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EDITORIAL
Silencio. Óense voces individuais, distantes, intermitentes, procedentes de

distintos lugares. Soa un timbre atronador e acusticamente ferinte. E agroma o balbordo:
os risos, os comentarios xocosos, o abrir e pechar das taquillas, os saúdos, as
despedidas... Esta cadea de calma e bulicio sucédese ao longo do horario escolar.

Mais non é só isto o que ocupa as nosas horas. Resultaría monótono e pouco
próximo á realidade reducir o labor dos docentes e dos discentes a clases, cambios de
clases, recreo, clases e máis cambios de clase.

A nosa publicación demostra que o proceso de ensinanzaaprendizaxe é moito
máis ca iso. Reúne cada ano unha mostra da vida do centro. Maruxía adáptase en cada
edición ás novidades do curso e do contexto no que sae á luz. Trátase dun traballo de
grupo: dos autores dos artigos, do alumnado que realiza a maquetación, do profesorado
que corrixe e coordina...

Estamos seguros de que calquera contido se aprende mellor cando un ten que
elaboralo: redactar, corrixir, borrar, mellorar a redacción, maquetar, probar, modificar,
revisar... para alcanzar un resultado satisfactorio. Tamén comprobamos que a motivación
é maior cando a tarefa encomendada conta cunha finalidade práctica e inmediata. O
interese que se pon na escrita aumenta cando se sabe que o texto vai ser publicado.

Un dos moitos obxectivos desta publicación é mostrar a realidade das aulas, pero
tamén achegar as aulas á realidade. O mellor xeito de conseguilo é que o alumnado leve
a cabo tarefas que logo terá que realizar cando se incorpore ao mundo laboral. Este é o
exemplo de que o día de mañá os nosos rapaces poden ser xornalistas, deseñadores
gráficos, biólogos, ecoloxistas, arqueólogos, actores, escritores... E non será a primeira
vez; xa apuntaban maneiras.

Moitas grazas a todas e todos os que colaborastes para mostrar e desenvolver
estes dotes e talentos.

Miruca Parga Valiña
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Comezo este traballo falando do
home que lle deu nome a esta ciencia
chamada ecoloxía.

ERNST HAECKEL
Nace enAlemaña en 1834 e morre en 1919.
Este home foi un reputado biólogo e

filósofo alemán que popularizou o traballo
realizado por Charles Darwin, creando novos
termos como “ecoloxía”.

Foi catedrático da Universidade de
Jena. As súas ideas sobre o evolucionismo
foron recollidas no ano 1866 no seu libro
Morfoloxía xeral dos organismos. Desta obra,
adicou o segundo volume a Lamarck (creador
da teoría lamarckista) e a Darwin (autor d´A
orixe das especies)

Haeckel foi, moito máis que Darwin, o
gran responsable da integración da anatomía
e a embrioloxía na teoría evolutiva. Tamén el,
sostiña que todos os animais proveñen dunha
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Álvaro Crego Deán
4º ESO

soa forma ancestral. En 1866 anticipou o feito de que o material hereditario reside no
núcleo da célula.

Okölogie é o termo creado por Haeckel. Trátase dunha palabra formada por dous
lexemas de orixe grego: Oikos (“fogar”) e Logos (“coñecemento”).

DEFINICIÓN DE ECOLOXÍA
A ecoloxía é a ciencia que estuda as relacións dos seres vivos entre si e co seu

contorno. Esta ciencia investiga os procesos que inflúen na distribución e abundancia
dos organismos. Por exemplo, as cadeas ou redes tróficas constitúen un gran piar nesta
ciencia, xa que organizan dunha forma sinxela e fácil de entender as relacións entre os
produtores, os consumidores primarios, secundarios, terciarios e descompoñedores.

Agora ímonos centrar na repercusión que tivo esta ciencia na historia:

MOVEMENTO ECOLOXISTA
Tamén coñecido como movemento verde. É un movemento social, ideolóxico e

político que defende a protección do medio ambiente e suxire a necesidade de facer
modificacións significativas en todos os estados do mundo. Trátase dun cambio na
política ambiental.

Esta política nace cando se fai patente o deterioro do medio ambiente a causa da
repercusión das accións humanas. Cara ao terceiro cuarto do século XX, esta ideoloxía
comeza a saír á luz.



Rachel Louise Carson (19071964, Estados Unidos)
Rachel Carson, divulgadora estadounidense, escribiu un libro (Primavera

silenciosa) para dar un toque de atención sobre a “morte” do planeta Terra que se
estaba a producir debido á actividade humana. Neste libro culpaba á industria química
da crecente contaminación. Grazas a ela, o DDT (substancia tóxica que se empregou ao
longo do século XX para eliminar pragas pero que foi prohibida porque se estaba a
introducir nas cadeas tróficas e podía afectar á vida da flora e a fauna das zonas onde
se aplicaba) foi prohibido pola lexislación dos Estados Unidos. Trátase dun primeiro libro
divulgativo sobre o impacto ambiental.

Agora falaremos das organizacións
que máis repercusión teñen e tiveron a
nivel mundial e ao longo da historia:

World Wildlife Fund (WWF)
Esta organización nace en 1961, e

actualmente ten a sede en Suiza. O seu
lema é: “por un planeta mellor”.

É a maior organización conser
vacionista do mundo. O seu obxectivo é
conseguir que os humanos vivan en
harmonía coa natureza de cara ao futuro
(conservando a diversidade biolóxica,
garantindo un uso sostible dos recursos
naturais renovables, previndo coa redución
da contaminación, etc).
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Actualmente conta cuns 5 millóns de membros. WWF xoga un papel fundamental
na evolución do movemento ambientalista internacional.

Entre os seus obxectivos e estratexias destacan:
 Acabar coa venda ilegal de marfil de elefantes e rinocerontes.
 Reducir a contaminación e o vertido de substancias tóxicas.
 Terminar coa tala masiva de bosques, sobre todo na selva amazónica.
 Prohibir a venda de peles de animais como o tigre, o visón, o crocodilo, o leopardo...
 Frear a desecación, producida polo cambio climático, nos zonas húmidas (As
zonas húmidas, que antes eran desprezadas e empregadas como vertedoiros de
lixo, teñen actualmente unha gran importancia xa que albergan unha gran
diversidade de especies e nelas créanse ecosistemas de gran interese ecolóxico).

GREENPEACE
É unha ONG formada en Vancouver,

Canadá, no ano 1971. O seu obxectivo é
protexer o medioambiente intervindo en
diferentes puntos do planeta cando se cometen
atentados contra a natureza (caza de baleas,
tala de bosques incontrolada ...).

Tamén Greenpeace leva a cabo
campañas co fin de deter o cambio climático e a
utilización de transxénicos, diminuír a
contaminación, acabar co uso de enerxía
nuclear e das armas, protexer a biodiversidade...
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Esta organización conta con 2,8 millóns de socios. Unha persoa calquera pode
ofrecerse voluntaria para colaborar con Greenpeace. Non se require ningunha condición
física, non é cuestión da idade: o máis importante é a forza de vontade da persoa que
quere colaborar.

Agora trataremos unha faceta da ecoloxía en auxe nos últimos tempos:

AGRICULTURA ECOLÓXICA
A agricultura ecolóxica é unha forma de cultivo que se basea na utilización de

recursos naturais e en non empregar nin produtos químicos nin organismos
xeneticamente modificados co fin de obter unha maior produtividade. Grazas a esta
forma de cultivo consérvase a fertilidade da terra e respéctase o medio ambiente de
maneira sostíbel e equilibrada.

Por exemplo, o emprego de transxénicos en alimentos como o millo, o tomate, o
cacao e moitos máis é actualmente un grave problema. Moitas marcas (Chocolate Valor,
Chocapic, marcas de millo, legumes, verduras, etc.) traballan con transxénicos para
obter un maior rendemento e produtividade e isto é prexudicial para o ser humano;
incluso pode chegar a provocar cánceres.

Tamén a produción en masa prexudica o solo e provoca consecuencias como a
chegada de pragas.

O ideal é cultivar os produtos nunhas condicións óptimas, aproveitando as
condicións da terra e os produtos da zona. Sen invernadoiros, sen pesticidas, sen
degradar o solo: de forma natural.

Para rematar este traballo, pareceume interesante citar unha serie de especies da
Península Ibérica que se atopan ao bordo da extinción ou practicamente extintas.

Especies ibéricas en perigo de extinción
Son as seguintes: burro de Villalcampo, oso cantábrico, aguia real, aguia imperial,

quebrantaósos, pita do monte, lince ibérico, lobo ibérico e moitas máis que non serán
citadas na exposición pero que se encontran na mesma situación. Mais, en especial,
gustaríame facer un “chamamento” a todas as persoas para que se concienciaran sobre
o perigo de extinción que está a sufrir un animal cotiá, que antes podiamos ver en
calquera xardín, pero que, agora, por culpa da contaminación e as perturbacións
urbanas non se pode atopar tan doadamente. E ese insecto é a abella.

Como todos sabemos, a abella constitúe un piar fundamental no desenvol
vemento dos ecosistemas xa que cumpre un papel primordial na polinización das flores.
E sen plantas ningún ecosistema se sostería.

O outro día escoitei nun programa de Radio Nacional 3 que o día en que as
abellas se extingan, a humanidade tardaría catro anos en facelo. Así que, amigos, temos
que actuar. Non só pola abella, senón polos animais, plantas, fungos e todo o noso
planeta. O máis bonito que existe neste mundo é a natureza. É unha pena o que se está
a facer co noso medio, aínda que, en realidade, nós mesmos incitamos a este tipo de
condutas, desgraciadamente.



PRESENTACIÓN DE
"Emily on the road"
NA MARIÑA

Sara Gil Cordido

O día 26 de novembro tivemos a oportunidade de participar na presentación de
dous libros de Ramón Blanco: un Vida e obra de Francisco Añón e outro Emily on the
road. Mais non tería sentido explicar o desenvolvemento dos eventos sen facermos
referencia á importancia do escritor na vida dos alumnos e alumnas entre eles eu que
este ano cursamos 1º de BAC no Instituto Perdouro de Burela.

En xuño de 2011, finalizamos o curso de 3º da ESO e despedimos o substituto
que nos dera clase durante 5 ou 6 meses, debido a unha baixa da nosa profesora de
Lingua Galega. Aquel profesor que se adicou a aguantar as nosas lerias foi Ramón
Blanco, que nese pouco tempo despertou entre nós un aprecio enorme, ben pola súa
maneira de tratarnos, ben pola súa personalidade ou o que é máis probable por unha
mestura das dúas. Por iso, logo de case un ano e medio, recibimos con entusiasmo a
comunicación que nos fixo o noso actual mestre de que íamos ter a oportunidade de
desfrutar da presentación dos libros.

Situámonos xa no día en que todo aconteceu. Ás 13:10 daquel luns fomos para a
biblioteca do instituto. Todos sentamos e agardamos, expectantes, a que Moncho resulta
estraño para nós tratalo de Ramón aparecese pola porta. Logo duns minutos, entrou
aquela persoa á que tanto agarimo lle gardamos. Un sorriso inundou ao instante as nosas
caras e a del. Sentou na longa mesa que estaba fronte a nós, e Bernardo introduciu a
presentación de Vida e obra de Francisco Añón. Cando este rematou, tomou a palabra
Moncho para agradecernos a nosa asistencia. Asegurou que estaba moi ledo de atoparse
alí e explicounos diversos aspectos tanto da súa vida como da de Añón, incluíndo o
motivo de elexir este escritor como referencia para o seu libro. Soubemos que foi
determinante o feito de gañar con 17 anos o premio de poesía Francisco Añón, o que o
levou a informarse sobre quen fora esa personalidade. Coñecemos que o poeta Añón
viviu no século XIX e que a súa familia era moi coñecida na comarca comprendida entre
Muros e Noia. O seu padriño, un cura, ensinoulle o mundo das letras e encamiñouno,
máis tarde, a estudar no Seminario. Tamén se fixo fincapé en que no ano 1966 a Añón
foille dedicado o Día das Letras Galegas, moito antes que a outros escritores hoxe máis
coñecidos. Entre eses e outros moitos datos, chegou a hora do xantar.
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Chegamos ao restaurante.
Algúns alumnos, algúns profesores,
Moncho e os seus acompañantes
–Manuel L. Rodrigues, o editor de
Acha Escrava; a escritora Iria Lago;
e o músico Pablo Sax comemos
todos xuntos nunha longa mesa, que
xa tiñamos reservada. O xantar
transcurreu entre risos e anécdotas.

Para nós, foi unha grata
experiencia poder comer con
Moncho e os demais profesores (e
cremos que para eles tamén o foi
comer con nós).



A conversa foi animada e estivo misturada con algunhas bromas que nos facíamos
uns aos outros, risos e incluso algunha que outra foto, para ter probas materiais do
momento nun futuro!

Chegou o remate do xantar e houbo que volver ao centro. Pola tarde tiñamos
clase! Mais ese día non era a materia de Inglés, coma sempre. Desta vez os cincuenta
minutos centráronse en coñecer Emily on the road, o novo libro do noso mestre. Fixeron
a introducción o editor e Iria Lago, a escritora que identificou a Moncho como o seu
mellor amigo. Feitos os honores, o escritor convidado aclarounos que a historia central é
o traxecto dun condutor que no camiño atopa unha rapaza (Emily) e a recolle. Xuntos
emprenden unha viaxe entre o escuro e a morte, nun ambiente sombrío. En plena
travesía, a parella de viaxeiros facendo varias paradas. En conclusión: o libro céntrase
nunha partida, unha ruta e unha arribada un tanto misteriosas, que o autor escribiu en
homenaxe a un vello amigo e á escritora estadounidense Emily Dickinson. Resultounos
especialmente agradable saber que parte do poemario foi escrito na súa etapa en Burela
cando nos deu clase a nós!

Tras os preámbulos, Ramón Blanco comezou a ler. Pablo Sax comezou a tocar. E
verso tras verso, nota tras nota e sensación tras sensación, conseguiron cautivarnos.
Esta vez non eramos só os de 1º de BAC, senón que tamén estaban alumnos de 4º da
ESO e diversos profesores (entre eles Ramón Reimunde xa xubilado do IES de Foz e
Julia Labrador, docente de Literatura na Universidade Complutense).
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As palabras saíron
da boca do declamante
unha detrás doutra e a
orixinalidade do que lía
captaba a nosa atención,
sen ningunha dúbida. Non
era un poema como outro
calquera; probablemente
os alí presentes nunca
escoitáramos un igual.

A maneira de relatar
o que lles acontecía aos
viaxeiros, a maneira de
transportarnos a un mundo
de escuridade e de millei
ros de sensacións era
realmente especial.

Así foi como chegou o final. O escritor rematou de ler o fragmento e nós
quedamos con ganas de máis. Un aplauso inundou a sala. Un éxito total. Despedímonos
del e marchamos para a aula, xa que aínda tiñamos outra clase. Mais quedamos
agardando á próxima vez para ver a Moncho e para botar unhas risas con el, coma
sempre. Queremos que volva a cautivarnos cuns cantos versos e que nos faga soñar.
Queremos imitalo, seguilo; desexamos ler máis do que el escribe… Xa que falamos de
desexos: desexámoslle todo o mellor a ese grande escritor, ao grande poeta. Oxalá teña
moita sorte con estes dous libros e con todos os que quedan por vir. Nós estaremos
dispostos a contribuír, aínda que sexa simplemente con lembranzas da estadía en
Burela.

Tesnos gañados, Moncho!



ACTIVIDADES ANUAIS DO ENDL E DO PIL:
traballamos en galego todo o curso
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PROXECTO NEO – RADIO EDUCATIVA
Proxecto Neo é o resultado da colaboración entre Radio Burela e a área de

Innovación Educativa do Instituto Perdouro
Leva en antena dende o mes de xaneiro de 2012 todos os mércores entre as 5 e as

6 da tarde.
O programa Proxecto Neo ten como protagonistas os neofalantes en galego, as fillas

e os fillos adoptivos da nosa terra.
Proxecto Neo recolle as voces que se incorporaron recentemente á nosa cultura e

que lle dan tanta vitalidade como os que a adquiriron na infancia. Son persoas que viñeron
de Castela, de Asturias, de Andalucía, Madrid... ou que viñeron de diversos países do
mundo e chegaron a Galiza e se integraron na cultura tradicional. Tamén se inclúen neste
grupo as persoas das grandes cidades galegas que se comezaron a desenvolver
totalmente no idioma galego sendo xa adultas.

Un mundo e oportunidades de participación
PROXECTO NEO é unha iniciativa de radio educativa feita por profesorado e

alumnado dos institutos de Burela. Trátase dunha actividade de reforzo da aprendizaxe
como o son as conferencias, as excursións ou os intercambios entre centros escolares.

Cada semana, o programa é o resultado da implicación activa de nove persoas,
baixo a coordinación dos Equipos de Dinamización Lingüística. Este grupo de traballo
selecciona o alumnado colaborador, fai os primeiros contactos coas persoas convidadas,
marca as datas para as entrevistas, redixe os textos documentais e consensúa a
selección musical. Durante a emisión do programa, o protagonismo é compartido polas
persoas entrevistadas, polos locutores habituais e polo alumnado que axuda na locución
e que está encargado da atención ás redes sociais e da reportaxe fotográfica.

PROXECTO NEO emítese sempre en directo todos os mércores en Radio Burela
de 5 a 6 da tarde. Facilitamos a participación do público, porque pretendemos conseguir
unha comunicación bidireccional.

PROXECTO NEO:
Escola de comunicación
En cada programa, o

alumnado ten a posibilidade de
realizar traballo cooperativo con
prácticas de locución e de
redacción. Pode participar nunha
actividade que favorece a
concentración e a atención ao
contexto comunicativo; e ten en
Proxecto Neo unha fonte de
coñecemento interdisciplinar.

Redes sociais
Estamos activamente presentes na redes sociais, ferramentas que nos permite tecer

unha rede de comunicación cos nosos radioíntes.
Seguídenos no Facebook, no Twitter e no Tuenti. Convidámosvos a que participedes

nos foros.
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ESTAMOS NAS REDES SOCIAIS: TWITTER E FACEBOOK
Este curso empregamos para a difusión de cantas actividades se realizaron no

centro as redes sociais. Naceron o noso twitter e o noso Facebook! Co propósito de estar
sempre conectados fóra da aula co noso alumnado e participar en iniciativas de fomento
do uso do galego usamos estas novas ferramentas. Queremos que as redes sociais non
sexan algo propio só dos rapaces e paralelo ás aulas. O noso desexo é que entren dentro
delas e formen parte do proceso de aprendizaxe.

Xa conseguimos ser o segundo centro de Galicia rechiando un fragmento do poema
“Deitado rente ao mar” de Celso Emilio Ferreiro nunha actividade que conmemoraba o
centenario do seu nacemento o 12122012.

PERDOURANDO: O BLOG DO ENDL
Hoxe en día non se pode entender a competencia nunha lingua sen o uso das

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Moitas das actividades que se realizan no
centro en lingua galega empregan os medios informáticos. Os rapaces crean nubes de
palabras, videopoemas, paneis dixitais e realizan gravacións con imaxe e son. Todo iso se
plasma no blog do Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística do centro.
Convidámosvos a visitalo: http://perdourando.blogspot.com.es/

20 NÚMEROS DE MARUXÍA: A REVISTA DO IES PERDOURO
Durante vinte edicións consecutivas leva saíndo á luz no IES Perdouro a revista

Maruxía. O ano próximo celebraremos o vixésimo aniversario. Esta publicación acolle
artigos pertencentes a calquera membro ou exmembro da comunidade educativa do
centro.

Nos últimos anos, edítase baixo a dirección de dous profesores que se ocupan de
coordinar os labores do equipo de redacción e o do de maquetación. O alumnado de 1º de
Bacharelato é o encargado de maquetar cada unha das edicións anuais.

O contido da revista céntrase nas actividades complementarias e extraescolares
realizadas durante o curso e tamén en textos de creación e investigación. Nesta edición
mesmo contamos cunha ampla sección de entretidos pasatempos que nos porán a pensar.
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Os gañadores: Sony Monteiro,

Seguimos no podio!!! Un ano áis, celebrouse o V
Concurso Galego de Robótica, celebrado o día 25 de
febreiro no edificio da Fundación Barrie situado na
fermosa cidade da Coruña. onde o instituto Perdouro
quedou en primeira posición combatendo entre os máis
de 1000 estudantes de 29 centros de toda Galicia.

Novamente o primeiro premio foi para alumnos do
Ciclo Medio de Instalacións de Telecomunicacións (IES
Perdouro) no que estudan os tres alumnos do grupo
gañador: Sony Monteiro, Francisco Javier Díaz e Raúl
González.

Noraboa e grazas aos profesores e ao centro por poder participar nesta iniciativa e
esperamos seguir marcando tendencia. Sorte aos participantes da VIª edición do concurso, que
"esperemos" que non nos baixen do podio, e menos dous escalóns. Je, je!

Fran Xavi Garvá
Ciclo Medio de Instalacións de Telecomunicacións

Francisco Javier Díaz e Raúl González



Deseña a túa estrela
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Polo Nadal, na clase de Plástica fixemos unha estrela.

Podes probar a facela, para iso precisas unha cartolina, cola branca ou

pegamento, tesoiras, regra, escuadra e cartabón:

1  Facer un icosaedro coa cartolina.

2  Construír vinte pirámides de tres lados de base (triángulo equilátero) da

medida igual ás arestas do icosaedro (deixando sempre pestanas para pegalo).

3  Pegamos as pirámides ás caras do icosaedro e, xa está !!!!

Quedounos moi ben.

Carla Bolaños, Alexandra Granda e Andrea Lorenzo  4º ESO

Icosaedro

Pirámide



LONDRES 2012

14

por Lara Bello e Claudia Balseiro  1º Bac
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OBRADOIRO DE ARQUEOLOXÍA

Un luns pola tarde do mes de marzo os alumnos de 2º de ESO do IES Perdouro
fomos ao pavillón dos Institutos facer un obradoiro de Arqueoloxía. Acompañáronnos
profesores do centro e dúas arqueólogas de Pontevedra.

Ao chegar déronnos uns palillos e unhas plumas para facer un pincel artesán que
iamos utilizar para pintar nas paredes.

Cada grupo desenvolveu un traballo distinto. Os nosos compañeiros de 2º A fixeron
pintura rupestre en papel de estraza colocado na parede. Mentres, nós, os de 2º B,
debuxamos figuras prehistóricas nunhas pedras. Para isto, utilizamos outra pedra máis
pequena e, para repasar o debuxo, empregamos carbón mineral. Ao rematar o debuxo
quedou moi bonito e puidemos levar as pedras para a casa. Nelas estaban representados
animais prehistóricos como o mamut, o bisonte e cervos.

Na segunda parte do obradoiro, os da miña clase fomos facer o que fixeran os de A
na fase anterior.

Cos nosos pinceis, fomos ata as paredes do pavillón onde as monitoras nos
explicaron como debiamos facelo.

Tamen nos ensinaron algúns métodos de pintura rupestre como por exemplo o
soprado sobre a man. Isto consistía en soprar a través dun tubo a unha cuncha chea de
pintura e poñer a man na parede para que quedase debuxado o perfil desta.
Organizámonos en grupos e cada un debuxou escenas de caza e animais.
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Artur Penabade Cociña  2º ESO B



MALALA CAEU,
PERO VOLVERÁ LEVANTARSE

Malala Yousafzai, nacida o 12 de xullo de 1997 en Mingora, é unha estudante,
activista e blogueira pakistaní.

A rapaza narraba nun blog para a BBC o réxime de terror que estaba a experimentar
o Swat, a súa rexión de orixe, baixo o pseudónimo de Gul Makai, pero a súa identidade
acabou desvelándose e a partir de entón foi vítima de ameazas.

É necesario recordar que en Pakistán os talibáns estableceron o peche obrigatorio
das escolas privadas e prohibiron a educación das nenas entre 2003 e 2009.

O 9 de outubro, Malala foi agredida por un talibán mentres estaba a esperar o
autobús tras a saída do colexio. Alí, o home identificouna e disparoulle cun fusil: un tiro no
colo e outro na cabeza. Tamén resultaron feridas outras estudantes.

Este acontecemento provocou que todo o pobo se unira en defensa de Malala e da
súa loita.

O 10 de outubro, o minitro de Interior, anunciou que o agresor fora identificado. Malala
recibiu o apoio de Obama, Hillary Clinton, Madonna e Angelina Jolie, entre outros.

O 15 de outubro trasladárona a un hospital do Reino Unido onde se recupera
favorablemente das súas feridas. Durante este tempo o único que lle importaba era volver
aos estudos.

Malala xa recibira o Premio Nacional da Paz 2011 de Paquistán, pola súa defensa da
educación das nenas e agora mesmo existe unha campaña para que lle concedan o Premio
Nobel da Paz 2013.

“O FUTURO DE PAQUISTÁN PERTENCE A MALALA
E AOS MOZOS VALENTES COMA ELA”
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Carla, Andrea Gómez, Xiana, Saray,
Andrea Rega, Andrea Lorenzo e Estela  4º ESO



UN ANO DE TEATRO NAS AULAS

Durante este curso celebrouse no IES Perdouro un obradoiro interdisciplinar no que
participaron os Departamentos de Lingua Galega, Educación Plástica e Visual, Tecnoloxía,
Música e Actividades Complementarias e Extraescolares coa Coordinación do Equipo de
Normalización e Dinamización Lingüística do centro.

O alumnado de 3º de ESO traballou en todas as áreas anteriores algún dos aspectos
necesarios para conformar unha obra teatral protagonizada por monicreques. Neste obradoiro
os alumnos elaboraron os bonecos, redactaron a peza dramática, construíron a estrutura do
teatro e escolleron a música e efectos sonoros necesarios para as obras.

Os propios rapaces e docentes explícannos como se desenvolveron os distintos
labores en cada unha das áreas:
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Parte plástica
Coa axuda de Cristina, a profesora de Plástica, levamos a cabo os seguintes pasos para
elaborar os monicreques que protagonizarían as diferentes pezas teatrais:
 Cada un realizou o bosquexo de como imaxinaba o seu boneco debuxando planta e perfil.
 Despois, tallamos cun cutter as bólas de poliespán que servirían de cabeza aos
monicreques.
 Acto seguido, démoslles forma coma no bosquexo con pasta de papel, creando as orellas, o
nariz, as cellas...
 Cando a bóla estivo recuberta e a cara moldeada deixamos secar a pasta.
 Unha vez que secou, pintamos a cara do personaxe.
 Por último, eliximos os distintos tecidos para a vestimenta dos monicreques e engadimos o
cabelo, sombreiros e outros detalles para a súa caracterización.
Na aula de Plástica tamén revestimos a estrutura do teatriño con tea para que non se nos vise
mentres manipulamos os bonecos e pintamos os decorados de madeira que deseñamos na
aula de Tecnoloxía.

Víctor Cabarcos Val e Mario Nieto Fraga

Con motivo do Día das Letras dedicado a Roberto Vidal
Bolaño veuse desenvolvendo no IES Perdouro un obradoiro

de creación de espectáculos de títeres
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Parte lingüística
Nas aulas de Lingua o traballo desenvolveuse do seguinte xeito:
 En primeiro lugar, recibimos a visita de Ton Arenas, o principal compoñente da compañía
Mircromina Teatro de Títeres, especializada en interpretar espectáculos protagonizados por
monicreques.
 Presenciamos algunha das súas representacións e atendemos ás súas explicacións sobre
aspectos relacionados coa posta en escena do teatro de títeres.
 Mostrounos a estrutura do seu teatriño por dentro, a importancia da habilidade coa que se
manipulan os bonecos e a relevancia da música que acompaña a interpretación.
 Nós mesmos puidemos poñer en escena dúas pequenas historias protagonizadas por
monicreques e manipular os bonecos.
 A sesión anterior resultou moi amena e de contando nos puxemos mans á obra para redactar os
argumentos das nosas propias historias na clase de Lingua.
 Logo, coa axuda dos profesores de galego, convertemos os textos narrativos en textos
dramáticos e Ton volveunos acompañar para introducir algunhas correccións e ensinarnos
conceptos relacionados co ámbito do teatro.
 Durante sucesivas sesións ensaiamos a voz e a entoación que ía ter cada un dos nosos
personaxes e pouco a pouco ía chegando o día de estrear as nosas pequenas grandes obras.

Aitor Eijo Oroza, Diana Gonçalves Sanches e Alejandro Ramil García

Parte musical
Unha vez que comezamos a ensaiar as obras deca
támonos de que necesitaban algúns efectos sonoros e
acompañamento musical en determinados momentos:
 Buscamos en internet páxinas con música e efectos
sonoros libres.
 Dependendo da acción, eliximos músicas con ritmos
máis rápidos ou máis lentos.
 Tendo en conta tamén o espazo onde se
desenvolvese a historia, buscamos distintos sons
ambientais como sirenas de policía, as ondas do mar,
un asubío, o rechouchío dos paxaros.
 Descargamos os arquivos necesarios nun portátil e
nunha memoria USB para poder contar con eles á hora
da representación.
 Fixemos un ensaio para saber en que momento da
obra o compañeiro encargado do son tiña que pór a
música ou os distintos sonidos ambientais.

Miruca Parga Valiña

Parte tecnolóxica
Os alumnos de 3º de ESO do I.E.S. Perdouro construímos o escenario necesario para a
representación das obras de monicreques na aula de Tecnoloxía.
 Primeiro pensamos como fabricar o escenario. Cando xa todos nos puxemos de acordo
comezamos a deseñalo.
 Unha vez deseñado, calculamos as medidas para que todos os alumnos puideran estar
cómodos á hora da interpretación.
 Logo comezamos a cortar a madeira coas medidas seleccionadas polo profesor de Tecnoloxía,
Javier, mais os alumnos.
 Cando a madeira xa estaba cortada, pasámoslle lixa a todos os listóns e logo colocámolos
nunha mesa e comezamos a unilos.
 Cando o escenario dos monicreques xa estaba listo, botámoslle cera e por fin foi posible dicir: “O
espectáculo pode comezar!”

Annie Villalba, Claudia de Jesus Gomes Mendes e Yudit Varela Alves



VIAXE Á NEVE 2013

O martes 5 de febreiro os alumnos de 1º de Bacharelato puxeron rumbo ao
albergue de Felechosa, situado en Asturias. A saída estaba fixada para as catro da
tarde na estación de autobuses de Burela. Durante a viaxe, os alumnos amenizaron o
traxecto cantando os éxitos recollidos nun CD gravado pola nosa compañeira Begoña
Fachal. Todo isto foi grazas á colaboración do condutor que nos leva acompañado en
tantas viaxes, José Luis.

Chegamos sobre as sete da tarde ao que sería o noso fogar nos vindeiros catro
días. Logo de facer o reparto de cuartos e instalarnos, realizamos unha breve visita
ao pobo, xa que a cea estaba programada para as nove. Despois de cear reunímonos
todos nunha sala común e, posto que eramos os únicos hóspedes, puidemos gozar
libremente desta estancia ao noso antollo. Algúns dos nosos compañeiros levaron
xogos de mesa, cos cales estivemos xogando todos ata que o sono se apoderou de
nós.

Ao día seguinte non nos foi doado levantarnos pero a ilusión que tiñamos por
esquiar, xa que a maioría de nós eramos principiantes, fíxonos comezar o día con
entusiasmo. Despois de almorzar apenas dúas galletas por persoa, xa que foi o único
que nos ofreceron, dirixímonos á estación de Fuentes de Invierno. Ao chegar,
dividíronnos en dous grupos: o dos que escolleron snow e o dos que se decantaron
polos esquís. Despois do reparto da equipación, subimos nos telesquís, cada grupo
co seu correspondente monitor, ambos moi agradables. Unha vez xa na pista,
déronnos unhas leccións básicas e dispuxémonos a levalas á práctica, mais un
temporal estaba a piques de xogarnos unha mala pasada. Rondaba a unha da tarde
cando chamaron aos monitores para advertilos de que debiamos abandonar as pistas
ou do contrario non poderiamos regresar ao albergue debido á forte nevada.
Xantamos uns bocadillos e pasamos a tarde descansando nos nosos respectivos
cuartos.

O xoves espertamos sobre a mesma hora, almorzamos e comunicáronnos que
debido á intensa nevada o acceso ás pistas estaba cortado. Estivemos esperando
durante toda a mañá a ver se o temporal amainaba e podiamos aproveitar as clases,
mais iso non sucedeu posto que seguía a nevar e continuabamos sen poder subir.
Ofrecéronnos a alternativa de facer unha ruta cunhas raquetas que se colocan nos
pés para andar mellor pola neve e decidimos saír ao exterior dese xeito. Cando
chegamos ao cumio do traxecto entretivémonos tirándonos bólas de neve. O máis
prexudicado foi Toni, un dos profesores que nos acompañou. O descenso foi
aderezado por numerosas caídas, sobresaíndo as de Claudia Balseiro. Chegamos ao
albergue cansos e satisfeitos coa actividade. Despois da cea volvémonos a reunir na
sala común e estivemos compartindo numerosas vivencias.

Para o venres estaba programado esquíar durante a mañá e parte da tarde
pero a estrada seguía intransitable polo que, todos decepcionados, fixemos a maleta
e decidimos pasar a mañá no centro comercial máis grande de Oviedo. Alí xantamos
e despois dun pequeno percorrido polas tendas saímos rumbo a Burela.

En conclusión, pese a non poder levar a cabo as clases de esquí programadas,
pasamos uns marabillosos días. Non faltaron os sorrisos nin as mostras de agarimo e
compañeirismo que é o que realmente recordaremos co paso dos anos.
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por Claudia Balseiro e Lara Bello  1º Bac
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ACTIVIDADES DURANTE A SEMANA DAS
LETRAS GALEGAS

RUTA LITERARIA POLA TERRACHÁ
Para coñecer de preto a realidade

literaria máis próxima á nosa comarca, o
alumnado de 1º de Bacharelato visitou as
localidades de Castro de Rei e Muimenta. Na
primeira parada realizaron a pé un tramo da
ruta dos escritores do Azúmara. Ao bordo do
camiño foron atopando poemas de Darío
Xohán Cabana, Margarita LedoAndión, etc.

Arredor da antiga escola de Muimenta,
tiveron que procurar distintas inscricións con
composicións doutros autores chairegos como
Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé A. Crecente
Vega, etc.
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CAMPAÑA “GÚSTAME O GALEGO”
O alumnado de 2º de ESO participa

no desenvolvemento desta campaña de
fomento da lingua. Os rapaces crean frases
suxestivas sobre o uso do galego que
escriben e decoran para logo fotografarse
con elas.

Trátase dunha campaña que se leva a
cabo por toda Galicia e promove a reflexión
sobre a necesidade da normalización do
galego en distintos ámbitos e situacións.

Prestámosvos un dos nosos lemas:
“Gústame... LER O XORNAL EN GALEGO”.

CORRELINGUA 2013
Os rapaces de 3º de ESO

acoden á convocatoria anual do
Correlingua na Mariña. O alumnado
participa na camiñata a prol da lingua,
que nesta ocasión se celebra en
Mondoñedo, e asiste á lectura do
manifesto gañador deste ano e a
diversas actuacións musicais.

Este curso, xa que o día das
Letras está adicado a Roberto Vidal
Bolaño, os estudantes do IES Perdouro
terán a oportunidade de asistir a unha
representación teatral, a da obra Fonda
Lurditas, interpretada por rapaces de
centros escolares mindonienses.



Viaxe a
Lugo

Ás 8:30 da mañá do día 5 de decembro os alumnos de 3º, 3º PDC e 4º de Francés
saímos con dirección a Lugo. Ás 10:30 chegamos e deixáronnos un tempo libre para
poder almorzar. Acto seguido fomos visitar o Centro de Interpretación da Muralla.

O centro compoñíase de tres andares sen contar co andar de entrada. No primeiro
andar os paneis trataban sobre a construción da muralla e ademais vimos un vídeo no
que unha sentinela contaba a historia e a función defensiva do gran muro que rodea
Lugo. No segundo andar, nos paneis aparecían as distintas portas da muralla e
visionamos un vídeo sobre as transformacións desta construción. No último e terceiro
andar, estaban expostos os distintos accesos á muralla, é dicir, as distintas escaleiras ou
rampas polas que se pode subir ao adarve.

Cando saímos do Centro de Interpretación fomos visitar a Casa dos Mosaicos.
Tratábase dunha casa patricia duns catro mil metros cadrados. Nela había catro
comedores, un para cada estación do ano. Tamén se conserva un debuxo coa forma
dunha esvástica, que logo utilizaron como símbolo os nazis, pero que xa existía dende
moito antes. A casa contaba cun sistema de canalización para as augas residuais; tiña o
chan radiante como sistema de calefacción, que para aquela época era algo moi
avanzado. Estaba situada ao pé dunha especie de praza pública onde se xuntaba todo o
mundo. Esa praza era coñecida co nome de “foro”. Na casa vivía unha das persoas que
representaba a Roma en Lucus Augusti. Cómpre engadir tamén que da casa só se
podían ver 300 metros cadrados escasos dos catro mil metros cadrados escavados.

Despois dirixímonos á Praza Maior e alí tivemos que buscar monumentos e
inscricións dedicadas a distintos autores galegos para poder responder a un cuestionario.

A mediodía fomos xantar ao centro comercial As Termas, ás aforas de Lugo.
Despois de xantar tivemos un tempo libre e logo fomos ao cine ver “Astérix y Obélix al
servicio de su majestad”. Unha vez rematada a película volvemos a ter un pequeno
tempo libre e despois saímos para Burela logo de pasar un bo día cos compañeiros.
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Aitor Eijo Oroza  3º ESO



INTERCAMBIO BURELAJANZÉ
Acollida dos franceses en Galicia

Álvaro Ferreira Martín e Inés Pardo Parra  3º ESO B

O pasado 12 de marzo foi un día moi especial para todos os alumnos de 3º e 4º
de ESO que participabamos no Proxecto de Intercambio do Comenius. Por que? Porque
esa tarde chegaron os nosos correspondentes francófonos.

Xa pola mañá se notaban os nosos nervios e o único que falabamos cos nosos
compañeiros era sobre o que iamos facer, como o pasariamos, como serían os nosos
futuros amigos… Pola tarde todos fomos, cun nó no estómago, cara á estación. Moita
xente semellaba por fóra que non estaba nerviosa, mais todos estabamos algo. Tras
unha pequena espera que se nos fixo eterna, puidemos divisar o seu autobús. Tras as
presentacións, dirixímonos cos recén chegados ás nosas casas, posto que tiñamos
moita fame. Comezaron aí os primeiros problemas para comunicarnos: nerviosismo,
vergoña… Aínda que sempre portabamos connosco un sorriso, o primeiro día falamos
pouco. A pesar diso, fómonos coñecendo máis e ata puidemos xogar á Play Station,
costume que se repetiría todos os días á noite.

Ao día seguinte todos tiñamos gañas de falar cos nosos amigos e poder
comentarlles todo o que fixeramos aquela tarde. Algúns falaran máis, outros menos,
pero todos estabamos contentos. Cada un de nós destacaba algún costume francés que
nos resultaba estraño; o mesmo que farían os rapaces estranxeiros cos nosos.

Nos dez días que pasaron en España non nos deu tempo a aburrirnos debido ás
numerosas actividades que nos tiñan preparadas para o nosa diversión: os galos
visitaron a fábrica de Sargadelos, a fábrica de papel de Navia, viaxaron ata a Fundación
TIC de Lugo e elaboraron un Telexornal, visitaron a recoñecida Praia das Catedrais,
puideron contemplar a fermosa vista de Burela dende o Monte Castelo, foron acollidos
no Concello, tamén no instituto polo director, Santiago Pérez. e viaxamos todos xuntos á
Coruña e a Santiago de Compostela.
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O sábado á noite xuntámonos todos
para cear a fin de coñecernos un pouquiño
máis e poder estar todos xuntos. Os días
que non tiñamos ningunha actividade
planificada xuntabámonos todos no
parque e incluso o último día, o máis
caloroso de todos, fomos ata á praia, para
poder soportar a calor e pasar os
derradeiros momentos xuntos á beira do
mar. Na praia foi cando comezaron a brotar
as primeiras lágrimas de tristeza dos nosos
ollos, posto que a despedida estaba cada
vez máis cerca.

E así chegou o momento da partida;
a maioría de nós choramos como
auténticos nenos pequenos; a estación de
autobuses encheuse de bágoas, abrazos e
promesas de "volvérmonos a ver". O
autobús partiu cos correspondentes fran
ceses dentro, e nós volvemos ás nosas
casas bastante tristes, para pasar unha
noite sen ninguén con quen rirse por
primeira vez dende había un tempo.

Foi unha experiencia enriquecedora e moi interesante para todos nós. Eses
nervios previos, esa vergoña, que a xente pode pensar que é malo para nós; eu non os
cambiaría por nada. Aprendemos a convivir con outra persoa con costumes diferentes e
melloramos notablemente a nosa soltura na fala oral. Coñecemos moitísima xente nova
e grazas ao Intercambio puidemos facer novos amigos, tanto bretóns como os galegos
que non coñeciamos tanto. Iso si, coma sempre, houbo algún que se quedou con algo
máis que unha amiga francesa.
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COMENIUS 2013  VIAXE A FRANCIA
Simón Rodríguez Rouco & Sergio Rivas Baliña  3º ESO B

Este ano produciuse unha
nova edición de intercambio entre
alumnos do instituto IES Perdouro
e o collège Jean Monnet de Janzé,
na Bretaña francesa do 1 ao 13 de
abril. Mais a primeira parada antes
de chegar á Bretaña foi París.

Era luns, día 1 de abril do
2013, ás 18:00 h., na estación de
autobuses de Burela e o ansiado
día chegara: marchabamos a
Francia. Estabamos moi emocio
nados xa que levabamos
agardando ese momento durante
dous anos. Metemos as maletas
no autobús, despedímonos das

nosas familias e amigos e marchamos. Foi unha viaxe longa, nada máis e nada menos que
de 16 horas, pero a viaxe estivo ben. Escoitamos música, falamos, etc... Chegou a hora de
durmir, foi un momento dificil xa que non nos dabamos acomodado, mais, pouco a pouco,
conseguímolo.

Sobre as 7 da mañá do día seguinte paramos a almorzar xa en Francia e despois
diso, seguimos a nosa viaxe; tan só quedaban unhas 5 horiñas. Eran as 12 da mañá e xa
podiamos observar dende a entrada de París a fermosa Torre Eiffel. Estivemos buscando o
sitio onde iamos xantar e, mentres tanto, Karina e Loli íannos explicando o que íamos
vendo. Demos co sitio e fomos a comer. Despois tivemos un anaco de tempo libre para
mercar souvenirs. Máis tarde, andamos camiñando polo centro de París vendo máis
detidamente os monumentos, que son moitos. Chegamos á catedral de Nôtre Dame, xoia do
gótico. Era o 850º aniversario da súa construción, entramos dentro e puidemos ver que hai
moitas vidreiras espectaculares, ademais de moitos chineses visitándoa. Logo subimos no
BateauMouche para percorrer o río Sena dende onde puidemos admirar moitos
monumentos da cidade e dirixirnos ata a Tour Eiffel para reservar as entradas para o outro
día. Probamos as crêpes parisinas e por fin puxemos rumbo ao hotel, que estaba ás aforas
de París. Instalámonos nas nosas habitacións, moi cómodas, e baixamos a cear. Á comida
custounos uns días acostumarnos. Recordo que ese día xogaba o Barça contra o PSG e
puidémolo ver nos nosos cuartos. Estaba contento co empate, aínda que prefería que
perdera o Barça.

O mércores fomos ata o castelo de Versailles, a residencia real de Louis XIV. O que
máis me gustou foron os xardíns do Palacio. Despois desta preciosa visita rematamos o día
subidos á Torre Eiffel. Unha das cousas que máis me gustou de París foi, como non, a Torre
Eiffel. Ese momento no que te atopas enriba de todo e poder desconectar, coa fermosa
paisaxe de todo París. Pódese distinguir calquera monumento que se vexa porque ten unha
altura tan elevada que todo París se pode observar desde alí.

Ao día seguinte, dirixímonos a Disneyland. Este día era o máis esperado na estancia
en París e todos estabamos moi ilusionados. Ao chegar, Karina estableceu o tempo que
podiamos disfrutar por libre cos compañeiros. Subimos en prácticamente todo, xa que
Disney está destinada a nenos máis pequenos. Foi un bo día, pero chegamos moi cansos



ao hotel e á noite fumos facer a turné dos monumentos iluminados, Paris la nuit, un
espectáculo!

O venres tivemos que levantarnos cedo e facer as maletas para irnos á Bretaña
francesa. Almorzamos pronto xa que tiñamos que aproveitar a última mañá en París.
Primeiro fomos ata Montmartre, o barrio bohemio dos pintores ao norte de París e a coñecer
a basílica neobizantina do Sacré Coeur. A continuación tocou visitar o Louvre, un museo moi
grande no que non disfrutamos moito xa que tiñamos moitas ganas de irnos a Janzé para
ver aos nosos correspondentes outra vez. Probablemente o que máis me descontentou foi
no museo do Louvre, a Gioconda. Eu simplemente a vin como unha muller sen máis, a
comparación do cadro que había enfronte, que era o cadro máis grande do museo, As
vodas de Caná. E ver o número de persoas que había sacándolle fotos á Gioconda e ver a
pouca xente que o facía a un cadro verdadeiramente fermoso, pois a verdade é que me
desgustou moito. Despois xantamos no mesmo restaurante do día da chegada e xa nos
fomos directos a Janzé.

A nosa etapa en París rematara. Era venres, día 5 de abril. Marchamos de París
arredor das 2 da tarde xa que son 5 horas de viaxe e alí a xente cea cedo, posto que había
que chegar o antes posible para poder cear canda a familia.

Eran as 7 menos dez da tarde aproximadamente. Todos no autobús estabamos
nerviosos xa que volveriamos a ver a cadanseu correspondente.

Chegamos a Janzé. Os nosos correspondentes estaban coas bandeiras de España e
Galicia e cantando unha canción que aprenderan aquí. Baixamos do autobús e saudámolos
a todos e ás familias. E chegou a hora de marchar para a casa. Eu tiven a sorte de poder
contar coa miña compañeira Inés na mesma casa xa que non había correspondentes
suficientes e funme para a casa de Alexia. Chegamos, ceamos e descansamos xa que
viñamos un pouco cansados da viaxe. Durante a nosa estancia, tanto a familia da miña
correspondente coma ela portáronse moi ben con nós do que lles estou moi agradecido.
Pasamos a fin de semana cada un de nós na casa dos nosos correspondentes. O sábado á
noite, pasámolo en grande na casa de Séverine que nos tiña preparada unha divertida festa
de acollida. O domingo a miña familia de acollida levounos ata un pobo chamado Vitré que
se atopa a 20 minutos de Janzé. Fomos ver un castelo medieval.

O luns volvemos a ver aos nosos compañeiros e aos seus correspondentes no
colexio de Janzé, o collège Jean Monnet. Pola mañá, despois de darnos a benvida, tivemos
dúas horas de clase. Antes de xantar, dirixímonos ao Concello, que estaba moi preto, e
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recibiunos unha concelleira, xa que o alcalde non podía, que nos explicou a política sobre
medioambiente no pobo e convidounos a uns pinchos na sala das vodas. Ao rematar a
recepción xantamos no instituto e logo de pasar un tempo no recreo visitamos un xacemento
chamado Pays de la Roche aux Fées e a continuación visitamos un pobo medieval
chamado Chateaugiron e regresamos ás casas cos nosos correspondentes porque tiñamos
a tarde libre.

Ao día seguinte saímos cara ao Mont Saint Michel ás 8:30 h en compañía dos nosos
correspondentes. Chegamos despois dunha hora e media de traxecto e alí tivemos que
coller unha lanzadeira para chegar á illa. Unha vez alí, subimos ata a abadía onde visitamos
a Merveille, o claustro. Deixáronnos un tempo libre para pasear pola pequena rúa comercial
que había na baixada, xantamos e, pola tarde, de camiño, visitamos unha central
maremotriz única no mundo, le barrage de la Rance, onde nos explicaron que produce
electricidade coa forza das mareas para unha cidade como Rennes. Volvemos ao colexio e
pasamos o resto do día coas familias.

O mércores pola mañá acercámonos ata Vitré para visitar un centro de reciclaxe onde
nos explicaron como seleccionan o lixo dos colectores amarelos e que cal é o proceso de
reciclaxe deste residuos. Pola tarde tiñamos a tarde libre e fomos a Rennes a patinar sobre
xeo. Rinme moito. Parece sinxelo mais é moi difícil cando empezas, pero pouco a pouco
vaste adaptando e vas collendo confianza e xa parece máis sinxelo. As caídas son
dolorosas, crédeme.

O xoves descubrimos cos nosos correspondentes a cidade corsaria de Saint Malo a
través dun xogo de pistas que nos tiñan preparado pola muralla. Pola tarde baixo unhas
cantas gotas de auga, fixemos unha actividade medioambiental sobre o ecosistema mariño
que nos deseñara Mireille, a profesora de Ciencia da Vida e da Terra.

O venres estabamos todos tristes xa que tiñamos que volver a Burela, mais antes
diso desprazámonos a Rennes, a 15 minutos de Janzé, onde descubrimos o casco histórico
coas súas características casas de entramado do século XI. Visitamos a catedral Saint
Pierre de estilo neoclásico, a capela Saint Yves onde se ubica a oficina de turismo e
rematamos a visita diante do Parlamento de Bretaña. Despois deixáronnos tempo libre no
centro, que estaba cheo de tendas e comercios de crêpes. Volvemos a Janzé a comer no
comedor do colexio cos nosos correspondentes. Pola tarde rodamos un flashmob, un baile
colectivo. Cathy, a profesora de Educación Física, ensinounos os pasos. Logo de ensaiar
durante unha hora e saírnos daquela maneira, chegou a hora de cambiarnos de roupa e
proceder a rodaxe. Canto nos rimos!!!
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E despois de todas estas
aventuras chegou o derradeiro día
en Janzé. Recordo que ese día
pola tarde, mentres preparabamos
as maletas, a casa estaba en
completo silencio, tanto Inés coma
min colléramoslle moito cariño a
esa familia que tan ben se portara
connosco.

Chegou o momento de ir ao
colexio a tomar uns pinchos de
despedida que nos prepararan e
para despedirnos de todas as
personas que fixeron que nos
sentíramos tan ben nas súas casas.

Ao final da merendola, chegaría a hora da despedida e con iso o momento dos
choros por aqueles momentos que pasamos xuntos. Polas amizades que deixamos e algúns
os mozos e mozas. Chegou o momento de marchar; nunca estivera nun ambiente tan triste.

Eu fun un dos primeiros en subir ao autobús e foi cando puiden distinguir de verdade
o que xente sentía por esas persoas. Houbo moi pouca xente que non chorou, entre elas eu.
Non porque tivera ganas de regresar a Burela, senón simplemente porque non me apetecía
chorar nin o vía necesario.

Ao marchar, recordo que algúns dos que non choraramos metiámonos cos que si
choraban, non por mal senón porque queriamos alegrar o ambiente e, como non, para iso
estaban os nosos magníficos condutores, José Luis e Carmen, para poñer música e que
mellor música para animar á xente que unha rianxeira e o resto da música da nosa terra.

Pouco a pouco, os choros foron rematándose e as risas e a alegría volvían a reinar
nese ambiente magnífico dun autobús onde todo o mundo se levaba ben.

Foi unha viaxe inolvidable e que, se podo, para o ano, me gustaría repetir.
Era o sábado 13 de abril, 13:00 h., estación de autobuses de Burela. Os alumnos de

3º e 4º de ESO do IES Perdouro regresaran dun intercambio realizado na Bretaña francesa.
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O xoves 25 de abril tivemos
unha clase diferente á dos outros días.
Esta clase foi ó aire libre e visitamos
diversos monumentos de Ribadeo.

Primeiro acudimos á Ponte dos
Santos, que é unha ponte que une
Galicia e Asturias, onde nos explicaron
que se fixera co fin de aforrar 30 km.
Antigamente os rapaces que tiñan que
ir á escola,atravesaban o río nunha
barca. Cando a ponte se construíu,
para comprobar a súa resistencia,
cubriuse de camións.
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Logo fomos a un antigo cargadoiro de minerais, que hoxe en día é un miradoiro. Por
el pasaba un tren que o transportaba dende Ribadeo a outros lugares. Dende o cargadoiro
podíase observar o forte de San Damián que foi asaltado polos ingleses e logo reformado.
Despois desta reforma houbo un incendio e agora xa só conservan algúns elementos.

A continuación da visita a este forte, acudimos a ver a illa Pancha. Pola pouca
extensión desta, poderíase considerar un illote. Esta illa é a segunda máis pequena das
45 catalogadas. Ten un faro, o cal coida un fareiro que vive nunha casa costruida alí. Esta
comunícase con terra firme cunha ponte feita hai pouco tempo. A ponte está pechada e só
ten acceso a familia do fareiro e mais as visitas programadas. A illa Pancha está cuberta
dunhas plantas invasoras chamadas uñas de gato. Puxéronlles este nome porque teñen
forma de uña de gato e ademais son carnosas. Así e todo, as súas flores fan que a
paisaxe sexa fermosa.

Xa no centro de Ribadeo vimos a Torre dos Moreno. Foi deseñada por dous
arquitectos cataláns no ano 1915. Ata hai pouco tempo estaba habitada; agora non conta
coas condicións precisas. Cando se construíu era a única casa en Ribadeo que tiña
electrodomésticos, ascensor, calefacción…

Preto da Torre dos Moreno atópase o Concello, que antes era a casa do Marqués
de Sargadelos e da súa familia. Foi construída no século XVIII. Este edificio era un pazo.
O Marqués de Sargadelos (Reimundo Ibáñez) morreu despois de ser arrastrado polas
rúas de Ribadeo acusado de axudar aos franceses.

E, por último, visitamos o convento das Clarisas, que foi fundado no século XIV e
reformado no XVI. Nel viven as monxas de clausura, que non se ven pola rúa; só se
adican a oración mais a facer doces.

De volta a Burela vimos diversas praias da Mariña e a chamada Marbella de Lugo,
situada en San Cosme de Barreiros.



SEIS MILLÓNS DOUSCENTOS MIL
Luis Manuel Ramilo Machado

Espera tremendo cada venres ao consello de ministros nun país no que apenas
saborearon a democracia (un visto e non visto, por onde viñera fórase. Non fixo falta a axuda
de David Copperfield para facela desaparecer).

O que tremendo espera é Manu, ao que chamaremos Manuel para que o texto avulte
máis e que estas dúas páxinas non parezan tan baleiras. A noticia fíxolle escorrer bágoas con
lixeiras reminiscencias de cloruro sódico. "Á rúa quince mil funcionarios" dixeron como robots
(máis ben como monicreques) en rolda de prensa os tres de sempre mentres ao máximo
demócrata lle perfilaban a barba no seu despacho e lle lían en voz alta os whatsapp
felicitativos enviados desde a solidaria Unión Europa (premio Nobel da Paz 2012).

Manuel era un deses funcionarios que mañá faría horas de cola nas oficinas do SEPE,
anteriormente INEM. A súa praza fixa de mestre nun centro de amansamento de mozos sen
futuro fumáranlla os cargos electos apoiados por unha constitución marabillosa ou “tope
guay”. Pena non coñecer un mafioso co que facer unha foto nun iate. A de portas que se lle
abrirían...!

As maletas e volta á casa. Outra derrota máis. Os seus pais animárono a que montase
un pequeno negocio sen externalizar. En tempos de crise, unha boa idea... e Manuel tívoa.
Algo novidoso, algo que a ninguén se lle ocorrera con anterioridade, unha revolución no
mercado... Un posto de feirante de venda de bragas customizadas (por el mesmo)
deseñadas aproveitando os coñecementos adquiridos nun curso Platega de 2500 horas e 40
créditos de libre configuración: o macramé como estratexia educativa para acadar media
competencia básica. Ademais, unha amiga estudosa do marketing, da pirámide de Maslow e
fan declarada de Risto Meijide aconselloulle un lanzamento publicitario único na historia da
merchandising, con rotuladores en dúas cores e cartón reciclado: "3x2 en bragas. Vivamos
como galegos pero en bragas. Marca cunha X na cuadrícula correspondente da declaración
da renda e consegue un 0,7% de desconto. Non esquezas encher a cartilla co cupón que
aparece no lombo do xornal. Te gusta conducir?... Pois mellor en bragas...”

E foi, despois de pasar por Monterroso, no seu segundo contacto co público, na feira
do primeiro sábado antes do primeiro domingo de mes en Santa Comba, cando iniciou un
meteórico despegue cara á fama e a fortuna. Casualidades que ten a vida. (Triste que venza
a sorte ao esforzo). Entre as mans que revolvían as bragas do seu posto (braga
fosforescente con batería solar, bragafaixa con colo cisne, braga nocelleira, mini braga de
veludo azul terciopelo azul, blue velvet, braga con abrefácil, braga antiestrés...) a man de
Elvira, a muller de Moncho, a nai de Kevin José, os protagonistas de Era Visto, elixiu unha
braga vintage con soporte para smartphones e o venres acudiu ao Luar da TVG. Alí fixo un
cruzamento de pernas ao Sharon Stone que non pasou desapercibido nin para o realizador
nin para os millóns de seguidores do programa.

Comezou aí o estrelato mundial do Inditex da braga, que se reforzaría posteriormente,
ao diversificar a súa estratexia de mercado co lanzamento dos calzóns de flanela raiados
oblicuamente.

Desde ese instante Manuel foi chamado a consultas, xunto con outros grandes
empresarios do país, polo máximo demócrata. Daba botes nos balcóns dos concellos cando
algún deportista regresaba cunha medalla de ouro, unha copa de Europa, un Roland
Garros... Á súa disposición, o goberno puxo os paraísos fiscais, as SICAV, o despedimento
barato, as simulacións en diferido...

Imos a polo sétimo millón: Manuel, de euros; o país, de parados...
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JOSÉ LUÍS SAMPEDRO

Xacobo Pena López e Javier Rodríguez Fernández  1º Bac

José Luis Sampedro Sáez foi un escritor, humanista e
economista español que abogou por unha economía «máis
humana, máis solidaria, capaz de contribuír a desenvolver a
dignidade dos pobos». En 2010 o Consello de Ministros
outorgoulle a Orde das Artes e as Letras de España pola «súa
sobresíinte traxectoria literaria e polo seu pensamento
comprometido cos problemas do seu tempo». En 2011
concedéuselle o Premio Nacional das Letras Españolas.

Nace en Barcelona. A variedade de influencias que
recibe serán fundamentais na súa obra: seu pai naceu na
Habana, seu avó en Manila, súa nai en Arxelia e a súa avoa
en Lugano. A súa familia trasládase a Tánxer, onde residirá
ata os 13 anos.

Chega a guerra. Sampedro é un fillo da dereita
educado ("En casa se leía el ABC") e, por entón, entende que

34

o socialismo implicaba anarquía. É mobilizado polo exército republicano. Despois
incorpórase ao chamado exército nacional. Pasa a guerra en Melilla, Cataluña, Guadalaxara
e Cuenca. Ao acabar a guerra, escribe a súa primeira novela, La estatua de Adolfo Espejo,
que non será publicada ata 1994.

Sendo funcionario de Aduanas en Melilla, pide traslado a Madrid. En 1944 comeza a
estudar Económicas e casa con Isabel Pellicer. Dous anos despois nace a súa filla Isabel.
En 1947, termina a licenciatura con Premio Extraordinario e é nomeado profesor encargado.
Escribe La sombra de los días.

Entra no Servizo de Estudos do Banco Exterior de España. Escribe a súa primeira
obra de teatro La paloma de cartón. En 1951 é nomeado asesor do Ministro de Comercio.
Escribe as súas duas primeiras obras de economía: Principios prácticos de localización
industrial e Efectos de la unidad económica europea.

En 1980 nace Miguel, o seu único neto, o cal inspirará a súa obra más leída, La
sonrisa etrusca, publicada en 1985. Despois é elixido membro da Real Academia Española.
O seu heterodoxo discurso de ingreso, Desde la frontera ten moito que ver co tema da sua
obra La vieja sirena, publicada ese mesmo ano, que é un canto á vida, ao amor e á
tolerancia.

A súa novela máis recente, El amante lesbiano, publicada no 2000, acapara a
atención da crítica que a considera un grito contra todas as formas de opresión das diversas
opcións sexuais dende a liberdade alcanzada aos 83 anos.

"¡INDIGNAOS!" decía un case centenario Sampedro no final do prólogo do libro de
Stéphane Hessel dicíao coa rabia dun olmo seco ao que aínda lle queda seiva para facer
brotar un par de follas verdes. Pero fan falta máis. Estamos vivindo perigosamente ao límite
e os poucos comprometidos van quedando na cuneta, por cansazo, por vellez, polo
esgotamento que produce predicar no deserto sobre unha columna de fume.

Morre o 7 de abril de 2013 na súa casa de Madrid. A súa viúva Olga Lucas contou os
seus últimos momentos: "Nos dijo que quería beberse un Campari. Así que le hicimos un
granizado de Campari. Me miró y me dijo: 'Ahora empiezo a sentirme mejor. Muchas gracias
a todos'. Se durmió y al cabo de un rato se murió".

“El tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida”



Fomentando lectores
comprometidos coa lingua
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Na visita que o pasado mes de xaneiro realizou ao centro, Séchu Sende comezou
facendo un repaso breve á súa traxectoria literaria e nada máis empezar soubo cativar o
alumnado coas súas propias vivencias coa lingua galega. Contou anécdotas que lle
serviron para escribir Made en Galiza e conseguiu en máis dunha ocasión as risas do
alumnado, que permaneceu fascinado ao longo da intervención do autor.

Este continuou falando da súa viaxe ao Curdistán e terminou afirmando que no
caso da lingua do país  sexa cal sexa este  é tan importante falala como saber
escoitala. Antes de rematar o coloquio, unha lectura multilingüe dun fragmento de Made
in Galiza feita por alumnos dos catro continentes converteuse na pinga intercultural do
evento. Ao rematar o encontro o alumnado aproveitou a ocasión para pedirlle a Séchu
que asinara os seus exemplares.

Esta actividade de animación á lectura dirixida ao alumnado de ESO e
Bacharelato foi unha experiencia marabillosa e Séchu Sende enfeitizou os corazóns de
todos nós.

Karina Parga Chao



VIAXE AO CAMIÑO DE SANTIAGO:
SAMOS E O CEBREIRO

por Silvia Rozas Ramallal  3º ESO B

O día 4 de febreiro os alumnos de Relixión de 3º e 4º de ESO viaxamos ao Cebreiro
para coñecer aquel lugar e camiñar por un tramo do Camiño de Santiago. Tamén
aproveitamos para coñecer a vila de Samos, o seu mosteiro e a Capela do Ciprés.

Ese día, despois de pasar lista en Burela, subimos ao autobús xunto aos nosos
profesores Antón, de Relixión, e Miruca, de Lingua Galega. Logo de dúas horas de viaxe
que se nos pasaron moi rápido, chegamos a Samos.
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Unha vez alí, dispuxemos de
media hora para pasear, coñecer o pobo
e almorzar. A continuación, visitamos os
exteriores da pequena Capela do
Ciprés, unha xoia do período mozárabe,
que se encontra nunha área recreativa
preto do mosteiro.

O resto da mañá dedicámolo a
visitar o mosteiro, onde Antón fixo de
guía. Das instalacións do mosteiro
podemos destacar, entre outras cousas
os seus claustros (o grande coa estatua
do P. Feijóo e o pequeno coa fonte das
Nereidas), a cela na que pernoctou o
famoso escritor Ramón Cabanillas, a
sancristía (onde puidemos ver unha
exposición de códices) e a Igrexa, moi
grande, cun chamativo órgano e varias
tallas de artistas coñecidos como
Francisco de Moure.

Despois da visita, xantamos na mesma vila de Samos e, a continuación,
trasladámonos en autobús ata o Cebreiro. A medida que nos achegabamos a este lugar
íamos vendo a neve que cubría parte dos prados e a beira da estrada.

No Cebreiro comezamos a nosa visita no Albergue de Peregrinos. Logo
atravesamos o poboado coas rúas nevadas ata chegar ao Santuario, onde puidemos ver
unha talla románica da Virxe do Cebreiro, o Cáliz e a Patena relacionados cun milagre e
o Relicario doado polos Reis Católicos cando peregrinaron a Compostela.

A última actividade consistiu en percorrer a pé un tramo do Camiño de Santiago
desde O Cebreiro ata o límite da provincia de León. Alí puidemos ver os sinais amarelos,
indicativos do Camiño, que pintara o século pasado D. Elías Valiña Sampedro, que foi
cura do Cebreiro e gran impulsor do Camiño de Santiago. Tamén comprobamos a
diferenza da paisaxe de montaña desta zona coa paixase mariñá de Burela. No
transcurso do paseo aproveitamos para xogar coa neve entre os membros do grupo.

No camiño de volta á casa, paramos nun centro comercial de Lugo, onde
aproveitamos para relaxarnos e ir de compras. Cando chegamos a Burela contamos nas
nosas casas todo o vivido e aprendido ao longo do día, que pensamos que foi moito e
que mereceu a pena.



Concurso de imaxes
"Os Matos"

1º PREMIO: "Setembro" de Clara Iglesias Fernández  1º ESO
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2º PREMIO: "Collage Mar e Faro de Burela" de Itziar García Cruz  1º ESO
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RIL E A SÚA “BALEA”

Raúl era un neno valente, listo, alto, delgado e tiña sete anos. Pasaba os veráns
nunha pequena casa en Burela, unha vila pequena da provincia de Lugo. Alí el bañábase
todos os veráns na mesma praia, na acolledora praia de Ril. Nela hai moitísimas rochas e a
súa area é de minúsculas pedras. De entre todas esas pedras que a forman hai unha que
sobresae por encima das demais: a chamada “balea”. É moi grande, e parécese a unha
balea, de aí o seu nome. Moita xente se tira dende ela; é moi coñecida polos nenos
grandes, pequenos, adultos, adolescentes, incluso señores maiores saltan dende a “balea”.

Pero Raúl non era tan valente. Como vía que todos se tiraban dende alí, el mudou de
praia; dáballe vergoña ser o único que non se tiraba da pedra. Pero un amigo seu díxolle
que non se rendera, que non pasaba nada por iso. E convenceuno para que non cambiase
de praia. Deuse conta de que non era para tanto. E un día que non había ninguén subiuse a
ela. Tiña pánico, non sabía se quedar alí ou baixar. O seu amigo deulle azos e el retrocedeu,
pensouno, escoitouse a si mesmo, saltou. Tirouse, sentiu que voaba! E, cando chegou, deu
un “pranchazo”. Pero a el deulle igual, encantoulle, dende aquel momento estaba sempre
saltando dende a “balea”, non paraba, ata que súa nai lle dicía que era hora de ir para a
casa. Ía todos os días de todos os veráns a ela, porque lle encantaba Ril e a súa “balea”.

Mirella Ramos Vázquez  1º ESO B

1º Premio de relato no Concurso A. C. “Os Matos”  Categoría 1º ciclo

UN NADAL EN BURELA

O 25 de decembro de xa hai moitos anos, na vila de Burela, concretamente na praia de
Ril sucedeu algo máxico.

Eran as 12:00 do mediodía e todos os habitantes da vila se preparaban para a noite de
Nadal; todos estaban moi atarefados. Os nenos esperaban con gran ilusión a chegada de
alguén moi especial, Papá Noel, que, como cada ano, traería aos nenos bos moitos agasallos,
mentres que os que se portaran mal durante o ano recibirían unha gran desilusión atopando
carbón baixo a súa árbore de Nadal.

Cando chegaron as 11:00 da noite todos estaban xa nas súas respectivas casas cos
seus familiares e amigos saboreando os suculentos manxares do día de Nadal. Papá Noel xa
estaba de camiño á vila. Viña acompañado de Rudolf, por suposto, que guiaba os demais
renos co seu nariz vermello. Pero tiveron un pequeno problema: o nariz de Rudolf apagouse e
non sabían que camiño tomar porque non se vía nada. Decidiron parar para solucionar o
problema pero de súpeto un gran sopro de aire arrastrou a Papá Noel xunto cos renos e o
trineo facéndolles caer.

De alí a un pouco déronse conta de que caeran sobre unha gran rocha, que
casualmente tiña a forma dunha balea. Sentiron como se os seus corpos estiveran en
contacto con algo parecido a area. Pero, non, aquilo non era area. Aquel lugar estaba cheo de
pequenas pedriñas, pero máis grandes ca area. A Papá Noel doíalle moito a cabeza, froito do
golpe que levara. Non sabía onde estaban pero notaba que cada pasiño que daba o achegaba
a algo que o refrescaba. Sen darse conta, foise adentrando na auga e nela sentíase ben.
Polas pedriñas, pola auga, pensou que podían estar nunha praia, pero non o tiña nada seguro.

Cando empezou a encontrarse mellor, colleu a Rudolf e xa viu que a bombilla que
levaba no nariz como guía estaba fundida. Papá Noel montou sobre outro dos seus renos
máis fortes e adentrouse na vila. Nun letreiro puido ler “Ferretería O Puente”. Coa súa maxia
entrou e, sixilosamente, deu co estante das bombillas e colleu unha. Era por unha boa causa!
Volveron á praia e colocoulle a nova bombilla ao seu querido reno.

Problema arranxado! Montou no trineo e púxose en camiño ata o centro da vila, pasou
por todas e cada unha das casas nas que os nenos se portaran ben. Repartiu toda clase de



bonecas, estoxos de maquillaxe, peines e disfraces de fadas para as nenas; soldados de
xoguete, coches, consolas e balóns para os nenos.

Percorreu todas as rúas coñecidas: a rúa Rosalía de Castro, Pardo Bazán, a rúa do
Río, a do Can... E en todas as casas comeu: galletas, polvoróns, etc….. ata que quedou farto.
E, así, marchou encantado do lugar e das xentes de Burela.

Leticia De Pedro Martínez 1º ESO A
2º Premio de relato no Concurso A. C. “Os Matos”  Categoría 1º ciclo

ESTAMPAMOSCOVITA

Un día na invernal Rusia, ía eu camiñando, pensando nas miñas cousas, cando sen
darme conta, acabei na outra punta da cidade, concretamente nun dos barrios marxinais da
urbe. Alí vin a uns cativos xogando coa neve moi felices, nun parque no cal as atraccións
estaban enferruxadas, con pintadas ou simplemente non se podian utilizar porque estaban
avariadas.

Eu, mirando para eles, non me decatara de que unha fría bóla de neve viña cara á
miña testa. Non me esperaba esa bóla tan fría e dura, a verdade.... Mirei para atrás para
poder ver quen ma lanzara e fora un cativo pequeno que agora se escondía morto da
vergoña. Achegueime para velo e tiña as meixelas vermellas. Non sei se foi culpa do frío ou
da vergoña. Era baixo, un pouco cabezudo; tiña o pelo loiro e curto, os ollos castaños e o
nariz respingón. Dixenlle que non pasaba nada e que podía seguir xogando. No retorno ao
fogar fixeime nesa zona da cidade, para min até agora descoñecida: unha estación
ferroviaria vella chea de pintadas e pola que rara vez pasaba algún tren, unhas casas
decrépitas coas ventás tapiadas con táboas de madeira podre por culpa das xeadas, algún
que outro senteito morrendo de frío buscando un acubillo para a invernal noite.... Era, sen
dúbida, unha paisaxe dura de ver.

Saín dese barrio e o contraste era tremendo. Nunca antes me dera conta. Parques
perfectamente coidados, edificios novos. Todo impoluto. Semellaba ser perfecta Moscova,
pero non o era.

Víctor Cabarcos Val  3º PDC
1º Premio de relato no Concurso da A. C. “Os Matos”  Catergoría 2º ciclo

VIDA DUN CABALO

Nacín unha noite de marzo nun monte da Serra do Xistral onde ía moito frío. Nacín de
pé e ao pouco tempo xa estaba trotando ao carón da miña nai para que os animais salvaxes
non nos colleran.

Aos poucos meses de nacer os meus donos colléronme xunto coa miña nai e outras
cantas eguas e poldros. Leváronnos para un curro onde nos cortaron as crinas e nos
marcaron a fogo para poder recoñecernos. Tamén nos puxeron unhas chapas para poder
identificarnos. Agora teño dous anos e ando a galopar por montes, camiños e estradas que
alteran a paisaxe do meu fogar. Ás veces véñenme ver os meus donos e tráenme pan ou un
pouco de palla e unha vez ao ano xúntannos a todos para cortarnos as crinas e o rabo e
para marcar os poldros novos igual que fixeron comigo do seu tempo.

Ao rematar o outono e empezar o inverno métennos nun pasto onde soe haber
comida e auga en cantidade pero moi pouco abrigo. Cada vez hai máis perigos xa que a
cantidade de lobos aumentou bastante nos últimos anos e cada vez redúcennos máis o
terreo aberto para poder escapar. Ultimamente non hai poldros novos xa que os matan
todos os lobos pero os de Medio Ambiente non deixan matar os lobos e dese xeito seguen a
aumentar, o cal non só nos prexudica a nós senón que tamén prexudica a outras especies.

Alejandro Ramil García  3º PDC
2º Premio de relato no Concurso da A. C. “Os Matos”  Categoría 2º ciclo
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PASATEMPOS
1. Deporte ou conxunto de deportes nos que intervén o cabalo como protagonista.

2. Deporte semellante ao hóckey no que cada equipo está formado por catro

xinetes. 3. Xogo que se practica nun campo entre 2 equipos de 11 xogadores con

bates e pelota. 4. Xogo que consiste en golpear cun pau unha bóla para introducila

cun mínimo de golpes nun furado. 5. Deporte que consiste en correr en bicicleta. 6.

Deporte no que participan 2 equipos de 11 xogadores cuxo obxectivo é introducir o

balón na portería contraria. 7. Sistema de loita xaponesa sen armas, hoxe

practicada como deporte, en que un individuo trata de derribar o contrario mediante

golpes secos dados co bordo das mans, cos cóbados, cos xeonllos e co pé. 8. Xogo

de equipo que se practica sobre herba, sobre xeo ou nunha pista de cemento, no que

os xogadores, conforme unhas regras parecidas ás do fútbol, han de enviar un disco

ou unha bóla, segundo a variante, á portaría contraria cunha especie de bastón

curvo. 9. Deporte no que se enfrontan dous equipos que lanzan coas mans unha

pelota por enriba dunha rede. 10. Deporte que abrangue varias disciplinas como as

carreiras a pé, saltos e lanzamentos. 11. Arte marcial parecida ao boxeo no que

tamén están permitidas as patadas. 12. Deporte de dous equipos de 15 xogadores

que consiste en levar un balón oval máis alá da línea de gol. 13. Deporte de dous

equipos, en que un xogador dun deles intenta percorrer o máximo número de bases

depois de golpear cun bate unha pelota lanzada por un membro do equipo contrario.
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PASATEMPOS
Atopa as sete diferenzas
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Labirinto

Fin

Inicio



Orla Bacharelato 2013

Cuerpo de texto
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Xuño de 2013. Poñedes fin a unha etapa de seis anos neste
centro. Só nos queda desexarvos moita sorte neste camiño que comeza
agora. Neste curso acabastes de cicelar os vosos nomes no libro de
honra do IES Perdouro.

Lucía García, Rocío Vázquez, Tamara Ramil, Vanesa Vázquez, Claudia
Fernández, Yolanda Basanta, Sabela Blanco, Andrés Trelles, Cristian
Barro, Ángel Castro, Christian Alexis Palou, Aitor Castro, Óscar Blanco,
Erik Campo, Javier Coria:

Noraboa rapaces!






