


Xuño de 2008. Fin dunha etapa de seis anos; a terceira parte da maioría de idade que ahora estreades. Neste curso acabastes de cincelar os vasos nomes no
Libro de Honra do lES Perdouro.
Aitor, Carmela, touro.iDunielo, David, Andrea, Antía¡ Hugo, Bruno, Adrián, Ramos, Jandri, Víctor, Marla, David José, Simón, Eric, Alberto, Elías... e tamén a
Miguel, Brais, Adrián Alvorez, Diego ... Parabéns! Malta sorte para as seguintes etapas do camiño.

--~~~~~~~~~~Er-----------'

Ar¡Cr¡ ~~OSMATOS~~
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-"Para cando? Xa! Vale, pois vou
eemezondo.

Ah! Perdoade, eran os colegas do
Departamento de tingua e literatura, os
coordinadores da nosa revista, que
entraron a pedirme que fixese o Soúdo
de Maruxía ... Poiscon isto vou come-
zor.

o primeiro que desexo compartir
convosco é a sensación que me produce
onovo número da nosa publicación.
Non sei se tamén vos pasa, pero a min,
sempre que chega Maruxía, penso:
Pero xa pasou outro curso?!

Peis si, un curso do que é teste-
muña esta revista, que, fiel ó súa cita,
vén chegando ao centro dende xa hai
13 anos. Por aquel enrón, Alfredo
Llano, no número O, escribía de
Maruxía: é "unha revista que serve
como órgano de expresión de alumnos
e profesores do Instituto deFormoción
Profesional de Burelo". Anos despois,
Maruxía coñsolidose como unha das
fontes de expresión do noso comunida-
de educativa e da sociedade burelesa.

Non vos desvelo agora os contidos
deste número, aínda que si vos adianto
que algo hci de actividades culturais,
premios acodados, profesores que
emprenden novoscamiños, outros que
volven ...

Espero que gocedes coa súa lectu-
ra, premiando deste xeito os autores e
outeros que, co seu traballo, manteñen
viva a revista.

Por último, ás alumnas e alumnos
que remotodes a formación no centro,
deséxovos sorte nas vosas novcs ondei-
nas, ben sexon ocodémicos ou prelesio-
nais. Sabede que este sempre será o
voso centro.

Ao persool non docente e oo pro·
fesorado que pasa a desempeñor o seu
labor profesional neutros centros, sorte,
e un especial agradecemento pala tare-
fa desenvolvido.

Aos demois, seguímonos vendo,
saúdos e gozade dunhas boas voco-
cións.

Juan Sama
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VISITA CULTURAL DE 1º DE BAC

En abril os grupos de 1Q de Bacharelato
saímos do instituto ás nove menos cuarto da
mañá cun tempo pouco prometedor. Chovía a
caldeiros pero aínda así puxémonos en mar-
cha. Acompañábannos dous dos nosos profe-
sores, Antón Niñe e Bernardo Penabade.
Dispoñiamonos a realizar
unha visita cultural ao novo
centro de usos múltiples Regal
Xunqueira situado en Viveiro.
Contabamos coa presenza do
artista Mauro Leivas.

Chegamos ao noso desti-
no situado nos arredores de
Viveiro. Alí atendeunos desde
un principio Otero Regal, o
dono das instalacións que
iamos visitar. Este fíxonos
unha breve introdución sobre
a restauración do que foi unha
antiga curtiduría (séculos XVI-
XVII), explicando o seu proce-
so de remodelación e contándonos algunhas
anécdotas que xurdiron durante a restauración,
como a de encontrarse con restos de ósos de
seres humanos (houbo antes alí un cemiterio) e
tamén a maneira de cobrar dos traballadores
(maioritariamente labradores que cobraban
por días, xa que tiñan que estar a maior parte
do tempo traballando a terra). A seguir, levá-
ronnos a unha sala de proxeccións onde vimos
un documental cronolóxico sobre a arte moder-
na e contemporánea, pasando por autores
como Pablo Picasso, Kandisky, Dalí e grupos
tales como "De Stijl" e a "Bauhaus".

Juan Daniel Díaz - Melisa Orbán - Hadrián Solbón

Posteriormente o mesmo Regal foinos explican-
do unha serie de cadros alí expostos como "Die
Man", de Mauro Leivas; "Memoria", de
Caxigueiro; "Paisaxe da Coruña", de
Guerreiro ...

A seguir fixemos un percorrido polo recin-
to para ver as partes que aínda
quedaban por restaurar e que,
polo tanto, non estaban aber-
tas ao público. Pero onde si
estivemos foi no taller de cerá-
mica. Alí puidemos asistir in
situ á decoración dunha das
pezas cun pincel chinés. Foi
moi interesante. Finalmente
despedí monos.

Cando saímos de alí,
descansamos un intre antes de
dirixirnos á nosa seguiunte visi-
ta: a igrexa de San Pedro, en
Valcarría, perto de Chavín.
Esta pequena igrexa románica

data do século X e é amáis antiga que se con-
serva na zona; está declarada Monumento
Histórico-Artístico Nacional. Chaman a aten-
ción os seus dous altares así como un asento de
pedra tallada que se atopa no exterior. Para
algún de nós ese foi o mellor momento xa que
improvisamos unha entrevista co noso artista
convidado, Mauro Leivas, que nos deu a súa
particular visión da arte e como espera o futuro
da mesma. Tivemos a sensación de que é un
home humilde, interesante e sincero. Aínda que
foi moi breve, aprendemos a ver doutra manei-
ra o mundo da arte.
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ENTREVISTAA MAURO LEIVAS

N a visita á exposición de arte do centro Regal -

Xunqueira en Viveiro contamos coa presenza

de Mauro Leivas, un dos artistas que alí

expoñía parte da súa obra. El falounos da súa obra e

da arte en xeral. Aproveitando esta oportunidade fixé-

moslle unha entrevista que aquí publicamos para que

todos o poidamos coñecer un pouco mellor.

Cando empezas a pintar e a ter relación coa pin-

tura?

Pódese dicir que empecei a pintar antes que

andar debido a que con once mesesdiagnosticaronme

unha poliomielite e tiña que estar encamado continua-

mente. Foi entonces cando comecei a pintar.

Posiblemente,esta iniciación á pintura foi, máis que por diversión ou gusto, por necesidade, xa que, que pode facer un

neno cun ano, dous... metido na cama todo o día? Aínda gardo pinturas ao óleo feitas de cando tiña tres anos e de

cando en vez miroas. Pensoque un factor importante foi a contorna que eu tiña xa que o meu avó deseñaba e na miña

casa había artistas.

Poderías incluír a fúo obra dentro dalgunha etiqueta ou corrente artística?

Consideraríaa como un espazo pop cun toque expresionista. A técnica que utilizo é unha pincelada solta e por iso

utilizo a pintura aerifica, que non se pode modificar. É unha técnica rápida, directa e agresiva que intenta ser popular,

próxima á realidade e comprometida. Valoro moito a cor e sobre todo utilizo a gama das azuis, como se pode compro-

bar na obra que vistes ("Die Man").

Cales son as fúcs referencias artísticas ou aqueles artistas cos que te sentes máis identificado?

DestacadamenteMiguel Anxo. Encántame Miguel Anxo así como moitos outros artistas do Renacemento.Tamén

gusto do estilo "pop-art" de Andy Warhol e o da escola alemá de arte da Bauhaus. Ouererio aproveitar para dicir que

aborrezo a Picasso.

A que se debe ese desprezo para un pintor como Pablo Picasso?

A verdade é que non aguanto a Picasso,estou farto del. Considero que nesteoficio non só hai que saber pintar.

Picassoabusou de moitas mulleres e aproveitouse dos seys amigos para conquerir o que quería. Ademais, eu non con-

sidero que el sexa o creador do cubismo. O verdadeiro creador do cubismo é Xoán Gris que pintou cadros cubistas des-

pois de Picassopero esteaproveitouse del.



Que función social ten a pintura no sociedade actual se é que consideras que ten algunha?

A pintura na actualidade está morta. Antes gozábase moito coa pintura pero na actualidade os novos avances

tecnolóxicos da sociedade permítennos levar unha vida máis cómoda e non disfrutar de cousas como a pintura. Valóranse

cadros de artistas moi famosos como Van Gogh, Dalí, Goya, Picasso... pero non se valoran como se deberían os traba-

1I0sde pintores máis modestos no oficio. Ademais, a xente segue sen mercar arte. Hoxe en día expresan máis a música

e o cine, de consumo masivo.

No teu cadro "Die Man" observa-

mos un claro contraste entre as cores cáli-

das do personaxe retratado e as cores

frías do fondo, que pretendes con este

contraste? Poderío nos explicar breve-

mente esta obra?

Para este cadro baseime na catás-

trofe do Prestige. O protagonista do

cadro é Manfred Gnadinger, artista

alemán que vivía á beira do mar na

Costa da Morte. No cadro utilizo o con-

traste de cores para expresar a agonía e

a tristura que sentía Manfred diante da

situación.

Por que este título e non outro?

"Die Man " en alemán significa "o

home". A persoa que coñeza o verdadei-

ro significado do cadro verá que este título é un xogo de palabras relacionado coa persoa pintada no cadro que, como

xa vos dixen, chamábase Manfred. Cando ocorreu o desastre do Prestige, as primeiras bolsas de petróleo caeron sobre

o seu xardín que estaba cheo de esculturas que el fixera con pedras e outros elementos da natureza. A esta arte que rea-

lizaba Manfred chámaselle "Land Art" (arte da noturezo}, Cando Manfred observou o seu xardín, non quixo abando-

nar a súa casa, polo que tres días despois morreu intoxicado, aínda que a pena foi un factor que precipitou a súa morte.

Despois de falarvos da vida do home que no meu cadro aparece, direivos que fíxeno para interpretar a miña

agonía e tamén para aliviar a miña tristura, por iso, e polo estado no que me atopaba despois de coñecer a morte de

Manfred, acabei o cadro en soamente trinta horas.

Aquí conclúe a nosa entrevista a Mauro Leivas, un artista galego que estivo en contacto coa arte desde moi peque-

no. Pero, antes de despedirnos, queriamos lembrar e facer constancia dunha frase que nos dixo Mauro e que cremos é
moi importante: "se de verdade queredes aprender a debuxar hai primeiro que saber observar a realidade ".

Grazas Mauro.

Entrevista realizada por: Marta Pernas Eijo, Pablo Santomé Izquierdo, Tamara Sixto Cayón
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2007 Ano da Ciencia
No 2007 celebramos o Ano da Ciencia,

unha conmemoración que pretendeu acercar o
coñecemento científico a todo tipo de persoas e
explicar aos máis curiosos as causas dos fenóme-
nos naturais.

Con est~ motivo, no mes de Decembro fixe-
rnos unha exposición de libros cienfilicos.
Colobororon os departamentos de Ciencias da
Natureza, Matemáticas e Física e Química, xunto
coa Biblioteca do lES.A idea era mostrar libros de
diferentes temáticas, sempre amenos, divertidos e
interesantes e, ademais, que todo o centro puidese
participar.

Algunhas das obras elexidas foron as
seguintes:

- ¿Por qué la nieve es blanca?, de Javier
Fernández Panadero

- Breve historia de la química, de Isaac
Asimov

- Matemática para divertirse, de Martin
Gardner

- Aventuras dun matemático, de Stanislaw
M. Ulam

- ElHiablo de los números, de Hans Magnus
Enzensberber

- Problemas de almohada, de LewisCarroll
- Tortilla quemada. 23 raciones de química

cotidiana, de Cloudi Mans
- De Arquímedes a Einstein. Losdiez experi-

mentos más bellos de la física, de Manuel Lozano
Leyva

- Materiales y tecnología en la Antigua
Grecia, de Francisco Vinagre Arias

- Lavida a prueba, de David Attenborough
- Parque Jurásico, de Michael Crichron

I Mini Olimpíada Galega de Química
Esteano 2008 convocousea I Mini Olimpiada Galega de

Química para alumnos de 3º e 4º de ESO de toda

Galicia, co obxectivo final de promover o ensino e o

aprendizaxe da Química a través da resolución de pro-

blemas e a contestación de cuestionarios sobre os aspec-

tos máis sobresaíntescontidos nos Programas de 3º e 4º

de ESO.

A fase local celebrouse no Colexio Martínez Otero de Foz

e tivo lugar o día 25 de abril do 2008 participando os

seguintesalumnos:

Manuel Andrade Garda, Luda Barrera Garda, Diego

Fole Eimil, Yaiza Pernas Ónega, Borjo Pernas Rubal,

María Santiago Cañizal.

Todos eles presentáronsevoluntariamente e mostraron un

grande interese e esforzo xa que utilizaron parte do seu

tempo libre para prepar as probas.

O Departamento de Físicae Química agradece a súa par-

ticipación e anímaos a eles e a outros a presentarsea vin-

deiras convocatorias.
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TRAS OS PASOS DE HARRY POTTER
UN EXPERIMENTO DEMOSTRA QUE É POSIBLE
FACER INVISIBLESOS OBXECTOS CUNHA CAPA.

É raro que a ciencia e a maxia se dean aman. Máis curioso aínda, que uns físicos teóricos acaben
facendo realidade os soños da súa infancia; e da de calquera que xogue a voar coa imaxinación.
Pero sucedeu nun laboratorio da Universidade de Duke, en EEUU. Alí o investigador Dave Smith
debeu sentirse como Harry Potter cando, nos seus primeiros Nadais no colexio de Hogwarts, recibiu

como regalo unha capa para facerse invisible.

Dave Smith e o seu equipo lograron o primeiro
éxito na carreira científica para fabricar un
material capaz de cubrir un obxecto e facelo
invisible. Para iso tomaron prestada unha idea
proposta por uns investigadores británicos no

principio do ano. Unha idea simple e brillante:
conseguir que a luz rodee un obxecto como o
fai unha corrente de auga.

Fixácheste o que pasa cando metes un pé no
río? Se o frío te deixa pensar, dáte conta de que
a corrente de auga que chega ao teu pé se
separa, rodéao e logo volve a xuntarse. Río
abaixo ninguén nota que a corrente se atopou
cun obstáculo. Pero a luz é moi diferente á

auga. Cando un raio de luz chega a un corpo,
ou a un pé, este absorbe parte da luz e reflicte
o resto, e somos capaces de velo.
A idea é conseguir guiar os raios de luz ao
redor do obstáculo para que
Detalle do invento de Dave Smith e o seu

grupo ...
sigan o seu camiño sen cambios unha vez que
o superaron. Como o obxecto
non reflicte nin absorbe luz, non podería verse
a unha certa distancia. Só estando moi preto se
vería unha deformación do fondo que hai tras

o obxecto, debida á curva que fan os raios.
Algo como o que se ve no filme Depredador
(1 989), na que aparece un extraterrestre capaz
de facerse invisible.

Non fai falla tecnoloxía alieníxena para
lograr unha capa invisible, segundo demostra-

ron Smith e os seus colegas; pero si usar meta-
materiais, uns novos produtos que non existen

na natureza e que aínda están empezando a
saír dos laboratorios. Os metamateriais, unha
especie de mosaico de pezas microscópicas,
teñen unhas curiosas propiedades que lIes per-
miten domesticar os raios electromagnéticos,
dobralos, alterando o seu camiño.

TÉCNICA IMPERFECTA.

Para Harry Potter, os científicos desta historia
serían uns "muggles". De momento, o que con-

seguiron é ocultar un pequeno cilindro de
cobre. Funciona, máis ou menos, sempre que
sexas dunha especie que ten visión de microon-
das. Para achegarse máis aos magos de
Hogwarts, os físicos de Duke terían que usar
metamateriais capaces de dobrar os raios de
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luz, non as microondas. E para iso non vale tra-
bollar a escala microscópica, hai que seguir
facendo zoom para chegar á nano-
escala.

Temos a idea para o traxe,
pero fáltanos a tea. Para tecer
unha capa invisible primeiro teria-
mos que dominar a nanotecno-
loxía ata un nivel que non se
espera en menos de dez anos. Así
que xa estamos tachando ese
agasallo da nosa lista de Reis. Iso
si, os exércitos xa se encapricha-
ron coa idea. Se unha capa pode
facer desaparecer un obxecto
ante un detector de microondas,
tamén pode fabricarse unha que o
oculte das ondas dun radar, mais preto das
naves de Star Trek que dos actuais avión fur-
tivo.

En mans de exércitos, mafias e axencias
de espionaxe, as aplicacións das capas invi-
sibles son inquedantes.

Pero ata os heroes de ficción cáusanlles
problemas. Tanto Harry Potter como Frodo
de "O Señor dos Aneis" sofren as conse-
cuencias de abusar do poder da invisibilida-
de. Á marxe dos usos e abusos, fisicamente
hai un problema serio para ver sen ser visto.
Se o teu corpo non absorbe nada de luz,
nunca chegan imaxes á túa retina. Un home
invisible sería cego.

Lucía Barrera López.
4° ESO. Física e Química.

Para saber máis:

• Suplemento do xornal La Voz de Galicia;
"La voz de la escuela", nO832.
• Páxina oficial da NASA:
www.ksc.nasa.gov
• http://marsrovers.jpl.nasa.gov
• http://news.bbc.co.uk/hi/spanish /scien-
ce/newsid _3544000
• http://www.ee.duke.edu/-drsmith/cloa-
king.html
• Biblioteca Premium Microsoft Encarta
2008.
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SUSO PEÑA: IN MEMORIAM

En colaboración coa Biblioteca do cen-
tro, o departamento de Lingua Castelá
decidiu dedicar este curso unha sema-

na ao uso e lectura dun dos xéneros que -entre a
mocidade e os que xa non o somos tanto- ten

cada día máis adeptos e adictos. Estamos a refe-
rirnos á banda deseñada denominada tamén 99

arte.

Empezamos a semana cunha exposición na

que se fada un breve

percorrido pola his-
toria da banda
deseñada, así como
una introdución aos
elementos básicos

para elaborar "viñe-

tas", como exemplo
destas, tivemos a
sorte de poder con-
tar con varias debu-
xadas no seu

momento polo gran
ilustrador e debu-
xante ribadense,
recentemente falecido, Suso Peña, pioneiro deste
xénero en Galiza e artista mundialmente recoñe-
cido neste campo da arte (vai por ti Suso, esta

humilde homenaxe).

selección de revistas e libros, relacionados co
apaixoante mundo do cómic.

Por alí desfilaron heroes de sempre como
Tintín , Mortadelo e o seu inseparable Filemón,
Roberto Alcázar e Pedrín, o Capitán Trueno ...

que xunto a Spiderman, Superman e os "man-
gas" máis recentes compartiron as súas aventu-
ras e experiencias con todos nós.

Doutra banda, e dentro do título xenérico

de "O cine e o
cómic" proxectáron-
se polas tardes pelí-
culas de animación
con títulos tan signifi-

cativos como 300,

Persépolis e, por
suposto, Shrek.

Como complemento, decidimos sacar o
cómic fora dos andeis da Biblioteca para que
puidéramos ter todos un contacto moito máis
directo. Aquí, profesorado e alumnado traballa-
mos en conxunto para tratar de ofertar unha boa

Cremos que isto
e máis o concurso
que fixemos 00 aire
libre cos alumnos de
1º da ESO (Cal é o
teu heroe preferido?

Debúxao), contribuiu á inauguración da nova
sección na Biblioteca do Centro relacionada coa
banda deseñada .

Non o esquezas: un novo xénero de aven-
turas está a esperar por ti na Biblioteca do Centro
¡POR FIN CHEGOU O CÓMIC AO PERDOURO !

DPTO DE LíNGUA CASTELÁ
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Actividades do Departamento de Francés
INTERCAMBIO A FRANCIA
Dende hai tres anos o lES Perdouro de Burela e o Colléqe

Jean Monnet de Janzé, na Bretaña francesa, veñen realizando

un intercambio de alumnos. Trátase dun encontro entre rapaces

de idade e nivel escolar moi aproximados. Deste xeito os rapa-

ces de Burela teñen a posibilidade de vivir a realidade dunha

familia francesa durante algúns días. Evidentemente o obxectivo

principal é o lingüístico: como estudantes de francés disfrutan

dun contexto de lingua auténtica no que poden aprender moitas

máis cousas que nunha clase normal xa que están confrontando

unha situación real de comunicación.

Máis por outra banda cremos que se trata tamén dunha

vivencia moi enriquecedora na que van estar inmersos nunha

cultura distinta, aínda que con moitos puntos en común.

O intercambio escolar desenvólvese en dous tempos:

1º - No mes de febreiro (do 9 ó 15) visita dos alumnos

franceses a Galicia durante unha semana: acollida nas familias

galegas.

2º - Mes de marzo (do 8 ó 18): encontro dos alumnos

galegos cos seus correspondentes en Bretaña. A estadía durou

uns 12 días, dedicando tres deles a visitar París. Realizáronse

distintas actividades culturais e recreativas.

Os obxectivos que se desexan conseguir nestesencontros

bilaterais son ao mesmo tempo lingüísticos e culturais,

tanto para os alumnos franceses que veñen a Galicia

como para os alumnos galegos que vaian a Francia. O

intercambio ten, xa que logo, como propósito, a convi-

vencia no seo dunha familia bretona/galega. Iso supón

non só o enriquecemento lingüístico, senón tamén a toma

de contacto cunha civilización e cultura diferente á nosa.

Coñecer a lingua e a cultura así como a vida e os costu-

mes dos franceses parécenos un complemento fundamen-

tal na formación escolar dos nosos alumnos que coñe-

cerán olí a vida familiar, escolar e cidadá así como a his-

toria e os monumentos da zona.

Visita dos franceses a Galicia
Os alumnos franceses realizaron varias visitas

para coñecer o patrimonio galego: a praia das Catedrais,

Ribadeo, a catedral de San Martiño, a fábrica de

Sargadelos co Paseo dos Namorados, Santiago de Compostela,

e a Coruña.

Viaxe a Francia
Os nosos alumnos de francés de 3º da ESO conviviron

durante unha semana cos seus correspondentes franceses e coas

súas familias, o que supuxo para eles a necesidade de empre-

gar con asiduidade a lingua francesa. Ademais, visitaron e

coñeceron a rexión de Bretaña onde se encontra a vila de Janzé,

e participaron en numerosas actividades deportivas e pedagóxi-

cas; deste xeito descubriron a abadía do Mont Saint Michel, as

aliñacións megalíticas de Carnac, o dolmen da Roche aux Fées

e, mediante xogos de pistas, as cidades de Vannes no golfo do

Morbihan e a de Saint Malo na Costa de Esmeralda; fixeron

actividades no museo da prehistoria e realizaron unha visita

guiada polo casco histórico de Rennes, capital de Bretaña, ade-

mais de asistir ás clases cos seus correspondentes no colexio

francés.

Polo tanto, a estancia en Janzé supuxo unha boa expe-

riencia porque ademais de poñer en práctica e mellorar os seus

coñecementos de lingua francesa, viviron unha realidade cultu-

ral diferente e, sobre todo, fixeron un montón de amigos.
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Para culminar a estadía en Francia, realizouse unha
viaxe ata París. Os alumnos puideron visitar o Palacio de
Versalles e os seus xardíns, pasear en barco polo Sena, subir a
Torre Eiffel, visitar o museo do Louvre e percorrer un itinerario
dos monumentos máis emblemáticos da capital da Luz: os
Campos Elíseos, o Arco de Triunfo, a Catedral de Notre Dome,
a basílica do Sagrado Corazón, o barrio de Montmartre, o
barrio latino, ...

O último día en Francia, os alumnos puideron gozar dun
mundo máxico no parque temático Disneyland París.

En definitiva, trátase de que os rapaces perdan o medo
00 que é distinto, que o valoren e que se den conta de que as
experiencias novas nos enriquecen como persoas.

TEATROEN FRANCÉS
O pasado día 30 de abril o departamento de Francés

organizou unha saída de carácter didáctico a Lugo para asistir

a unha representación teatral polo grupo La
Bohéme Théórre: "O Burgués Fidalgo" de Moliere
(século XVII).Un espectáculo en lingua francesa,
con algúns fragmentos en ccstelón para conseguir
un óptimo nivel de comprensión.

SINOPSE : Monsieur Jourdain é un rico e
basto comerciante que, nos súas aspiracións por
mesturarse coa clase social superior, cae baixo o
engano dun aristócrata sen escrúpulos que busca
desposuílo dos seus cartos.

A xuízo de moitos "O burgués fidalgo" é a
obra máis divertida de Moliere, na que xunta con

mestría as situacións xocosas e a sátira mordaz do novo rico tolo
por aparentar o que non é. "O burgués fidalgo" é unha xoia do
teatro cómico. Partindo da farsa, cos seus procedementos sinxe-
los, caricaturais e esquemáticos, baseados no xestualidade, nos
berros, nos paus e nos sorpresivos reviramentos da situación,
Moliere fai unha peza no que a sutileza da expresión e da pala-
bra -coo ironía e a variedade dos rexistros- xogan un papel
fundamental no construción da comedia.

INTERCAMBIOEPISTOLAR

Durante os meses de Abril e Maio, e dentro das activida-
des desenvoltas polo Departamento de Francés, alumnos
de 4Q da ESO participan xunto ao Lyceé Camille Claudel
de Loire Atlantique nun concurso de intercambio epistolar
organizado polo FIPF e patrocinado polas principais
empresas editoriais francesas (Hachette, Didier] e a canle
de televisión TY5. Dirixiu a actividade a profesora Helena
Méndez.
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ACTIVIDADES 2007 /2008
, -

EXPOSICION "XENTENO CAMINO" - FOZ-

Coincidindo coa celebración do "XI
Centenario do nacemento de San
Rosendo", patrón da Diócese de
Mondoñedo-Ferrol e figura destacada da
historia de Galicia, celebrouse en Foz a
Exposición "Xente no Camiño" do pintor e
director do Museo das Mariñas de
Betanzos, Alfredo Erias. Os cadros expos-
tos trataban sobre persoas da nobreza,
clero, xente sinxela do pobo e temas reli-
xiosos da Idade Media. A fermosa exposición viña avalada polo éxito acadado en varias vilas de
Galicia, chegando incluso ata o Parlamento Europeo. Os seminarios de Ciencias Sociais e Relixión
organizaron a visita a esta exposición para o alumnado de 2º de ESO que se realizou no mes de
Novembro. Aquí mostramos algúns debuxos feitos polos nosos alumnos/as relativos a esa visita.

VIAXE AO CAMIÑO PRIMITIVO - A FONSAGRADA

No mes de Abril os alumnos de 2º
de E.S.O. viaxaron ata as terras de A
Fonsagrada nunha actividade organiza-
da polos seminarios de Ciencias Sociais
e Relixión. Por aquí transcorre o Camiño
Primitivoa Santiago. No percorrido fixe-
ron varias visitas: "Museo Casa Natal do
Marqués de Sargadelos", en Santalla de
ascos (Asturias); "Museo Etnogrófico"
de A Fonsagrada e "Igrexa de Santa
María" de Meira.
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Lía Casas Míguez

Ivonne Andrea Manín Otero
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VIAXE A BETANZaS

A visita á cidade de Betanzos reali-

zada polos alumnos de 42 de E.S.O. orga-

nizouna o seminario de Relixión e tivo

lugar no mes de Abril. A xornada resultou

moi amena e positiva. Pola mañá os rapa-

ces/as visitaron o "Museo das Mariñas",

guiados polo seu director, Alfredo Erias, e

logo puideron ver o sorprendente e fermo-

so lugar do "Parque do Pasatempo". Pola

tarde completouse a xornada cunha visita

ao casco histórico. Nestas dúas activida-

des o grupo estivo acompañado por unha persoa do Departamento de Cultura do Concello de

Betanzos.

SAN xaÁN Basca

Como en anos anteriores, comer-

dindo coa Festividade de "San Xoán

Bosco", o patrón do Instituto, a

Asociación Cultural "Os Matos" organi-

zou unha serie de actividades deportivas

para os alumnos de 12 e 22 de ESO.

Houbo campionatos individuais de

xadrez e damas, e, por parellas, de

construción de puzzles. Na última xorna-

da todos os grupos deste 12 Ciclo de ESO

disfrutaron dos xogos populares realiza-

dos no Pavillón Polideportivo "Vista

Alegre".
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VISITA Á VOZ DE GALlCIA - A CORUÑA
I

Estudantesde 3º ESO do lES Perdouro coñeceron o proce-
so de edición e impresión do xornal La Voz de Galicia.

Escolaresde 3º de ESO, do lES Perdouro de Burela reali-
zaron, o día 8 de Xaneiro deste ano, unha visita á redac-
ción central de La Voz de Galicia en Sabón (A Coruña).
Coñeceron a rotativa, o almacén de papel e o Museo.
Tamén recibiron explicacións do proceso de edición e
impresión do xornal galego.

Estemesmo día, pola tarde, os escolares visitaron o Museo Arqueolóxico e Histórico "Castelo de San Antón" na
Coruña. Nesta fortaleza, os alumnos disfrutaron coa vista da baía e da cidade, desde a terraza viron a reprodución
dunha embarcación de coiro e vimbios da Idade de Ferro, a casa do Gobernador coa súa capela do séculoXVIII, a sala
de viaxes marítimas, moitas vitrinas con coleccións e outras salas que mostran a evolución da cidade da Coruña reflec-
tida en documentos, planos, gravados, medallas, etc.

VISITA Ó MUSEO DA MINERíA - XIXÓN

Alumnos de 3º ESO no Museo da Minería de Entrego.

A recoñecida compañía Teatro del Repartidor pre-
sentou unha adaptación de Fuenteovejuna de Lope de
Vega, unha peza clave do teatro e da literatura
española e universal. Ao final da representación
houbo un coloquio entre os alumnos e os actores/ actri-
ces.

Estemesmodía pola tarde, aproveitando a viaxe a
Asturias, os alumnos visitaron o Museo da Minería.
Dentro do Museo os estudantestiveron a oportunidade de
descendera unha mina, acompañados polos profesorese
polo guía, para comprobar cómo eran as tarefas cotiás
dos mineiros e as súas condicións de traballo. Na parte
superior do Museo, viron exposicións moi variadas: a
reproducción dun laboratorio antigo, as distintas formas
de extracción do carbón, instrumental médico, fotografía,
etc.
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o lES PERDOURO, finalista do concurso 'Euroscola 2007'
Grupo de 4Q ESO quinto entre os 66 equipos participantes en Galicia
Despois de dous meses de continuado e intenso traballo para resolver
unha dura serie de probas de coñecementos e de habilidade referentes
á Historia da Unión Europea: pasado, presente e futuro, no que se esfor-
zaron un grupo de alumnos e unha profesora, o I.E.S. PERDOURO de
Burela quedou quinto no prestixioso certame Euroscola 2007, entre os
66 equipos participantes de toda Galicia e 961 equipos inscritos en
España. A Xunta de Galicia decidiu conceder accesits aos tres colexios
finalistas na Comunidade Autónoma. Deste xeito, concedeuse un ha
estadía de dous días en Santiago de Compostela para todos eles a
través da Dirección Xeral Xuventude e Solidariedade. Os alumnos parti-
cipantes alcanzaron o premio de poder viaxar a Santiago de
Compostela para asistir ao acto de entrega de premio das mans de
Rubén Cela Díaz, Director Xeral de Xuventude e Solidariedade. Os colexios finalistas de Galicia foron:
- lES Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras (Lugo),
- lES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela (A Coruña),
- lES Perdouro de Burela (Lugo)

Concurso Unesa
Dentro das actividades educativas e de divulgación da Asociación
Española da Industria Eléctrica (UNESA), un grupo de alumnos de 2Q ESO
quedou no segundo posta no concurso escolar sobre Enerxía cuxa misión
trataba de consumir máis racionalmente a enerxía eléctrica.
Co Concurso 1/9 en enerxio" os alumnos puideron coñecer aspectos fun-
damentais da enerxía eléctrica e concienciarse por facer bo uso incidindo
nos hábitos e comportamentos de aforro enerxético.
Os alumnos de 2Q ESO viaxaron a Madrid durante dous días para recibir
o Premio correspondente ó VI edición do concurso 1/9 en enerxio", que
organiza a web unesa-net. Os centros premiados foron de distintos cen-
tros educativos de Asturias, Galicia, Castilla - La Mancha, Cataluña e
Comunidade Valenciana. O acto de entrega estivo presidido por don
Pedro Rivero, Presidente de UNESA, acompañado por don Alejandro Tiana, até agora Secretario Xeneral de Educación.
O Presidente de UNESA destacou na súa intervención o interese que encerran as actividades de divulgación e agrade-
ceu a colaboración desinteresada que veñen prestando á iniciativas da Asociación un crecente número de centros acadé-
micos e de profesores, sen os cales resultaría moi difícil desenvolver con eficacia estas actividades.
Tivo tamén unhas especiais palabras de recoñecemento por don Alejandro Tiana, de quen destacou a colaboración que,
durante a súa etapa como Secretario Xeneral de Educación, veu prestando para facer posible a mutua interacción entre
as actividades empresariais e as educativas.

Concurso "KECO e as aventuras da Ecopanda": Aprender a reciclar tamén é divertido
Os alumnos de 2Q de ESO viaxaron a Santiago para participar na fase
final do xogo e levaron o segundo premio do xogo para a promoción da
REClCLAXE.
A reciclaxe é sen dúbido unha das claves para a conservación do medio
ambiente. De aí, a necesidade de aprender a reciclar desde moi peque-
nos, para que se poida converter nun sinxelo costume. Para facer máis
divertida esta aprendizaxe, a Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, en colaboración coa Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria e Ecoembalajes España, S.A. fixeron un con-
curso a través de Internet entre colexios de toda a Comunidade Autónoma
de Galicia que xa vai pola segunda edición "Keco e as aventuras da
ECOPANDA". Este certame está orientado á sensibilización sobre a nece-
sidade de reciclar os residuos e particularmente envases e embalaxes.
Grazas a este xogo educativo en rede, os alumnos puideron estimular a
súa conciencia medioambiental a partir da recolleita selectiva de residuos.



Catro xogadores do Burela F.S. acudiron o 8 de maio ao
noso centro para participar nun encontro co alumnado de
1Q de ESO. Os deportistas, que repartiron agasallos do
clube entre os asistentes,tiveron que responder a todo tipo
de preguntas: alimentación, preparación física, motivo dos
seusalcumes, ... Insistiron, para quen teña interese nunha
carreira no deporte profesional, na necesidade de non
abandonar os estudos. De feito, un deles segue estudando
connosco no Ciclo Formativo de Administración e Finanzas.
A iniciativa foi organizada polo profesor Ramón Rego do
Departamento de Educación Física.

O día 8 de maio celebrouse a xornada do Correlíngua na
comarca da Mariña. Esteano tivo lugar en Foz, onde se
concentraron rapaces mariñaos de Primaria e Secundaria.
Do lES Perdouro acudiron á xuntanza as alumnas e alum-
nos de 4Q de ESO. O punto de partida foi a praia de llos,
onde se tomou esta fotografía, e desde alí, percorrendo o
paseo marítimo, a marcha dirixiuse ao porto. Máis de
1100 rapaces participaron esteano na carreira pola lingua
que rematou coas actuacións de varios grupos musicaise a
lectura dun manifesto.

Alumnos de 4Q da ESO participaron entre o 29 de Outubro e o 4 de Novembro en Mollina (Málaga) na 15º edición dos
"Encontros interculturais" organizados polo Instituto da Xuventude. Alí conviviron con rapaces chegados de Almería e
Portugal e participaron nas actividades conxuntas nas que se trataba de mostrar e coñeccer as distintas manifestacións
culturais (gastronomía, vestimenta, árbores autóctonos, etc.] que cada grupo aportaba. Foron acompañados polos pro-
fesoresJoséA. Rivase JoséÁlvarez.
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ALFONSO CARRASCO ROUCO:
PROFESOR DO lES PERDOURO E BISPO DE LUGO

Opasado 30 de novembro de 2007 o Papa
Bieito XVI nomeaba bispo de Lugo a
Alfonso Carrasco Rouco. Desde ese

momento foron moitos os artigos e comentarios apareci-
dos en xornais e outros medios de comunicación sobre a
súa figura. Pero, que nós saibamos, todos eles omitiron un
dato: que foi profesor do I.E.5. Perdouro, cando o noso

centro era o Instituto de
Formación Profesional de
Burela.

Tomou posesión no noso centro o día 19 de outu-
bro de 1989 e compartiu o seu labor docente como
Profesor de Relixión Católica en compañía de Benjamín
González Ouelle. A súa estancia en Burela durou dous
anos. Deixou de prestar os seus servizos o 30 de setem-
bro de 1991.

En 1992 trasládase a Madrid onde é nomeado
profesor agregado de Teoloxía Sistemática do Instituto
Teolóxico San Dámaso, convertíndose en catedrático en
1996. Desde o ano 1994 ata o 2000 exerce como direc-
tor do Instituto de Ciencias Relixiosas San Dámaso e os
dous últimos anos como vicedecano de Teoloxía. Entre os
anos 2000 e 2003 foi o decano do centro e neste ano
2008 era profesor de Teoloxía e director do departamen-
to de Dogmática.

Cando unha persoa
coñecido, xa sexa familiar,
amigo ou veciño, ascende
no seu labor profesional, a
alegría é compartida. Nese
ascenso vese recoñecida a
súa valía e a súa forma-
ción. E o I.E.5. Perdouro
ten motivos de satisfacción
por contar no seu día no
claustro de profesores con
persoas como Alfonso
Carrasco Rouco.

Colaborou frecuentemente na formación perma-
nente na nosa díócese e tamén a nivel internacional a
través de teleconferencias para a congregación do clero.
Domina cinco idiomas e ten varios libros publicados e
moitos artigos en revistas especializadas. Ente outras
mencións, Alfonso Carrasco é membro da Comisión
Teolóxica asesora da Conferencia Episcopal e integrante
do Consello de Redacción da Revista Española de
Teoloxía.

Estehome naceu en Vilalba no ano 1956. Despois
duns anos de escola na súa vila ingresou no Seminario de
Mondoñedo para estudar o ensino secundario. A súa for-
mación teolóxica recibiuna primeiro na Universidade
Pontificia de Salamanca e logo en Friburgo (Suiza), ende
acadou a Licenciatura e o Doutorado en Teoloxía.
Rematou cunha brillante tesedoutoral sobre o primado do
bispo de Roma.

Foi ordeado sacerdote o 8 de abril de 1985.

Cando comentamos na Sala de Profesores do noso
instituto o seu nomeamento como novo Bispo de Lugo,
varios dos profesores máis veteranos do centro lembrá-
banse del. E o seu paso polo centro tamén se deixou
notar. Compartiu aula e experiencia cos alumnos e o trato
continuado cos xoves ía sedimentando en simpatía mutua.
Os profesores de Relixión daquela época din que "o
lograr a confianza e o agarimo dos alumnos supon, ás
veces, un impacto moito máis forte e duradeiro na vida
destes que a brillantez académica".

Alfonso Carrasco Rouco ten un novo reto: rexer a
diócese de Lugo. Estar ao fronte dunha diócese non é
tarefa doada. Pero confiamos na súa formación, na súa
capacidade de diálogo e na súa humanidade para que se
faga merecedor do aprecio e do agarimo dos seus fre-
gueses, ao igual que o seu antecesor, o franciscano Frai
Xosé Górnez.

A súa vida sempre estivo vinculada ao mundo do
estudo e da educación. Realizou labores de investigación
no Instituto de Dereito Canónico da Universidade de
Munich (1980-1981), e entre 1982 e 1987 foi profesor
asistente da Cátedra de Moral Fundamental da
Universidade de Friburgo. Entre os anos 1989 e 1991
formou parte do equipo pastoral da Parroquia de Santa
María de Cervo. Foi nesta época cando exerceu de pro-
fesor no Instituto de Formación Profesional de Burela, e
tamén na Escola Diocesana de Teoloxía de Mondoñedo-
Ferrol.

Vaia desde o I.E.S. Perdouro o noso agarimo e o
noso desexo dun feliz e próspero labor pastoral.

Antón Niñe Fernández
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OUR FAVOURITE GALlCIAN PAINTERSANO SCULPTORS
THE FIRSTHALF OF THE 20th CENTURY

THE RENEW AL TRENO ANO VANGUAROS

Artist: Alfonso Rodriguez Castelao, (A Coruña, 1886 - Argentina,1950).

Ti~e: Eu sonXon, o que votou por vostede.

Material: Made with paper.

Commentary: Castelao drew an employee, a hard worker and poor man,

and a cacique, a rich man who didnt work so mucho The poor one is on the

left, he is reverencing the cacique, the rich one looks like as if he doesnt

care all the poor one is saying.

I think Castelao was a great caricature draftsman. He was also a fantastic

writer.

Borja Pernas Rubal, (A2b)

Artist: Carlos Maside, (Cesures, 1897 - 1958).

Ti~e: "Muller de Camiño" - 1934

Style: Post-impressionist style

Commentary: It's a portrait of a Galician woman, represented with

a central figure that covers all the surface of the picture making her

the most important element of this work of arto The painter uses warm

colours for the face and the clothes of the woman and cold colours

for the background. In this way, the woman seems to be nearer than

thescenery. The bright shadows and the geometric shapes give

more realism to the picture. With this portrait, Maside tries to exalt

Galician culture, its people and its customs.

Antía Saa del Río, (.42a)
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Author: LuisSeoane, (BosAires, 1910 - A Coruña 1979).
Name: Parella - 1964

Style: Synthetism.

Materials: Oil paints.

Commentary: The Picture is like a big jigsaw. There are qolicion myths

and legends symbols drawn between the couple, like the solar discs. It

is influenced by the muralist painting and by Seoane's graphic design

works.

Inés Balseiro Legaspi, (4ºa)

Artist: Manuel Colmeiro (Silleda, 1901 - Salvaterra,
1999).
Tirle: Pulpeira na feira - 1967.

Commentary: His works haven't only an important

aesthetic value but also an historical and social one.

The figures turn out to be sitting in benches and outli-

ned in black. Colmeiro painted his personal emotions

. interpreting reality freely.

Raquel San José Díez, (4ºa)

Artist: JoséOtero Abeledo - Laxeiro, (Lalín, 1908 - Vigo, 1996).

Name: O martirio do moneco Ramón - 1966

Material: Oil paint.

Style: Abstract expressionism.

Commentary: "O martirio do moneco Ramón" belongs to the 70s Buenos

Aires production. His painting is inspired by Picasso in the 30s and by repre-

sentional arto Once again, Laxeiro criticises the society from his magic world: A

personal version of the martyrdom in which a huge doll on the cross reminds us

of the final doom. In the sky, some deformed angels are offering flowers.

Laura Chao Valle, (4ºa)
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SURREALlSM

Artist: Maruja Mallo, (Viveiro, 1902 - Madrid, 1995).

Title: La verbena - 1927.

Style: Surrealism.

Materials: Oil on canvas.

Commentary: Maruja Mallo invents barroque scenes with a lot of

characters and surrealism references .. Her scenes are full of illogical

dream reminiscences.She once said: "llike everything which is popu-

lar. .. fairs, markets, parties. I get the creative impulse there".

Dedicated to Madrid parties, which are colourhil. La Verbena may

be seen as a chaotic composition, but although different planes are

on top of each other, there is still a feeling of unity.

Sara Corral Rodríguez, (4ºa)

THE SECONO HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
THE FIFTIES ANO THE SIXTIES

-Artist: Jorge Castillo, (Pontevedra - 1933).

-Tirle: El Puente - 1983.

-Materials: Water Colours.

-Commentary: The subject of this picture is New York' s skyline from Manhattan Bridge.

Jorge Castillo painted many aspects of New York, for example the building called "

Flatiron". In the masterpiece "El Puente", the main colours are brown, black, yellow ... ,

which give the the picture a feeling of sadness and melancholy.

Diego Femández Vázquez, (4ºb)

Artist: Luis Caruncho, (A Coruña - 1929)

Name: Mandolina - 1958.

Materials: Paint mixed on cardboard.

Style: Cubismo

Commentary (by Rocío): This picture "Mandolina", and others like "Abanico

negro", "Violonchelo", "Guitarra" are influenced by Juan Gris. The contour lines

are black and very large.Brown, yellow and dark blue and green are the main

colours.

Commentary (by Adrián): This Picture represents a mandolin on some different

planes. The main colours of the picture are brown and blue [colours of the cubism

like yellow and dark greenl.
Rocío Paleo Ramos, (4ºb) and Adrián Claro Tellado, (4%)
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THE NINETEEN-FIFTIES: THE FIGURATIVE TREND

Author: Xaime Quessada, (Ourense - 1937).
Tirle: La piel de la música. - 1997-1999.
Style: Surrealism.
Materials: Mixed technique on canvas.
Commentary (by Diego): This picture creates a fantastic world and was inspi-
red in famous artists like Picasso or Dalí. The presence of lion heads, the type
of landscape makes reference to Figueres. It makes an association of tradi-
tions and music or dance with the representation of the dancers. The borders
are emphasized but the centre is very simple and minimalist. There is a very
complicated mixture of warm and cold colours. In my opinion, the contrast

between blue and red is wonderful. I olso like the background simulating a chess board.
Commentary (by Lucía): In this picture, Ouessodo creates an oneiric and fantastic world ..There are different things con-
nected with music, musical instruments or dancing (They're represented by ballerinas ). One the one hand, this big can-
vas has mainly warm colours (red, mainly) and, on the other hand, it's got other cold colours (dark blue, mainly) that acts
like a visual impact.The hybrids beings in the picture remind us of Bosco s style but through a pop filter which makes it
impacting and very personal.
Diego Fole Eimil, (420) and Lucía Barrera, (4ºb)

Artist: Anxel Huete, (Ourense - 1944).

Tirle: Neofigurative composition.
Style: Abstract.

Materials: Painting on canvas
Commentary (by Miriam): This painting shows the transition towards the
stage of abstraction It is characterized by simplified elements and allusions
to Picasso' s Guern ica.
Commentary (by Marta): A sirnplilied composition which mixes severa I allusions to Picasso. The artist sees art as an
expression of poetry and architecture.
Miriam Femández Rodríguez (42a) and Marta Novoa Fraga, 4ºb)

THE NINETEEN-EIGHTIES: THE GROUP "ATLÁNTICA"

Artist: Antón Lamazares, (Lalín - 1954).
Title: Eidos de Rosalía - 1996.
Materials: Mixed media on cardboard.
Commentary: Eidos de Rosalía belongs to a series that the artist has worked on since
1996. It evokes rural Galicia painted in shades of green. Rosalía de Castro and her
feeling of "Morriña" are hidden in this landscape. Lamaza res said"l went back to my
childhood vision of the land in which I grew up ... "
Yésica Expósito Casabella, (42b)
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Artist: Menchu lamas, (Vigo - 195A).

Title: Peixes e homes - 1984.

Materials: Oil paints.

Style: Abstract.

Commentary: It is a feminist picture, because it compares men with animals: we can see

two fish and a cato Menchu Lamas states that bugs can be better than men.

Rebeca Femández lópez, (AQb)

CONTEMPORARY SCULTORS ANO PAINTERS
Artist: Jorge Barbi (A Guarda - 1950).
Title: "Harvest 1995,1996".
Style: Objectivism.
Commentary (by Estefanía): The objects that Barbi selects are a symbol of his-
tory and in this work of art, minimalism reflects the proeess of recycling.; Some
acacia sticks whieh ore wropped in plastic remind us of Golicion countryside.
Barbi emphasizes the relationship between nature ond concepts.
Commentary and personal opinion (by Cristina): I like this work becouse with
some plastic and some sticks the artist represents Golicio s countryside.1t' s so
simple.
Estefanía Rey Gómez, (A2a) and Cristina Rega Villarejo, (A26)

Artist: Francisco Leiro (Cambados - 195A).
Tirle: Recolectora IV - 2003.
Materials: Made of wood.
Commentary: Recolectora IV is o sculpture made of wood. You con observe aman with
a bucket ond o shovel.The ottitude, the gestures of the statue, its tired expression shows
the hard work of volunteers picking up the fuel from the wrecked Prestige. Leiro likes to
eall his works "Cousos".
Iria Álvarez Garda, (AQa)

Artist.-César Maseda
-Tirle._"Mo reo neg ra" .
-Materials.- mixed technique on canvas.
-Commentary.- In this picture, Maseda represents the pollution, olso called the
"block tide" due to the sinking of the Prestige on the Galician coostline. The
colours he uses, golden and sondy for the fish and the waves controst with the
blocks and browns which depict the trogedy of the fuel invading everything. The
Argentinion writer Borges said:" Some artists are sons of their times; others, rot-
her belong to the place". Maseda might belong to the latter.
Makena Fernández Álvarez, (Aº6)
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Artist: Daniel Río Caxigueiro, (Mondoñedo - 1955).

Title: S/T - 1997.

Materials: Fireproof clay, in bluish grey.

Commentary (by Sara): This sculpture reflects minority cultures and the

nature of injustice. It tries to represent war: There are marksmen hol- -

ding arms at the tiny windows of the buildings, weapons which sow the

seeds of death and destruction

Commentary ( by Ivón): Caxigueiro is a master al mixing ceramics and

painting in his sculptures. This composition consists of five piles made

of clay which remind us of the coarsely.

Sara Otero Álvarez, (4~) and Ivón Pena Mejía, (42a)

Artist: Antonio Murado (Lugo, 1964).

Title: Marañas - 1995.

Style: Abstract.

Commentary: The frame consists in a "maraña" of green, black and grey, where

the line appears and disappears giving a sensation of movement and it does not

try to reproduce nature, but to re-interpret it formally.

Uxía Vázquez Ferreiro, (42a)

Artist: Renata Otero, (Viveiro).

Title: "Allegory of the artist out of tendency" - Around 2000.

Material: Collage and painting on canvas.

Commentary: This picture is part of "Pasen e Vexan", which shows an anology betwe-

en the world of art and the world of the circus, full of jugglers, animals, clowns, magi-

cians . .. It is full of irony and bitterness as well.

Sara Fachal Bugarín, (4~)

Artist: Cristina Durón Arufe, (Santa Comba).

Title: "Fráxil" - 2008.

Material: Mixed technique on canvas.

Commentary: Cristina's brush-strokes go beyond abstraction.

They reflect the essence of things through lineal but colourful

structures. Her selection of colours and abstract forms creates a

formal universe -somewhere between reality and dream, beauty

and strength - which awakes emotions and feelings that are

beyond description.

Carmen Blanco Ramos.
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CONCURSO DA A.c."OS MATOS"
A Asociación Cultural "Os Matos" convocou neste

curso un certame de poesía e narrativa dirixido ao alum-
nado do noso instituto. Xa que o 2008 é especial para
nós, cúmprense 30 anos da inauguración do centro, o
tema elexido para o concurso foi:

lES PERDOURO:XXX ANIVERSARIO
Os gañadores nas distintas categorías foron:
12 Ciclo da ESO: Laura Trelles Díaz de 22 ESO
22 Ciclo da ESO: Lucía Barrera López de 42 ESO

, ,

ESTA tlAS TOAS MAtlS
o;Chámome Laura, estudo no "I.E.S Perdouro" e

vou en 22 da ESO. Vouvos contar unha historia que
me aconteceu hai pouco. Aquel día pasóuseme

máis lento do normal. Non atendía nas clases, estaba dur-
mida ... non sabía o que me pasaba! Agora enténdoo todo,
pero nese momento estaba bastante preocupada, pois des-
coñecía o que me acontecía. As miñas compañeiras esta-
ban coma min ... Que nos ocorría?
Cheguei á casa e o primeiro que fixen foi quitar a mochila
das costas e pousala sobre a cama. Despois saquei os
zapatos todos mollados (estaba chovendo) e o chaquetón.
Fun comer, pois morría coa fame e púxenme a ver a tele-
visión. Non había nada interesante así que fun facer os
deberes. Cando rematei fun a clases de inglés. Á volta xa
empardecera, así que só tiven tempo para cear, 1er un
anaco e funme durmir.
Aaai ....que agustiño se estaba! Axiña quedei completa-
mente durmida ...
De repente espertei enchoupada en suor, por un pesadelo
que tivera, e fun á cociña, beber un vaso de auga.
Alí había algo raro ... Que era aquilo que brillaba con
tanta forza detrás do frigorífico? Morta de curiosidade,
achegueime, despois non sei moi ben o que me pasou; non
recordo moito máis. Acordóme de que coa luz aquel a que-
dara cegada durante uns minutos. Cando por fin recobrei
a vista, vin que arredor de min había moitos nenos e nenas,
máis ou menos da miña idade. Queríanme dicir algo, pero
da súa boca non saía nin unha palabra e todo eran xestos
raros e miradas perdidas. Eu estaba moi asustada, non
sabía que facer; quería botar a correr, pero as pernas non
me respondían. De súpeto, unha das raparigas, fíxome
acenos para que a seguise. Eu levanteime amodiño -
quedárame o corpo adormecido- e fomos para unha sala.
O lugar era sombrizo, tiña moitas arañeiras e parecíase
moitísimo ao meu colexio: O Perdouro. Iso deume mala
espiña.

A rapariga entrou nunha sala en que había unha televisión
e virouse cara a min:
-Senta, por favor.
-E... e...e...si! -dixen eu absolutamente perplexa ...por fin
alguén me falara!
Ela, cando eu me acomodei nunha cadeira, puxo un vídeo
e cun xesto pediume que estivese atenta ao filme.
Eu estiven un anaco mirando para a pantalla sen facerlle
moito caso, mais algo me chamou moito a atención. Ese
video soábame moito ... era o video de presentación do
colexio!
Cando acabou, a nena comezou a aclararmo todo:
- Olá! Chámome Sara e agora estás no futuro. Esteé o teu
colexio e quedará así, se non fas o que che dicimos.
- Pero...
-Nin peros nin nada, ti non fales; escoita- díxome nun ton
algo brusco-; nós levamos aquí toda a nosa vida e os nosos
pais e avós tamén. Estamoscondenados a vagar polo cole-
xio para sempre, porque fixemos unha cousa moi impor-
tante: os nosos antepasados, ou sexa ti e moitos máis fasti-
diastes o 30 aniversario do "I.E.S Perdouro" e o colexio tivo
que pechar.
Como non quero que se repita esta historia, agora temos a
oportunidade de facer como se isto non ocorrera e, entón,
cando chegue a nosa época, seguiremos recibindo clase
normal e non teremos que vivir aquí. Entendíchesme?
-Buff...algo si -dixen- pero eu non vou dar ...como se supón
que o teño que facer?
-É moi sinxelo. O trixésimo aniversario non se celebrou
porque todos os alumnos fixeron unha folga que durou
varios meses: non traballaban nada de nada e portábanse
incribelmente mal. Como as ameazas dos profesores non
lIes afectaban e seguían igual, o director decidiu cerrar o
colexio e non celebrar a efeméride. Ti o único que tes que
facer é evitar a folga.
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- Entendo...farei todo o posíbel- dicen, querendo retornar
canto antes á miña época.
- Acórdate, e non IIe digas a ninguén o que viches hoxe
ou teremos que tomar serias medidas!
- Non vos preocupedes. Os meus labios están selados.
Nese momento, apareceu outra vez a luz e encontreime
tumbada sobre o chan da miña casa. Sería verdade o
que me acontecera?
Ao día seguinte, no instituto, os alumnos estaban algo
inquedos. Eu pregunteilles ás miñas compañeiras o moti-
vo, dixéronme ían facer unha convocatoria de folga en
contra dos profesores. Traguei saliva moi despacio. A
garganta quedáraseme seca do susto. Unha folga! Tiña
que evitala!
Nese momento comecei a falar con todos os promotores,
mais non había forma de convencelos.A todos IIesdicía
o mesmo:que era malo para eles, que os seuspais os ían
castigar, que era mala idea, que suspenderían e non
poderían ter unha carreira no futuro... pero todo iso
dóbolles igual.
Xa na clase, fíxose pública a convocatoria de folga. Eu
sentíame impotente porque non podía facer nada. Pola
tarde, quedamos todos na Praza da Mariña para falar
sobre o que pasara.
Por segunda vez, tentei convencelos; foi en van. Naquel
momento pensei en Sara e decateime de que, se non fre-
aba iso, quedarían atrapados no colexio para sempre.
Saquei todo o meu valor e subinme ao palco que había
na praza. Todos se puxeron a mirarme e, nese momento,
perdín as forzas e sentíaque me esvaecía, mais seguía en
pé, mirándoos a todos con actitude desafiante. Entón, non
sei como, da boca saíume un discurso como nunca fixera
nin oíra na vida. Foi un discurso convincente e con moita
soltura. Cando acabei, todos estaban abraiados, incluido
eu, e puxéronse a aplaudirme freneticamente. Non o
podía crer. Ao final ían suspender a folga.
CONSEGuíRAO!
No día seguinte, o profesorado estaba moi contento de
que lodo o barullo que fíxéramos fose pasaxeiro. Aquel
ano celebrouse o trixésimo aniversario como non o fixe-
ran nunca: xogos, música, baile ... O I.E.S Perdouro xa
estaba vivo outra vez! Despois de tantos anos traballan-
do, e despois de tanto esforzo, non se pechaba a escola!
Isto era incríbel. Conseguira axudalos e, sobre todo, tiña
un segredo que non podía contar a ninguén: sabía como
era a xente do futuro.
Nese momento espertei cun sorriso. Todo fora un
soño!!!!!! Ou non...?

Laura Trelles Díaz

POEMA ENTRE SUSPIROS E LEMBRANZAS ...

Agora, mentres se esvaecen os ecos,
lembro, por sañas, imaxes que aRaran,
Que me berran e que me inspiran,
Entre os grolos da memoria (... )

Nun 1973 non moi afastado,
Comezamos a arquivar os principios do futuro,
Nada incerto, sempre firme,
Mais a unha semellanza case Iúbcida.

lago do tempo último,
Chega un sete de outubra, ano 78, que,
Con sorte se inaugura,
Boixo un nome que aínda se asegura.

Entán, así comezau a chamarse,
lES "Perdouro",
dende ningures, á actualidade.

Resgardada par centas de xoves,
Que cada día che marcan pasos,
Como sinais de lembranza,
E aliadas coma ogosollo.

Tempo, existencia. vida, futuro,
Verbas inmortois que aínda son froitos,
Que lembromos entre luces,
Imaxes e historias.

E, da mureira do pensamento,
Reviven maxíns no tempo,
Quizais non nidios,
Porén si ° suficiente.

Rexo, forte, imposíbel e duro,
Resgárdasnos cada día,
Entre lóstregos que aluman, choiva, ou neve,
Ou bisbe o venta voces no ar quedo.

Semellas sumido nunha profunda monotonía,
Durmido, latente, inerte e quedo.
Mais ... non!, pode que si silandeiro,
Pero de cantas conversas serás confidente2

Risas, choros, incesantes emocións,
Que vives, recordas, que amas e suspiras,
Que Iontas veces bicaches,
Cos teus ollas de lene picardía.

Entre trazos, exames e proxectos,
Ti mesmo nos axudas aprendendo,
A ver como é a vida,
E saber o porqué dun mínimo xesto.

Ao lES Perdouro, Felicidades!
30 ANIVERSARIO.

Detrás de cada parede,
Agáchanse agarimosos lendas,
Que entre escurecidos resplandores
E embelecidas lembranzas,
Entre ínfimas dores
E efémeras grazas, volven.

Risas, apertas, premios echaras,
Que n mesmo soubeches resistir,
Tras duros degoros
Pero con ansias de sempre poder revivir.

Sintaxe, lectura, problema, ecuación,
Múlnple educador, montes de fo!ocopias,
Contando historia da man dun conlo,
E química con asombrosas reaccións.

A ti! lES 'Perdouro',
Por eses momenlos nos que che domos dozura,
Ou gravamos nos teus muros,
Inconexas cláusulas de amor ou Ioucura.

Que máis poder relalar ...
Trola derradeira esperanza
E a embriagada ledicia,
Agardas un infre e ... debuxas fantasía.

Berce dos nosos amenceres,
Do noso futuro,
Como tratándose dun cartel con lema cordaesperanza,
Con tinlo . letras poro cravar sen esquecer.

Guía, futuro, esperanza, sorriso,
Bágoa, suspiro, ensino, traballo,
Proxecto, debuxo, libro, ensinante,
Esforzo e recompensa ...
Todas estas verbas non chegan poro definirte.

Por iso, xa cumpridos os 25,
E agora, xa polos trinta,
Esperando verte por sempre,
Grazas por todo.

E... agardando,
Obviamente, que cumpras estes ...
e tantos máis ... Felicidades!

Porque ... lémbroche que lembres, que, lembrando lembrarás Q lembranza.
Felicidades de novo, para que cumpras moitos rnóis,
Menlres que aliamos bágoas que namoran ...
E escoitamos que os ecos se esvaecen en suspiros,

Lucía Barrera López
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Medo e soidade para sempre...

Medoa sentir a escuridade ante nós, a esa con-
tinua sensación de que sempre hai algo ao
noso carón( ... )

Hai veces que experimentamos sensacións no
noso corpo que nos fan ficar incrédulos ... cando sen-
timos esa viruxe a rubir polas nosas costas; adoita-
mos volvemos coma un lóstrego, e miramos o noso
reverso: só podemos ver a inmensidade e negrura
que nos arrodea. Entón é cando sentimos o MEDO,
en letras maiúsculas, algo que cada un de nós inter-
preta de maneira diferente e que case que os libros,
enciclopedias e outro material informativo atopa moi
distante esta definición ambigua e efémera. Alguén,
acaso pode explicar as xeadas sensacións na caluga?

Coas mans apoiadas no relando da fiestra, ela
pensaba na súa sorte ... que lIe depararía a día de
mañá? Centos de cuestións ateigaban a súa masa
encefálica gris. Cando, de súpeto; soou a melodía
polifónico da última moda no rnóbil, con ese ton arti-
ficial estereotipado. Arrincouna de contado do seu
ensimesmamento. Achegouse arrastrando a vontade
e parapetou o aparello na orella.

- Xiana? Non te atopo moi animada ... - contes-
tou unha voz dende a outra canle telefónica- Onde
vas pasar a fin de semana? Se tiñas algún plan,
esquéceo, virás con nós á mostra GaliArte.

- Non o sei, hoxe aínda é xoves. Abur.
E sen máis miramentos apagou O aparato

electrónico. Abriu as contras da fiestra do seu peque-
no e destartalado cuarto, de estudante de universida-
de e deixouse caer poi a gravidade enriba do seu
leito. Estaba húmido, pero de seguido comezou a
sentir unha paz e sosego incondicionais. Mais ...
pasados uns intres, acendeu a radio e descubriuse
cos ollos pechados cantando improvisadas versións
daquela melodía que a soterrara tan docemente nas
tebras. Voltou a sentirse soa, libre, por fin da lonxe e
inquisitiva cidade. Desexou que ese intre non remata-
ra endexamais. Foi entón cando sucedeu, unhas for-
tes coiteladas no reverso do colo, na caluga, fixeron
que perdese o abismo ao mundo dos soños. Botou a
man ao pescozo con aire preocupado. Por que de
tantas veces que tivera aquela sensación de que
alguén tiña os ollos cravados nela, .pquela, e só aque-

la, lIe provocaba tal inquedanza? Cuspiu incoheren-
cias ante a súa estupidez e covardía. As pantasmas
xa non asustan nin aos nenos. Ollou ao traveso da
ventá e puido divisar os densos nubarróns que pre-
goaban a tormenta e tinguían o ar de electricidade.
Saíu á rúa, e o vento lambíalle a cara. Con paso lixei-
ro dirixiuse á biblioteca da facultade. No traxecto que
a levou ata alí percorreu angostos corredores. As
lámpadas vixiábana dende o teito (sentiunas coma
coitelos afiados ... ) Ao abrir a porta da biblioteca reci-
biuna un bafo quente con cheirume a libro vello.
Certos volumes daquela estancia xa non acadaban a
ver o paso dos anos baixo as capas de pó.

Sentouse onda unha gran fiestra e sacou os
apuntamentos. Os seus ellos esvaraban cara el dende
as follas, coma bágoas de nube que o percorrían,
deixando o seu trazo, entrelazándose entre si,
morrendo ao bater coa dura rocha ... Tentou recobrar
a concentración nos seus miolos mais os esforzos
foron nulos. Desistindo do seu intento pousou a testa
nas mans e levantouse con estrépito da cadeira.
Achegouse a modo, arrastrando os pés até o estante
que ficaba máis preto ... Foi entón coma se o mundo
se esvaecese ao seu arredor. Escuras siluetas estraña-
mente alongadas xiraban facendo intermitentes as
luces. Levou as mans aos ollos. Desexaba que todo
aquilo rematara. Cando a luz voltou a alumear a súa
pel, moreas de persoas asomaban as súas intrigadas
fazulas por riba dos ombros dos compañeiros, talo
cadro de Lección de anatomía de Rembrandt.
Ergueuse precipitadamente coas fazulas cheas de
vergoña. Correu precipitadamente aos aseos e
enxaugou os ollos e a fronte coa xélida auga. O cloro
facíalle escocer os ollos. Entón pechou as pólpebrcs e
caeu desfalecida nun profundo sono ...

Eran as sete da mañá, tan so uns intres para
que a fatídica música matinal de espertador trullise.
Acendeu a lámpada da mesiña de noite, e ollou un
papel escrito con sangue, aínda líquida, coma se fose
dun lacrimal, e que levaba posto ... QUEN DIXO
MEDO?

Lucía Barrera López
4º ESO B
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ando mozos e mozas rematan a ESO, teñen

dous camiños a seguir en canto a soldes
educativas: ir ao Bacharelato ou a Ciclos

Formativos de Grao Medio. Ao finalizaren o

Bacharelato, poden realizar unha carreira universita-

ria ou facer un ciclo Formativo de Grao Superior.

Cando non queren prolongar moito os estudos e lIes

interesa poñerse a traballar, o máis conveniente é que

fagan un ciclo formativo. Finalizado o ciclo, poden

seguir estudando e poden chegar a realizar unha

carreira superior. O feito de estudar un ciclo non lIes

corta o camiño para seguir estudando.

Os Ciclos Formativos están enfocados para dotar as

persoas das capacidades profesionais necesarias para

desempeñar un emprego. Son a vía máis segura para

insertarse no mundo laboral e gozan de excelentes

perpectivas para empregarse rapidamente.

Nos ciclos só se estudan materias (chamadas módu-

los) que están constituídas por áreas de coñecemento

teórico-práctico específicos para cada familia profesio-

nal. Superados todos os módulos no centro de ensino ,
realízase a Formación en Centros de Traballo (FCTL

onde se leva á práctica todo o que aprenderon no

centro educativo. Realizan unha xornada de traballo

igual que calquera traballador da empresa, pero non

teñen ningunha relación laboral con ela. O único com-

promiso que adquire a empresa é darlles traballo para

practicar. Durante este período, mozos e mozas apren-

dices percibirán unha axuda económica que vai

depender da distancia que haxa do seu domicilio ao

centro de traballo. A FCT permite:

a) coñecer o mundo empresarial, adaptando as

capacidades dos aprendices a situacións específicas

de desenvolvemento profesional.

b] dar a coñecer os futuros titulados ás empresas,

permitindo en moitos casos, que despois das prácticas

lles realicen unha contratación directa e os incorporen

ao seu equipo, ou tamén mediante unha contratación

indirecta (a través dos clientes, proveedores ou coñeci-

dos da propia empresa).

O lES Perdouro leva un contacto moi personalizado

coas empresas. Iso dó lugar a que cando necesitan

algún traballador acoden a nós, pois están moi satis-

feitos co noso alumnado; valoran moi positivamente os

coñecementos, actitude e responsabilidade e por iso o

nivel de contratación é, en xeral, moi alto.

A persoa titulada en FP ten unha cualificación e

atopa traballo a unha idade moi temperá o que lIe per-

mite ter unha experiencia profesional sendo moi nova,

mentres que unha persoa que decide facer unha licen-

ciatura apenas acaba de iniciar a carreira. Este feito

facilita que, a pesar de seren novos, poidan condicio-

nar as súas preferencias.

Existen estudos que indican que nas épocas en que

aumenta o paro, os titulados en FP son os menos afec-

tados por esta situación, xa que supoñen o equipo

base das empresas.

No lES Perdouro de Burela impártense os seguintes

ciclos:

Ciclo Medio de Xestión Administrativa. Soldes labo-

rais en todo tipo de empresas en labores de auxiliar en

tarefas administrativas (auxiliar administrativo, admi-

nistrativo de banca e institucións financeiras, auxiliar

administrativo da función pública, xestor de cobra-

mentos e pagamento, administrativo comercial, admi-

nistrativo de xestión e de persoal).
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Ciclo Medio de Equipos Electrónicos de Consumo.
Saídas laborais en instalación e mantemento de equi-
pos electrónicos de consumo, de son, de imaxe, e
microinformáticos e terminais de comunicación (técni-
co reparador e instalador de equipos de son, técnico
reparador de N e equipos afíns, técnico antenista de
N, técnico de ordenadores e equipos auxiliares, insta-
lador-montador de equipos telefónicos e telemáticos
reparador e instalador de instalacións telefónicas).

Ciclo Medio de Perrucaría. Soldes laborais en ser-
vizos de salón de peiteado (dirección técnico-artística,
dirección comercial, analista/ capilarista,
manicura/pedicura, oficiais estilistas en corte, cor ou
permanente).

Ciclo Medio de Mecanizado. Saídas laborais en
industrias transformadoras de metais, fabricación de
produtos metálicos e pezas en xeral construción de

maquinaria e construción naval, pezas de vehículos ..
(torneiro, fresador, programador de máquinas, ferra-
mentas de control numérico).

Ciclo Superior de Administración e Finanzas.
Saídas laborais: este profesional desenvolve o seu tra-
bailo en labores administrativas (administración de ofi-
cina ou despacho profesional, administración de xes-
tión e de persoal, administración de banca, contable,
xestión administrativa)

Ciclo Superior de desenvolvemento de produtos
electrónicos. Saídas laborais: Técnico en definición,
análise e desenvolvemento de produtos electrónicos,
proxectista electrónico, técnico de prototipos electróni-
cos, técnico de soporte e laboratorio para o mante-
mento de equipos electrónicos de telecomunicacións e
de tratamento da información.
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PREMIO PARA O CICLO DE PERRUCARíA

o.13 de Maio realizouse no Hotel Eurostart Palace da Coruña o 11 Trofeo ColorArt de
l.'Oreol, que forma parte das actividades formativas programadas pola casa comercial en
colaboración coa Consellaría de Educación da Xunta de Galicia.

Neste trofeo participan todos os Centros de Galicia que imparten Ciclos relacionados coa Imaxe
Persoal.

As alumnas do Ciclo Medio de Perrucaría do lES Perdouro de Burela presentaron dous traba-
lIos suxeitos ás bases do concurso: un de corte-cor e outro de recollido.

As alumnas acadaron o Segundo Premio do Concurso. O Premio consiste nun equipo de tra-

bailo e un curso de corte dunha semana de duración, impartido por un profesional de renome, na

cidade de Barcelona.
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@ mantemento do pc
@ redes de área local
@ sistemas operativos
@ programación
@ deseño web
@ ofimática
@ Internet
@ deseño gráfico
@ vídeo dixital
@ autocad
@ mecanografía
@ contabilidade
@ nóminas
@ facturación
@ cursos especiais para nenas
@ cursos a medida para empresas

Rúa Emitia Pardo Bazán, nO30 - Bureta
982 58 12 48 - 616 58 39 04
academiareyes@terra.es

@ matrícula gratuíta
@ cursos personalizados
@ grupos reducidos
@ ordenador por alumno
@ horarios flexibles
@ diploma acreditativo
@ aula de prácticas gratuítas

Informática piqueras
venta de equipos Informátlcos
ser-vicm técnico

Rúa Emilia Pardo Bazán, nO 30 - Burela
982 58 12 48 - 616 58 39 04
miguelpiqueras@terra.es
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COMUNICACiÓN NAS EMPRESAS DE IMAXE CORPORAL

ABiblioteca do lES Perdouro acolleu no mes de abril a presentación dun estudo sobre o sector

da Perruquería na Mariña que se insire no Proxecto de Innovación Educativa que se desen-

volve no centro, e que foi novamente premiado este curso pola Subdirección Xeral de

Ordenación Educativa da Consellaría de Educación.

O traballo de investigación foi presentado por Miruca Parga, coordinadora do Equipo de

Normalización e Dinamización Lingüística, e exposto por Begoña R. Muñiz, xefa do Departamento

de Perruquería e Estética.

O traballo de campo realizouse tendo en conta os datos aportados por 46 empresas do sector

da imaxe persoal na Mariña e del extráense interesantes conclusións. As perruquerías e solóns de

beleza costuman ser empresas familiares de 1 ou 2 traballadores. Un terzo destes negocios levan

ofertando os seus servizos durante máis de tres décadas, aínda que foi nos últimos 7 anos cando tivo

lugar un maior auxe no sector, xa que se abriron 23 novas empresas. Todas elas ofrecen emprego

á maioría do alumnado con esta titulación do lES Perdouro.

En canto ao uso do galego, predomina o seu emprego oral espontáneo e mesmo 2 de cada 10

perruquerías teñen o seu nome en galego e 4 de cada 10 realizan publicidade nesta lingua. O 20%

dos responsables dos negocios xulgan que o uso do galego inflúe positivamente na imaxe do salón

e no último lustro apareceron empresas cun novo modelo lingüístico: trátase de mocidade empren-

dedora formada en lingua galega nos centros de ensino e con negocios moi actualizados que usan

o galego para a rotulación, as listas de prezos, a publicidade, etc.

f1.Jlode apertura Publicidadeengalego

.1967

.decada70

oceceee ao
OdCcada90
.20()().2007

SSi

.Non
• Radio
OOipticos _

Ano de apertura:
1967: 1
Década 70: 2
Década 80: 8
Década 90: 13
2000/2007: 23

Onde:
Librosde festas: 18
Radio: 18
Dípticos: 10

Publicidode en galego:
Si: 15
Non: 19
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COMPROMISO COA DEMOCRACIA

Para que un país se dote de mellores servizos e para que existan múltiples oportunidades para a poboación, resulta
imprescindíbel a participación activa do conxunto da cidadanía. Non é suficiente contar con gobernos abertos e
receptivos, dispostos a escoitar o que demanda a poboación; tamén se necesitan homes e mulleres que se impliquen

nos problemas que nos afectan, contribuíndo cos seus puntos de vista, coas súas inquietudes e propostas de solucións.
Só así existe rexeneración democrática.

No lES Perdouro sentímonos orgullosos de ter entre nós persoas comprometidas coa xestión pública. Son homes e
mulleres de todas as cores políticas; representantes da cidadanía, no goberno ou na oposición.

No final do 06-07, o profesor Alfredo Llano foi eleito alcalde de Burela e a profesora Neves Cando pasou a ocu-
parse da tenencia da alcaldía e das concellarías de Cultura e Servizos Sociais. Mediado o curso 07-08, incorporouse de

novo ás aulas o profesor César Aja Mariño, que foi senador entre 1993 e 2008.

NEVES CANDO LÓPEZ
(Lugo, 1965)

Cursou os estudos en Lugo e os
dous últimos anos da carreira en
Santiago de Compostela. Alí fixo as
súas primeiras aportacións literarias:
contos, revista e crítica literaria,
poesía ...

Recén licenciada en Filoloxía
Galega chegou a Burela hai case 20
anos para dar clases de Lingua e
Literatura Galegas no Instituto de
Bacharelato e aquí decidiu asentar a
súa vida.

Despois de 4 cursos nese
Instituto de Bacharelato trasladouse
ao lES Perdouro.

O contacto cotián coas alum-
nas e alumnos propiciou que desen-
volvese, á par dos traballos puramen-
te docentes, numerosas actividades
extraescolares.

Concelleira do BNG, actual-
mente dedícase á política e, ademais
de Tenente de Alcalde, dirixe as con-
cellarías de Benestar Social,
Igualdade, Xuventude, Cultura,
Deporte e Vivenda.

ALFREDO LLANO GARcíA
(Fonsagrada, 1955)

Estudou enxeñaría técnica en

Lugo, onde foi membro dos cine -clu-

bes "Valle Inclán" e "Marcos de

Portela".

Traballou como profesor en

Ferrol nos Fondos de Formación, des-

tinados aos traballadores reconverti-

dos de Astano. A partir do ano 1989

é pofesor funcionario de Equipos

Electrónicos. En Burela dó clases

desde 1990 e foi director do lES

Perdouro entre os anos 1994 e 2001.

Colaborador dos xornais locais

e da revista Maruxía, Alfredo Llano é

fundador do Cine Clube Os Matos e

da Asociación de Sendeirismo Pasada

das Cabras.

Actualmente é alcalde do

Concello de Burela, en representación

do Psde G-PSOE.

AJA MARIÑO, CÉSAR
{Viveiro; 19511

Licenciado en Ciencias
Biolóxicas, pola Universidade de
Santiago, é profesor de Ensino
Secundario na área de Matemáticas.
Foi o primeiro director da antiga
Escola de Formación Profesional de
Burela, o actual lES Perdouro (1978-
1986).

Xa na política activa, César Aja
foi alcalde de Viveiro entre 1983 e
2003 e Deputado Provincial no perío-
do 2003- 2004-. En representación do
Partido Popular (PP) foi eleito
Deputado do Congreso (1986-93 e
senador (19931, cargo no que se
mantivo até as eleccións xerais de
2008.

Nesta cámara participou das
comisións de agricultura, gandaría e
pesca; traballo e seguridade social;
asuntos ibeoramericanos e na da
Unión Europea. Noutros períodos
participou tamén nas comisións de
suplicatorios, na de incompatibilida-
des e na das relacións co tribunal de
contas.
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FELIZ ANIVERSARIO
Primeiros 25 anos do Colectivo Cultural Buril

En Burela este ano danse cita dous aniversarios especialmente importantes: os 30 anos do lES Perdouro
e os 25 anos do colectivo Cultural Buril, que celebrará as vodas de prata.

No pasado mes de marzo a Xunta Rexedora do
colectivo foi renovada, pasando a facer parte da
mesma, entre outras persoas, Beatriz González Moro
(Tesoureiro]: Melisa Orbón (Vicepresidenta) e Bruno
Faustino Durán (Secretario). Refórzanse así os tradi-
cionais lazos de unión entre o Buril e o lES Perdouro.
Resultado desta boa relación é a viaxe a Portugal pro-
gramada para a semana final de xuño e que está
aberta ao alumnado de bacharelato dos institutos de
Burela e ás persoas asociadas ao colectivo cultural.

Nesta nova etapa, ademais dunha nova edición
da viaxe cultural, o Colectivo Cultural Buril continúa co
obxectivo fundamental de difusión e modernización da
cultura desde Burela. No programa de actividades

para o futuro inmediato figuran exposicións fotográficas, concursos de artes plásticas, realización de murais,
festivais de música e encontros literarios.

CONVENIO lES PEROOURO - SO BURELA

N
este mes de maio asinouse no salón municipal de

conferencias de Burela un convenio entre o lES

Perdouro e a Sociedade Deportiva Burela. O

acordo de colaboración foi promovido por Celso Trobo

Castro, ex-alumno do centro, e asinado por Rubén

Blanco en representación da S.D.Burela e por Karina

Parga Chao, por parte do lES Perdouro. Asistiron tamén

ao acto Raúl Rego, Bernardo Penabade e Miruca Parga.

A finalidade deste convenio é a colaboración entre esta

asociación deportiva e o Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística do lES Perdouro. O centro pres-

tará o seu apoio na galeguización da Sociedade Deportiva Burela e esta compartirá a súa documentación de

xeito que poida ser consultada no Arquivo Documental de Burela que ten os seus fondos no lES Perdouro.
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ESTUDOS MUSICAIS EN BURELA
Visita de Xan Carballal 00 Perdouro

Sorprendémonos cando nos anunciaron que teríamos "unha visita especial" e

nos mandaron ir para a sala de música. O convidado era o director da
Escola de Música Municipal de Burela, Xan Carballal. Primeiro ocornodó-

monos e despois comezou a presentación. Os colegas de 4Q de ESO fóronlle for-
mulando algunhas cuestións.

O profesor Carballal comentounos que estudou en Lugo e Santiago de
Compostela e que tamén recibiu formación dun importante director ruso, Rotislav

Haliska, durante unha etapa de estudo na
República Checa. Preguntado polas dijeren-
zas entre a valoración da cultura musical en

España e nos países do teste, respondeu
que existen concepción s diferentes e que
entre nós aínda non se valora suficiente-
mente.

Na actualidade, Xan Carballal dirixe

as Escolas de Música de Mondoñedo, Xove

e Burela; e ensina a materia de Harmonía

en Vilalba. Segundo a súa opinión, a Escola
de Música de Burela é unha boa experien-
cia, que pode servir de "plataforma" para
que mozos e mozas formen o seu propio
grupo musical: "Nestes dez anos consegui-
mos asentar aquí os estudos musicais;

agora queremos integrar nenos e nenas das diferentes culturas (peruanos, cabo-
verdianos ...l presentes na localidade".

Entre o público, alguén se interesou polos consellos para quen quixese
comezar de cero. O director da Escola de Música deu unha resposta moi motiva-
dora: salientou que existe un magnífico ambiente entre o alumnado, que primeiro

se debe coñecer a oferta e despois escoller o que resulte máis interesante. As súas
palabras tiveron especial énfase ao falar da Burela Blues Band, "un orgullo para

a escola que os propios alumnos e alumnas formen un grupo musical con tanta
calidade".

Con respecto aos estudos superiores, comentounos que en Burela son segui-
dos por unha minoría, mais que en Xove ocorre o caso contrario. Neste sentido,

trátase de modelos formativos diferentes.
Para o alumnado do lES Perdouro, esta sesión especial resultou gratifican-

te. Moitos de nós descoñecíamos o funcionamento das Escolas de Música e aca-
bamos tendo unha atraente visión panorámica.

David Armesto Ferrín

OFERTA EDUCATIVA DA ESCOLA DE
MÚSICA MUNICIPAL DE BURELA

MATERIAS TEÓRICAS IMPARTIDAS
· Música e movemento
· Linguaxe Musical
· Canto coral
· Formación Adultos
· Harmonía
INSTRUMENTOS IMPARTIDOS

· Frauta
· Óboe
· Clarinete
· Saxofón
· Fagote
· Trompeto
· Trompa
· Trombón

· Bombardino
· Tuba
· Violino
· Viola
· Violonchelo
· Contrabaixo
· Percusión
· Piano

MATERIAS COMPLEMENTARIAS
· Cámara
· Banda
-Orquestro
· Jazz Improvisación
Cadro de persoal:
1. Xan Carballal (violino, harmonía, orquestro}.
2. 010110Canoura [violino].
3. Xulia Nogueira (violonchelo, música e move-
mento,coro).
4. Julián Villamor (clarinete, linguaxe musical,
ensemble clarinetes).
5. Roberto Boucc (saxofón, fagote, banda, lin-
guaxe musical).
6. Luis Iglesias (trompeta, trompa, trombón, bom-
bardino, cámara metais, linguaxe musical).
7. Israel Arránz (percusión, grupo de Jozz,
piano, linguaxe musical)
Cargos directivos:
Xan Carballal (director), Julián Villamor (secreta-
rio) e Xulia Nogueira (xefa de estodos].
Materias impartidas no curso 2007/08:
· Música e movemento para nenes de 4 a 8 anos.
· Linguaxe musical para nenos de 8 anos en dian-
te.
· Diferentes instrumentos de carda: violino, viola,
chelo, contrabaixo e piano.
· Instrumentos de venta madeira: clarinete, sexo,
óboe, fagote.
· Instrumentos de vento metal: trompeta, trompa,
tuba, bombardino.
· Instrumentos de percusión.
· Música de cámara tanto para instrumentos de
vento como para instrumentos de corda.
· Coro.
· Música de Jazz nos aspectos teóricos e nos
prácticos.

· Banda.
· Harmonía, onólise musical e transposición.
-Orquestro
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¡es perdouro

2008-2009
MATRíCULA ESO:

do 25 de xuño ao 10 de xullo

ADMISiÓN BAC:

do 17 de xuño ao 2 de xullo

MATRíCULA BAC:

do 15 ao 30 de xullo



CONCELLO
DE

BURE
[


