse na Mariña, concretamente en

Burela, o "Correlingua", unha carreira a prol da lingua galega que se
celebra todos os anos nas distintas comarcas de Galicia.

Os rapaces e rapazas de 1º ESO e 1º BAC do IES Perdouro
participamos na actividade, que este ano tiña como lema "O galego está
en nós".

Ás dez e media da mañá collemos o autobús para desprazarnos
ata a praia da Marosa. O itinerario percorría todo o paseo marítimo dende
a praia da Marosa ata a praza da Mariña. Alí, ao chegar, o IES Gamallo
Fierros leu o manifesto gañador.

Moitos dos colexios e institutos participaron no concurso de
pancartas e tamén lendo poemas. Nós participamos activamente cunha
pancarta co lema deste ano e algúns alumnos leron poemas de Manuel
María, autor homenaxeado nas Letras Galegas.

As actuacións foron moi interesantes e divertidas; tamén axudou
moito o bo tempo.
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O xoves 15 de outubro os alumnos e alumnas de 3º da ESO saíron
do instituto cara a Samos, un concello da provincia de Lugo pertencente
á comarca de Sarria, co fin de visitar distintas igrexas e mosteiros da
zona. O primeiro de todo ao chegar a Samos foi tomar un pequeno
bocado de media mañá e, ao rematar de comer, tomar rumbo á Capela do
Ciprés, denominada así pola árbore que ten ao seu carón.

Despois dunha breve información sobre este lugar, dirixíronse cara
ao mosteiro, onde un monxe explicou distintas historias sobre as pinturas
que alí se atopaban, sobre a pequena fonte que se encontra no xardín e
sobre o desastroso incendio que sufrira o edificio tempo atrás, no cal
morreu un neno. Ao rematar a visita, xa era hora de xantar.

Logo continuaron a viaxe cara ao Cebreiro. Ao chegar, a primeira
visita foi ao albergue onde paran a descansar moitos peregrinos ao longo
do ano.

Laura Fernández Galán  3º ESO

A continuación, desprazáronse cara ao Santuario de Santa María a
Real, que é un dos monumentos máis antigos da vía francesa do Camiño
de Santiago e que mantén relación coa lenda do Santo Graal. Unha vez
dentro, puideron ver varias biblias traducidas a diferentes idiomas e unha
pía bautismal.

Ao rematar, fixeron unha pequena camiñata por un treito do
Camiño de Santiago onde se atoparon con varios peregrinos que ían cara
a Compostela. No límite con León atopáronse cunha fermosa paisaxe,
difícil de esquecer. Nese lugar sacaron unha bonita foto.
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No pasado mes de Nadal despedíase das aulas do I.E.S. Perdouro
Helena, a profesora de Lingua Galega. Levaba con nós 17 anos. A súa
profesionalidade como mestra estaba ben á vista. Certamente que se nota
a súa ausencia, aínda que a súa praza quedou ben cuberta por Belén, a
súa substituta.

Facendo un percorrido biográfico dámonos conta da súa
vinculación desde a súa infancia co mundo do ensino, ao que se entregou
con toda a forza e ilusión.

Helena Fernández Roibás naceu en Outeiro de Rei, concello da
Terra Chá luguesa. Unha comarca que é fonte de inspiración de poetas e
xentes da cultura, entre elas o poeta Manuel María, ao que se lle dedica
este ano o “Día das Letras Galegas”, veciño de Helena e moi próximo a ela
pola súa forte amizade.

Despois do seu paso pola escola do concello, trasládase a Lugo
para facer o Bacharelato. Rematada esta etapa e, sen saír da capital
provincial, decidiu estudar a carreira de Maxisterio, acadando a
diplomatura.

Presentouse ás oposicións e, unha vez que as aprobou, o primeiro
contacto coas aulas foi na escola de Embernallas, no concello de Navia de
Suarna, onde só estivo dous meses. Era o ano 1978.

Sen saír da zona da montaña, foi trasladada ao Concello de
Cervantes onde desenvolveu o labor académico en dous destinos,
primeiro en Vilar de Donís e logo na Escola Fogar de San Román. Neste
lugar pasou catro anos.

Das terras dos Ancares pasou á Escola de Parga, lugar de
canteiros na súa chaira natal e paso de peregrinos que se dirixen a
Santiago polo Camiño Norte.

O primeiro contacto profesional coa Mariña tívoo no Colexio de
Celeiro de Viveiro onde contacta cos nenos e nenas de familias
mariñeiras.

Pasada a primeira etapa mariñá, nos tralados da Consellería de
Educación aparece destinada no concello de Pontecarreira, na provincia da
Coruña.

Antón Niñe Fernández
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Despois desta etapa, Helena volveu á beiramar cantábrica, neste
caso ao Colexio Público “Virxe do Carme” de Burela, onde forma parte dun
nutrido e dinámico grupo de mestres ao que axiña se une e se deixa notar
pola súa notable actividade. Alí traba fonda amizade con varios
compañeiros e compañeiras.

No curso 19981999 recalou no I.E.S. Perdouro onde tomou
contacto co ensino secundario. Debido a problemas de espazo, os cursos
de 1º e 2º de E.S.O. ocuparon, provisionalmente, as instalacións do
Colexio Público “Vista Alegre”. Aínda que a separación física co resto da
comunidade educativa era notable, pouco a pouco fomos coñecendo a
Helena polo seu traballo nas aulas e nas actividades complementarias.

Os últimos anos, os nenos e nenas dos dous primeiros cursos de
ensino secundario integráronse nas instalacións do I.E.S. Perdouro,
facilitando a comunicación e o mellor coñecemento entre todos os
membros do claustro de profesores.

Ao longo destes 17 anos, a presenza de Helena non pasaba
desapercibida debido á súa personalidade. Foi unha compañeira que
aparentemente parecía seca e árida, pero que unha vez que a coñecías
descubrías nela unha persoa tenra e servicial. Foron moitas as
actividades compartidas con ela: clases, sesións de avaliacións,
actividades extraescolares (viaxes, exposicións, encontros con profesores
europeos…) nos que demostrou a súa profesionalidade.

Chegada a súa xubilación desexámoslle o mellor nesta nova etapa
da súa vida e dámoslle as grazas polo traballo e dedicación constante ao
longo destes anos.

Helena,
querémoste e dicímosche
que as portas do noso
centro sempre están
abertas para que nos
visites cando queiras.
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En antena desde o 22 de xaneiro de 2016 en Radio Burela, este
programa musical está dedicado ás grandes voces da música cantada nos
países de raíz galega. Ademais da selección musical, o programa emitido
os venres entre as 7 e as 8 da tarde ten unha sección dedicada á conversa
sobre a música. Na primeira das emisións o entrevistado foi o profesor
Manolo Maseda Deán, acordeonista e voz dos Diplomáticos de Monte Alto,
impulsor da Festa da Marosa e actualmente director do instituto de Baio.
Nos seguintes programas participaron en vivo e en directo grandes
artistas como Miro Casavella, María do Ceo ou Xurxo Souto.

En cada unha das emisións, Marco Pereira de Oliveira, alumno de
Ciclo Superior de Administración e Finanzas do centro burelao, está
acompañado nos estudios de Radio Burela por Helena Valle García,
alumna de bacharelato, que lle axuda no manexo do guión escrito en
braille e que o acompaña na locución. Moi pendente da emisión está
tamén Mónica Palacios Ferreira, que se ocupa todas as semanas de
manter informada a audiencia a través do blogue Grandes Voces do noso
Mundo que ela mesma deseñou. Este programa musical ten xa unha
audiencia moi fiel, distribuída por moitos lugares do mundo.

O 15 de marzo a TVG realizou unha entrevista sobre o programa
aos seus presentadores e á vicedirectora do IES Perdouro de Burela.

Marco Pereira Oliveira, Helena Valle García e Cristina Ramudo,
profesora de Pedagoxía Terapéutica a quen Marco chama "os meus ollos"
(porque ela se ocupa diariamente de transformar os materiais docentes
para o sistema braille) foron tamén entrevistados por Susana L. Montes,
xornalista de El Progreso.

www.perdourando.blogspot.com
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Este xoves, día 4 de febreiro, os alumnos de 1º de Bacharelato e
de 2º de FP básica visitaron a Facultade de Informática, onde foron
recibidos pola vicedecana, Susana Ladra González, que os acompañou en
todo momento polos laboratorios, aulas e outras dependencias da
facultade. Tamén visitaron o "corazón informático" de todo o campus,
unha sala refrixerada chea de torres de racks onde se localizan os
ordenadores centrais.

Despois o grupo de alumnos foi coñecer os quefaceres do CITIC, o
Centro de Investigación de Tecnoloxías da Información e da Comunicación
da Universidade da Coruña, unha visita moi interesante onde o alumnado
puido reflexionar sobre a necesidade da investigación, do
desenvolvemento e da innovación, I+D+i, para o ben común de todos.

Xa pola tarde, visitaron a Casa Museo de Manuel María en Outeiro
de Rei para coñecer a vida e a obra dun home comprometido coa súa
terra. Un dos guías, Antón, levounos á carballeira de Santa Isabel, lugar
especial para Manuel. No camiño, contoulles que Manuel de Paderna fora
quen lle ensinara a Manuel María a facer poesía. Manuel María dicía que
os dous vicios que Paderna lle deixara foran a poesía e o tabaco, xa que
cada vez que compoñía un poema agasallábao cun cigarro. Na carballeira,
ao lado do Miño, fixáronse nun monolito no que aparece un anaco do
poema "Os Carballos". Alí, Manuel María recibiu no seu día unha merecida
homenaxe da Asociación de Escitores en Lingua Galega.

Finalmente, visitaron a casa na que Manuel viviu. Viron o cuarto
onde naceu, a sala onde escribía as súas obras... Nesta estancia había
unha ventá na que aparecían diferentes versos e estrofas dos seus
poemas e ao final abríase a ventá e víase a Terra Chá. Para despedirse,
acudiron á antiga corte que agora é a biblioteca e que conta con doce mil
volumes. Cada un deles ten unha cinta que Manuel poñía cando os leía
para marcar a páxina.

www.perdourando.blogspot.com  Andrea Ramos Piñeroa  1º Bac.
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“CICLOS DE VIDA ADOLESCENTE” ”EDUCACIÓN PARA A SAÚDE”
Nas aulas de 3º da ESO desenvolvéronse diferentes obradoiros

relacionados coa “Educación para a saúde e a convivencia”.
Foron levados a cabo coa colaboración da Cruz Vermella, a

asociación Quérote+ dentro do Plan Proxecta e os Servizos Sociais de
Burela.

Os obradoiros da Cruz Vermella foron seis, desenvoltos nos
meses de novembro e decembro coa finalidade de promover hábitos e
condutas saudables que melloren a calidade de vida dos nosos mozos a
través da promoción de actitudes de responsabilidade fronte ás drogas, a
presión do grupo, a bulimia e a anorexia.

Os obradoiros desenvoltos por QUÉROTE+ forman parte do
programa “CICLOS DE VIDA ADOLESCENTE” na modalidade
COÑECÉNDONOS. Neles traballáronse aspectos relacionados coa
convivencia, o valor da diversidade, o acoso, a imaxe corporal e a
autoestima, a afectividade e a sexualidade.

En febreiro, coa colaboración da técnica de Servizos Sociais de
Burela, traballáronse a prevención e a promoción de actitudes
responsables fronte ás drogas. Pretendeuse ensinar a “saber dicir non”.

As distintas temáticas déronse a coñecer a través de diferentes
actividades e dinámicas para informar e reforzar condutas e hábitos
saudables e desexables, coñecer os riscos derivados de determinadas
situacións e condutas inadecuadas como o acoso escolar, os malos tratos,
o consumo irresponsable, os malos hábitos... Promoveuse a educación
para a saúde, a autoestima, a afectividade, as boas actitudes... e
incidiuse no desenvolvemento de condutas de responsabilidade ante
hábitos nocivos como as drogas, as enfermidades de transmisión sexual...

María Jesús Permuy, orientadora
-
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Ana Belén Martínez Cerdeiras
Un total de 347 estudantes divididos en 100 equipos de toda

España déronse cita o venres 8 de abril no Palacio Duques de Pastrana en
Madrid para participar na final nacional do Young Business Talents, unha
competición por Internet organizada por Praxis MMT, NIVEA E ESIC, na
que os estudantes desenvolven diversas habilidades como o tratamento
da información, o manexo eficaz da tecnoloxía, o traballo en equipo, a
elaboración de xuízos e a toma de decisións razoadas, etc.

O IES Perdouro de Burela estivo representado polo equipo
“BurelaBusiness” composto por tres alumnas de 4º de ESO: Andrea
Barro Rodríguez, Ana Novoa Paz e Aitana Vázquez Cociña e liderado
pola súa profesora Ana Belén Martínez Cerdeiras. Despois de tres meses
competindo con institutos de toda Galicia, o equipo do IES Perdouro de
Burela logrou clasificarse para a final xunto con outros 10 equipos galegos
das provincias de Coruña e Pontevedra.

O equipo do IES Perdouro de Burela alcanzou en Madrid na final
da competición Young Business Talents o terceiro posto e logrou
converterse no equipo coas mellores empresarias virtuais galegas.
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O día 20 de abril os alumnos de terceiro da ESO, algúns de
primeiro de bacharelato e nós, os de cuarto de PDC fomos de excursión á
Coruña. A viaxe durou máis ou menos dúas horas e media. Paramos preto
do porto e de alí fomos camiñando á Praza de María Pita ata chegar ao
Palacio da Ópera, onde xa nos estaban agardando para ver a actuación do
grupo “Soncello Quartet” co espectáculo de “Mozart a Apocalyptica” que
tivo unha hora de duración.

Ao saír tivemos a sorte de coñecer a Xurxo Souto, unha gran
persoa e un recoñecido escritor en galego. Dedicoulles un libro aos nosos
profesores Dolores e Bernardo. Cando rematamos, dirixímonos a visitar a
Torre de Hércules. Desde alí puidemos contemplar unhas marabillosas
vistas do Parque dos Menhires. Nese lugar, o noso profesor, Penabade,
contounos onde estivo o cárcere e o como era a vida alí antigamente. Foi
unha boa experiencia ver o Parque da Memoria.

Máis tarde fomos comer ao centro comercial, onde tivemos unha
hora de tempo libre antes de subirnos ao autobús no que regresamos a
Burela.

Noelia Parga Gaitica e Carolina Arcila Arenas  4º ESO PDC
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ÚNICO CLUB CON EQUIPO
FEMININO E MASCULINO
EN PRIMEIRA DIVISIÓN

Pablo García Cobas  1º Bac.

Equipo Masculino
O club naceu o 4 de setembro de 2001 para iniciar a súa andaina

na categoría Primeira Nacional B de Fútbol Sala (2001/02), e logrou o
ascenso á Primeira División Nacional A. A tempada 2002/03 foi a do
ascenso a Prata. No debut en Prata (2003/04), o conxunto mariñán
alcanzou unha meritoria sexta praza. Disputou sete playoffs polo ascenso
á Primeira División e no 2011/12 conseguiu o ascenso.

Equipo Feminino
A entidade laranxa apostou polo Burela FS Pescados Rubén para a

súa estrea na División de Prata Feminina en 2008/09. O soño de ascenso
a Honra cumpriuse nese primeiro ano de vida por todo o alto, coa
clasificación para os cuartos da Copa de España e a sexta praza final na
liga en 2009/10. Dende entón, o proxecto feminino compite entre os
mellores equipos españois mellorando tempada tras tempada a súa
clasificación e obxectivos.
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O día 29 de febreiro, os alumnos de 1º de Bacharelato
viaxamos a Lugo para visitar o campus, pertencente á Universidade de
Santiago de Compostela. Ao chegar, asistimos a unha charla onde nos
explicaron as notas de corte do ano pasado nas titulacións de Lugo e
Santiago. Cando rematou, dividímonos en grupos segundo as nosas
preferencias. Os alumnos interesados no grao de ADE e no de Ciencias
fomos primeiro á Biblioteca Intercentros, onde nos explicaron as súas
principais funcións, así como as súas seccións, horarios ou a súa conexión
co resto de universidades galegas.

O grupo restante non puido visitala, xa que tivo que desprazarse
ata a Facultade de Formación do Profesorado, situada na Avenida Ramón
Ferreiro, no centro da cidade. Alí recibiron información do decano, quen
os informou do que ían ter que aprender para formarse como profesores.
Para rematar, visitaron varias aulas, entre elas a de plástica, unha das
máis empregadas polos alumnos.

Cando chegamos á facultade de ADE, leváronnos a unha aula na
que se imparte clase normalmente. Alí, coñecemos á decana, encargada
da supervisión das instalacións e de solucionar calquera problema que os
alumnos puideran ter. Explicounos, coa axuda dun profesor, as principais
materias impartidas no grao e a importancia das leccións prácticas neste

Sara Cordido Requejo  1º Bac.
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tipo de formación. Tras a charla, fomos de paseo polos exteriores da
facultade. Alí, os estudantes pasan o tempo libre e realizan actividades
relacionadas co medio ambiente.

Os alumnos que foron á facultade de Ciencias separáronse en
pequenos grupos, xa que cada un tiña unha serie de preferencias. Os
interesados na saúde tiveron que ordenar ósos do corpo humano en
moldes no lugar correcto, e os que teñen en mente estudar unha
enxeñería, aprenderon como poñer cor nos fogos artificiais. Cando
voltaron, fomos xantar ao centro comercial.

Pola tarde fomos visitar o hospital Rof Codina, onde dous expertos
nos explicaron os distintos medios cos que contaba o hospital: a
gammagrafía, varios métodos de ecografía, a terapia con radioisótopos,
etc.

Cando rematamos, dirixímonos á aula de Historia Natural, situada
na Facultade de Veterinaria. Alí puidemos ver todo tipo de esqueletos de
animais que morren no hospital, no zoo de Marcelle ou, ás veces, nalgún
circo que vén a Lugo. Ao rematar a visita, entramos na sala onde se
encargan de preparalos adecuadamente para a súa exposición.
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Na primeira sesión do obradoiro Di K Non, que tivo lugar o martes
19 de abril, varios profesores da Unidade Teraupéutica do centro
penitenciario de Teixeiro e os propios internos, tomando como base as
súas experiencias e testemuños como consecuencia da súa adicción ás
drogas, deron a coñecer a dura realidade dese mundo e as súas
consecuencias. Todo para axudarnos a identificar situacións e feitos que
arrastran a multitude de adolescentes a desenvolver unha serie de
condutas de risco que provocan o fracaso escolar, problemas coa xustiza,
problemas coa saúde, comportamento violento, etc.

O obradoiro comezou coa representación en mímica dunha
pequena obra teatral protagonizada polos internos. A droga que nos
atrapa, que nos priva da liberdade e do que máis queremos. De seguido,
proxectouse unha presentación con impactante ambientación musical
sobre o tema da droga, causas e consecuencias. E antes de rematar,
interviñeron os internos para contar a súa experiencia coas drogas e
houbo rolda de preguntas, mostra do interese polo tema dos nosos
rapaces de 4º de ESO e 1º de FP básica. Como remate do acto, recibimos
un agasallo elaborado polos internos conmemorando a súa visita ao IES
Perdouro.

www.perdourando.blogspot.com
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A segunda sesión do Obradoiro de prevención de
drogodependencia entre adolescentes Di K Non, realizouse na Unidade
Terapéutica Educativa (UTE) do centro penitenciario de Teixeiro. Nesta
sesión, alumnos de 4º de ESO e 1º de FP básica foron visitar o centro
penitenciario o mércores 20 de abril pola mañá. Situáronse nun contexto
de privación de liberdade para comprender as consecuencias do consumo
e/ou uso de drogas. Algunhas destas substancias adictivas (alcol,
tabaco...) non están moi afastadas do contorno do alumnado e esa
familiaridade dificulta o exercicio da capacidade de reflexión crítica para
tomar decisións persoais responsables.

Antes de entrar ao módulo, impactáronnos as medidas de
seguridade, pero tamén vimos instalacións coidadas: limpeza,
impresionantes murais deseñados polos propios internos, xardíns
coidados por eles... O busto en madeira de Concepción Arenal (a pioneira
ferrolá que cambiou diametralmente o modo de ver e tratar a poboación
reclusa) presidía o módulo.

Unha vez dentro, un dos internos mostrounos as instalacións e
explicounos o funcionamento das mesmas: comedor, taboleiro de
imposicións, economato... A continuación, experimentamos algo de
angustia cando visitamos as celas e pasamos nelas quince minutos
observando, traballando e reflexionando. Despois, houbo diálogo en torno
ás drogas entre internos, titores da UTE e alumnado. E para acabar e a
modo de despedida reflexiva, os internos interpretaron dúas cancións que
nos puxeron os pelos de punta: a canción "No Dudaría" de Antonio
Flores e o himno da UTE, unha canción que nos fixo pensar e que leva
por título "Historias de Calle".
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Que tiveches que estudar para ser profesor de Relixión?
Podes facer un título civil, é dicir, unha licenciatura civil, mais tres

anos de Teoloxía e se non tes a licenciatura civil, tes que ter 5 anos de
Teoloxía. Eu como entrei hai máis de 20 anos non se esixía esa titulación
e como tiña titulación de administrativo de Formacion Profesional, que
antes valíache para poder ser profesor, entrei con ese condicionante, pero
hoxe en día hai que estudar a licenciatura civil mais tres anos de Teoloxía
ou os 5 anos de Teoloxía.
Cal é a diferenza entre a clase de relixión católica nos centros de
ensino e a da catequese?

Unha catequese é unha experiencia de vida. Tes unha sesión á
semana cos rapaces de Primeira Comuñón ou de Confirmación, pero tes
un sistema de traballo diferente. Por exemplo, na catequese tes un tempo
de oración que na clase non hai, un tempo de teoría ou de coñecementos
exclusivos da relixión católica. Na clase falamos de relixión católica e
tamén falamos doutras relixións e na igrexa fas actividades para levar á
práctica o que explicas, como por exemplo: recollida de alimentos, pedir
para campañas solidarias... En cambio, a clase de relixión é unha materia
máis dentro do currículo para adquirir coñecemento de cultura relixiosa e
particularmente da relixión católica, pero dentro da clase de relixión
católica faise referencia ao islamismo, ao xudaísmo... porque a base da
relixión cristiá está na xudía.
Que aporta a clase de relixión á formación dun alumno?

A clase de relixión é transversal, é dicir, ten relación coa
xeografía, coa historia, coa literatura, con todas as ramas do saber. Para
coñecer datos históricos, sabendo datos bíblicos xa tes conceptos de
historia e xeografía.
Dixéronnos que che gustaba moito a historia e que investigaras
sobre a historia de Foz. Que datos sorprendentes nos poderías
contar?

Foz sempre estivo supeditado a San Martiño. San Martiño foi
antes que Foz e os datos son referidos ao couto de San Martiño. Foz

Falamos con Antón Niñe, profesor de Relixión do IES Perdouro,
para facerlle unha entrevista, ao cal accedeu gustosamente. Estas son as
preguntas que lle formulamos:
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aparece desde o século XI e San Martiño xa vén de antes. O porto de Foz
é fundado no século XVI e aí é cando arrancan as orixes históricas de Foz,
pero sabemos que estaba habitada antes polos restos atopados no castro
de Fazouro e no castro de Marzán.
Tamén nos dixeron que che gustaba bastante o deporte. Cal che
gusta máis e cal practicas ou practicaches?

O deporte que máis me gusta é o baloncesto; xoguei 2 anos ao
fútbol no C.D. Foz, fun o primeiro adestrador e xogador do C.B. Celtas de
Foz e tamén fun da primeira directiva do club náutico de Foz.
Oímos que escribiras algún libro. Sobre que tratan?

Escribín varios libros, pero publicados só hai 3 ou 4. O primeiro
foi a historia do asilo de Foz, despois escribín arredor da Virxe do Carme,
sobre as festas do Carme de Foz, as alfombras e demais, e o último que
se publicou foi sobre a historia de gardería de Fondós, fundada no 1749 e
desde 1965 funciona como gardería. Temos escrito 'IES Perdouro, 20 anos
de vida' xunto con algunhas alumnas. Eu fun o coordinador.
Gústache viaxar? Se é así, cal foi a viaxe que máis che gustou?

Gustáronme moito os países nórdicos (Noruega, Suecia,
Finlandia). Gustoume tamén Israel e Arxentina… fun a máis lugares pero
o lugar que máis me gustou foi unha cidade belga, Brujas.
Estás a gusto co de cambiar de centro todos os días para dar
clase?

A verdade é que supuxo máis
traballo. E este ano teño a novidade
de que por primeira vez lles dou clase
a adultos, xa que sempre lles daba a
rapaces, cousa da que estou moi
contento. Estou ben adaptado nos
dous centros, aínda que o modo de
traballar é un pouco diferente, pero
non moito.
Temos que despedirnos. Ata aquí
chegou a nosa entrevista. Moitas
grazas, Antón.

De nada. Ata cando queirades.

Javier Vila Moreda e Alejandro García Alonso  2º de FP Básica
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Co paso dos anos, o noso instituto foise renovando, modificando
espazos e ampliando instalacións. Desde o presente curso, o centro conta
cun novo pavillón onde se habilitou a primeira das plantas para acoller as
aulas de tecnoloxía e música. Esperamos que a planta baixa se poida
acondicionar o antes posible para acoller máis aulas e gañar en servizos e
mellorar as instalacións.

E, como o tempo pasa tamén para as persoas, o profesorado dos
centros tamén se renova periodicamente. Desde hai uns anos vimos
notando o cambio do “persoal veterano” debido á súa xubilación. Ao pouco
de iniciar o curso, José María, un dos profesores de Electrónica,
despediuse da súa faceta de docente despois de máis de tres décadas
dedicado ao ensino.

José María Rodríguez Rodríguez é un chairego natural da Parroquia
de Carral, no Concello de Begonte, veciño de Burela desde hai moitos
anos.

O primeiro contacto cunha aula foi na escola da súa parroquia
natal onde cursou a ensinanza primaria. Cos nenos e nenas veciños foi
aprendendo letras e números, sempre en contacto coa natureza e coa
engaiolante paisaxe da Terra Chá.

Con catorce anos cambiou o mundo rural polo urbano
trasladándose a Lugo co obxectivo de prepararse para ser Mestre Idustrial
na rama de Electrónica. Na capital provincial, conviviu durante sete anos
con compañeiros procedentes de distintos puntos da provincia,
compartindo o tempo de estudo e de lecer.

Os dous primeiros anos foron de “preaprendizaxe”. Superada esta
etapa inicial, pasou tres anos de “oficialía”, onde combinou nocións
teóricas coa práctica, tendo un contacto directo con aparellos electrónicos,
básicos para a súa formación. A última etapa formativa durou outros dous
anos, preparándose como “mestre industrial”, título que acadou con 21
anos.

Despois de facer o “servizo militar” na Armada, comezou a
traballar en Lugo na empresa “Laboratorios Beca”. O traballo deste
laboratorio estaba centrado nas vacinas para a febre lactosa das vacas.
Neste posto de traballo estivo dous anos, tempo no que casou con Mª
Dolores López Canosa. Do seu matrimonio nacería un fillo, David.

Antón Niñe Fernández
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Sen saír da cidade das murallas, José María traballou outros dous
anos en “Electrodomésticos Domínguez”, unha empresa relacionada con
aparellos de electrónica, un mundo que non lle resultaba descoñecido, xa
que estaba ligado á súa formación.

Decidido a mudar o traballo, cambiou o mundo da empresa polo
do ensino, presentándose ás oposicións. Superada esta proba, o primeiro
destino como profesor foi o Instituto “Daviña Rey”, de Monforte,
localidade onde se estreou como docente. Nas ribeiras do río Cabe tivo
contacto coas aulas, co alumnado e cos compañeiros de traballo,
combinando as sesións propias das clases coas reunións de
departamentos, claustros, etc.

Ao ano seguinte foi trasladado a Santiago. O seu novo destino
sería o Instituto “Politécnico”. Pasado o primeiro ano de docencia, José
María xa se adaptou mellor ao traballo como mestre. Despois de estar un
ano na capital compostelá o seu destino definitivo sería o noso centro,
daquela chamado Instituto de Formación Profesional de Burela.

Desde o primeiro de outubro de 1984 realizou o seu traballo
coñecendo a realidade dunha vila e duns arredores en plena expansión,
debido ao progreso do porto local e á actividade xerada na comarca pola
empresa AlúminaAluminio.

José María foi testemuña directa da formación de varias xeracións
de mozos que logo se asentaron nas diversas empresas da comarca.
Tamén viviu en primeira persoa as melloras que houbo ao longo destes
anos nas instalacións do noso centro, o seu cambio de nome, a
incorporación dos cursos de E.S.O.

Pero, ademais diso, este home será recordado polo traballo
prestado á hora de solucionar avarías varias no centro: luces que non
funcionaban, labores técnicos de megafonía en actividades extraescolares,
arranxos de secadores nos talleres de Perrucaría e outros aparellos do
recinto escolar, conexión correcta das alarmas, cambio da hora dos
reloxos cando era o caso, etc.

A súa presenza na Sala de Profesores tamén se notaba á hora de
comentar temas variados, seguindo con interese os presentes as súas
opinións cando se trataban temas de horticultura.

Agora, no momento da xubilación, desde a revista Maruxía
dámoslle as grazas por todo o aprendido e compartido con el,
desexándolle que goce duns anos felices na compaña da súa familia.
Recordámoslle tamén que nos agradará velo polo Instituto, onde se garda
un grato recordo do seu labor profesional.

23



O mércores 11 de maio, algúns alumnos de 4º ESO e 1º BAC
dirixímonos ao aeroporto de Asturias para facer unha viaxe a Londres.

O primeiro día na capital do Reino Unido non perdimos nin un
minuto do noso tempo. Pola mañá fomos a Buckingham Palace para poder
ver o cambio de garda. Acompañados de sol e moita calor, continuamos o
noso percorrido polo St. James Park, Westminster Abbey e o famoso Big
Ben. Fixemos unha pausa para comer pola zona de Trafalgar Square e
pola tarde puidemos ver as zonas de Picadilly Circus, Leicester Square e
Covent Garden. Despois dun día esgotador ceamos por Leicester Square e
tivemos tempo libre.

O segundo día foi o máis duro, a pesar de que xa non ía tanta
calor. Todos puidemos ver que Toni non bromeaba ao dicir que teriamos
que camiñar moito, pero sen dúbida mereceu a pena. Visitamos o British
Museum e a City de Londres, facendo un longo percorrido para ver os
lugares máis importantes. Despois de comer preto da Torre de Londres
continuamos visitando o Tower Bridge e os seus arredores. Rematamos
ceando de novo en Leicester Square.

O terceiro día dedicámolo dende pola mañá ás compras. A
primeira hora fomos ao Candem Market e a Oxford Street e pola tarde
visitamos a famosa xoguetería Hamley’s, entre outras tendas. Para
rematar o día paseamos pola zona de Soho e ceamos nos mesmos lugares
do resto dos días.

O cuarto día saímos do hotel para pasear por Hyde Park e poder
ver outros lugares como o Kensington Palace, o Albert Memorial e o Royal
Albert Hall. Como unha mañá programada por Toni dá para moito, tamén
visitamos o Natural History Museum e o Science Museum. Pola tarde
visitamos Harrod’s e rematamos o noso día subindo ao London Eye, onde
apreciamos as marabillosas vistas dende el. Ceamos de novo en Leicester
Square e para despedirnos desta capital tan especial cantamos todos
xuntos amosando unha gran felicidade, a que deixara en nós esta viaxe.
Voltamos para o hotel para preparar todo e voltar a Burela.

Foi unha experiencia inesquecible que grazas aos nosos profesores
puidemos vivir e penso que deixou un bo recordo en todos nós.

Noa Vizoso López  1º Bac.
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Logo de tres meses de torneo, xa temos os gañadores.
Na gran final celebrada na biblioteca, Julián Moreno Vizoso,

alumno de 3º ESO, declarouse vencedor deste torneo de xadrez 2016.
Noraboa rapaz!!

Ademais damos a noraboa a Álvaro Fernández Yáñez de 4º
ESO como subcampeón, a Sergio Alonso Mon de 1º ESO por conseguir o
3° posto, e a Efrén Rouco Valea de 4° ESO por ter o 4º posto.

Tamén queremos felicitar a todos os e as participantes neste
torneo polo seu entusiasmo e polo bo ambiente que conseguiron crear
durante estes últimos meses. Grazas por participar. Vémonos o ano que
vén para a 3ª edición!

www.perdourando.blogspot.com
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Non sabedes que son as cúpulas de Leonardo? Pois o alumnado
de 2º ESO xa o sabe. Grazas á iniciativa do seu profesor de Matemáticas,
Manuel Vilariño, para celebrar o mes das Matemáticas, os alumnos saíron
ao patio cunha caixa chea de paus que se enganchan segundo o patrón
iniciado por Leonardo da Vinci. No blog da Ciencia en galego, dinos que
numerosas páxinas do Codex Atlanticus dan testimonio do intento de
Leonardo de elevarse por encima da xeometría plana.

As cúpulas autoportantes son estruturas que se aguantan unidas
e en pé grazas unica e exclusivamente ao seu propio peso e á acción da
gravidade.

Estas cúpulas son, polo
tanto, estruturas recíprocas, nas
que os elementos que as compoñen
están apoiados entre si. As figuras
que se realizan son poligonais e
repítense por traslación.
Teoricamente poderiamos continuar
de forma indefinida a cúpula.

www.perdourando.blogspot.com
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O venres 11 de marzo chegaban os alumnos do collège Jean Monnet de
Janzé a Burela, xusto á hora que saímos de clase. Fomos todos xuntos a
recollelos, moi nerviosos pola emoción e incerteza que nos invadían nese
momento.

Cando chegamos á estación, vímolos en persoa por primeira vez e
comezamos a falar. Estabamos todos moi nerviosos: de que e como falarlles aos
nosos correspondentes? Afortunadamente, rompimos o xeo rapidamente.

Esa mesma tarde, aproveitamos para xuntarnos todos e irnos
coñecendo e empezando a facer amizades.

O sábado visitamos a praia das Catedrais pola mañá, para ensinarlles o
noso patrimonio natural. Pola noite organizamos unha festa de benvida onde o
pasamos xenial e nos divertimos moitísimo. Houbo moita emoción, risas, etc...

O domingo serviunos para descansar o que non durmiramos na
véspera, ademais de volver a xuntarnos e ensinarlles a nosa vila pola tarde.
Nese momento, xa nos tratabamos coma se nos coñecésemos dende sempre,
falabamos moito, traspasando a barreira do idioma.

O luns démoslle a benvida aos nosos correspondentes e aos seus
profesores no noso cento e despois fomos todo o día de excursión á Coruña.
Visitamos a Domus e subimos á Torre de Hercules, dúas visitas moi educativas
e divertidas. Tamén paseamos pola zona de María Pita.

O martes fixemos outra saída, esta vez a Santiago. Visitamos o museo
do pobo galego e a catedral. Pola tarde fixemos un xogo de pista por equipos
francoespañois, percorrendo toda a zona vella da capital. Máis tarde, deixaron
tempo libre para que os nosos amigos bretóns puideran comprar souvenirs para
as súas familias.

O mércores, foron os franceses sós a Lugo. Nós quedámonos en clase,
esperando con impaciencia poder velos e estar con eles.

O xoves, último día, visitaron a fábrica de Sargadelos. Nós só podiamos
pensar en aproveitar ao máximo o tempo que nos quedaba xuntos, e así o
fixemos.

Esa mesma noite fóronse outra vez para Janzé, non sen antes facerlles
unha gran despedida entre choros e abrazos, aínda que os volveriamos ver. En
conclusión, foi unha experiencia moi gratificante, na que, ao final, o idioma non
foi para nada un problema e na que fixemos uns amigos de por vida.
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O intercambio a Francia foi para min unha gran experiencia: fixen
moitos novos amigos, mellorei no emprego do francés e aprendín un
pouco máis da cultura do país veciño.

A estancia en París (aínda que non me gustou tanto como estar
en Janzé) foi xenial. París é unha cidade preciosa, chea de monumentos
por todas partes. A catedral de Nôtre Dame e a torre Eiffel foron os meus
preferidos. O que máis me impactou de París foi a Torre Eiffel porque non
vira cousa semellante a ela en toda a miña vida e subir ata arriba e ver
todo París foi una experiencia extraordinaria; é moito mellor se a visitas
cos amigos. Iso foi a miña parte preferida da estancia en París.

Cando chegamos a Bretaña pensei que os seus monumentos non
me ían gustar tanto como os de París, mais a nosa visita ao Mont Saint
Michel deixoume impresionado e gustoume moito, unha obra maxestosa.
Outra cousa que me deixou impresionado foi o dolmen da Roche aux
Fées; non podía comprender como lograron levantar as pedras deste
conxunto megalítico, algunha de máis de cinco toneladas!

A acollida na casa do meu correspondente foi a que máis marcado
me deixou: debía convivir cunha familia de descoñecidos durante unha
semana e por riba non falaban o meu idioma. Debo admitir que ao
comezo estaba moi nervioso pero, segundo foron pasando os días, funme
habituando a falarlles en francés. Outro aspecto que me preocupaba era o
da comida: non sabía cales eran os seus costumes culinarios, pero
finalmente tampouco foi un problema porque me gustou todo o que
probei.

A miña relación coa familia foi moi boa dende o primeiro
momento: mostráronse todos moi amables e puidemos compartir
momentos moi divertidos. En resumo, foi unha das mellores experiencias
que vivín na miña vida e recoméndolla a todo o mundo.

En definitiva, xa tedes un voluntario para volver o ano que vén.

Angel Cayón Fernández – 3º ESO B



Proxecto Neo é un progama que nace como resultado da
colaboración entre a área de Innovación Educativa do IES Perdouro e
Radio Burela. É un programa que centra o seu protagonismo nos
neofalantes, persoas que se incorporaron recentemente á nosa lingua.

Antía Baño Rodríguez  1º Bac.

Leva emitíndose en directo, todos os mércores ás 5 da tarde na
“Emisora de Corazón da Mariña”, dende o 11 de xaneiro de 2012.
Actualmente levan 163 programas, nos que tiveron o pracer de
entrevistar a todo tipo de personaxes. Entre os máis destacados
encóntranse os programas protagonizados por:

Higino Martins Estévez, profesor de lingua galega e literatura
en Bos Aires e membro da Academia Galega da Língua Portuguesa; Luís
Martínez Risco, presidente da Fundación Vicente Risco e neto do
mesmo; Nastasia Zürcher, unha moza cantora e compositora suíza que
leva máis de dez anos dedicándose plenamente à música; Lidia Teixeiro,
directora do Centro de Estudos Galegos da Universidade Complutense;
Kathleen March, catedrática de linguas modernas da Universidade de
Maine en Estados Unidos e tradutora de autores de Galicia ao inglés (na
súa entrevista confiou en non chegar a ver "a morte do galego", unha
lingua que hai que coidar e transmitir de xeración en xeración; unha
lingua que a pesar da continua perda de falantes dende hai décadas aínda
"segue aí"); Cheik Faye, un inmigrante senegalés na Coruña, falou das
condicións de vida dos inmigrantes que se dedican á venda ambulante e
adiantounos os contidos dun libro que vai editar proximamente; Belén
Uranga, desde Eukadi presentounos o proxecto Hitzargiak, que consiste
na recuperación das linguas minorizadas.
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Tamén é importante un programa adicado a D. Henrique
Peinador, empresario do balneario e as augas de Mondariz, de grande
influencia para Castelao e un activo defensor do galego antes da ditadura.

Actualmente Proxecto Neo está integrado por Matías Nicieza e
Lucía Rivas na parte técnica; Karina Parga e Bernardo Penabade, na
supervisión, e da locución encárganse alumnos de todos as idades e
condicións, dado que a súa participación é voluntaria. Participan
habitualmente Marco Pereira, Elena Valle, Mónica Palacios e Maka
Ledo.
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A audiencia provén de todos os lugares do mundo. En canto a
datos xerais destacan España, Estados Unidos, Alemaña, Rusia, Francia,
Ucraína, Reino Unido, Polonia e Portugal. Son persoas cunha formación
académica alta, vinculadas coas artes, o cine, a música, a literatura, cos
estudos das linguas ou con formación universitaria en filoloxía, socioloxía
e todo o relacionado coa integración social.

En canto á idade, normalmente son persoas maiores de dezaoito
anos que están estudando ou traballando nas áreas citadas
anteriormente.



Cando empezaches como profesor? Onde?
Empecei a dar clase no ano 1972. Foi unha experiencia para min grandísima
porque eu era un rapaz de cidade e fora a unha aldea moi pequena onde había
unha escola unitaria. Tiña 30 alumnos aos que lles tiña que ensinar a ler e escribir
e a sumar e multiplicar, desde os 6 anos ata os 10.
Cales cres que son as túasmaiores calidades como docente?
Unhas das calidades que hai que ter como docente é ser simpático.
Evidentemente, un profesor debe atraer aos alumnos. Un profesor que non é
capaz de atraer aos alumnos dificilmente vai comunicar con eles pero, onde está a
separación entre profesor e alumno? Eu sobre todo penso que debe ser
responsable en canto á puntualidade e ao comportamento. Eu aprendín a ser
responsable na primeira escola á que fun, por iso algunhas veces a miña obsesión
coa puntualidade que teño con vós, xa que para min a puntualidade é a clave na
responsabilidade.
Se tes en conta a formación recibida, a formación inicial, os cursos etc,
que parte desta formación consideras que che foi máis útil?
Foi como profesor cando máis aprendín, moito máis que nos cursos e foi tamén
no meu labor diario como aprendín que para ser responsable non necesitas un
director nin un inspector preto de ti.
Hai algo da túa experiencia persoal ou profesional que sexa significativo
para a túa experiencia como profesor actualmente?
Cando comecei a dar clase no ano 1972. Iso para min foi unha experiencia
inesquecible. Ademais, deime conta de que moitas veces as principais dificultades
estaban en aprender un idioma que na casa non utilizaban, que é o castelán. Pero
o que si que había naquel lugar era un gran interese tanto nos pais como nos
alumnos.
Como describirías a túa experiencia profesional previa a vir aquí?
Collín unha praza no centro de adultos de Friol. Tamén tiña todo tipo de alumnos.
Alí había algúns que querían sacar o graduado xa que con iso se incorporaban ao
que era 5º de bacharelato. Tamén eran uns alumnos de 1617 anos que tiñan un
interese enorme por sacar o certificado. O terceiro paso foi ir a Viveiro, dando a
adultos, e posteriormente a Burela. Despois pasei á ensinanza primaria, no
colexio Virxe do Carme, onde estiven ata o ano 1997 e dende aquela estou aquí.

Ricardo Juan Gómez Sánchez e Jose Antonio Pernas Leal  2º FP básica
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Cal é o grao de implicación das familias na educación dos seus fillos?
A familia é a clave na educación dos fillos en todos os aspectos. Eu entendo que
hai moitos pais que traballan moitas horas pero, aínda así, dalgunha forma eles
non poden esquecer que, en gran parte, os fillos son responsabilidade deles;
non que aprendan matemáticas, pero si que aprendan responsabilidade.
Sabemos que impartes varias materias, gústache máis dar
matemáticas ou ciencias da natureza?
Nun principio, como era mestre con especialidade de Ciencias, daba
Matemáticas e Ciencias, pero houbo un momento no que nos tivemos que
especializar e como eu xa estaba especializado en Bioloxía pois daba Ciencias da
Natureza, porque me parecía unha materia máis amena.

Impartiches algunha materia máis ca
estas durante a túa traxectoria
profesional?
Tamén impartín galego. Son das primeiras
promocións dos especialistas en galego no
ano 1983, cando non había profesores que
tiveran a carreira de galego. Non me fixen
especialista por dar galego, senón porque no
ano 1980 foi cando dous profesores do Virxe
do Carme decidimos dar as clases en galego.
Naqueles tempos estaba prohibido dar clases
en galego, co cal nos arriscabamos a que
puideramos ser sancionados por ese motivo.
Afortunadamente dous anos despois
aprobaron a Lei de Normalización Lingüística
e xa se puideron dar clases en galego. Cando
houbo varios especialistas, deixei de dar
galego porque, entre outras cousas, a
materia non me atrae en absoluto.

Para rematar, contas con finalizar en breve a túa carreira profesional?
Aquí vos vou anunciar cando me xubilo? Imos ver, eu nun principio íame xubilar
este ano pero non me vou xubilar ata o 10 de setembro de 2017, e dicir, dentro
dun curso. Ese día despedireime de todos vosoutros e deixarei de vir aquí, que
xa me toca descansar un pouco.
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Iago Rodríguez Hernández  1º Bac.
Pódese dicir que o desenvolvemento das chamadas novas

tecnoloxías comezou a mediados do século XX coa invención do primeiro
ordenador do mundo. Usábase para a NASA e ocupaba moito espazo.
Logo, coa inveción dos microprocesadores, puidéronse crear moito máis
pequenos e máis potentes. Ainda agora séguense desenvolvendo os
compoñentes dos ordenadores e mellorando os microprocesadores para
que funcionen moito mellor e máis rapido. O prezo é maior se queres un
ordenador medianamente bo.

Forman parte das novas tecnoloxías do século XX as
videoconsolas, que gozan de gran popularidade, xa que son moi usadas
na actualidade. A primeira foi creada en 1972 pola compañia Magnavox.
En toda a historia dos videoxogos destacaron algunhas compañías moi
importantes como Nintendo coa súa Super Nintendo e a Nintendo 64 e
agora coa Wii. Sony tamén deixou marca coa PlayStation 1, 2, 3, 4 e coa
PSP e a PSVita que para min son as mellores na maioría das facetas. En
último lugar entre as destacadas está Microsoft coa Xbox e Xbox One.
Agora tamén hai xogos no ordenador que só encontramos nesa
plataforma como o League of Legends ou o Counter Strike.

Como conclusión cabe engadir que este tipo de xogos poden
producir adicción e hai persoas que non poden parar de xogar. Este
problema vai en aumento na sociedade e os nenos empezan cada vez
máis novos, pois teñen contacto coas novas tecnoloxías cada vez máis
pronto. De feito, esta xeración xa é denominada a dos "nativos dixitais". A
pesar deste contacto tan temperán e da posibilidade da adicción a esta
actividade lúdica, hai que concienciar a sociedade de que os xogos non
son tan importantes e de que hai que vivir a vida real.
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Hai cinco meses que cheguei a Galicia e neste tempo notei moitas
diferenzas entre o sistema educativo caboverdiano e o galego e aquí vou
explicar algunhas delas:

En primeiro lugar a distancia entre a miña casa e o centro
educativo en Cabo Verde é de 16,3 km, correspondente a 30 minutos en
coche sen tráfico. Eu vivía en Ribeira da Barca e o instituto estaba en
Assomada, ambos lugares na illa de Santiago. Aquí a distancia é de 1,1
km, correspondente a 3 minutos en coche ou 10 minutos andando,
porque agora vivo na rúa do Río e para chegar ao IES Perdouro só teño
que baixar ata a avenida Arcadio Pardiñas, coller á dereita e unhas cantas
rúas máis aló, xa subo pola rúa do instituto.

En Cabo Verde sería imposible ir á escola andando. Só hai un
autobús que pasa recollendo os alumnos para ir ao instituto e non é
suficiente, polo que temos que recorrer a furgonetas que tamén nos
levan. Aínda que na documentación establece que só teñen capacidade
para 15 persoas, ás veces imos máis de 20. Nalgunha ocasión, non vén a
furgoneta que nos leva sempre e temos que quedar agardando durante
bastante tempo e chegamos con retraso á escola. Como o transporte é
para pagar a final de mes, se non pagamos, o condutor non nos leva e a
pé tardaríase demasiado tempo porque é moi lonxe.

Os edificios do Liceu Amilcar Cabral, situado en Assomada, teñen
un bo aspecto e o contorno é fermoso porque hai moita vexetación. O
centro está formado por varios pavillóns. Os de maior tamaño son os
dedicados ás aulas, que contan con baixo e dous andares, incluso un

Flávio Neidine Varela Rocha – 1º BAC
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deles ten tamén un soto con aulas.
O IES Perdouro ten catro pavillóns e cada un deles ten baixo e un

andar. O contorno está ben mais todo é de menor tamaño porque o Liceu
Amilcar Cabral acolle a máis de mil alumnos.

A biblioteca do centro de Cabo Verde é moi grande e ten moitos
libros mais os libros non se prestan. Só se poden consultar alí, mais non é
posible levalos para a casa. Entón, a biblioteca úsase para facer traballos
en grupo ou para quedar lendo se falta algún profesor e non queres
marchar para a casa. Porque en Cabo Verde, se un profesor non vén dar
clase, os alumnos de calquera idade poden marchar libremente.

A biblioteca do IES Perdouro é moito máis pequena, mais ten a
vantaxe de que podes levar o libro que queiras para a casa, e tamén as
películas. Ademais, está mellor organizada.
Os poucos equipos informáticos que hai no instituto de Cabo Verde son
para os alumnos do ES (os que escollen a área económicosocial). Como
eles teñen Economía, teñen que traballar con ordenadores, mais ás veces
non chegan para todos.
Aquí teño a impresión de que cada un ten o seu e aínda sobran.

En Cabo Verde o ano lectivo comeza en setembro e remata en
xuño ou xullo, máis ou menos como aquí. Alí temos 15 días de vacacións
en Nadal, outros 15 en Pascua e uns días tamén polo carnaval. Aquí é
algo parecido.

Nas aulas de Cabo Verde sentamos de dous en dous no mesmo
pupitre. Alí chámase “carteira”. Cada grupo debe ter entre 35 e 43
alumnos, aínda que ás veces hai máis polo elevado número de alumnos.
Agora estou nunha clase con 20 compañeiros máis e cunha mesa propia.
E nas optativas, aínda somos menos alumnos.

Alí non hai clases de apoio, a non ser que o profesor queira e
serían para o grupo completo, non para un só alumno ou para poucos
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alumnos. Aquí eu teño profesores que me dan atención personalizada, isto
é, aulas individuais, como o caso Miruca, Cándida, Carmen, Ana Belén,
Toño ou Bernardo.
En Cabo Verde hai dúas quendas, unha que comeza ás 8:00 da mañá e
termina ás 13:00 h. e outro que empeza ás 13:00 h. e acaba ás 18:00 h.
Entón, ou vas pola mañá ou vas pola tarde.

Aquí as clases son practicamente todas pola mañá. En toda a
semana, só imos ao instituto dúas horas o luns pola tarde.

No que se refire a material escolar, en Cabo Verde levamos
caderno, que os propios alumnos compramos, e utilizamos libros de
lectura da biblioteca mais poucas veces, porque ademais os libros da
biblioteca non se emprestan e non existen libros de texto como aquí. En
Galicia xa hai libro de texto para case todas as materias.

En Cabo Verde non fan viaxes fóra da illa. Só imos a unhas poucas
excursións dentro da illa de Santiago. Tampouco imos ao cine. O que si
facemos son moitas exposicións dentro do centro, asistimos a numerosas
obras de teatro e practicamos moito deporte, xa que todo o ano se fan
torneos de fútbol, voleibol ou competicións de atletismo. No centro no que
estou agora si se fan viaxes ao estranxeiro e fanse moitas excursións. En
canto ao número de materias existen algunhas variacións: en Cabo Verde
eu tiña 9 materias e aquí teño 11. De momento, aquí resúltanme máis
complexas, mais probablemente porque aínda non sei ben os idiomas.

En Cabo Verde non hai moito control, por exemplo: se non houber
profesor para dar clases, non hai outro para facer a garda, entón cada
aluno vai para onde quere. Aquí é ao contrario.

En xeral, nos centros caboverdiano, creo que debería poñerse
máis orde. Por exemplo se um alumno e um profesor teñen opinións
contrarias eles poden chegar a pelexar. Moitas veces eu tiña medo de falar
cun profesor porque el podía enfadarse se eu lle preguntaba algunha
dúbida.

Ata hoxe se os alumnos de primaria non levan os deberes ben
feitos ou se portan mal na escola, os profesores danlles golpes cun pau
nas mans. Por menor que sexa a causa os alumnos levan golpes co pau,
do propio profesor ou doutros alumnos mandados polo profesor. En
secundaria, xa non pasa isto.
Aquí non se pega aos alumnos teñan a idade que teñan.

En conclusión, desde o meu punto de vista, os sistemas son
totalmente diferentes.

OBS.: A información exposta neste texto está baseada no funcionamento
do liceu onde eu estudaba.
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Por onde comezo?
Pois ben, a miña relación co meu avó non é unha calquera. Non é

de interese polos cartos que me poida dar polo Nadal, pero tampouco é a
simple unión que temos debido ao noso parentesco. Está ben, temos algo
que nos une debido a que somos do mesmo sangue, pero o noso chega
máis alá.

O día que nacín foi un dos días máis especiais para el, xa que son
a súa única neta xunto coa miña irmá quen se leva mellor coa miña
avoa. Dende pequena teño un vínculo diferente que me une co meu avó,
algo extraordinario e distinto. Cando estou con el síntome máis protexida
e, dalgunha forma, querida doutra maneira. Tamén sinto que el me
entende dun xeito un tanto raro –porque non é doado comprenderme a
min. Se a min me preguntaran que é o meu avó para min non dubidaría
en responder “o meu segundo pai”. A miña resposta non é esa debido a
que el me criara mentres meus pais traballaban –que non foi así, senón
porque no pouco tempo que pasabamos xuntos, facíame sentir como unha
filla para el.

Non paso moito tempo con el, pois tan só vou ata a súa casa –a
media hora en coche da miña as fins de semana. Aínda que todos os
sábados e domingos estou alí, non gozamos do tempo libre que ambos
temos todo o que nos gustaría. A pesar de que o meu avó ten 76 anos,
non está completamente xubilado e segue facendo pequenos encargos
para veciños maiores ou incapacitados.

Se me preguntan polo meu avó prefiro cambiar de tema, e
sabedes por que? Basicamente porque non me gusta presumir de que
teño o mellor avó do mundo mundial, como diría calquera pequecho
emocionado con algún regalo de Reis.
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Por sorte, teño os meus avós por parte de miña nai (Celina e
Luís), e os meus avós por parte de meu pai (Dolores e Pepe).

Como miña nai traballa pola mañá e pola tarde e o meu pai
traballa por quendas, teño que pasar a maior parte do día con eles. Cando
remato as clases o meu avó Luís vén recollerme ao instituto e lévame á
súa casa, onde se atopa a miña avoa preparando a comida. E con eles
paso todas as tardes. Como soe dicirse, “criáronme eles”.

Moitas veces a miña avoa Celina lévame ver a aldea onde naceu e
sempre me di: “Ves, Alex? Por aí ía eu á escola!”.

Ensinoume aínda non hai moito a súa antiga casa e o pozo onde
lavaba a roupa. Eu non recordo vela nestes lugares que tanto significan
para ela!

Quérolles moito, pero a veces a miña avoa ponse “pesada”. Eu
ben sei que é polo meu ben, pero cústame entendela. Mais, se non están
meus pais, terán que ser os avós os que me poñan límites! E quen mellor
ca eles!

Teño que admitir que a miña vida sempre dependeu e segue
dependendo moito dos meus avós. Son moi afortunado por poder convivir
con eles, por poder recibir os seus consellos aínda que en ocasións me
molesten, e por poder aprender deles o que é a humildade, a sinxeleza, a
paciencia infinita, a preocupación sen límites e o traballo diario para
“chegar a algo”.

2º
pre
mi
o
Xº
Co
ncu
rso
Re
lat
oC
urt
o
Ca
teg
orí
a1
ºe
2º
ES
O

41

Alex Gómez Sixto  2º ESO A



Os meus avós seguen sendo un dos pilares fundamentais da miña
vida. A día de hoxe non son capaz de imaxinarme as cousas sen eles.

Dende que eu era unha nena pequena foron os encargados de
coidarme mentres meus pais traballaban, ata chegar a converterse nuns
segundos pais para min.

Recordo con morriña como meu avó agardaba por min cun sorriso
todos os días á saída do colexio e, seguidamente, me levaba ata a súa
casa, onde a miña avoa tiña preparadas as mellores comidas que terei o
pracer de probar.

Á chegada de meu irmán pensei que as cousas cambiarían, que
toda a atención lla prestarían ao pequeno da casa, xa que precisaba de
máis coidados e atención; por sorte, as cousas non foron así, seguiron a
darme a mesma atención e cariño que antes do nacemento de meu irmán.

Un dos recordos que gardo con máis aprecio da miña infancia son
as marabillosas tardes que pasaba con eles e meu irmán na praia.
Merendabamos xuntos, xogabamos e gozabamos ao máximo da tarde ata
que se agochaban os últimos raios de sol.

Por desgraza, todo isto foi cambiando. Ao ir medrando, meu irmán
e eu cada vez pasamos menos tempo con eles e nos dedicamos a outras
cousas que a día de hoxe nos parece que teñen máis importancia. Estou
completamente segura de que nos equivocamos. Dentro dalgúns anos,
cando a vida siga o seu curso e nos falten, arrepentirémonos
profundamente de non aproveitar ao máximo cada día que tiñamos a
oportunidade de pasar ao seu lado, cousa que, posiblemente xamais me
perdoarei.1º
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Eran dous nenos sen estudos; o esencial: ler e escribir. Non
puideron estudar. Miña avoa andaba de campo en campo traballando
desde os 10 anos e meu avó de lancha en lancha, con só 13 anos.

Pero cando tiñan algún tempo libre, ían de festa ou para o baile.
Alí foi onde se coñeceron. Meu avó coquistouna cos seus bailes e os seus
numerosos piropos. Miña avoa facíase de rogar pero encantáballe.
Namoráronse, foi un amor a primeira vista. Cada xoves víanse e só
falaban unha vez á semana por teléfono; daquela era así. Un día ao meu
avó tocoulle facer a mili, estarían sen verse un ano. Mandábanse cartas,
cartas cunha chea de amor e de nostalxia. Pasou o ano máis rápido do
que esperaban. Chegou o momento de verse de novo e cos sentimentos a
flor de pel fundíronse nun eterno abrazo. Meu avó estaba tan namorado
que lle pediu matrimonio; a avoa só pronunciou un “Si!”.

Chegou o día de casar, os agasallos, os convidados, a comida, os
nervios... pero eles aceptaron as palabras do sacerdote de pasar a vida
unidos. Pasaron un ano casados. Dous. Tres. E o cuarto sorprendéronse co
seu primeiro fillo xuntos, un neno ao cal lle chamarían Marcelino como o
avó. O neno medrou e xa era hora de darlle un irmán para xogar, polo que
veu o segundo, José, o nome de moda daquela época. Eles medraron,
pero meu avó quería unha princesiña, que nove meses despois nacería e
que se chamaría Teresa. Cada fillo foi crecendo, estudando, conseguindo
traballo e con iso unha familia.

Pero, un día hai catorce anos, foi o máis tráxico da miña familia,
meu avó, o rei da casa, falecía, deixando unha familia que o recordará
sempre. E miña avoa, aínda o recorda hoxe como se fora o primeiro día
que se namorara del.2º
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Xa hai tres anos daquilo e aínda o recordo como se fose onte.
María, a miña avoa, era o meu modelo a seguir, a miña fonte de
inspiración. Aquela muller tan forte, a pesar de que a súa vida non foi
nada fácil. Ela sempre estaba a sorrir, era a luz na miña escuridade.
Cando tiña algún problema, ela sempre me aconsellaba. María, a miña
gran amiga, confidente e, sobre todo, a muller máis sabia da miña vida.

Todo comezou cando hai catro anos á miña avoa lle
diagnosticaron un cancro de mama. Ao principio, vin a miña avoa un
pouco triste pero nunca se rendeu e conseguiu superar o cancro nun ano.
Naquel tempo demostrou ser unha muller moi forte, máis aínda do que eu
cría. Acórdome que sempre a acompañaba ás súas sesións de
quimioterapia. Cando saía sempre me dicía que non me preocupara que
non doía tanto como dicía a xente. Eu ría porque sabía que, en realidade,
o tratamento a deixaba desfeita. Cando viñamos de volta da súa última
sesión, miña avoa viña moito máis alegre e eufórica. De feito, non parou
de falar en todo o camiño, dúas horas nas que me contou gran parte da
súa vida. Recórdoo ben porque non había cousa que máis me gustara ca
que miña avoa me contara anéctodas da súa vida. Aquel día contoume
como coñecera a meu avó Carlos. Ela adoitaba chamarlle Carles, porque
era catalán. O seu foi unha historia de amor verdadeiro.

Coñecéronse cando tiñan vinte anos. Miña avoa fora traballar a
Barcelona e resulta que o fillo dos seus xefes era Carles. Miña avoa
namorouse del no primeiro instante en que o viu pero meu avó resistiuse
un pouquichiño máis. Seis meses máis tarde era meu avó quen andaba
detrás da fermosa María. Agora era ela quen mostraba indeferenza cara a
aquel rapaz tan atractivo. Pero, unha noite de festa, Carles sacou a bailar
a María e non sei se foi o baile ou o que quixera que fose, que acabaron
por prometerse que nunca xamais se separarían. Despois de tres anos,
aquela promesa rompeuse coa chegada da Guerra Civil; non era unha
despedida para sempre, pero foi moi dura. Os ollos da miña avoa
delataban que non foran anos fáciles para ningún dos dous.

A súa felicidade chegou cando meu avó regresou da guerra san e
salvo. Pouco despois de regresar casaron e mudáronse a Galicia, a terra
nai da miña avoa. Aquí tiveron os seus catro fillos e pasaron o resto da
súa vida xuntos. O que máis me gusta desta historia é que ata o día en
que morreron non deixaron de darse cariño, sempre pendentes un do
outro.

Andrea Ramos Piñeiroa  1º Bac.
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Hai tres anos meu avó morreu por unha parada cardiorespiratoria
cando durmía a sesta. Aquel día foi moi triste para toda a familia. O meu
avó era un bo home e sempre coidaba de nós.

Cando era máis pequena iamos ao parque xuntos. A morte do
meu avó deixou marcada a miña avoa. Dende aquela non saía case da
casa, quedábase ollando o mar dende a fiestra da súa habitación durante
horas. Aquela muller chea de alegría pasou a ser unha muller apagada,
sen forzas. Poucos meses despois da morte do meu avó, un día que
estabamos todos na súa casa, a avoa saíu pasear e non volveu xamais…
Dóeme tanto que só vos direi que decidiu xuntarse co meu avó, ela
mesma foi quen subiu ata o alto do faro e tirou as cinzas do meu avó
pero non foi o único que tirou. Supoño que a súa vida non tiña xa sentido
sen o seu compañeiro, pero creo que non se decatou de que aínda tiña
motivos polos que seguir loitando, polos que seguir viva. Gustaríame
poder dicirlle que a amaba e que nos tiña a nós aquí, que aínda había
tantas cousas por facer... Todo acabou porque ela o quixo así.

Tres meses máis tarde encontrei unha carta metida no meu bolso.
Cando a abrín puiden recoñecer a incomparable letra da miña confidente.
Naquel anaquiño de papel a miña avoa deixou as súas últimas vontades e
deixoume a min en especial o motivo polo que decidira acabar coa súa
vida. Pero iso só me pertence a min. Tamén me deixou as palabras máis
fermosas que ninguén me dirá nunca xamais, algo así: “Grazas por ser
moito máis que unha neta, por ser aquel parruliño que nos fixo un pouco
máis feliz ao teu avó e a min. Grazas por ser unha amiga, por escoitarme,
por poñer interese na miña vida. Grazas por ser ti. Miña netiña, canto te
quero eu. Perdóame a min por deixarte sen darche ningunha explicación
ata agora, sen avisarte de que isto estaba a rematar. Espero que o
entendas pero non quero que ninguén máis o saiba; é un segredo entre ti
e eu. Prométeme que nunca cambiarás, que terás sempre ese fermoso
sorriso. Que ninguén te engane e, sobre todo, fai o que o teu corazón che
pida. Non deixes que ninguén te controle. Recorda que sempre te estarei
a coidar dende o ceo. Vaias onde vaias alí estarei contigo.”

A día de hoxe, aínda sigo emocionándome cada vez que leo a súa
carta. Sempre que podo regreso a Galicia e visito a casa dos meus avós,
tamén vou ao faro e sento nun banquiño ao carón do mar. Alí sintome un
pouco máis preto deles, sobre todo da miña avoa, coa cal comparto a
afección de quedar horas ollando o mar, vendo o ir e vir das ondas.
Sempre terei dous lugares nos que me acodarei da miña avoa: o primeiro,
este banco onde agora escribo; o segundo, no meu recordo, o único lugar
de onde ninguén poderá arrebatarma.
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Ti es o meu modelo a seguir, esa estrela que chama a atención
sobre o ceo prácido da noite. Hoxe en día recórdote tal e como eras. Con
esas engurras tan fermosas sobre a túa pel. Cada unha conta unha
historia diferente, unha marca de guerra que xamais coñecerei.

Grazas por ser quen me inspirou para seguir os soños que un día
dixen que quería alcanzar e que, sen lugar a dúbidas, me converteron na
muller que son agora. Recordo o impaciente que estaba durante a semana
agardando a que chegara o domingo para ir á túa casa e que me contaras
unhas das moitas historias da túa infancia ou de cando coñeciches ao avó.

Aínda recordo a cara do avó cando te escoitaba cantar mentres
tendías a roupa ou simplemente cando ías dar un paseo polo río; era o
amor máis sincero que puiden ver xamais.

A última vez que te vin contábasme que nunca me tiña que deixar
influenciar por ninguén, que sempre fixera o que eu quixera, que ninguén
era perfecto. A pesar de que estabas máis fráxil pola enfermidade, a túa
mirada brillaba máis ca nunca cando sentei ao teu carón, na cama, e nos
puxemos a ver fotos do teu pasado, de cando ti e o avó erades
adolescentes, do día da vosa voda, ese día que dicías que xamais
esquecerías. Tamén me dixeches que a vida pasaba moi rápido e que
gozásemos de cada día ao máximo porque non sabemos cal pode ser o
último.

Agora é cando me dou conta de que esa era a túa despedida.
Asegúroche que cada palabra quedou gardada no meu corazón e que van
acompañarme no camiño que me queda por percorrer.

Grazas avoa, por ensinarme o que é a vida.2º
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SÓ TI, SÓ VÓS
Colle a miña man.
Dende nacida ata hoxe,
coas tristuras e ledicias:
colle a miña man.

Ensíname a crer,
a confiar en min, a crecer.
Apertas que me fan voar alén.

Engurras que amosan momentos,
vivencias vistas nunha cara,
que decoran un lenzo ancián
mais novo como a súa alma.

Anos de guerra contra a dor,
de resistencia cando todos desisten
de forza interna:
só ti, só vós.

Consínteme, cántme quéreme...
Aprender contigo sinxelo é.
Obrigada por tantos soños
que confiaces en que ía obter.

Colle a miña man.
Dende nacida ata hoxe,
coas trituras e ledicias:
colle a miña man.



CATEGORÍA 1º e 2º ESO

Primeiro premio: Yaniss dos Santos Méndez  1º ESO A

Segundo premio: Antía Gómez Couto  1º ESO B
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CATEGORÍA 3º e 4º ESO

Primeiro premio: Everaldo Magno Martíns Cruvinel  3º ESO A

Segundo premio: María Areán Maseda  4º ESO A
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O voso percorrido educativo neste centro remata e unha nova
etapa comeza. Esta foto reflicte a unión de todos os vosos e os nosos
esforzos por conseguir a mellor formación para vós.

Deixades unha gran pegada neste centro e por iso vos desexamos
moita sorte neste camiño que comeza.

Yahya Aazzaoui, Daria Bakteeva Andreevna, Víctor Cabarcos Val, Aarón
Fernández Cabana, José Fernández López, Raúl Fernández Medina, Álvaro
Ferreira Martín, Andrea Freire Longarela, Viviane Delfine Furtado Brito,
Alba Iglesias Prestes, Macarena Ledo Vázquez, Sara López Alvariño,
Daniel López Otero, Lourdes López Pérez, Jacobo Moreda Álvarez, Mario
Nieto Fraga, Mónica Palacios Ferreira, Inés Pardo Parra, Samuel Pérez
Álvarez, Eva Pernas Fernández, Alma Ramos Rega, Simón Rodríguez
Rouco, Saray Rozas Regal, Laura Sofía Semedo Brito, Emma Valle
Basanta, Elena Valle García.
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