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Editorial

Estamos orgullosos de ofrecervos a nosa edición 

de Maruxía do ano 2012. Durante a súa ardua 

elaboración tivemos problemas coa cor e o tamaño á 

hora de editar mais, malia ser o noso primeiro ano na 

elaboración da revista, resolvemos as dificultades, 

terminando cunha publicación dinámica, sinxela e moi 

lexible, que agardamos que faga as delicias de calquera 

persoa, xa sexa deste instituto ou non. Non incluímos só 

crónicas senón que ofrecemos unha serie de historias 

que contar, algunhas agudezas intelectuais e mentais 

para quen as goce e unha chea de  pensamentos e 

sentimentos sobre o noso mundo actual, mais sempre 

dende o noso particular punto de vista.

Con isto refírome ao noso desexo de dar a 

coñecer actividades realizadas por nós tanto  dentro 

como fóra do centro: saídas extraescolares, premios, 

actividades culturais no centro, traballos de 

investigación... e moito máis.

Á hora da organización traballamos de dous en 

dous, para que fose constante o avance do traballo aínda 

que un faltara. Tamén houbo tres responsables neste 

proxecto (Sabela Blanco Baño, Christian Palou 

Fernández e mais eu) que nos encargamos de coordinar 

toda a revista, repartindo os traballos, analizando os 

recibidos e confeccionando pouco a pouco esta 

publicación entre todos. E non quero con isto 

menosprezar o traballo do resto dos meus compañeiros 

de 1º BAC. Todo o contrario. Traballaron con asiduidade 

para rematar a tempo os labores de deseño de Maruxía. 

4



5

Pode que non estean perfectos, mais o importante é que 

aprendemos a maquetar cun novo programa: o Scribus, 

sen descoidar os exames, os que adaptamos 

perfectamente para poder facer isto sen présa.

Sen máis, despídome e desexo que vos guste a 

nosa escolla persoal para esta nova edición de Maruxía.

Javier Coria Cruz, 1º BAC



O segredo de Helena

Dende sempre souben que 

Helena tiña algo especial. A súa 

maneira de comportarse agochaba 

unha infancia sobrecolledora e 

diferente que todos tentábamos 

descubrir e que ela escondía coas 

súas bromas e a súa forma de dar 

clase e de ver a vida.

Non fixo falta esperar moito 

tempo, por fin tivemos a opor-

tunidade de escoitala o día 1 de 

febreiro de 2012 (pódese estrear 

de mellor maneira o mes?).

Cando chegou á clase 

comezou coas súas típicas 

bromas, as cales nos fixeron sorrir 

a todos recordando os bos 

momentos que ela nos dera cando 
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era a nosa profesora de Lingua e Literatura Galega.

Entón, cunhas preguntas, comezou… Contounos que ela nacera no 

concello de Outeiro de Rei, ao norte de Lugo, onde chaman a Terra Chá, 

comarca con economía agrícola-gandeira. Na súa opinión, os lugares 

máis fermosos da zona son Vilalba, as Penas de Rodas, desde onde se 

ve perfectamente a Terra Chá, a lagoa de Cospeito, o Miño e o Ladra 

(que desemboca en Outeiro). Mais, por encima da paisaxe, a ela 

sobrecóllena as historias das casas antigas, as típicas da arquitectura 

tradicional. 

Despois de facernos esta breve descrición da súa terra, a modo de 

contextualización cronolóxica, falounos da súa familia. Seu pai nacera en 

1910 (Xeración do 36; contemporáneo de Celso Emilio Ferreiro e de 

Cunqueiro) e súa nai en 1922 (Xeración de enlace; sufriron a Guerra Civil 
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na adolescencia). Tamén nos falou de alguén a quen ela vía como un 

irmán maior (nacido en 1930; escritor da Xeración do 50, como  os da 

Xeración Beat): o seu  veciño Manuel María (ese era un dos segredos 

que escondía!!). 

Helena mostrounos fotografías da Casa de Hortas e contounos 

anécdotas que nos fixeron  rir e entristecer. Por exemplo, a do cedro que 

tiveran que derrubar e que era como un símbolo para o poeta;  ou o 

medo que lle tiña ao veciño cando era moi pequena, xa que lle impoñían 

respecto a súa longa barba e o seu cabelo branco. Tamén nos describiu 

como se metía con ela e lle dedicaba palabras agarimosas.

A profesora compartiu con nós acontecementos que a ela lle 

quedaron gravados: de cando era nena, recordounos como a impre-

sionou ver chorando a Pastora, nai de Manuel, porque o seu fillo estaba 

detido pola policía por motivos políticos.

Ademais de nos recomendar a lectura de diversas obras (entre elas 

Muiñeiro de Brétemas, As rúas do vento ceibe”, Ritual dunha tribo capital 

de concello e Unha espiña de toxo chamada Berenguela), falounos de 

Saleta, a compañeira do poeta. Díxonos que actualmente vive na Coruña, 

cidade a onde mudaron despois de pecharen a libraría Xistral en Monforte.

Antes das despedidas, aínda 

tivemos tempo para evocar a figura de 

Ánxel Fole, a quen a nosa profesora se 

referiu con moito cariño na lembranza de 

momentos vividos con el en diversas 

ocasións en que o escritor estivo en 

Outeiro de Rei. Finalmente, Helena 

Roibás concluíu dicindo que lle encantou 

compartir con nós unha clase especial.

Laura Trelles Díaz - 2º BAC



A  auga, un ben imprescindible
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Todas as persoas empregamos a auga na nosa vida cotiá sen 

pararnos a pensar no necesaria que é. Pero, de onde vén esa auga? 

Estámola a usar ben? Por que é tan necesario depurala?...

Todas as nosas dúbidas atoparían solución nesta viaxe.

Son as 8.30 h. da mañá. O alumnado de 3° da ESO do IES 

Perdouro preparámonos para emprender unha viaxe ao encoro de Río 

Cobo e á planta potabilizadora da Senra.

No encoro mostráronnos a auga almacenada que é tratada e 

potabilizada máis tarde. E na visita ás instalacións da planta de 

tratamento explicáronnos o percorrido que leva a cabo a auga dende que 

se recolle do encoro ata que está filtrada e é potable para ser distribuída 

polos fogares.

Aínda que semelle sinxelo, todo isto require unha serie de 

complexos procesos que a auga ten que sufrir ata chegar ás nosas casas.

A nivel persoal impactoume moito o feito de que a auga chegase 

tan contaminada á planta potabilizadora. E isto fíxome reflexionar e 

pararme a pensar en que, realmente, deberiamos contaminar menos e 

facer un uso máis responsable deste ben tan prezado que é para nós a 

AUGA.

Elena García Paleo - 3º ESO



Robótica
Un cuarto de hora despois das 8 da mañá do día 17 de abril, o 

alumnado de 4º de ESO e do ciclo formativo de Desenvolvemento de 

Produtos Electrónicos reunímonos no estacionamento situado na parte 

superior dos institutos. En só cinco minutos xa estabamos dentro dun 

autobús que nos levaría a Lugo para participarmos no Concurso Galego 

de Robótica.

Xa en Lugo, os responsables da expedición -os profesores Juan 

Sama (director), Javier Villaverde (Tecnoloxía) e a profesora Margarita L. 

Periago (Electrónica)- leváronnos ao Centro Empresarial, o lugar en que 

se celebraba o evento convocado polo Instituto Galego da Ciencia 

(IGACIENCIA).  Alí, durante media hora, varias persoas explicáronnos o 

funcionamento da máquina así como as regras polas que se rexería a 

competición. Seguidamente trasladámonos á sala de actividades. Cando 

xa tíñamos constituídos os grupos e estabamos cada un nas nosas 

mesas, chegou o Alcalde de Lugo, que nos saudou ao tempo que nos 

agradeceu a participación.

Unha vez realizadas as actividades, fomos a unha cafetaría. 

Despois de media hora, puxémonos ao camiño de volta. Pasaban uns 

minutos das dúas cando chegamos ao punto de partida.

Eluneia Semedo Borges - 4º ESO PDC
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O venres 30 de marzo, os alumnos e alumnas de 1º de ESO 

participamos nunha excursión. Pouco antes das 8:30 da mañá 

reunímonos na rúa que une os institutos co Hospital da Costa. Alí xa nos 

agardaban o noso profesor de Lingua Inglesa e as profesoras de 

Matemáticas, Ciencias Naturais e Lingua Castelá.

Rapidamente subimos ao autobús e saímos con puntualidade. En 

primeiro lugar, visitamos a fábrica de Sargadelos. Uns guías leváronnos 

polo interior da factoría e explicáronnos como se lles daba forma e 

despois como se pintaban os obxectos de cerámica.

A moi pouca distancia de Sargadelos está o Paseo dos namorados. 

Camiñamos por el e chegamos a unha presa onde cae a auga en 

fervenza. Diante dela fixemos moitas fotos.

En San Cibrao visitamos o Museo do Mar. Fixo de guía unha señora 

que nos mostrou barcos de madeira e aparellos de pesca. O que máis 

nos gustou foron os ósos das baleas. 

Unha vez visitado o museo, tivemos tempo libre. Aproveitámolo para 

comer o bocadillo. Como acabamos rápido, tivemos tempo para xogar un 

partido de fútbol mentres esperábamos polos nosos colegas que estaban 

facendo a visita do museo. Nese tempo pasámolo moi ben. Foi o que 

máis nos gustou da excursión.

Sobre o mediodía saímos para a praia de Lago. Chamounos a 

atención que sexa tan longa. Os nosos profesores queríannos mostrar as 

dunas, mais non as puidemos ver porque a herba estaba moi alta. Si 

vimos unhas rochas graníticas e uns patos que voaban moi rápidos ao 

ras da auga.

Durante o retorno, tamén o pasamos moi ben porque viñemos 

falando e contando chistes. Os profesores botaron uns risos con nós. 

Renato Lopes Furtado - 1º ESO

De Sargadelos á praia de Lago, con 
parada no Museo do Mar en San Cibrao
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Correlingua 2012
Todos os anos durante o mes de maio celébranse nas distintas 

comarcas de Galicia carreiras a prol da lingua galega. Nesta ocasión a 

da comarca da Mariña tivo lugar en Viveiro.

Os alumnos de 4º ESO asistiron 

a actividade e participaron activamente 

lendo o manifesto gañador deste ano 

elaborado por alumnado do mesmo 

nivel do CEIP de Pontecesures.

O itinerario percorría a ponte da 

ría de Viveiro e varias rúas do centro 

para rematar diante do concello. As 

actuacións foron divertidas e o tempo, 

espléndido.

Ademais sempre nos 

alegra compartir o paseo cos 

compañeiros e amigos doutros 

centros da Mariña. Porque, ao 

final en galego, atopas TODO 

O QUE BUSCAS.

Miruca Parga Valiña
Coordinadora do EDNL
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Valentín García participou nunha sesión de dinamización lingüística e 

reuniuse cos diversos sectores sociais implicados nesta iniciativa cultural.

O Secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia 

visitou o centro para coñecer en profundidade o desenvolvemento do 

programa de integración intercultural "Modelo Burela", impulsado pola 

área de innovación educativa do IES Perdouro, en colaboración con 

outros centros educativos da Mariña e co propio Concello de Burela, que 

aprobou un Proxecto de Planificación Lingüística en abril de 2008.

O pasado luns, día 30 de abril, Valentín García Gómez foi recibido 

ás 16:00 horas polo director do centro, Juan G. Sama, e pola 

coordinadora da área de innovación, María José Andión Fontela. 

Seguidamente coñeceu persoalmente o profesorado implicado no 

Proxecto de Innovación Educativa, que recibiu por quinta vez consecutiva 

un dos premios outorgados pola Consellería de Educación en 

colaboración con Política Lingüística e que este ano traballa no impulso 

do comercio e a empresa locais.

O Secretario Xeral de Política Lingüística 
fai un "chequeo" ao Modelo Burela

No propio IES Perdouro, o Secretario Xeral asistiu á proxección de 

Txalapartaris no Eido Dourado.  O audiovisual, que recolle fragmentos 

dunha actuación de músicos que acompañan habitualmente a Kepa 

Junquera, foi presentado polo seu autor, o fotógrafo Javier Sánchez, quen 

animou o público a visitar o museo do pintor Celso Dourado en Barreiros.
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Fóra do recinto escolar, Valentín García visitou diversas entidades 

comerciais da localidade, acompañando unha sesión de dinamización 

lingüística realizada por profesorado e alumnado dos institutos de Burela. 

A primeira parada foi nos locais do Ximansio Breogán, onde a comitiva 

puido visualizar en primicia os primeiros resultados da montaxe dun 

videoclip de homenaxe ao célebre grupo musical "Os Resentidos", un 

produto musical que recolle traballos de dous grupos musicais da Mariña -

Orquestra Alma Latina (Burela) e Safari Orquestra (Lourenzá)- e que 

proximamente se presentará ao público xeral en diversas localidades 

galegas.

Modelo Burela
O coñecido “Modelo Burela” de Planificación Lingüística constitúe 

xa todo un referente no ámbito da dinamización lingüística no ensino. O 

IES Perdouro botou a andar o proxecto no curso académico 2005-2006 e 

foi precisamente no presente curso 2011-2012 un dos cinco aos que a 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria –a través 

da Secretaría Xeral de Política Lingüística- lles outorgou cadanseu 

premio de innovación en dinamización lingüística, no marco da 

convocatoria anual de Cultura e Educación dirixida ao fomento do 

desenvolvemento de proxectos educativos innovadores que impliquen o 

uso da lingua galega e o coñecemento da cultura de Galicia. O “Modelo 

Burela” busca dinamizar a lingua galega desde a adquisición da 

competencia lingüística do alumnado en tres idiomas: galego, castelán e 

unha terceira lingua internacional. Durante este curso académico, o 

proxecto chega aos seis cursos en desenvolvemento e dá novos pasos 

coa posta en marcha de iniciativas dinamizadoras no comercio e na 

empresa local.

Proxecto Neo
No marco do "Modelo Burela" desenvólvese, desde o mes de 

xaneiro, "Proxecto Neo", a nova iniciativa radiofónica sobre a lingua 

galega impulsada desde o IES Perdouro, en colaboración con Radio 

Burela. O programa, que se centra na integración lingüística das persoas 

neofalantes, emítese cada mércores en horario de 17:00-18:00 horas e 

está dirixido e conducido por Bernardo Penabade, profesor de Lingua 

galega e literatura no noso centro e coordinador do "Modelo Burela". 

Tamén conta con emisión a través de Internet e con presenza nas redes 

sociais.
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Suso Fernández, cronista oficial de Foz

O día 14 de decembro visitounos unha persoa que a maioría non a coñecíamos. 

Estou a falar de Suso Fernández, popularmente "Suso, o do Bahía". Este home amable, 

agradecido e moi humilde, transmitiunos felicidade con cada unha das súas palabras. 

Amante da literatura e da conversa, en Suso descubrimos unha persoa que vive por e 

para a literatura, un home que ama o seu pobo. Actualmente é o cronista oficial de Foz 

e escribiu varios libros sobre a súa vila natal. Ademais, tivo a sorte de coñecer a 

grandes autores galegos e por iso nos fixo esta agradable visita.

En primeiro lugar, falounos de Manuel María, poeta que coñeceu a finais dos 

anos 50. Todas as palabras que Suso lle dedicou eran piropos; víase que eran moi 

amigos. Ademais de mostrárnolo como o mellor poeta galego da segunda metade do 

século XX, falounos del como un home moi elegante, de falar pausado e cun bigote 

prominente.

Ao rematar con Manuel, enlazou con Ramón Fernández Mato, natural de Boiro, 

mais vinculado á Mariña, concretamente a Foz e o Valadouro. Do fundador do xornal  El 

Pueblo Gallego (Vigo; 1920), Suso díxonos que “escoitalo era como escoitar un recital 

de poemas”.

Despois de nos glosar a figura de Xosé Manuel Carballo, persoa modesta e 

humilde, fillo predilecto de Castro de Rei, Suso Fernández mostrounos admiración 

persoal por  Curros, admiración tan grande que decidiu chamarlle Cristal a unha filla, en 

homenaxe á obra "A Virxe do Cristal". Nese momento puidemos observar as primeiras 

bágoas que escorrían pola cara do cronista de Foz. 

Suso Fernández fixo que nos achegásemos un pouco máis a estas catro figuras 

da nosa literatura e fixo que nos achegásemos tamén a el. Contounos anécdotas e 

demostrounos que é unha persoa con nobres sentimentos. Admiro del o seu carácter 

emprendedor, de persoa que se relaciona, que lle gusta falar e estar cos demais.

Pablo Díaz



Saída micolóxica no
IES Perdouro de Burela

Saír da aula
Hoxe faise máis necesario que nunca o estudo e o coñecemento do 

contorno próximo. O estudo do medio non só é un recurso didáctico de 

enorme importancia no proceso de ensino-aprendizaxe senón que é un 

vehículo moi importante de transmisións de contidos procedimentais e 

actitudinais ademais de ser unha actividade de educación ambiental.

Con estes obxectivos, dende o departamento de Bioloxía fíxose 

esta saída para a  recollida de cogomelos á Fraga Vella en Mondoñedo, 

nun contorno de piñeiros cun sotobosque herbáceo, idóneo para o 

desenvolvemento dos fungos. 

Ademais realizamos as seguintes actividades:

- Estudo dos fungos.

- A función dos fungos nos ecosistemas

- Identificación 

Unha vez realizadas estas actividades os alumnos deron a coñecer 

a toda a comunidade educativa o traballo realizado facendo unha 

exposición para seguir creando inquietudes e espertar a curiosidade no 

resto do alumnado para que xerminen novos proxectos e actividades.

Grupo de traballo
O 9 de novembro, os alumnos de bioloxía de 4º de ESO e 1º e 2º de 

BACH fomos con cinco profesores á Fraga Vella. A finalidade desta 

actividade era coñecer as diferentes variedades de cogomelos que nos 

podemos atopar na nosa comarca. Aprendemos as técnicas de corte 

para non danar os fungos, recollemos todo tipo de cogomelos: tóxicos, 

alucinóxenos e comestibles. Unha vez feita a recolección, identificámolos 

no laboratorio do IES Perdouro utilizando as guías así como as fontes de 

internet. Fixemos unha exposición con cada cogomelo co seu nome co-

rrespondente para que todo o mundo puidese contemplala e coñecelos. 

Creo que foi unha gran idea xa que aprendemos acepcións que non 

sabiamos e ademais para moita xente isto foi o principio xa que 

continuará esta afección.

Laura Trelles Díaz - 2º Bac      
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Na procura do Boletus Edulis
Podo afirmar que, ata este día, os cogomelos eran uns 

descoñecidos porque, á parte dos champiñóns que vía nas repisas das 

tendas, o resto eran uns organismos misteriosos e perigosos xa que tiña 

a crenza de que todos eran velenosos.

Ao chegar á Fraga Vella, despois de escoitar como debiamos 

recollelos, comezamos a súa busca. Entre as herbas e debaixo dos 

piñeiros empezamos a velos, ao primeiro, cortámolos con medo e para 

min, era a primeira vez, pero pouco a pouco a nosa destreza foi en 

aumento e tamén a nosa curiosidade. Recollemos uns cantos. Non lles 

sabiamos o nome, pero o traballo de identificación deixabámolo para o 

día seguinte. 

O tempo pasaba moi axiña e, de súpeto, moi acochado, Laura viu 

un que nos chamou a atención pola súa feitura... pé groso e branco, 

sombreiro marrón claro e moi ben conservado, un profesor non foi capaz 

de manter o segredo do nome e exclamou: Boletus edulis!! Acababamos 

de atopar o rei dos cogomelos.

Os fungos nos ecosistemas
Nas redes tróficas dos ecosistemas atopamos, dentro dos 

produtores secundarios, o grupo dos detritívoros ou descompoñedores 

formado fundamentalmente por saprófitos (fungos e bacterias). Os 

fungos teñen gran importancia na asimilación dos restos da cadea trófica. 

Descompoñen substancias orgánicas mortas de orixe vexetal ou animal 

absorbendo certos produtos e liberando o resto que se incorpora como 

materia inorgánica ao medio abiótico para ser, posteriormente, tomada 

polos produtores en procesos como a fotosíntese. Polo tanto, son 

necesarios xa que permiten que os elementos volvan á materia viva e 

non queden acumulados nos restos orgánicos cerrando así os ciclos dos 

elementos. 

Nélida Fernández Fernández - 2º Bac



Grupo de traballo:

Profesores: 

Montserrat Freire, Charo Fernández,

Eva Alvarez, Karina Parga e Fausto López

Alumnos:

4º de ESO: Lara Bello, Génesis Burgos,

Tania Díaz, Julieta Durán, Daniel Fernández,

Sara Gil e Paula Domenech

1º Bac : Javier Coria, Alejandro Pena,

Andrés Trelles e Rocío Vázquez.

2º Bac : Nerea Díaz, Nélida Fernández,

Tania García, Cristina Oroza e Laura Trelles.
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Percorrido polo Camiño Norte
(Concello de Lourenzá)

O día 16 de maio do presente curso os dous grupos de 2º E.S.O. 

participamos nunha actividade organizada polos seminarios de Ciencias 

Sociais e Relixión. Tratouse dun “Percorrido polo Camiño Norte”,  no 

Concello de Lourenzá.

Comezamos o día camiñando arredor dunha hora por un tramo do 

Camiño de Santiago. Tivemos un bo día de sol e ao longo do percorrido, 

os profesores (Maribel, Marisa e Antón) explicábannos cousas variadas 

referentes á historia do Camiño de Santiago, á xeografía  e flora que 

íamos encontrando, á paisaxe, etc.
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Cando chegamos á zona de Santa Cruz, pasado o Campo de Fútbol 

de Lourenzá, nunha finca vimos cabalos e un poni que nos alegraron a 

vista antes de chegar á Capela deste barrio.

No centro de Vilanova paramos a descansar un pouco diante da 

casa natal do escritor D. Francisco Fernández del Riego, que chegou a 

ser Presidente da Real Academia Galega e promotor do Día das Letras 

Galegas.

Despois dun breve descanso subimos ao autobús para achegarnos 

á Parroquia de Santo Tomé onde se encontra o Pazo-Fortaleza de Tovar, 

unha edificación do século XVI en estado ruinoso que aínda conserva 

varios escudos. O seu recinto está precintado porque se van executar 

obras de restauración.

Pasado o mediodía voltamos a Lourenzá para recuperar forzas 

comendo os bocadillos e despexarnos un pouco antes de visitar a Igrexa 

de Santa María. Alí puidemos observar a súa fermosa fachada barroca, 

obra de Fernando Casas Novoa, autor da fachada do Obradoiro da 

Catedral de Santiago.

No interior chamounos moito a atención o retablo do Altar Maior, a 

sancristía que ten un fermoso relicario e a Capela de Nosa Señora de 

Valdeflores, na que se encontra o famoso sartego do Conde Santo.

Chegamos a Burela sobre as dúas da tarde despois de vivir unha 

interesante mañá onde aprendemos moitas cousas que non coñeciamos 

dun concello da Mariña de Lugo.

Alumnos/as de 2º ESO



Viaxe cultural: A Fonsagrada
(Camiño de Santiago – Camiño Primitivo)
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O luns 24 de outubro os alumnos de Relixión de 3º de E.S.O. 

achegámonos ata as terras da Fonsagrada e Meira para coñecer algo 

máis da nosa provincia.

Saímos ás 8:30 dende o Instituto onde nos recolleu José Luis, o 

condutor do autobús. Despois de case dúas horas de camiño fixemos 

unha pequena parada en Santa Eulalia de Oscos, na veciña Asturias, 

onde tivemos tempo para tomar algo e facer algunha compra. Á saída 

deste pobo vimos o exterior da casa natal do Marqués de Sargadelos, 

que hoxe é un museo. Antón, o profesor de Relixión, falounos da 

biografía do Marqués e dalgúns aspectos desta casa.

Ao pouco tempo continuamos a nosa ruta e axiña albiscamos A 

Fonsagrada. Antes de entrar na vila puidemos ver en varias ocasións 

parte do Camiño de Santiago, o Camiño Primitivo que atravesa estas 

terras.

A mediodía visitamos o Museo Comarcal. Nada máis baixar do 

autobús xa nos chamou a atención a escultura dun cabalo que hai no 

exterior. Unha vez dentro, puidemos ver cousas moi variadas: dende 

obxectos de máis de 100 anos ata esculturas modernas. A señora que 

nos atendeu, que se chama Esperanza, era moi simpática e explicounos 

con moito detalle un a un os obxectos que iamos vendo: máquinas de 

coser, berces dos nenos, obxectos dunha lareira, máquinas para facer 

zocas, instrumentos musicais, maquetas, paneis explicativos…

Unha das cousas que máis nos chamou a atención foi a escultura 

dun home metido nunha pía de sal e un animal con fotos de famosos.

O Museo, a pesar de estar nunha vila pequena, é moi completo. 

Houbo un apartado no que nos paramos un pouquiño máis. Foi nunha 

pequena aula con obxectos que se utilizaban antigamente nas escolas: 

libros, mapas, pizarriños para escribir, tinteiros… e uns pupitres de 

madeira ben conservados.
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Despois desta visita chegou a hora do xantar. Como estaba 

chovendo e non se podía comer no parque, fomos a un bar que nos 

deixou o comedor para nós. Ao rematar, aproveitamos o momento que 

parou de chover para coñecer a vila.

Ás catro da tarde saímos cara a Meira. No percorrido pasamos por 

Fonteo, o lugar onde nace o río Eo.

Chegamos a Meira pouco tempo despois e, antes de parar na vila, 

achegámonos ata o Pedregal de Irimia, onde nace o río Miño. En Meira 

visitamos o entorno monumental que hai arredor da Igrexa. Estaba 

prevista a visita ao interior da Igrexa, pero á persoa que nos ía atender 

xurdiulle un imprevisto de tipo laboral e non puidemos entrar no templo. 

Debido a esta situación, Antón explicounos varios aspectos históricos e 

artísticos desta Igrexa (aos poucos días desde a Oficina de Turismo 

enviáronnos folletos explicativos e pedíronnos desculpas por ese 

contratempo).

Pasadas as cinco da tarde saímos en dirección a Burela, a onde 

chegamos despois de algo máis dunha hora de camiño coa sensación de 

vivir un día diferente onde aprendemos moitas cousas.

Ainhoa Losada Pernas, Gabriel Bermúdez Álvarez - 3º ESO



Campionatos "San Xoan Bosco" 2012
Asociación Cultural "OS MATOS"
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Ao longo do mes de xaneiro tivo lugar unha das actividades 

programadas pola Asociación Cultural “Os Matos”: os campionatos de 

“San Xoán Bosco” para o alumnado de 1º e 2º de E.S.O. 

A participación por parte dos alumnos foi numerosa nas moda-

lidades que se ofertaban:

Individuais:  xadrez e damas;

Parellas: construción de puzzles;

Grupos: baloncesto e fútbol sala.
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As primeiras eliminatorias fixéronse nas aulas do centro durante os 

recreos desde a volta de vacacións de Nadal ata o día 27 de xaneiro. As 

finais de grupos disputáronse no pavillón polideportivo dos institutos o día 

30 de xaneiro pola tarde. A xornada rematou con xogos populares 

participando todo o alumnado. 

Da organización e coordinación dos campionatos encargouse a 

profesora de Educación Física e o profesor de Relixión, contando co 

apoio do equipo directivo do Instituto.

Os vencedores das distintas modalidades, que recibiron as súas 

correspondentes medallas, son:

* Xadrez: Leo Cayo (2º B)

* Damas: Leo Cayo (2º B)

* Puzzles: Annie Farroñán e Sara García (2º A)

* Baloncesto: equipo de 2º B (Cristofer Cortiñas, Álvaro Ferreira, 

Aleixo González, Simón Rodríguez, Silvia Rozas, Elena Valle e 

Carlos Vaz) 

* Fútbol Sala: equipo de 1º A (Enrique Cortiñas, Kevin Fernández, 

Deonildo Gomes, Jordane Gonçalves, Renato Lopes, Silvera 

Vicente)

Antón Niñe Fernández



Visita a Celanova
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A CASA DOS POETAS
Características arquitectónicas
A casa de Curros é un edificio coas características típicas dunha casa vilega 

galega do século XIX.

Está formada de tres plantas cun patio interior propio dunha construción rural 

galega. Foi construída no 1850 e aínda se conserva a lareira. Na parte posterior 

atópase unha horta con porche de comunicación.

A casa é nomeada “Casa dos poetas” porque a fundación non só se centra en 

Curros Enríquez, senón tamén noutros autores de Celanova como Castor Elices, Celso 

Emilio Ferreiro ou Xose Luís Méndez Ferrín, membro activo da fundación e tamén en 

novos poetas de Celanova convertendo a localidade na principal vila literaria de Galicia.

Exposición permanente

A exposición permanente que se pode contemplar na casa está disposta na 

planta baixa dos dous edificios que a forman e conta con catro espazos diferenciados. 

Céntrase principalmente na figura de Curros Enríquez ao longo de sete paneis 

retroiluminados e dotados dunha cronoloxía elemental, ademais de documentación 

gráfica e escrita e a reprodución dalgúns manuscritos do propio poeta. 

Na planta baixa pódese atopar información sobre a casa e a súa historia ata a 

actualidade así como un mapa da zona con lugares representativos da literatura do 

lugar e información da sociedade na que se vivía na época de Curros. Sobre Curros 

trátanse diversos aspectos da súa vida como a súa obra e as súas accións na defensa 

da lingua. Tamén atopamos unha homenaxe a Curros con imaxes do seu enterro. 

Finalmente, nun anexo con acceso desde o patio interior hai unha zona dedicada a 

Celso Emilio Ferreiro.

A primeira planta da casa, á que se accede por unha fermosa escaleira que se 

conserva do edificio orixinal, conta con seis dependencias operativas. Podemos atopar 

un salón destinado a recrear o ambiente no que Curros vivía. Nalgunhas salas podemos 

contemplar varios documentos orixinais e primeiras edicións dos seus libros.

Na segunda planta atópanse varias salas destinadas ao resto de autores da vila.

Cristofer Canosa Domínguez - 4º ESO



A HISTORIA DA CASA DOS POETAS
Esta sería a morada familiar dos Curros Enríquez e do neno Manuel ata o ano 1865 

en que a abandonou en desacordo coa férrea disciplina familiar imposta polo escribán.

Correndo o ano 1889 Xosé María Curros Vázquez redacta o seu testamento por 

medio do cal unha parte da edificación pasa a mans da irmá do poeta, Sofía Curros, e outra 

parte ás sobriñas da propia Sofía e do escritor, Pilar, Amalia e Isabel de la Cal Rico y Curros.

En xaneiro de 1892 Sofía Curros Enríquez vende a súa parte a un veciño de 

Celanova, mentres que as súas sobriñas mantéñena durante un tempo, ata o ano 1916 en 

que a xunta directiva da sociedade “Unión Orensana” de La Habana acredita a Modesto 

Fernández para que realice as xestións oportunas para a adquisición “bien en parte, bien en 

su totalidad” da Casa de Curros Enríquez, cualificada por este colectivo como unha “reliquia 

histórica de inapreciable valor, por ser la 

cuna del más grande de los poetas galaicos 

y del más viril de los gallegos”.

Pilar e Amalia de la Cal Rico y Curros 

acaban vendendo por 16 mil pesetas o 

segundo piso, parte do primeiro, parte do 

baixo e unha pequena horta da casa ao 

apoderado da Unión Orensana da Habana.

Co paso dos anos, a outra parte do 

edificio, é dicir, a propiedade herdada por 

Sofía Curros, pasaría a ser propiedade 

dunha familia allea ós Curros Enríquez e finalmente ós González Calviño, que foron os 

últimos propietarios particulares desa parte do edificio. 

O 10 de decembro de 1952 surxe en Ourense o Patronato Pro-Casa de Curros 

Enríquez, co obxectivo fundamental de “adquirir totalmente la casa en que nació Curros 

Enríquez”, de cara a “darle el destino que más convenga: escuela, biblioteca, museo, etc.”, 

segundo se recolle nos estatutos fundacionais. Desgraciadamente esta empresa foi 

dilatándose no tempo e caendo no esquecemento.

Pese a todo, unha Orde do 25 de febreiro de 1976, declara a Casa de Curros 

Enríquez como “Monumento histórico artístico de interés local”, o que axuda a garantir no 

tempo o seu interese como edificio público.
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A revitalización do Patronato en 1985 xerou o inicio dun longo e complexo proceso de 

negociacións cos propietarios da parte herdada por Sofía Curros e coas institucións locais, 

provinciais e autonómicas, que logrou cristalizar o día 22 de novembro de 1996, cando a 

herdeira desta propiedade, Ana María González Calviño, formalizou a venda da súa parte a 

favor do Concello de Celanova presidido neste momento por Antonio Mouriño Villar, con 

Jesús Pérez Varela como Conselleiro de Cultura.

Redactado o proxecto de restauración e contando coa aportación de 60 millóns de 

pesetas por parte da Consellería de Cultura, 24 millóns da Diputación provincial e 10,5 do 

Concello de Celanova, para alcanzar os 95,5 millóns que supuxo esta inversión, en 

decembro de 1999 comezaron as obras de rehabilitación.

Con motivo da clausura do “I Congreso Internacional sobre Curros Enríquez e o seu 

tempo”, o día 15 de setembro de 2001, data propia do 150 aniversario de Curros, celebrouse 

o primeiro acto público na casa despois da súa restauración. O poeta Luís González Tosar, 

acompañado musicalmente polo Grupo de Música Tradicional do Igaem, escenificaron un 

recital poético con textos do propio Curros Enríquez, de Celso Emilio Ferreiro e do recitador, 

Luís González Tosar. A partir de entón a horta da casa quedará bautizada como a “Horta da 

Palabra”.

Desde entón a casa estivo aberta esporadicamente acollendo exposicións temporais 

e outras actividades. A súa apertura definitiva ao publico non foi ata o 18 de febreiro de 2006 

coincidindo coa inauguración da exposición “31 artistas arredor de X. L. Méndez Ferrín”. 

Xacobo Pena López - 4º ESO   
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Autores de Celanova
Manuel Curros Enríquez
Naceu en Celanova no ano 

1851 de onde fuxiu á temperá idade 

de quince anos por culpa das 

tensas relacións familiares que 

mantiña con seu pai. Trasládase a 

Madrid onde fai o bacharelato e 

comeza os seus estudos de Dereito. 

Nesta época podemos atopar nas 

súas obras a súa ideoloxía 

republicana e progresista. Neste 

período mantiña unha relación coa 

lingua e cultura galega meramente 

afectiva e compuxo obras coma "A 

Virxe d'o Cristal", "O gueiteiro" e 

"Unha boda en Einibó" .

No ano 1877 Curros instálase en Ourense como funcionario na 

Delegación de Facenda. Neste tempo o poeta pode aplicar á realidade galega a 

súa ideoloxía progresista. En Ourense é onde escribe  o seu poemario Aires d'a 

miña terra, que se publica en 1880 e acada rapidamente un enorme éxito 

acrecentado pola denuncia do bispo ourensán que o incluíu no índice de libros 

prohibidos.

En 1883 Curros volve instalarse en Madrid onde traballa coma xornalista 

en  El Porvenir e despois en El País. En 1888 publica  O divino sainete que foi 

recibido con eloxios pero con silencio entre os rexionalistas de Galiza. Curros 

convertido nun poeta recoñecido é coroado en Madrid, en 1893.

Sen motivos aparentes emigra a Cuba en 1894 onde dirixe  La Tierra 

Gallega e máis tarde na redacción de  El Diario de las Familias e no Diario de la 

Marina. A súa estancia alí coincidiu co momento máis activo do movemento 

independentista  que aproveitou para espallar os seus ideais de rexeneración 

para Galiza. A rebeldía coa que defendía a súa ideoloxía  creoulle problemas ao 

longo de toda a súa vida. En 1904 volve a Galiza pero non tarda en volver a 

Cuba onde morre en 1908.
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Celso Emilio Ferreiro
Naceu en Celanova no ano 

1912; foi un escritor e político 

galeguista e o máximo expoñente da 

poesía social en lingua galega, 

sobre todo, coa súa obra Longa 

noite de pedra, que é a chave 

indispensable para comprender a 

literatura galega contemporánea.

En 1934 fundou a Federación 

de Mozedades Galeguistas e dirixiu 

a revista Guieiro, voceiro de dita 

organización. Mobilizado en 1936, 

estivo encarcerado varios días no mosteiro de Celanova. Finalizada a Guerra 

Civil española foi redactor xefe de Finisterre.

En 1966 emigrou a Venezuela, onde organizou durante un tempo as 

actividades culturais da “Hermandade Galega”. Enfrontado con dous grupos 

dominantes da emigración galega, regresou a España no ano 1973 e dirixiu a 

Aula de Cultura Galega do Ateneo de Madrid.

Tamén se afilia ao Partido Socialista Galego e preséntase como candidato 

ao senado pola coalición “Candidatura Democrática Galega” nas eleccións 

lexislativas do 1977. Previamente rachara coa UPG, con quen xa viña 

mantendo importantes diferenzas desde a emigración. Ao pouco tempo, volve 

mudar de partido afiliándose ao PSOE, coa esperanza de intervir no proceso de 

galeguizacuión do partido.

Un derrame cerebral acabou coa súa vida mentres pasaba as súas 

vacacións en Vigo, o 31 de agosto do 1979. Foi enterrado en Celanova. Dez 

anos despois dedicóuselle o Día das Letras Galegas, en 1989.

Azucena, Julieta e Gianella
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Mosteiro de San Salvador
Despois da visita á Casa dos Poetas dirixímonos ao mosteiro de 

Celanova. O Mosteiro de San Salvador de Celanova foi fundado por San 

Rosendo e é o principal monumento da vila de Celanova e da provincia 

de Ourense hoxe en día. Tras a desamortización do século XIX serve 

como Concello e Instituto de Educación Secundaria.

Na visita informáronnos de que nunha cela das do mosteiro estivera 

encerrado catro días e tres noites Celso Emilio Ferreiro. Como a cela era 

toda de pedra alí naceu o seu poema “Longa noite de pedra”, que 

despois daría título ao libro homónimo. Esta cela está comunicada coas 

outras dependencias do mosteiro por un corredor exterior co que se pode 

ver quen accede a ela e funcionou tamén como biblioteca de libros 

censurados.

A igrexa do mosteiro é unha construción de planta de cruz latina, 

con tres naves de tres tramos cada unha e unha transversal para formar 

o cruceiro. Foi construída no século XVII.

- Coros: Existen dous en excelente estado de conservación grazas 

aos procesos de restauración dos últimos anos. Un é o Coro Alto e o 

outro é o Coro Baixo.

-O órgano: O que se conserva en Celanova procede do século 

XVIII, a finais dese mesmo século o instrumento foi sometido a una 

profunda renovación, cuxa caixa se conserva hoxe en día.
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O mosteiro conta con dous claustros. Nesta ocasión puidemos 

visitar o Claustro do Poleiro, que  pertence á parte do mosteiro dedicado 

a Instituto de Educación Secundaria. Este claustro foi acabado en 1722, 

de elegante arquería de orde xónica, con aire neoclásico. Ten un balcón 

sobre ménsulas talladas de gran desenvolvemento que percorre tres 

lados do piso para dar acceso á segunda das ordes de celas que permite 

a altura deste corpo.

Na parte pertencente ao Instituto de Educación Secundaria tamén 

puidemos visitar a que foi biblioteca dos frades do mosteiro, que 

conserva a súa antiga ordenación, pero na actualidade mesturada con 

mobiliario moderno e lecturas actuais. É unha biblioteca preciosa e moi 

interesante para ser visitada. 

Capela de San Miguel
Da época da fundación do 

mosteiro só resta, na horta, unha 

pequena capela prerrománica de 

influencia mozárabe consagrada 

a San Miguel (coñecida como 

Capela de San Miguel), única no 

seu estilo en Galicia. Ergueuna 

San Rosendo como santuario 

para que súa irmá e súa nai 

puideran orar alí. A  nave ten 

planta rectangular; o cruceiro está cuberto por unha bóveda de aresta e a 

ábsida é circular no interior e cadrada no exterior. Os tres espazos 

sepáranse mediante arcos de ferradura.

O templo consta de tres espazos: a nave, o espazo central e a 

ábsida. 

Pablo Fernández e Sara Pernas



Vilanova dos Infantes
Despois de recitar os poemas anteriores polo centro de Celanova, fomos a Vilanova 

dos Infantes e a primeira visita foi á casa reitoral. Alí o párroco mostrounos a imaxe da Virxe 

do Cristal e posteriormente fomos á torre da homenaxe na que fomos piso por piso vendo 

distintos aspectos da comarca e curiosidades da zona ata chegar arriba de todo onde habia 

unhas vistas espectaculares.

Vilanova dos Infantes é unha pequena localidade situada cerca de Celanova. Este 

núcleo de poboación conserva un aspecto medieval, ten casas señoriais e no centro ten a torre 

da homenaxe, xa que aínda que foi derruida polos Irmandiños foi reconstruída posteriormente.

Como curiosidade, cómpre dicir que no século XIX os oficios que predominaban en 

Vilanova eran o de zapateiro e o de músico.

Denís López Martín - 4º ESO

A Virxe do Cristal
A figura da Virxe do Cristal é pequeniña. Non hai explicación ningunha de como 

se meteu a imaxe no cristal que a rodea. Ambos lados teñen imaxes diferentes da Virxe 

segundo como se observe. 

Conta a lenda que no século pasado, no ano 1630, un labrador estaba traballando 

nunha leira cando atopou o cristal coa imaxe da Nosa Señora e aínda que  observou que 

era algo singular gardouna no seu peto e seguiu traballando sen darlle importancia.
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Lecturas en Celanova
No día da excursión a Celanova, realizáronse diversas lecturas de poemas de Celso 

Emilio Ferreiro e Curros Enríquez, que foron recitadas por distintos alumnos que se 

desprazaron a Celanova. As lecturas realizáronse en lugares simbólicos da vila.

A primeira lectura realizouna Erik Campo, lendo o poema “A Igrexa Fría” de Curros, e 

máis tarde leu Rocío Vázquez “Cantiga”, tamén do mesmo autor; ámbolos dous alumnos 

leron ditos poemas na Praza Maior de Celanova. Despois, nunha praza pequena que había 

diante da alameda, onde había un monumento a Curros Enríquez, leron Daniel Arranz e 

Daniel Fernández, “Longa noite de pedra” e “Maio 1972, I”, respectivamente.

Finalmente, nos soportais da Praza do Millo diante da Taberna do Galo leu Pablo 

Costa un fragmento do texto “A taberna do galo”, e para rematar coas lecturas lin “Xaneiro 

1972, II”, un poema que Celso Emilio Ferreiro lle dedicou á súa muller, Moraima.

Miguel Rivas Romo e Borja Rivas Villarquide - 4º ESO
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Ao pouco tempo decatouse de que o cristal pesaba tanto que lle impedía continuar 

coa súa tarefa. Asombrado e asustado por este suceso tirouna ao chan e continuou como 

se nada acontecera. Ao día seguinte, pasou polo lugar unha pastorciña que recolleu o 

cristal e abraiada entregoullo ao cura dicíndolle onde a atopara. O cura falou co Señor 

Bispo de Ourense que ordenou que se construíra unha capela onde poder venerar á Virxe.

A outra lenda que fala da aparición da Virxe trata de dous namorados, Rosa e 

Martiño. Ambos traballaban para o señor do castelo de Vilanova. Outro personaxe é Xan 

de Ventrances (rival de Martiño no amor a Rosa, pero a quen ela rechazou), que lle 

transmite a Martiño calumnias sobre a virtude da súa moza. Martiño dá creto ás 

palabras de Xan e rompe a relación coa rapaza. Entón, a Virxe aparecéselle en soños a 

Rosa para a reconfortar e ao día seguinte cae do ceo, xunto cun raio, un cristal coa 

imaxe da Virxe dentro. Martiño encontra o cristal pero non cre que sexa unha proba que 

demostre a pureza da súa moza. Ao día seguinte, Rosa topa co cristal e a Virxe dille que 

a enviou Deus para demostrar a súa pureza, á vez que manifesta o seu desexo de que 

lle ergan unha capela naquel val. O pobo celebra o milagre e Rosa entra nun convento. 

Martiño víngase de Xan arrincándolle a lingua. A narración acaba coa morte de Martiño 

en Allariz, conxelado nunha noite nevada, agardando ao pé do convento de Rosa.  

“Rapazas de Vilanova / ben vos podedes gabar; / que non hai Virxe no mundo / 

como a Virxe do Cristal...” Poema de Manuel Curros Enríquez.

Claudia Balseiro e Uxía Díaz - 4ºA1 

A Torre de Sande
Trátase da torre da homenxe existente en Vilanova dos Infantes. Esta emprázase 

sobre un solitario rochedo, a 506 metros de altitude. Desde a súa privilexiada situación servía 

ao mesmo tempo como centro de control da riqueza agropecuaria da veiga e como de punto 

de dominio dunha confluencia de varias vías de comunicación de obrigado paso, 

configurándose deste xeito como un importante lugar de control do territorio.

O castelo tamén foi campo de batalla entre Fernando II de León e o primeiro rei 

portugués, Afonso Henriques, en 1165, apoderándose o monarca luso da fortaleza. Os 

galegos cercaron o exército e, segundo a lenda, coa axuda de San Rosendo recuperaron a 

praza forte. 

A torre foi declarada de Interese Turístico Nacional en 1949. 

A Torre de Sande está dividida en tres plantas mais a azotea. No interior había varios 

planos e maquetas da zona, así como murais con distintas informacións históricas, 

xeográficas e etnográficas, xa que na actualidade desempeña a función de centro comarcal 

das Terras de Celanova.

Javier Rodríguez e Daniel Arranz - 4º ESO
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1º Premio no Certame Color Art de 
L'Oreal para o C.M. de Perrucaría

36

Chegamos á unha da mañá a Burela. Esta vez traïamos baixo o 

brazo o primeiro premio Color Art de L'oreal, unha gala-concurso onde 

todos os centros de Galicia nos que se imparte Imaxe Persoal demostran 

as súas habilidades en dúas modalidades: corte e recollidos.

Gelen Burgos, a súa tesoira e o seu peite ensináronnos en 45 

minutos o aprendido durante os dous cursos no Ciclo Medio de Perru-

caría. Cunha destreza que para si quixesen moitos profesionais, realizou 

un perfecto corte utilizando as diferentes técnicas requiridas nas bases 

do certame. Cristina López, a modelo, fixo o resto nun orixinal desfile no 

que o público non parou de aplaudir.

Malvin Pineda, o seu peite de cardar e o seu bote de laca, noutros 

45 minutos, deixáronnos coa boca aberta cun espectacular recollido 

digno dos profesionais mellor cualificados. Un só curso leva esa rapaza 

connosco e... o que é capaz de facer! Amanda Sigueira, a modelo, 

culminou o traballo cunha elegante posta en escena que levantou ao 

público dos asentos.
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E para chegar a isto, mesmo cando participamos e non obtemos 

premio, hai que agradecer o traballo de horas de moita xente: en primeiro 

lugar, o dos alumnos, de primeiro e de segundo, porque nolo puxeron moi 

difícil para elixir os participantes, porque colaboraron activamente no 

deseño dos traballos, porque animaron ata o final, porque formaron unha 

piña coas compañeiras seleccionadas; en segundo lugar, os profesores 

do ciclo -Begoña, Elena, Nuria, Javier e Luis- pero especialmente a dous 

que se partiron o corpo e a alma (se é que esta existe). Grazas enormes 

a Nuria e Javier. Sería bo velos chorar. Sería bo telos aquí miles de 

cursos. Como me gustaría que na Consellería estivesen atentos a dous 

superprofesionais coma vós. E, en último lugar, agradecer aos compa-

ñeiros do IES Perdouro e ao propio Centro a colaboración e as 

facilidades dadas.

E non nos esquezamos que en 2013 a gala Color Art se celebrará 

en Burela. Ábresenos unha porta moi importante. Non podemos nin 

debemos desaproveitar esta ocasión.

Luis M. Ramilo Machado



Campamento de Inmersión Lingüística
no Inglés en Lekaroz (Navarra)
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Pola Resolución do 8 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, en que foi concedida a participación 

do IES Perdouro nas bolsas de Inmersión Lingüística para o outono 2011, 

un grupo de 24 alumn@s de 2º curso de ESO do IES Perdouro disfrutou 

dun campamento de inmersión lingüística no Inglés na localidade de 

Lekaroz, no val de Baztan, en Navarra. Dende o 27 de novembro ao 3 de 

decembro do 2011 o alumnado estivo acompañado por dúas profesoras 

deste centro, compartindo esta experiencia con outros 25 alumn@s 

procedentes do IES Cardenal Pardo Tavera de Toro  (Zamora).

As actividades realizadas durante este campamento, baixo o título 

“The World around us speaks English” trataron cinco temas de carácter 

medio-ambiental: desenvolvemento sostible, reducir/reciclar/re-usar, 

enerxías renovábeis, o entorno natural e cultural e a aldea global 

comparada coa diversidade cultural. En grupos, elaboraron diferentes 

traballos, que poñían en común ao final do día a través de represen-

tacións ou actuacións diante de todo o grupo.

Na actividade In the field, coñecemos o espazo natural que rodeaba 

Lekaroz e percorremos o parque natural de Señorío de Bértiz, no 

concello de Oieregi. Fixemos una ruta de seis quilómetros admirando o 

bosque de faias, visitamos o museo de Interpretación da Natureza e o 

xardín botánico.
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Na actividade Canadian Workshops, obradoiros de cultura 

canadense, elaboramos diversas manualidades propias das tribos na-

tivas de Canadá como brazaletes, tótems, atrapasoños (dreamcatchers) 

e tinguidos de camisetas con tintas naturais… Todas estas reciclando 

materiais sinxelos que atopamos en calquera casa. Os brazaletes 

incorporaban tres fíos entrelazados de cores diferentes. Quedaron 

fantásticos!

Tamén construímos un "Totem Pole" de papel. Os tótems son como 

historias do clan ou tribo que representan. O monitor relataba unha 

historia e elixiamos os animais que mellor reflectiran as características 

das personaxes do conto. Deseñámolas sobre cartón para finalmente 

pegalas no tótem.

Tamén fixemos dreamcatchers (atrapasoños), que son típicos das 

tribos nativas do Canadá. Se se colocan preto da cama, atrapan os 

pesadelos para que teñas felices soños. Estes non son tarefa sinxela 

porque requiren tempo e moita paciencia. Pero mereceu a pena porque 

son fantásticos e espectaculares! Isto permitíanos falar en inglés cos 

nosos monitores e incluso saber máis sobre a súa vida: Will estaba a 

aprender español e Sheryl confesou que falaba español aínda que 

residira en Canadá, posto que seus país eran de orixe mexicano!



Na actividade “NowYou!”, expoñiamos oralmente o aprendido en 

canto a: desenvolvemento sostible, reducir/reciclar/re-usar, enerxías reno-

vábeis, o contorno natural e cultural e a aldea global comparada coa 

diversidade cultural.

Elaboramos una réplica dun xerador eólico, pósters ilustrando o 

proceso de reciclaxe, pintamos unha bolsa de tea cun logo en defensa da 

natureza para facer a compra diaria, escenificamos contos ou programas 

concurso sobre a biodiversidade. Preparamos presentacións sobre a 

cadea alimenticia, a diversidade natural e cultural e o importante de 

coidar a flora e a fauna do planeta.

Na actividade AllTogether, compartiamos os proxectos escenificando 

as presentacións publicamente ao remate do día.                              
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Na actividade EveningActivities, seguimos a practicar o inglés de 

xeito máis lúdico. Participamos en xogos:

Unha ginkana na que tiñamos que seguir indicacións sobre 

diferentes probas, tomar fotos, etc para conseguir a clave ou password 

para superar distintas fases dun concurso. Foi emocionante!

Subimos a escena para xogar ao “Redleaf X-factor”: partindo dunha 

palabra inglesa tiñamos que interpretar cancións inglesas con esa 

palabra. A nosa actuación debía impresionar ao xurado para establecer 

premios para os mellores intérpretes.

Vimos una película subtitulada en inglés durante un PyjamaParty, 

unha festa do pixama. Foi incriblemente divertido! E… finalmente 

celebramos una gala de talentos, un Talent show, no que todos debiamos 

demostrar en escena algunha destreza ou capacidade peculiar. Silvia 

ergueuse co primeiro premio do concurso pola súa destreza como 

malabarista!

Andrea Díaz Rey, Iria Díez López, Noa Expósito Campo, Aaron 

Fernández Cabana, José Fernández López

Raúl Fdez Medina, Álvaro Ferreira, Sara García Balseiro, Alba Iglesias 

Prestes, Macarena Ledo Vázquez

Samuel Sara López Alvariño, Lourdes López Pérez, Mónica Palacios 

Ferreira, Inés Pardo Parra y Samuel Pérez

Eva Pernas Fernández, Tania Rico Fernández, Sergio Rivas Baliña 

and Simón Rodríguez Rouco
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O  pasado mes de febreiro produciuse o tan esperado encontro. 

Como parte do Proxecto de intercambio do Comenius entre os centros de 

ensino Collège Jean Monnet e o IES Perdouro, recibimos a visita dun 

total de 34 alumnos franceses de 4ème e 3ème da Sección Europea. 

Logo de coñecernos por cartas no curso pasado e polas 

videoconferencias no primeiro trimestre, puidemos acoller nas nosas 

casas, aquí en Burela, aos nosos homólogos bretóns do Collège Jean 

Monnet de Janzé. A chegada dos franceses foi realmente emocionante 

para todos nós. Estabamos todos nerviosos, uns mais que outros a dicir 

verdade. Mais cando o seu autobús se asomou pola estación de Burela, 

os nosos corazóns empezaron a tolear. Os rapaces dispuxéronse a 

baixar apresuradamente do autobús para xuntarse connosco nunha 

ansiada aperta. Logo das presentacións, os recén chegados dirixíronse 

ás súas respectivas casas para iniciar a convivencia nos nosos fogares 

galegos. Empezaba a covardía e os problemas da comunicación, mais 

todo era válido: fala, xestos, debuxo, etc... E sempre co sorriso nos beizos.

Comenius 2010-2012 – Intercambio a Francia
Acollida dos bretóns

O primeiro día falamos pouco, xa que eles estaban cansos da viaxe e 

aínda non tiñamos moita confianza. Axiña, comezamos  a levarnos ben e 

atopar puntos en común que nos permitían divertirnos. En todo momento, as 

familas galegas mostráronse colaboradoras co proxecto de convivencia 

deixándonos saír todos os días cos nosos compañeiros francófonos.
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Ademais de ser recibidos polo Director, Juan Sama, os rapaces 

foron recibidos no Concello nun acto de benvida  no Salón de Plenos. 

Durante a súa estancia en Galicia, a comitiva gala puido visitar a comarca 

da Mariña, coñeceu a fábrica de Sargadelos. Tamén viaxamos todos 

xuntos á Coruña e a Santiago de Compostela.

Mais a actividade estrela deste encontro en Galicia foi a rodaxe do 

lipdub. E ides preguntar que é? Tratouse de realizar nunha soa toma un 

vídeo musical realizado por nós todos (unhas 100 persoas implicadas 

entre alumnado e profesorado). Algo colosal xamais feito no Perdouro. 

Foi un luns pola tarde e monopolizamos todo o centro durante 3 horas. 

Disfrazámonos e bailamos en harmonía. Pasámolo en grande, diver-

tíndonos ao son da canción de Shakira que reversionamos. Asi dicía o 

estribillo: Burela Burela ah ah, Janzé Janzé ye ye , Comenius nos junta, 

ya Aquí en Burela... Foi unha experiencia inesquecible e que Karina, a 

directora do Lipdub, recordará sempre polo nerviosa que estaba. E como 

non, púxose a orballar na rodaxe de exterior dándolle o broche final, o 

toque enxebre. Agora 

esperamos todos impa-

cientes poder velo en 

pantalla grande.

Os demais días esti-

vemos moito tempo con 

eles e pasámolo moi ben. 

Foi unha experiencia moi 

intensa e interesante na 

que aprendemos moito. 

Con estas iniciativas de 

intercambio conseguimos 

mellorar a nosa oralidade 

en francés. Coñecemos xente nova e fixemos amigos, aínda que para algún 

supuxo máis ca unha simple amizade...

Gabriel Bermúdez Álvarez, Victor Cabarcos Val, Cristina 

Cigarrán díaz, Álvaro Crego Deán, Xiana Fernández Díaz, 

Aitor López Anello, José Manuel Míguez Márquez
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Comenius 2010-2012 – Intercambio a Francia
Viaxe a Francia

Levabamos esperando que 

chegara o momento de partir dende 

había tempo. Xa tiñamos posta a 

conta atrás dende que se foran os 

franceses. Todos estabamos moi 

ledos e entusiasmados por ir a 

Francia. Os nervios aumentaban cada 

vez máis ata que chegou o día, o 17 

de abril de 2012. Ese gran día no que 

partimos cara ás terras galas. Esta 

viaxe fixémola os alumnos de 3º de 

ESO  e mailos compañeiros de 

4ºESO. Foi unha experiencia intensa e 

inesquecible para todos nós. 

Ensináronnos a convivir mellor todos 

xuntos, aprendemos a defendernos 

mellor na lingua francesa, compartir momentos da vida cotiá nunha familia 

estranxeira e aprender moitos costumes e formas de vida diferentes das nosas. 

Este intercambio axudounos moitísimo: o poder estar en terras francesas e vivir 

situacións de comunicación nun contexto real, un complemento obrigatorio das 

clases.

París, ahhh que dicir de París! A cidade da luz, a cidade do amor mais non 

vimos a Sarkozy nin a Carla Bruni co seu retoño. Quedamos abraiados. Poder 

estar en todos eses lugares que só viamos pola tele e monumentos en cada 

esquina; foi apoteósico. E Bretaña, que fermosa terra parenta nosa!

Unha viaxe moi intensa
Eran as seis da tarde do día 17 de abril cando partimos 33 alumnos de 3º 

e 4º de ESO en autobús cara a Francia, todos eufóricos. Unha longa viaxe, 10 

días polas terras de Astérix e Obélix. 

Primeira escala, París. Nada máis 

chegar dirixímonos á butte Montmarte, 

o monte dos mártires onde visitamos a 

basílica do Sacré Coeur de estilo 

bizantino. Paseamos pola Place de 

Tertre, coñecida como praza dos 

pintores, uns dos lugares máis 

emblemáticos do París Bohemio. 
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Logo, navegamos polo río Sena no bateau-mouche, vendo monumentos a 

ambos lados, e rematamos o día no Trocadero aos pés da espectacular e 

impoñente Torre Eiffel. O tempo non axudou moito pero a compañía é o que 

importa. Ao outro día realizamos un percorrido pola capital. Iniciamos o día 

collendo o metro para chegar ao centro da cidade, a illa da Cité, onde naceu 

Lutecia. Subimos ás torres da catedral gótica de Notre Dame, situada no 

quilómetro cero e puidemos ver as súas gárgolas entre as cales distinguimos o 

tan afamado pensador. Ademais paramos no Louvre, un dos museos máis 

importantes de Europa, onde fotografamos a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, a 

Venus de Milo, a Vitoria de Samotracia entre outras coleccións tan 

impresionantes como a de Exipto. Paseamos polo xardín das Tuilleries e vimos 

o Obelisco da praza da Concordia, os Campos Eliseos e o Arco do Triunfo ao 

fondo. Mais, aquí non remataba o día, quedaba o mellor para o final, subir ata o 

pico da Torre Eiffel. 300 metros máis arriba puidemos gozar dunhas vistas 

panorámicas impresionantes, de vertixe, da capital. Foi incrible estar alí. Ao día 

seguinte tocaba pasar o día no parque Disney Land Ressort onde o pasamos 

como ananos. Á noite, despedímonos de París cunha visita dos principais 

monumentos iluminados e como recompensa vimos escintilar a magnífica e 

elegante Torre Eiffel. Foi máxico.



Sábado 21, rumbo a Janzé. Xa coas maletas feitas para reencontrarnos 

cos nosos compañeiros, dirixímonos a France Miniature, un pequeno parque de 

atraccións onde visitamos nunha mañá toda Francia en pequeniño. Os nervios 

xa empezaban a apoderarse de todos. Seis e media da tarde, chegamos a 

Janzé onde emocionados nos volvemos a ver, despois de dous meses de 

espera.   As familias estaban agardando por nós diante do colexio Jean Monnet 

cos brazos abertos.

O domingo, moitos dos franceses decidiron levarnos á boleira onde 

xogamos todos xuntos de novo e outros foron á pista de patinaxe. Os primeiros 

días foron incómodos porque non coñeciamos as nosas familias, mais pouco a 

pouco fómonos acostumando aos hábitos e ritmo de vida. En Janzé,  asistimos 

ás clases, xogamos un torneo de balonmán, elaboramos uns traballos no 

colexio e fomos recibidos polo alcalde no Concello. Tamén visitamos o Mont 

Saint Michel, un lugar fermoso dos máis visitados despois da Torre Eiffel. 

Realizamos unha actividade medioambiental de observación da fauna e flora na 

praia de Erdeven moi interesante coa profesora de Bioloxía e fotografámonos 

cos menhires de Carnac, monumentos megalíticos, impresionantes aliñamentos 

de miles de pedras todas erguidas polo home no cuarto milenio. Outro megálito 

moi ben conservado e que destaca polo seu tamaño, o maior dolmen de 

Francia,  é o dolmen da Roche aux Fées, Rocha das fadas. Alí fomos 

testemuñas da lenda segundo a cal as fadas construíron este dolmen traendo 

as pedras de máis de 40 toneladas nos seus mandís nunha soa noite. Para 

finalizar a nosa estancia, visitamos a capital bretona, Rennes, coas súas típicas 

casas de armazón de madeira, a praza de Lices, a catedral Saint Pierre e 

acabamos no Parlamento de Bretaña. Chegaba o día da despedida e ninguén 

se quería ir. Á noite, fixéronnos unha pequena festa de despedida no colexio. 

Foi moi emotivo, houbo moitos choros. Non tiñamos ganas de irnos xa que os 

iamos botar moito de menos, pero había que voltar. 

Impresións
Foi unha oportunidade única de convivencia fraternal e de aprendizaxe 

informal. Foi moi motivador. Percatámonos de que eramos capaces de entender 

o francés e que podiamos comunicarnos cos nosos iguais. A despedida foi dura 

xa que lles collemos un cariño moi especial e prometemos algúns de nós volver 

a vernos no verán.

Aitor Eijo Oroza, Estela Fernández Cabana,

Angela Iñigo González, Ainhoa Losada Pernas,

Andrea Rega Villarejo, Aitana Rodríguez Castro, 

Elena García Paleo, Andrea Gómez Pardo,

Saray Gómez Mesa - 3º ESO

46



Contos coas mans abertas
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Un luns do mes de novembro o grupo de 1ºBAC desprazámonos á 

Casa da Cultura para asistir á representación dun conxunto de narracións 

relatadas polo grupo Contos coas mans abertas, formado por dúas 

persoas que narraron tres contos. 

O primeiro relato fixo referencia a un grupo de señoras de idade 

avanzada que decidiron aprender a andar en bicicleta, algo que nunca 

fixeran. Coa axuda dalgúns rapaces foron iniciándose na práctica e, por 

suposto, unhas eran mellores ca outras, pero todas sacaron algo único 

dunha experiencia que nunca antes viviran.

A segunda das historias ambientábase na Sudamérica profunda, 

onde unha rapaza chegara co fin de axudar á construción dunha escola e 

mais a diferentes obras caritativas. Aló, a moza coñeceu un home que 

por diferentes circunstancias da vida nunca aprendera a escribir. Coa 

axuda da rapaza e cunha gran forza de vontade conseguiu o obxectivo 

de aprender.

Por último, o grupo ofreceunos a historia dun home que por culpa 

da implantación de novas técnicas gandeiras perdeu as súas vacas, as 

cales eran a súa principal compaña. Despois desta gran decepción, un 

día viu nun documental a vida dunha tribu africana que vivía co mínimo, 

así que decidiu ir na súa procura. Logo de grandes esforzos, conseguiu 

atopar a tribu coa que soñara e alí foi capaz de aprender moitas das súas 

tradicións. Finalmente, coa axuda dun enviado español a África, chegou 

de novo a Galicia onde intentou esquecer aquel recuncho africano coa 

axuda do alcohol aínda que non o conseguiu. Malia a isto, extraeu unha 

gran ensinanza da experiencia: que se pode vivir con moi pouco, como 

en África, sen obsesionarse co desexo de moitas posesións.

Por último, de cada unha destas historias podemos extraer unha 

aprendizaxe, pero se xuntamos todas as narracións podemos darnos 

conta de que nada é imposible. Só hai que desexalo e facer todo o 

posible para conseguilo. 

Óscar Blanco Basanta - 1ºBAC



La Conquista del Espacio
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En la década de los cincuenta existía la idea de que quien 

conquistara primero el espacio, también conquistaría el mundo. Por eso 

comenzó la carrera espacial; un choque ideológico entre Estados Unidos 

y la Unión Soviética. 

Hace 55 años la Unión Soviética logró la puesta en órbita del primer 

satélite artificial, el Sputnik I. En ese mismo año, la perra rusa Laika llegó 

al espacio a bordo del Sputnik II, pero murió cuatro días después debido 

al calor en la re-entrada.

Diversos animales fueron usados para probar los efectos de las 

radiaciones, de la ausencia de la gravedad y de las consecuencias del 

espacio exterior sobre los organismos vivos. Así en 1960, Sputnik V, en 

su última misión fue lanzada con dos perros, cuarenta hámsters, dos 

ratones y diversas plantas. 

Pero por fin, un año después, el soviético Yuri Gagarin, el primer 

hombre en el espacio, hizo un vuelo orbital de 48 minutos a bordo de la 

nave Vostok 1. En este  vuelo dijo la famosa frase de: ''La Tierra es azul''. 

Apolo XI fue la misión espacial que los Estados Unidos enviaron al 

espacio el 16 de julio de 1969. La tripulación de esta nave estaba 

compuesta por: Neil A. Armstrong y Michael Collins, que tenían 38 años, 

y Edwin E. Aldrin Jr., con 39 años. Pero fue Neil Armstrong el primer 

hombre en pisar la Luna el 20 de julio, seis horas después de haber 

alunizado (que es el descenso controlado de un vehículo sobre la 

superficie de la Luna) en la zona denominada Mar de la Tranquilidad. Y 

finalmente, el 24 de julio los tres astronautas aterrizaron en las aguas del 

Océano Pacífico poniendo fin a su exitosa misión. Los viajes a la Luna 

duraron hasta 1972, finalizando con Apolo XVII.

Alguna de las curiosidades de estas misiones espaciales son, por 

ejemplo, el hecho de que los procesadores del Apolo eran menos 

eficientes que los de un teléfono móvil de hoy en día. Otra curiosidad es 

que cuando los astronautas bajaron a la superficie lunar se tuvieron que 

asegurar de no cerrar la puerta de la nave, ya que no había una manilla 

para abrirla desde fuera. Cosas tan absurdas como un sándwich podían 

haber estropeado una de las misiones ya que, aunque estaba totalmente 
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prohibido, un astronauta introdujo uno clandestinamente y podía haber 

causado que las migas dañaran el equipo de la nave y la conservación 

del sándwich durante tantos días podía haberles causado enfermedades. 

Y, por último, lo más difícil de la llegada fue clavar la bandera. La NASA 

dedujo que la superficie lunar sería suave, pero resultó ser una piedra 

dura cubierta de polvo. Por eso fingieron que clavaban la bandera para la 

grabación tratando de no tumbarla. 

Muchas personas acusan a la NASA de fraude. Las imágenes 

tomadas por las misiones Apolo contienen supuestas anomalías 

descubiertas por expertos en fotografía. Existen dos teorías al respecto:

· Una se apoya sobre un fraude total: jamás nadie pisó la luna y 

fuimos engañados a una escala nunca vista; sólo fue una propaganda 

para demostrar el poderío de EEUU sobre la Unión Soviética

· La otra teoría indica que el hombre si estuvo en la luna, pero las 

fotos fueron tomadas en un estudio de la tierra debido a que las fotos 

originales contenían ovnis y estructuras lunares que no quisieron 

mostrarnos, ya que los astronautas se sometieron a una duradera 

cuarentena, que se suele realizar para evitar que se introduzcan 

organismos vivos ajenos al planeta Tierra, y se asegura que en la Luna 

no existe vida.

Begoña Fachal Bugarín - 4º ESO
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Modelo Burela no Luar da TVG
Unha delegación da Mariña participou o pasado venres 11 de maio 

nun programa dedicado á celebración do Día das Letras Galegas.

Un conxunto de 15 persoas da Mariña viaxaron na tarde do venres 

11 da maio a Santiago de Compostela para participaren na emisión do 

Luar da TVG, un programa que estivo dedicado á conmemoración do Día 

das Letras Galegas. A delegación que saíu da estación de autobuses de 

Burela ás 4 da tarde, estivo encabezada pola Vicedirectora do IES 

Perdouro, Karina Parga Chao, e nela figuraban diversas persoas da 

Mariña, todas elas cun vínculo especial: a súa procedencia de máis alá 

das nosas fronteiras e a máis que aceptable integración na nosa cultura.

Xunto a diversos protagonistas do documental “Modelo Burela”, de 

Matías Nicieza (que tamén estivo coa expedición), foron entrevistadas en 

Luar algunhas das persoas que participaron durante este curso 

académico nas emisións radiofónicas tituladas Proxecto Neo impulsadas 

polo Instituto Perdouro.



Residente en Ferreira do Valadouro, Ayoub Sabry é un mozo 

marroquino que estuda mecánica do automóbil en Ribadeo; o pakistaní 

Umer Mohammed, residente en Burela, combina o traballo nun negocio 

familiar do sector hostaleiro cos estudos de 2º de Bacharelato; Juan 

Mario Lawicki falou das súas raíces arxentinas e polacas; o futbolista 

Miguel Gomes, xuvenil habitual nas listas do primeiro equipo da S. D. 

Burela de fútbol foi o representante da comunidade caboverdiana.

A presenza deste conxunto de persoas representativas da 

implantación do “Modelo Burela” de Planificación Lingüística no Luar da 

TVG foi o resultado da colaboración do IES Perdouro co equipo de 

produción do programa televisivo durante varias semanas.

Este recoñecemento ao labor da área de Innovación Educativa do 

instituto de Burela, programa que conta coa coordinación da profesora 

María José Andión Fontela, foi tamén apoiado polo propio Secretario 

Xeral de Política Lingüística, Valentín García, que visitou o noso centro 

para participar nunha xornada de dinamización lingüística.

Ademais de continuar con proxectos como o da integración de 

neofalantes, a área de Innovación Educativa do IES Perdouro centra este 

ano o seu labor didáctico no apoio ao desenvolvemento do comercio 

local, unha iniciativa que xa conta co apoio de diversas empresas.
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Actividades 100% naturais
A progresiva tendencia a vivir nas cidades e o emprego das 

tecnoloxías como ferramenta normal para usar nas profesións, nas 

vivendas e nas relacións persoais, fan que sintamos a sensación de ser 

independentes da Natureza.

Se conscientemente non percibimos que estamos integrados nela, 

como nun ecosistema, tendemos a desprezala e a portarnos de maneira 

depredadora, someténdoa aos nosos intereses (case sempre intereses 

económicos). O modelo social, imposto por aqueles que ven o Mundo 

como unha gran oportunidade de negocio e no que todo canto existe nel 

forma parte dun gran escaparate que debe ser consumido, axuda moito a 

separar as relacións entre humanos e Natureza.

As consecuencias deste divorcio xa levan tempo manifestándose. 

Se nos fixamos nas noticias que cada día aparecen nos medios de 

comunicación, observamos que son moi frecuentes os asolagamentos 

dramáticos, as secas prolongadas, a morte sen causa aparente de 

moitos animais mariños e terrestres, as altas temperaturas... En 

definitiva, estamos convivindo co chamado “Cambio Climático”.

Para contrarrestar os efectos do cambio climático hai que tomar 

medidas urxentes como, por exemplo, a de aplicar un modelo social 

baseado na sustentabilidade (en todos os campos) e tamén recuperar o 

respecto e admiración pola Natureza e sentirse parte dela.

Un método que recomendo para establecer unha boa relación coa 

Natureza é a de practicar sendeirismo. Esta actividade deportiva faise 

sempre ao aire libre e pódese realizar por rotas marcadas e 

homologadas, ou aplicando o dito de Machado: “camiñante non hai 

camiño, faise camiño ao andar”.

Este deporte permite observar a paisaxe escoitando todos os seus 

sons e ulindo todos os seus olores. Se somos curiosos, aprenderemos en 

cada camiñada historias de xentes e de pobos, apreciaremos 

construcións singulares, etnografía, lugares alucinantes... e faremos 

moitos amigos.
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En Burela contamos coa Asociación Deportiva de Sendeirismo e 

Actividades ao aire libre “Pasada das Cabras”, que organiza unha rota 

mensual sempre a sitios moi interesantes.

Se tes interese só precisas unhas boas botas para camiñar sen 

problemas, roupa apropiada para o monte e unha mochila para levar 

cousas.

Cando teñas a experiencia de dúas ou tres rotas percorridas e 

quedes  impresionado polos bosques, montañas, ríos, fauna e flora que 

se foron amosando en cada unha delas e sintas que o esforzo de andar 

contribúe a sentirte mellor en todos os aspectos, entón entenderás todo 

canto digo máis arriba.

Alfredo Llano García



Diario dunha viaxe de estudos
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O 16 de novembro ás 8:30 da mañá xa estabamos todo o alumnado 

de 2º curso de ESO preparados á entrada do instituto.  A viaxe fíxosenos 

curta, pois entre bromas e risas o tempo pasou moi rápido.

Ao chegar á central térmica pasamos un pequeno control de 

seguridade na entrada do edificio e comezamos a nosa visita.  A primeira 

parte desta consistiu nunha charla que nos deu a guía. Explicounos a 

historia da central e da mina de onde extraían o carbón que usaban como 

fonte de enerxía. A continuación fixemos un pequeno percorrido polas 

distintas dependencias da empresa: lugar no que almacenaban o carbón, 

torres de  refrixeración, sala de control...

Cando comezou a funcionar, a empresa utilizaba carbón procedente 

dunha mina que había alí preto. Co seu uso contaminábase moito, xa 

que se expulsaba xofre á atmosfera, o que ocasionaba a denominada 

choiva ácida, que danaba o medio natural. Por isto e tamén porque o 

carbón se estaba a esgotar, dende hai uns anos úsanse outros materiais 

o que supón unha menor contaminación. Vese como pola parte superior 

das chemineas de refrixeración sae vapor de auga, que non  contamina, 

mais acostúmase a pensar que si, por falta de información.



Outra cousa que me sorprendeu foi a “reconversión” da antiga mina 

de carbón, transformada nun lago artificial. De non ser así, aquel lugar 

sería un enorme buraco no chan que estragaría a fermosa paisaxe dos 

arredores. Ademais agora é de utilidade, xa que se pode empregar para 

realizar diversas actividades de ocio. Por outra banda, ao ser o máis 

grande en extensión, non só da Galiza, senón tamén de Europa, cabe a 

posibilidade de que sexa coma un atractivo turístico co conseguinte 

beneficio económico para a poboación da vila.

Xa acabada a visita mar-

chamos cara a Mugardos. Alí 

xantamos e tivemos un tempo de 

descanso. Despois, vimos por fóra 

a planta regasificadora de 

Reganosa. O profesor de ciencias 

deunos unha breve  explicación do 

seu funcionamento e de como era 

transportado o gas ata ela.

A última parte da nosa viaxe 

consistiu na visita ao encoro do río 

Eume, do que se aproveita a auga para  unha central hidroeléctrica 

situada na zona. Alí, o noso profesor preguntounos que era o que faltaba. 

Ao final, o edificio da central!

Dende alí puxemos rumbo cara a Burela. Na viaxe de volta xa se 

notaba un pouco de cansazo, pero aínda así continuamos rindo e con 

brincadeiras entre todos ata chegar á nosa casa.   

Raúl Fernández Medina - 2º A

Eva Pernas Fernández - 2º B 
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Corría o ano 64 cando nunha vila da Mariña naceu o protagonista 

deste relato. Elixiron para el o nome de Marcos para manter o costume 

que tiña a familia do seu pai de poñerlle ese nome ao primeiro fillo varón 

e el foi o primeiro, o primeiro de cinco irmáns que apenas se levaban uns 

anos de diferenza. Era fillo dunha muller labrega e dun home mariñeiro 

que apenas estaba na casa por mor do abafante traballo que 

desempeñaba. A nai era a que se ocupaba de todo, pois o home tan só 

viña á casa unha semana de cada 15 días.

El era un rapaz normal, nacido no seo dunha familia da época, un 

raparigo coma outro calquera daqueles tempos. Xogaba e divertíase cos 

compañeiros veciños e axudaba na casa de cando en vez aínda que 

sempre tentaba librarse fose como fose.

Todos os días para el eran iguais. Súa nai erguíao ao amencer para 

que vestise a seus irmáns mentres ela lles facía o almorzo. Ía con seus 

irmáns ao colexio, voltaban para a casa, xantaban, axudaban a recoller e 

xa estaban libres para poder xogar ao que se lles antollara.

Cando Marcos cumpriu 12 anos, unha nefasta noticia chegou á 

casa desta familia. O barco no que traballaba o cabeza de familia 

naufragara e o corpo sen vida de seu pai fora atopado enriba dunha 

rocha. Foi ese día cando Marcos se deu conta de que caía sobre os seus 

ombros o peso de sacar adiante a súa familia.

Por aquel entón vivían nunha casa vella, de pedra, que se sostiña 

sobre uns cimentos pouco sólidos. 

Marcos decidiu, a pesar das moitas advertencias de súa nai, deixar 

o colexio e buscar traballo para traer un soldo á casa que mantivera a 

seus irmáns e a súa nai. Non tardou moito en atopar traballo como 

albanel na pequena empresa dun antigo amigo da familia. Nunca antes 

traballara, nin como albanel nin como ningunha outra cousa, mais 

aprendeu rápido e axiña traballaba ao ritmo dos demais.

Foron pasando os anos, Marcos cumprira xa os 15 e seguía 

traballando como albanel a xornada completa, levaba o soldo para a casa 

Persoas Emprendedoras
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todos os meses e a súa nai administrábaos con astucia, permitíndolles 

así ir aforrando algo.

Cando lograron aforrar abondo, Marcos tomou a decisión de 

traballar como albanel durante o día e construír unha nova casa para a 

súa familia ao chegar a noite. As técnicas aprendidas durante os anos de 

albanel e os cartos que a súa nai fora aforrando permitíronlle levantar un 

novo fogar para todos eles, mais o esforzo que supuña traballar día e 

noite, a responsabilidade de manter unha familia con tan só 15 anos e o 

recordo do día da morte de seu pai fixéronlle entrar nunha gran 

depresión. Aínda así, nunca deixou de loitar e de traballar para saír 

adiante. Conseguiu rematar a casa e sacar a seus irmáns e a súa nai 

daquela vivenda que caía a pedazos.

Os anos seguían pasando e en Marcos ía medrando un soño. El 

quería traballar de mariñeiro, casar, formar unha familia, aforrar, mercar 

unha embarcación e facerse patrón. Direivos que logrou o seu soños, con 

20 anos casou cunha rapariga tan soñadora e emprendedora coma el 

que lle axudou a cumprir o seu soño. Traballaban os dous día e noite, el 

como mariñeiro e ela como camareira dun pequeno bar dunha localidade 

próxima e vivían xuntos nunha pequena casa na vila natal dela.

Pouco a pouco foron aforrando e conseguiron comprar unha 

pequena embarcación que lle permitiría a Marcos cumprir o seu soño de 

converterse en patrón. Coa compra da embarcación chegou o seu 

primeiro fillo, Óscar, que lles alegrou a vida como só pode facelo un fillo.

Cando Óscar cumpriu os 7 anos, unha nova alegría chegou á casa, 

Sabela, e con ela unha nova embarcación, máis grande e resistente. 

Marcos continuou traballando, aforrando e sacando adiante unha vez 

máis, a súa familia. Logrou construír unha nova casa na súa vila natal e, 

como non podía ser doutra maneira, continuou con novas ideas 

emprendedoras que por mor dun accidente mentres faenaba non puido 

chegar a cumprir. No ano 2007 un mar picado e revolto puxo fin á vida de 

Marcos e á do seu fillo, Óscar. Ese día morreu un gran home, unha gran 

persoa entre outras moitas que tiveron que buscar a maneira de saír 

adiante pese a todas as vicisitudes da vida.

Sabela Blanco Baño - 1º Bac

1º premio no concurso de relatos da A. C. Os Matos

Categoría Bacharelato



Antón Fraga
Antón Fraga, nado en Burela en 1945, tivo unha vida influída pola 

dureza do traballo no mar e polo atraso económico e industrial que 

estaba presente en Galicia. Desde pequeno, a súa vida estivo marcada 

pola traxedia: cando apenas tiña tres anos, seu pai morreu polo que, ante 

a imposibilidade da nai de coidar del debido a unha invalidez, foi enviado 

a un colexio de monxas durante uns anos. Xa moi novo, aos 12 anos, 

comezou a traballar nun taller en Viveiro e un par de anos despois 

principiou a navegar. Mantiña, así, a tradición mariñeira da familia xa que 

seu pai chegara a Burela desde Cariño e instalara o primeiro taller naval 

na vila.

De mozo, como todos os rapaces da súa idade, realizou o servizo 

militar e, unha vez acabado, casou cunha rapariga da Rigueira coa que, 

posteriormente, tivo unha filla. Estivo traballando na antiga Gres Burela, 

en Cucurny, durante un par de anos e despois decidiu poñerse a estudar. 

Obtivo o título de terceiro mecánico e despois viaxou ata Xixón onde 

cursou mecánica naval.  Pasaron un par de anos nos cales traballou 

como motorista en barcos burelenses ata que, por fin, se decidiu a 

comezar de cero. Asociouse con outro home da zona e mercaron un 

pequeno barco para dedicarse ao pincho ao cal nomearon Basanta Paz. 

Antón afirma que primeiramente foi duro pero que despois, pouco a 

pouco, a porcentaxe de capturas foi mellorando. Coa prosperidade que 

lles aportou este investimento decidiron mercar outro navío de maior 

tamaño que se denominou Brisas del Cantábrico. Anos despois, o socio 

retirouse polo que o barco foi desguazado. El seguiu traballando en 

diversos barcos ata que, con 55 anos cumpridos, decidiu retirarse.

Antón conta que a vida no mar é moi dura e que está chea de 

sustos pero que, ao mesmo tempo, a convivencia dá lugar a anécdotas e 

momentos bos e divertidos. Durante a súa vida, sobreviviu a dúas das 

galernas máis fortes que houbo nas costas galegas, á de 1961 e de 

1964, que aínda roldan a súa cabeza algunha que outra noite. Relata, 

tamén, como tiñan que estar arranxando pezas e partes dos barcos 

constantemente pois estes eran de madeira e os medios dos que 

dispuñan seguían sendo moi rudimentarios.
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Por exemplo, navegou nun barco no cal o motor se desprazaba e a 

ponte se levantaba cada vez que a embarcación se vía sacudida 

fortemente polas ondas. Como anécdota con relación a isto, fálanos dun 

mariñeiro ao cal se lle quedara enganchado o chaquetón debaixo da 

estrutura e as peripecias que pasara para lograr sacalo. Así mesmo, 

comenta que, para el, os mellores momentos eran cando se achegaba a 

terra e divisaba a costa e, sobre todo, os reencontros coa familia. Hoxe 

en día, Antón é un home que goza dos praceres da vida. Por un lado, 

segue mantendo a súa maior afección, o mar, xa que posúe unha 

pequena lancha na que sae de pesca de vez en cando en compañía do 

seu neto, o cal comparte ese amor e devoción polo mar. Por outro lado, 

deléitase na paisaxe galega coas súas frecuentes visitas á Rigueira onde 

posúe unha pequena parcela de labradío e onde, no verán, pasa tardes 

enteiras en compañía da súa familia. É, pois, un home de grandes 

coñecementos brindados pola ampla experiencia que lle propiciou a vida 

e polo seu gran afán de aprendizaxe.  Antón Fraga loitou polos seus 

soños e agora goza dunha vida saudable e plena que moitos, se cadra, 

envexarían.

Nélida Fernández Fernández - 2º Bac

2º premio no concurso de relatos da A. C. Os Matos

Categoría Bacharelato
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Martiño e Ana casaron no ano 1929. Ao comezo todo semellaba bonito, buscaban 

un futuro feliz, formar unha familia, ter un par de fillos aos cales ver medrar cada día... 

Pero o destino non estaba da súa parte, e todos eses desexos non tardarían moito en 

desvanecerse.O matrimonio habitaba na casa que fora dos avós de Ana. Era unha 

casiña confortable, con dous andares e un amplo xardín. 

Ana non tardou moito en quedarse embarazada. Ambos estaban felices coa 

idea da chegada dun neno ou nena. Claudina naceu un ano despois. Era unha neniña 

de tez pálida, os seus ollos reflectían o agarimo e felicidade que os seus pais lle 

transmitían. Levábase moi ben cos nenos da vila, era apreciada por todo o 

mundo.Corría o ano 1939 cando o ditador Franco accedeu ao poder. A situación 

volveuse crítica. Mortes, represión, tristeza... E no medio desta etapa, o matrimonio 

estaba a piques de traer outro rapaz ao mundo. Ambos estaban preocupados, sabían 

que aquí, en España, non lle poderían dar un futuro bo aos seus fillos, polo que 

decidiron emigrar a América.

Chegaron cunha man diante e outra detrás, como se adoita dicir. Sen apenas 

diñeiro, unha filla de nove anos, e outro que chegaría ao mundo en breve. Instaláronse 

nunha casa de aluguer e montaron un obradoiro de tapizaría. Á que máis lle custou 

acostumarse foi a Claudina, a rapaza botaba en falta aos seus amigos, apenas falaba, 

deu un cambio como do día á noite. Ela culpaba aos seus pais de todo. Estes sentíanse 

mal e intentaban animala, pero co nacemento de Lois, o segundo fillo, desatendérona 

un pouco. Pasaron os anos, Lois medrou feliz e ela foise afacendo á nova vida (…).

Os problemas non tardaron moito en volver a chegar. Pasara o tempo, Claudina 

tiña 16 anos e coñecera un rapaz. O rapaz tiña 24 anos, non tiña traballo, nin familia, nin 

estudos... Os pais dela non apoiaban a relación entre eles por medo a que influíra 

negativamente na moza e entón prohibíronlle velo.Unha fría noite de inverno decidiu 

marchar, coa roupa que levaba posta e os aforros que fora recadando durante a súa 

vida. Os pais non volveron a saber nada dela. Ao cabo de cinco anos a rapaza decidiu 

volver, pero non o fixo soa. Presentouse no que fora a súa casa en América co seu 

marido e un meniño de seis meses. Martiño,Ana e Lois leváronse unha sorpresa 

enorme. Primeiro reprocháronlle que se marchara así, pero logo desfixéronse nun tenro 

abrazo. 

Claudina contoulles como conseguira montar coa súa parella un pequeno posto 

no mercado da praza no que vendían froitas e legumes do seu horto, roupa que ela 

tecía e xoguetes que o seu noivo facía nun pequeno taller. Así se gañaran a vida. 

Casaran nunha voda moi íntima e agora tiñan un pequeno chamado Xoel. Foi así como 

esta familia demostrou que con esforzo e traballo se pode conseguir todo. Só hai que 

confiar nun mesmo e nas personas que elixes para que camiñen ao teu lado.

Lara Bello Lindín

1º premio no concurso de relatos da A.C. os Matos

Categoría 3º - 4º ESO
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Ester e familia
A vida na aldea era dura. A maior meta que se podía acadar neste pobo 

era a de ter dúas vacas máis ca o veciño. E mais na época da represión, que se 

tusías alto de máis, pasabas a noite no calabozo. Eu nacín no ano 1956, a máis 

pequena de seis irmáns, todos varóns, a excepción de min. Pasei unha infancia 

dura. Debido á ausencia de meu pai, todos os irmáns tivemos que loitar para 

axudarlle a mamá a sacar a familia adiante. Mentres ela ía traballar á casa da 

señora Carmen eu era a encargada de darlle de comer aos meus irmáns, así 

como de lavar a roupa. Non dispoñía apenas de tempo libre. Entre tanta 

facenda, non tiven tempo de ir á pequena escola da aldea, reservada para os 

rapaces de boa familia, amén dalgúns privilexiados. Este foi o caso de 

Francisco, o maior de meus irmáns. Foi dous anos á escola, o suficiente para 

aprender a ler e escribir, así como algunhas nocións básicas de Matemáticas. 

Grazas a el aprendín a ler, a escribir e as cuestións básicas do mundo dos 

números. Todo isto mo ensinaba á noitiña, antes de irmos para a cama, debido 

á miña insistencia por aprender. Pese á súa negativa inicial, non se puido resistir 

ás miñas súplicas, polo que comezou a ensinarme a ler e a escribir, ata que 

acabou ensinándome leccións básicas de Física.

Cando eu cumprin os catorce anos, meu pai volveu á casa. Estivera 

encerrado oito anos no cárcere, dende que eu tiña seis, debido a manifestar 

abertamente a súa oposición ao réxime franquista. “Sempre foi un 

revolucionario, loitaba polas súas ideas e defendiaas a morte”, sempre nos dicía 

mamá. A súa volta á casa liberoume un pouco dos quefaceres do fogar, dos que 

se ocupaba mamá, que xa non tiña que ir traballar a casa de ninguén. A miña 

disposición de tempo libre foi o que impulsou as miñas ganas de aprender. 

Estaba farta de oírlle a mamá que as mulleres só podían traballar na casa, 

facendo os labores do fogar. No verán de 1961, montei un posto de zume 

caseiro nas feiras que había polas vilas dos arredores. Grazas a isto puiden 

pagar a miña matriculación no instituto de Ribadeo. No instituto todo foi ben. 

Cos cartos que eu tiña aforrados, pagaba o tren que me levaba ata o instituto e 

o que me traía de volta. Pese ao enfado de mamá, que consideraba que non 

sabía o que estaba a facer e que era un gasto ilóxico, debido a que, por aquel 

entón, non estabamos sobrados de diñeiro. Eu seguía, teimuda, viaxando ao 

instituto todos os días.
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Acabei o instituto sendo a persoa con mellores notas de todos os 

alumnos. Para a miña sorpresa, o meu titor, que sempre me fixera a vida 

imposible, debido a que tamén consideraba que o mundo do ensino non era 

para as rapazas, orientoume, e aconselloume facer unha carreira, debido ás 

miñas altísimas notas. Comenteillo a mamá, que se negou rotundamente, como 

é obvio. Pasamos sen falarnos seis meses. No ano 1976, miña nai sufriu unha 

pulmonía que a levou á morte. No seu leito de morte, confesoume que fora unha 

boba cortando as miñas ansias de facer unha carreira, e que fora moi valente de 

optar por esa vida, antes considerada de homes. Isto foi o detonante. Despois 

de pasar dous anos traballando en casas de xente importante na vila, acadei os 

cartos suficientes para emprender a miña viaxe á Universidade de Santiago, co 

obxectivo en mente de cursar a carreira de arquitectura, como me aconsellara o 

titor, debido á miña paixón pola Física e o Debuxo.

Durante eses cinco anos, moitas veces me lamentei da miña decisión. 

Sen diñeiro apenas para comer, subsistía debido ao apoio do profesor de 

Debuxo Técnico, o señor Santiago. Adorábame, polo meu enorme empeño en 

sacar a carreira, partindo dunha aldea e familia tan pobres, e pola miña valentía 

para afrontar a viaxe a Santiago, sen apenas diñeiro para vivir. Sempre me dixo 

que era o exemplo dunha persoa emprendedora, sen medo a correr riscos. 

Grazas a el puiden sobrevivir. Deume cobixo e, moitas veces, comida, así como 

clases extra.  Axiña acabei a carreira, en cinco anos, cunhas das notas máis 

altas xamais rexistradas en Arquitectura. Cando volvín á casa a celebrar o éxito, 

na miña viaxe, encontreime co desastre. Meu pai morrera e meus irmáns 

estaban ao bordo da ruína. Fíxenlles a promesa de que sacaría a familia 

adiante, por mamá, que me apoiara na miña decisión de ir á Universidade. Coa 

axuda dos meus cinco irmáns e coa dolorosa venda dalgunha que outra 

posesión familiar, puiden abrir un pequeno gabinete de arquitectura. Todo isto 

ocorreu no ano 1983. Actualmente, estou ao bordo da xubilación. Grazas ao 

meu esforzo, ás horas que lle dediquei e a axuda de meus irmáns, actualmente 

o gabinete de arquitectura “Ester e familia” é, modestia á parte, o máis 

importante de Galicia. Corrin riscos bastante importantes na miña vida e rompín 

barreiras que onde eu vivía se consideraban irrompibles. Son unha persoa 

emprendedora á que, debido ao seu esforzo, todo lle foi ben.

Pablo Costa Cancio

2º premio do concurso de relatos da A. C. Os Matos

Categoría 3º - 4º ESO
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Juan Sama 2.0
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O pasado día 14 de maio coñecíamos a resolución definitiva do 

concurso de traslados de 2012 e, sendo egoístas, confirmáronse os 

nosos temores: ao noso querido director e compañeiro Juan Sama 

concedéronlle o traslado que pedía para o IES de Cacheiras. A partir do 

curso 2012-2013 terá o seu posto de traballo naquel instituto.

En ocasións a vida lévanos por camiños que, sen ser mellores nin 

peores, son simplemente diferentes do que tíñamos marcado no noso 

plano da vida. Iso foi o que lle sucedeu a Juan, que tivo que deixar o IES 

Perdouro camiño de Santiago de Compostela, para conseguir o 

reagrupamento da familia. E non é que tivese ningún problema con ela. 

Explícome:...

Resulta que a muller de Juan, Marisa Alonso, tamén é profesora de 

ensino secundario na especialidade de Hostalería e Turismo. Desde que 

aprobou a oposición -hai uns anos-, tivo varios destinos en diferentes 

puntos de Galicia (Lugo, Vigo, Santiago de Compostela...), sempre coa 

ilusión de obter praza no IES de Foz ou nas 

súas proximidades.  Finalmente, ante a 

imposibilidade de achegarse á Mariña, acabou 

por obter destino no CIFP Compostela, en 

Santiago, e decidiron establecer a residencia 

en Bertamiráns. Agora só faltaba reunir a 

familia na nova morada; faltaba que Juan 

achegase a súa praza á zona de Santiago.

Coñecín a Juan cando ambos estu-

dábamos Enxeñería Técnica Industrial 

(especialidade de Electrónica, Regulación e 

Automatismos) en Xixón, alá polo ano 1986. 

Por certo, tamén alí coñecín e compartín 

1

(1) O termo web 2.0 está asociado a aplicacións web que 

facilitan o compartir información, a interoperabilidade, o 

deseño centrado no usuario e a colaboración na rede.
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aulas con José Luís Fernández e con José Antonio Rivas, ambos 

profesores deste centro na actualidade, das especialidades de 

Electrónica e de Mecanizado respectivamente. Máis tarde souben que, 

antes de coñecernos, xa fóramos rivais xogando ao fútbol, el nos xuvenís 

do Foz e eu nos do Iberia de San Miguel de Reinante. Recordo aqueles 

grandes partidos de máxima tensión e rivalidade disputándonos o 

primeiro posto da táboa!

Tamén quero que saibades que o IES Perdouro non foi o primeiro 

centro educativo que dirixiu Juan. Antes de se dedicar á docencia no 

ensino público, tiña a súa propia academia. Era o “Centro de Estudios 

A4” e Juan axudaba a moitos alumnos de Foz e arredores a aprobar o 

bacharelato impartindo clases de Física, de Química, de Matemáticas, de 

Debuxo Técnico e Informática; a súa muller, Marisa, ocupábase das 

linguas estranxeiras. Eu mesmo tiven a honra de colaborar breve e 

modestamente nunha ocasión ensinando Matemáticas. Xa daquela, Juan 

elaboraba os horarios da academia co máximo esmero para que todos os 

alumnos puidesen acudir ás clases que necesitaban. Por certo, naqueles 

anos en que todo isto de internet botaba a andar (a principios dos anos 

noventa), na casa de Juan xa funcionou desde o primeiro momento e os 

amigos del acudíamos alí para enviar correos electrónicos e buscar 

información. 

No curso 1998/1999 iniciou a súa carreira no ensino público como 

profesor de Tecnoloxía, a súa especialidade, coa que demostra cada día 

un compromiso vital. Coa excepción do primeiro curso, no que estivo 

como interino no IES de Alfoz, traballou sempre no IES Perdouro. Nestes 

anos exerceu os cargos de xefe de departamento de Tecnoloxía, xefe de 

mantemento informático, participou en diferentes grupos de traballo, 

proxectos de innovación e seminarios; dirixiu con moito acerto e 

dilixencia o IES Perdouro desde xullo de 2006. Aínda que é de orixe 

asturiana, dirixiu o centro en galego, xesto que demostra o seu grao de 

compromiso, moi valorado por todo o persoal. Ese empeño implicou 

dedicación plena, tanto que Marisa tense posto celosa do instituto máis 

dunha vez. Se ben a súa antecesora no cargo Ana Robles (d.e.p.) xa 

promovera as novas tecnoloxías de forma importante, a xestión de Juan 

pode cualificarse como unha “explosión TIC”. Coa axuda do profesor 

José Luis Fernández como responsable TIC, impulsa as “tecnoloxías da 

información e da comunicación” en todas as frontes: fomenta a formación 



do profesorado neste campo, xeneraliza o uso dos recursos informáticos 

no centro (correo electrónico, páxina web, aula virtual Moodle...), leva a 

cabo a instalación de canóns de vídeo en todas as aulas, implántase o 

Plan Abalar no centro, esténdese a rede de datos a todas as aulas e 

dependencias, medra continuamente o número de ordenadores... Non 

teñades dúbida: no IES de Cacheiras pronto acabarán revisando o correo 

electrónico dúas veces ao día, utilizando o proxector de vídeo a diario, e 

consultando con frecuencia a súa web que estará sempre actualizada e 

que conterá infinidade de recursos. Axiña utilizarán a aula virtual.

Amigo Juan: sabemos que foi unha decisión difícil porque, aínda 

que levas o teu ser asturiano moi fondo, tamén é certo que o teu amado 

Foz che tira moitísimo. O IES Perdouro tamén: non resulta fácil facer as 

maletas cando te unes tanto a un colectivo, con todo o traballo e esforzo 

que lle dedicaches, polos intensos momentos que compartiches con esta 

xente que aquí estamos e tamén con toda a que por aquí pasou nestes 

trece anos.

Nós quedamos algo tristes pola marcha dun compañeiro coma ti, 

con tanto arraigo e impacto no centro, mais ao mesmo tempo moi alegres 

porque che desexamos o mellor, que nestes momentos é o feito de 

reunirte coa familia e poder compartir cada un dos días coas túas 

marabillosas fillas, Micaela e Adriana, e con Marisa (...sabes que estás 

en clara minoría?)

Sabemos que non nos faltarán novas túas porque ti non es dos que 

esquecen  facilmente os amigos. Ademais das visitas que nos farás 

sempre que poidas -e dos correos que nos enviarás con certa frecuencia, 

tamén veremos pronto a rede poblada de Blogs, webs, posts, etc do 

profesor Juan Sama do IES de Cacheiras. 

Continúa entrañable, cercano, sempre pendente das circunstancias 

persoais de cada un (...no bo sentido). Persoalmente teño a grande sorte 

de que esteas entre os meus amigos mais íntimos e, no nome de todo o 

persoal do IES Perdouro, podo dicir con total certeza que sempre terás 

tamén aquí un grande número de amizades sinceras. Moi boa sorte por 

Cacheiras e Bertamiráns!

Santiago Pérez
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Orla Bacharelato 2012
Xuño de 2012. Fin dunha etapa de seis anos; a terceira parte da 

maioría de idade que agora estreades. Neste curso acabastes de cicelar 

os vosos nomes no libro de honra do IES Perdouro.
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Julio, Cristian, Jairo, Nerea, Pablo, Nélida, Kike, Tania, Omar, Juan 

Mario, Diego, Aarón, David, Cristina, Bruno, Gorety, José Enrique, Daniel, 

Joseba, Laura, Lúa, Alain, Valentin, Iván: Parabéns! Moita sorte para as 

seguintes etapas do camiño. E recordade todos os bos momentos que 

aquí pasastes, “que soio volven/ os que recordan, compañeiros”.






