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 Comezamos, e de que maneira… No último trimestre, coa presión do remate de curso, e nin que dicir en Segundo
Bacharelato (da que forma parte a dirección de Opino); sen experiencia previa e con moitas incertezas.

 O proceso foi complexo e traballoso, para tan pouco tempo. Nel participou o alumnado de Filosofía de Primeiro
de Bacharelato e Cuarto da ESO; Historia da Filosofía e Psicoloxía de Segundo de Bacharelato; 

e Valores Éticos de Cuarto da ESO.   
 Propuxéronse ideas, contidos, temas, equipos de traballo e, fundamental, unha Dirección de sete persoas que

traballaron sen preocuparse de horarios, recreos ou fins de semana; foron distribuíndo entre elas o traballo,
organizando, indo as clases para facer o seguimento, seleccionando  pola súa calidade e interese e, en fin, facendo

unha labor de dirección de verdade.
 Son Susana, Marta, Antía, Schihanna, Haoxue, Álvaro e Sara. Demostraron que, máis aló da nota, das esixencias
ou da presión do curso, pódense facer cousas que poñen en valor o mellor de cada un e unha; que a “excelencia”

ten que ver con isto: poder amosar toda a potencialidade que levan dentro, toda a riqueza, inquietudes e
creatividade. 

 A Filosofía forma parte de cada un e unha de nós; máis aínda, se cabe, na etapa que está a vivir o alumnado, a
adolescencia: as preguntas, as inquedanzas, o inconformismo, a ruptura, a busca de identidades, o conflito, a

radicalidade, a creatividade, a explosión de ideas… non hai nada que teña que ver máis coa Filosofía. Só ten que
darse o lugar, o modo, a forma para que brote.

 Se ademais, atopamos como materializar nun proxecto que serva de encontro de voces, que favoreza a
colaboración, a autoesixencia, a automotivación, o difícil será como conter iso, guialo, seleccionalo e encaixalo nun

medio como é unha revista. 
 Pola miña parte, só admiración, ilusión e felicidade por ver como Opino crecía, cobraba vida e autonomía,

enriquecíase e ía materializándose, con moitas vías e posibilidades novas. 
 Este é un principio; os vindeiros anos comezaremos dende o inicio de curso; con experiencia; máis coñecementos e

base; o alumnado saberá que se traballa con gañas e pon as súas posibilidades a funcionar, pode saír 
na revista OPINO. 

 Aquí queda o xerme, arché primixenio. Naceu coa primaveira e agora virán moitos frutos, de seguro. 
 Grazas a todo o alumnado que participou e fixo posible este proxecto. 

 Viva a Filosofía!
Pedro Ocampo Cardalda 

Xefe Departamento Filosofía
IES Pino Manso
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PROGRAMA

MEDIACIÓN
ENTRE IGUAIS

NO
PINO MANSO

D E P A R T A M E N T O S

O R I E N T A C I Ó N

F I L O S O F Í A
Alumnado de 4º da ESO

O GRUPO

Carmela, Carla, Natalia, Nicolás,  Lucas, Iago,  Juan, Esther,
Daniela,  Noelia, Yanira,  Diana,  Sara e Lucía 



    Os departamentos de Orientación e de Filosofía puxemos en marcha este ano o Programa de Mediación
"Entre Iguais no Pino Manso".
Para iso, levamos a cabo un proceso de formación  con todo o  alumnado da materia de Filosofía no nivel de
cuarto da ESO.

    Deste proceso saíu elixido, polas propias compañeiras e compañeiros,  un grupo de 14 alumnas e alumnos
que recibiron formación práctica durante as tardes dos martes.

 Que pretendemos con este proxecto?

 ·Facer visibles os conflitos que aparecen agochados nos patios de recreo, nas propias aulas, nos cambios de
clase e, en xeral, en calquera lugar ou medio de encontro do alumndo (as redes sociais, por exemplo).

 ·Facer do alumno e da alumna unha persoa que participe activamente na resolución do seu conflito:
buscando axuda, recoñecendo e expresando o que lle está a pasar, afrontando de xeito positivo as distintas
situacións problemáticas

 ·Facilitar a participación directa do alumnado no proceso da resolución de conflitos como a mellor
ferramenta para a aprendizaxe de habilidades sociocomunicativas o que asegurará sempre beneficios, sexa
cal sexa a resolución do seu conflito.

 ·Compartir a responsabilidade da resolución de conflitos co alumnado e non deixala unicamente em mans
do profesorado. Trátase dun traspaso progresivo do control do profesorado cara a autonomía do alumnado.

 ·Resolución pacífica de conflitos, de xeito que as partes enfrontadas traten, de forma pacífica e
voluntaria, chegar a um acordo satisfactorio para ambas partes e coa axuda de terceiras persoas que
faciliten este proceso creando as condicións máis propicias.

 ·Diminuír o número de sancións, xa que algunhas destas teñen a súa orixe en conflitos previos non
resoltos.

 
 

QUE É A  MEDIACIÓN?  
    É unha técnica que pretende crear un clima de diálogo entre

as partes que teñen un conflito co  fin de que poidan
atopar, de común acordo, as fórmulas necesarias para

resolver dito conflito da forma que resulte máis
satisfactoria para todos/as.

    As partes son as auténticas protagonistas da mediación e por iso os acordos
alcanzados voluntariamente son máis duradeiros.
    As características principais da mediación son:

Voluntariedade
Flexibilidade

Confidencialidade
Imparcialidade

 







 

Esther García Alonso

Diana Vila Giráldez

Raúl Francés Carrera

Yanira Hidalgo Groba



Schihanna Briceño FeijoóLucas Pacheco López

Antía Martínez Márquez
Juan Barciela Gómez

Sara Bugarín MartínezLucía Besada Ares
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  Arché ?Arché ?

  
Cal é a orixe de toda a realidade?

 Os primeiros filósofos, os Presocráticos, 

 admirados polos  movementos e cambios

continuos da Physis (Natureza), 

 preguntáronse cal  era o seu Arché: o principio,

fundamento, fondo primordial de onde todo xurde

e a onde todo volve.  

NATUREZA 
 

A Cultura é, para o ser
humano, unha "segunda

Natureza", unha "segunda
pel" que o constitúe de tal

xeito que chegamos a
confundir o adquirido

culturalmente co natural

Simone de Beavoir, filósofa e activista feminista
francesa que viviu no século XX, reflexionou sobre isto

a propósito da diferenica entre "sexo" e "´xénero" e
escribiu na súa obra máis coñecida, "O segundo

sexo": "Non se nace muller, chégase a selo"

 
Unha ou dúas

realidades no ser
humano?

Somos só materia ou
corpo e  espíritu?

 
 

Que é a
xustiza?

 

En que consiste a nosa indentidade?
Aos 2 e aos 80 anos, somos a mesma persoa? 

Ten xustificación a guerra?

Cal é a mellor forma de vivir?

AS PREGUNTAS DA FILOSOFÍA



  O futuro espera atrás e o pasado está diante nosa
Para os  aymara, un pobo indíxena que habita na meseta andina dende tempos

precolombinos, a palabra  que indica o pasado é nayra, que  significa "ollo", "á vista" ou
"ao fronte". A palabra que traduce futuro é qhipa, que significa "detrás" ou "espalda". 

 

Realidade 
& 

Linguaxe
 

LIBERDADELIBERDADE

DETERMINISMODETERMINISMO

Para o filósofo Spinoza, racionalista e panteísta: 
“Non hai na alma ningunha vontade absoluta ou libre, senón que a alma é determinada a querer
esto ou aquilo por unha causa, que tamén é determinada por outra, e esta á súa vez por outra, e

así ata o infinito “  

Para Sartre, filósofo e literato existencialista: 
“O home está condenado a ser libre. Condenado, porque non se creou a si mesmo, e sen embargo,

libre, porque unha vez no mundo, é responsable de todo o que fai.  “  

OU

 "Se para pensar usamos a
linguaxe e para describir o mundo

usamos a linguaxe, os límites da
linguaxe son os límites do

pensamento de do mundo.  " 

    O  atomismo lóxico, unha corrente de
pensamento ligada ao positismo, vai centrar o
seu interese na análise da linguaxe e, en
concreto, na construción dunha linguaxe
perfecta. Bertran Russel ou Ludwig
Wittegenstein, son os representantes máis
destacados desta corrente. Unha das súas teses
principais podemos resumila así: 

A xenética, o inconsciente,  o as emocións, o 
 temperamento, as modas, a presión do grupo, a

manipulación dos medios, as redes sociais, os
algoritmos e Big Data, a economía, a natureza, a

política, o corpo...
 Aínda así,   é posible afirmar a liberdade?

A  mitoloxía grega tiña unha concepción do tempo que era representada por tres deuses:
 Cronos: rei dos Titáns e pai de Zeus. Representa o tempo lineal e irreversible

Kairos: represéntase como un mozo cos pés alados, completamente calvo salvo por un guecho de pelo
e cunha balanza desequilibrada na súa man esquerda. Representa o momento adecuado ou oportuno.   

Aión: representa  o tempo circular ‒tamén representado cunha serpe que se morde a cola‒, que
lembra ao eterno retorno do filósofo Nietzsche.

 

QUE É O TEMPO
 



Cales son os límites éticos da ciencia?

Que é a democracia?

Cal é a mellor forma de
convivir?

Os fins poden xustificar os medios?

 

"O comportamento ético debería basearse
efizcamente na simpatía, a educación e os
lazos sociais; a base relixiosa non é
necesaria". Albert Einstein. 

se non hai deus, está todo permitido?

Percibimos a
realidade tal e

como é?
 

Moitas civilizacións antigas
non tiñan un nome para o 

 AZUL

"E por que tiñan que telo?"

"Pois, para poder describir certas cousas", contestáronlle.

"¿Para que necesitarían a cor azul para describir algo?", replicou.

"Pois, por exemplo para describirlle o mar a alguén que non o coñece. Ou

para contarlle como estaba o ceo  nalgún momento...".
"Quen di que o ceo e o mar son azuis? Acaso son da misma cor?", cuestiona.

 Ao psicólogo Jules Davidoff preguntáronlle por ese feito. Ests foi a conversa: 

 

Poderá o mundo virtual substituir ao mundo real?
Facebook lanzou o seu mundo virtual chamado «Metaverso». Un feito

que,  segundo os  seus creadores, está chamado a revolucionar a nosa
sociedade e existencia.

 



FELICIDADE?
é posible a que é a

beleza?

 QUE É "BO" E  QUE É "MALO"?

Que é a "vida"?
 é a morte o límite da existencia?

 que é a verdade?

que é unha sociedade xusta?

Só os seres humanos temos dereitos?
"Algúns refuxiaranse no vello cliché de que os humanos son distintos a

outros animais. Pero, dende cando as diferencias xustifican un prexuízo
moral?". Richard Ryder, pioneiro nos dereitos dos animais. 

   A pregunta foi formulada polo filósofo alemán
Leibniz no século XVII. Despois, o tamén alemán
Heidegger,  refomulouna no século XX:” 
     Por que en xeral o ente e non máis ben a nada?”

P O R  Q U E  H A I  A L G O  E  N O N  M Á I S
B E N  N A D A ?

Como diferenciar a realidade dos sonos?

Coñecida é a "dúbida metódica" do filósofo Descartes, pai do pensamento moderno. 

Unha dúbida radical á que someteu toda a realidade e contidos da nosa mente. 

 "A vida é soño": 
"Que é a vida? Unha ilusión, unha sombra,
unha ficción, e o maior ben é pequeno; que
toda a vida é soño, e os soños, soños son."

 
Que podo saber?
Que debo facer?

Que me cabe esperar?

Formuladas por Kant, filósofo da Ilustración alemana. Para el, as tres poderían resumirse nunha soa:

 

Que é o ser humano?



 -Poderías dicirme, por favor, que
camiño debo seguir para saír de aquí?

              -Isto depende en gran parte do
sitio ao que queiras chegar 

              -Non me importa moito o sitio? 
              -Entón tampouco importa moito

o camiño que tomes

ALICIA
NO PAÍS

DAS MARABILLAS

     Un  crocodilo  arrinca un neno dos brazos da súa nai. 
O animal promete á muller que devolverá   ao seu fillo se ela
adiviña o que el vai facer co neno. 
  A nai responde que o bicho vai comerse ao neno, creando
un dilema para o réptil: 
   Se come ao neno, estará faltando á súa promesa, xa que a
nai terá acertado. Polo tanto, o neno debería ser devolto á
nai.
   Se decide devolver o neno á nai, a nai non terá acertado e
poderá comerse ao neno; entonces a nai terá acertado coa
súa predicción, co cal non poderá comerse ao neno....

O dilema do crocodilo

ééé   
lóxico?lóxico?lóxico?

Como podemos
saber que non

somos un
cerebro nunha

cubeta?
O  filósofo norteamericano Hilary
Putnam urdiu esta hipótese na que pide
que imaxinemos que  un científico 
 extrae do corpo o cerebro dunha persoa
e o coloca nun recipiente con nutrientes
que o mantería con vida. As
terminacións nerviosas estarían
conectadas a unha computadora super
científica capaz de provocar na persoa a
ilusión de que todo é completamente
normal:

 

 

«A computadora é tan intelixente que á vítima mesmo
podería parecerlle que se atopa sentada e lendo estas
mesmas palabras sobre o suposto, divertido aínda que

máis ben absurdo, dun científico
 maligno que saca os cerebros dos corpos da xente

para poñelos nunha
 cubeta chea de nutrientes.».

E, para rematar, unha de
Matrix:

 

"Pastilla vermella ou azul?" 
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 Aquí é cando se pode comezar a sospeitar de que algo vai mal. Nun mundo capitalista que está regulado
pola lei da oferta e da demanda, que un produto tan desexado como as redes sociais sexa gratuíto é
impensable. Por iso, o mellor xeito de expresar o motivo deste suceso é coa seguinte frase extraída do
documental “O dilema das redes sociais” sobre o que estamos a reflexionar: “se non pagas polo produto, ti
es o produto”. O máis probable é que non se refira ao ti como persoa, senón aos teus metadatos, que son
basicamente toda a información que ofrecen as túas actualizacións nestas APPs, é dicir, as túas datas ou
localizacións habituais, por exemplo. Con isto, os anunciantes poden personalizar o marketing que ofrecen
e obter maiores beneficios, polo que pagan a súa vez ás redes sociais que os promocionan. Aínda que esta
pode non ser a súa única fonte de ingresos, é unha das máis importantes e a través da cal podemos
entender claramente que nós e os nosos datos somos o produto, aínda que "teoricamente" estemos
protexidos polas políticas de privacidade.*

    Porén, aínda coñecendo os riscos en relación coa nosa privacidade e seguridade, a maior parte da
poboación con acceso a Internet segue a utilizar estas novas formas de comunicación social, moitas veces
de xeito abusivo. Pero para que unha substancia ou produto xere dependencia, neste caso das redes
sociais, ten que ser quen de influír no noso cerebro para que libere dopamina e endorfinas,
neurotransmisores que nos colman de felicidade e de sensación de pracer ou recompensa. É neste
momento cando entran en xogo os algoritmos, que poden ser concibidos como unha función que
transforma os datos dun problema (entrada) nos datos dunha solución (saída), que poden representarse
como secuencias de bits. Para entendelo mellor, algúns exemplos que atopamos no noso día a día son os
manuais de usuario, nos que se amosan algoritmos ou instrucións de uso dun dispositivo, ou as instrucións
que recibe un traballador en forma de patrón. Se o aplicamos a unha APP, utilízase un algoritmo para xerar
patróns das nosas buscas, o que máis nos paramos a ver ou o que máis nos gusta, e a partir dese momento,
ese mesmo algoritmo xera por si mesmo publicacións similares que recollen a noso atención, que nos
obrigan a non saír da rede. O factor do "Like" ou "Gústame" tamén é algo a ter en conta, un método para
establecer unha relación de dependencia-recompensa, canto máis actividade social e gustos, máis
dopaminas e endorfinas libera o cerebro e, polo tanto, máis pracer e satisfacción que nos fai depender
máis destas APPs. O piexe que se morde o rabo.

 

Para preguntarnos cal é o dilema das redes sociais, primeiro debemos
saber cales son e cal é a súa finalidade. O que chamamos rede social é
esencialmente unha APP que precisa de conexión a Internet e que ten
como finalidade orixinal, como o seu propio nome indica, establecer
relacións sociais entre persoas, sexan ou non próximas. Agora, este tipo de
novas tecnoloxías teñen moitos máis usos que só establecer relacións
sociais: poden servir para informarse, crear tendencias, facer
mercadotecnia e mesmo traballar. As APPs ofrécennos múltiples servizos
ao noso alcance nun só produto, e non só iso, senón que tamén o fan de
balde.

 

O DILEMA DAS REDES SOCIAIS 
 Sara García Ramilo



    Outra frase extraída do documental é a seguinte: “o móbil é o chupete dixital”. Unha das principais
finalidades dos móbiles (e polo tanto tamén das redes sociais) é a fuxida da realidade, xa que silencia os
nosos problemas relegándoos a un segundo plano mentres os utilizamos. Mergullámonos nunha burbulla
de calma e felicidade temporal, aínda que a súa duración temporal é cada vez máis indefinida. É un efecto
calmante similar ao que teñen os chupetes sobre os bebés. Cálmanos dun xeito alarmantemente eficaz,
adormece o noso estado de alerta. Esta nova pasividade anímanos a aceptar certas normas establecidas ou
a ser manipulados sen sentir a necesidade de opoñernos a elas.
    A pesar de que moitos subestiman o mencionado no parágrafo anterior, estes acontecementos son
graves. Unha democracia como a nosa depende do poder de decisión do pobo e da súa negativa a aceptar
determinadas medidas. Se a xente (nós) está demasiado distraída atendendo ao que acontece nun mundo
virtual en lugar de interesarse pola realidade na que vive, entón non poderá decidir tendo toda a
información da súa parte de xeito que a súa  decisión verase facilmente condicionada polas influencias das
redes sociais e a manipulación dos medios. E non só iso, un pobo que non sabe opoñerse corre o risco de
que a súa democracia e a liberdade que esta ofrece desemboquen nunha severa tiranía regulada por
oportunistas.
    Se o abordamos dende o ámbito sanitario, atopámonos con que o uso incontrolado destas APPs nos
provocan serios problemas de ansiedade ou trastornos alimentarios, sendo estes os máis coñecidos. Ser
constantemente bombardeados as 24 horas do día con vidas idílicas e corpos perfectos sen unha soa
mancha nin engurra dános unha sensación de inferioridade, de non ser o suficientemente bos ou de non
encaixar coa imaxe que a sociedade espera de ti. Sabemos que o ser humano é un ser social que necesita
vivir e interactuar dentro dese grupo social, necesita sentir esa unidade que o grupo ofrece, o que nos leva
a pensar ata que punto podemos sentir a necesidade de cambiar e que estamos dispostos a facer por elo
cando as redes sociais só actúan como amplificador neste sentido.
    
    E chegamos a un dos dilemas máis debatidos desde a invención destas tecnoloxías: son unha ferramenta
ou convertéronse nunha necesidade? Ninguén parece chegar a un consenso. Persoalmente, creo que cada
persoa é diferente e, polo tanto, usan estas APPs dun xeito distinto. Haberá aqueles para os que son só
unhas ferramentas para informarse ou comunicarse coa súa familia e amigos, e haberá moitos outros que
xa traspasaron a liña da dependencia e consideran os seus recursos tecnolóxicos como unha necesidade.
Só engadirei unha cousa: "Non podes volver poñer o xenio na súa botella". Unha vez que todos
traspasemos o limiar de benvida para depender do que todos consideraremos unha necesidade básica,
como a comida, non hai volta atrás. E as redes sociais xa non van deixar de existir, tócanos a nós decidir se
podemos vivir sen elas e utilizalas só como unha ferramenta máis ou se preferimos depender delas a pesar
de todos os seus inconvenientes e riscos.

* Esta película faranos comprender mellor como se poden violar
as nosas políticas de privacidade. Cómpre sinalar que aínda que
se basea en feitos reais, non deixa de ser unha produción
cinematográfica e, polo tanto, leva as licenzas que considere
necesarias:

       
Snow

den, dirixida por Oliver StoneSnow
den, dirixida por Oliver StoneSnow
den, dirixida por Oliver Stone



 

    Nos últimos anos, a saúde mental pasou de ser un tema tabú a estar en boca da maioría de persoas,
sobre todo novas. A sociedade avanzou moito na aceptación dos psicólogos como especialistas aos que
recorrer con normalidade, como poderían ser un traumatólogo ou un fisioterapeuta. Esta normalización
trouxo da man o descubrimento xeral da pobre infraestrutura nacional dedicada á saúde mental pública.
Esta realidade, da que se fala cada vez máis, afecta a un gran número de persoas que necesitan axuda dun
profesional e non poden obtela dunha maneira simple.

    Antes de explicar este problema con detemento, considero que é importante coñecer o proceso polo cal
hai que pasar para chegar a un psicólogo público. O primeiro paso sería acudir ao médico de cabeceira
para que realice unha avaliación básica do estado de saúde do paciente. Logo disto, este procedería a
derivarche ao especialista con menos lista de espera dispoñible na túa área sanitaria ou nas máis próximas
en caso de complicacións. Hai que saber tamén que existen os pacientes prioritarios nos que as súas
enfermidades mentais poñen en risco a súa propia supervivencia e, por tanto, evítaselles a lista de espera.

    É precisamente esta lista de espera a causante do maior problema do sistema público. Tomando os
datos da Comunidade de Madrid como referencia, chégase ao preocupante resultado de centros nos que
hai que esperar 200 días para recibir unha primeira atención. Na nosa comunidade, Galicia, os resultados
son lixeiramente peores, xa que estamos á cola da
 clasificación psicólogos por habitante de todo o territorio nacional. En 2019, Galicia contaba con 95
psicólogos públicos que eran os encargados de atender aos seus 2,7 millóns de habitantes.

Deficiencia do sistema público de Saúde Mental
Raúl Francés Carrera

 

    Para confirmar estes datos tan deficientes do estado da saúde mental pública
de España, a media nacional é de 5,71 psicólogos por cada 100.000 habitantes.
Este dato é amplamente inferior ao de nacións europeas como Francia (10,7
psicólogos/habitante), Grecia (12,1 psicólogos/habitante) ou a máis destacada
Finlandia (56,9 psicólogos/habitante).

    As persoas afectadas con trastornos tan comúns como a ansiedade poden
sentirse superados polas súas condicións nestes longos períodos de tempo e
verse na obrigación de contratar servizos privados que lles axuden a superar as
súas respectivas enfermidades. Esta situación crea outro problema, os avultados
prezos da sanidade privada.

    O prezo medio dunha consulta privada para un adulto oscila entre os 50 e os
100 euros. Tendo en conta que se require de varias destas terapias para obter
resultados notorios no proceso de superación dos trastornos, podemos afirmar
que non todos os petos poden permitirse este servizo tan necesario.

    O déficit de persoal dedicado á saúde mental xera unha situación de
desigualdade e de inxustiza social moi grande. Para concluír, gustaríame
resumir o problema nunha frase moi clara: “Un psicólogo é un ben de difícil
acceso que soluciona problemas que nos afectan a todos”.

 



    Caída en picado é un episodio da coñecida serie Black Mirror no que se nos presenta unha sociedade
na que todo funciona mediante a valoración que nos dan os demais a través dun programa similar a unha
rede social. A puntuación que tes contrólao todo: dende a que tipo de vivenda podes aspirar, ata a que
servizos podes acceder, e é o eixo sobre o que vira a vida da maior parte dos personaxes que aparecen no
capítulo.

    Esta historia levoume a reformularme que relación teño e que relación gustaríame ter coas redes
sociais e coas persoas da miña contorna. Dito isto, cheguei ás seguintes conclusións: 
Vemos ao principio que a protagonista, Lacie, vive co seu irmán Ryan nunha casa que está a tentar
vender. Móstrase como ela está totalmente absorbida polo seu móbil, no que está pendente das
publicacións dos demais para puntualos e de publicar ela mesmas imaxes moi coidadas para subir as súas
cifras, o cal a ten por completo absorta nun mundo de superficialidade e egocentrismo, no cal tamén
están mergulladas a maioría das persoas que a rodean. 

    Apreciamos que en Caída en picado aparecen diversos aspectos psicolóxicos entrelazados na trama. O
máis evidente, na miña opinión, é a constante procura de recoñecemento social, pois vemos no episodio
como a maioría das persoas deixan de ser elas mesmas para encaixar na sociedade na que viven e se
desviven para que os demais pensen que teñen vidas e relacións idílicas. Conectado a isto atopámonos co
tratamento que dan ás relacións sociais na historia, que son mostradas como superficiais e cheas de
falsidades e dobres intencións, como ocorre coa suposta amizade de Lacie e unha amiga da súa infancia
que a convida á súa voda, na que o único que queren é aproveitarse a unha da outra. 

    Ademais, móstrase como inflúe a linguaxe nas nosas relacións, dende a pasividade que mostran a
protagonista e case todos os da súa contorna ao principio do capítulo, ata a liberación total que ten lugar
ao final deste, no cárcere, na que Lacie e o outro preso exprésanse coas palabras e xestos que queren,
sen filtro. Ligado a isto van as emocións, que vemos que a protagonista reprime en máis dunha ocasión
ao longo da historia e que finalmente a fan explotar durante o seu discurso na voda, botando por terra a
imaxe que ela se esforzou tanto en construír para os demais.

 
 

REFLEXIÓN SOBRE 
 CAÍDA EN PICADO - Black Mirror-

Por
Schihanna Romira Briceño Feijoó 

 



    Por outra banda, preséntase como a motivación da protagonista, enfocada exclusivamente
en conseguir a casa e a vida dos seus soños, lévaa á frustración e mesmo á desesperación, e
como no mundo no que ela vive a empatía vese desprazada pola procura do auto beneficio: a
xente non se preocupa polos sentimentos ou inquietudes dos demais, simplemente buscan
subir na escala social, conseguir maior puntuación para ter esta ou aquela casa, mostrar unha
vida perfecta en redes que en realidade non teñen,…

    Finalmente, a responsabilidade individual tamén se dilúe, xa que ninguén quere facer algo
que poida resultar cuestionable e danar a súa imaxe pública. 

    Tras ver o episodio, o único que me pregunto é que tan lonxe podemos estar realmente de
vernos excedidos tanto pola tecnoloxía como pola insaciable procura de recoñecemento
social que leva a todos, novos e adultos, a comportarse de maneiras que nun principio
poderían resultarlles impensables e incomprensibles simplemente para ter máis “ likes”, máis
seguidores, máis atención.
 
    Creo que estamos a deixar que o “que dirán” rexa quen somos máis do que cremos, e que,
aínda que as redes sociais son unha gran ferramenta en moitos ámbitos, son tamén un punto
de inflexión en como nos vemos a nós mesmos, como vemos aos demais e como os demais
nos ven a nós. Eu imaxínomo coma se fosen unha parede de cristal embazado que se interpón
entre nós e o mundo, distorsionando a realidade ata o punto de que moitas veces nin sabemos
recoñecela. É coma se necesitásemos a aprobación allea para actuar como queremos, para
vivir como queremos, mesmo para amar como queremos. E realmente, unha vida dedicada
exclusivamente a conseguir o beneplácito de totais descoñecidos paréceme unha vida
desperdiciada. O propósito debería ser gozar de momentos coas persoas que nos fan sentir
vivos, queridos. 

    Todos deberiamos pensar en cales son as nosas prioridades, e gustaríame crer que caerlle
ben a alguén que vive no outro extremo do planeta e que ve unha millonésima parte da nosa
vida a través dunha pantalla de móbil non está entre os primeiros puntos da lista de ninguén.



    Unha vez entras a unha rede social, é moi fácil que esta che enganche, polo simple feito de
que, unha vez que tes ese sentimento de pertenza, non queres deixar de experimentalo. Por
tanto, as RRSS xogan coa nosa faceta máis débil, a nosa vulnerabilidade emocional; para facer
diñeiro.
 
    Non podemos esquecer que as redes sociais son empresas, e como tal o seu obxectivo é obter
beneficios. Para iso recorren á publicidade. Conseguen ensinar a cada usuario un tipo de
publicidade adaptada aos seus gustos; así este quedará máis tempo na plataforma, verá máis
publicidade, eles gañarán diñeiro con esa publicidade… É un círculo vicioso. Aquí entra o
concepto do "engagement". Este mide a interacción entre unha conta e os seus seguidores. As
redes utilizan as contas con maior "engagement" para ofrecer publicidade, sabendo que esta
chegará a moita xente.

    Para saber que mostrar a cada usuario e captar a súa atención, facendo que permaneza máis
tempo fronte á pantalla, as redes sociais empregan os algoritmos. Un algoritmo consta dunha
serie de instrucións ou regras que permite procesar datos e atopar solucións. Os algoritmos
deciden se unha publicación se mostrara moito ou pouco, a quen e cando. Así, algúns vídeos ou
fotos fanse viráis sen motivo aparente en principio.

    O dilema das redes empeza cando nos plantexamon ata que punto son boas; pois en principio
o seu uso foi beneficioso e non había intención de chegar ao panorama actual. Por tanto, hai que
aprender a utilizar correctamente as redes, non deixarnos manipular e limitarnos a empregalas
como estaba previsto que o fixésemos nun inicio.
   
    Actualmente existen moitos problemas relacionados co uso das redes, e penso que todos
teñen a mesma orixe: a falsa concepción da realidade allea.

    Un pode empeñarse en querer que a súa vida sexa como a das persoas máis populares que ve
en redes, e o caso é que cada quen mostra o que quere en redes (polo xeral adoita ser a parte
bonita da súa vida). Entón, poderiamos tolear tratando de alcanzar ou imitar a “perfección” que
vemos en redes. Tendemos a pensar que a totalidade da vida dunha persoa se limíta a aquilo que
comparte co resto de usuarios, obsesionándonos con ser perfectos e iguais aos demais, cando a
realidade é que somos únicos e imperfectos, feito que parece esquecerse.

    Eu resumiríao en que estamos a nada de desdibuxar por completo a liña que separa a realidade
do mundo virtual, se é que aínda existe.

REFLEXIÓN A PARTIR DO 
DOCUMENTAL

"EL DILEMA DE LAS REDES SOCIALES"

Por
Antía 

Martínez Márquez



    Segundo o vexo eu, os problemas desencadéanos a nosa baixa autoestima, xa que sempre
estamos a pensar que somos menos que os demais; e a necesidade de aprobación social, o
pensar que non somos nada sen a opinión positiva (ou mesmo negativa) doutros. O peor é que a
maioría de veces son persoas que non coñecemos as que nos fan pensar así. Nos peores casos
isto pode ter consecuencias psicolóxicas máis graves como a depresión, ansiedade, ou
trastornos alimenticios como a bulimia ou a anorexia.
    
    Aparte das consecuencias individuais, existen tamén problemáticas que nos afectan como
sociedade, como as “ fake news” ou noticias falsas. Estas noticias propáganse porque as
plataformas non as distinguen da verdade, e claro, o beneficio depende da actividade. As noticias
falsas adoitan ser máis rechamantes, máis controversiáis, polo que se difunden con máis
velocidade (en Twitter fano ata 6 veces máis rápido).

    Por outra banda cabe mencionar a deterioración das democracias mundiais, isto debido á
polarización política que se leva a cabo cada vez máis. Os partidos políticos convertéronse nun
usuario máis, e utilizan as ferramentas que lles proporcionan as redes sociais para chegar a máis
público. Tratan de gañar a nosa atención, pero cada vez esquecendo máis a política e
centrándose máis en demonizar ao resto de candidatos. É dicir, cada vez parece que temos
menos liberdade para decidir. Incluso a presión social que pode exercer a nosa contorna en
redes pode facer que nos decantemos por unha postura ou outra sen ter en conta os nosos
ideais realmente; simplemente por encaixar, por sentirnos parte.
    
    Dado que é case imposible volver meter o xenio na botella (e non creo que a sociedade o
soportase) a opción máis adecuada será aprender a utilizar as redes sociais de maneira adecuada
para que non sexan a nosa perdición, se aínda non é demasiado tarde.

E lembra: "se non pagas polo produto, ti es o produto".



A GUERRA
P O R  L A U R A  S A E T A  E  L U C Í A  M O N T E S   ( 1 º B A C  C )

ARTIGO DE OPINIÓN
 

Actualmente unha das definicións de guerra máis correctas á que se pode chegar sería: “Un

enfrontamento entre varios bandos ou países coa fin de vencer ou impoñerse ao outro que

sempre xorde por unha razón económica, ideolóxica, política ou territorial”.

Moitos filósofos trataron de dar as súas propias definicións sobre este suceso.

Segundo Aristóteles a guerra é un medio violento para obter ou defender o dereito dunha

cidade, mentres que Platón ve a guerra como unha expresión do atraso económico e

tecnolóxico. Por último Hobbes cre que a guerra é algo natural, xa que como se amosa no seu

libro “Leviatán” pensa que a natureza do ser humano é violenta. A guerra pode ser vista desde

un punto de vista positivo, como poden ser os avances na economía, ou negativo, que será no

cal nos centraremos.

A guerra é considerada como a interrupción da paz, a cal á súa vez pode ser considerada

unha cuestión idílica ou unha pausa na cal continúa o peso das guerras pasadas. Isto refírese a

que se conserva a orde imposta polos vencedores destas.

Esta postura é exemplificada por Kant no seu libro “Paz Perpetua” no que se dan as condicións

para que se poida dar a paz mundial. O filósofo percibe a guerra como algo natural que leva

sucedendo toda a historia, pero tamén di que se o home fora completamente racional as

guerras non existirían.

Kant ademais considera ao estado como un mal necesario que xera a paz, a cal veía como un

contrato firmado polas persoas no que ofrecen parte da súa liberdade a cambio de ter

garantida a paz.

Kant di que debe existir forzosamente un organismo internacional que regule a convivencia

entre nacións, pero isto atópase coa problemática de que ningún organismo chegará a ser

plenamente neutral. Poderán existir posturas que se acheguen máis, pero a completa

neutralidade é algo idílico.

A guerra non é un accidente senón que ten unha raíz profunda e razóns moito máis complexas

que os desexos dun só individuo ou nación; como por exemplo o feito de que a expansión

dunha nación sempre trae consigo a contracción doutra, e as accións dunha poden tanto

beneficiar como perxudicar á outra, polo que existen tensións perpetuas entre individuos e

países que acaban derivando nos conflitos.

Hobbes argumenta no seu libro “Leviatán” que a política é a continuación da guerra. Di que a

violencia sempre está aí ata que chega a política e a frea.

Aínda que a guerra non rematará de todo, xa que o grupo dominante imporá certas regras

para someter ao outro.



A Educación é a formación práctica e
metodolóxica que se lle dá a unha persoa en
vías de desenvolvemento e crecemento. É un
proceso mediante o cal ao individuo ofrecenselle
ferramentas e coñecementos esenciais pra
poñelos en práctica na vida cotiá. A aprendizaxe
dunha persoa comeza desde a súa infancia, ao
ingresar no colexio onde un profesor implantará
nos alumnos identidades, valores éticos e
culturais para facer unha persoa de ben no
futuro. Os resultados da avaliación de cada
materia expresaranse por medio de
cualificacións, nos seguintes termos: Insuficiente
( IN), Suficiente (SU), Ben ( BE), Notable ( NT) e
Sobresainte ( SB), considerándose cualificación
negativa o Insuficiente e positivas todas as
demais.

-Que  cambiarias do sistema educativo? (1)
Cambiaría moitas cousas, a máis importante os
exames. Quitaría esa forma de avaliar a alguén,
xa que só avalíase a súa capacidade de
memorización sen pensar en se o alumno
aprendeu algo ou non cousa  q nunca pasa.
Chapas o soltas e listo, á semana xa non te
acordas, é máis, aos poucos minutos xa nin che 
acordas. (2) Enfocar máis a entender, aprender e
razoar e non en  chapar e esquecer. (3) Os
criterios de avaliación están mal repartidos xa
que se premia a memorización e non a
aprendizaxe.
-Consideras que as notas reflicten o esforzo? (1)
Non, a nota reflicte sempre  q capacidade de 
 chapar tes. (2) Non, para nada. (3) A nota non
reflicte como é un alumno nin canto estudou.
-Crees que se lle dá a importancia necesaria ao
descanso dos alumnos? (1) Non se lle dá
importancia, sempre é estudo tras estudo  chapar
e  chapar. (2) Non, ningunha. (3) non.
-Preferirías que se avaliase con traballos e
deberes, ou deberes e exames? (1) Deberes e
traballos. (2) Deberes e exame. (3) Creo que os
exames fan falta pero non xogarlla todo a un
exame e que se tivese máis en conta os traballos
que se mandan.
 
-Que materias quererías que quitasen, por cal,
substituiríala e porque? (1) Todas as materias
son importantes pero deberían cambiar a forma
de dalas. (2) Non quitaría ningunha, porque
todas resultan interesantes para alguén. Pero eu
quitaría relixión e engadiría unha materia que
trate temas do día a día (saúde mental,
educación sexual, noticias actuais...) (3) Relixión,
poñería unha materia que sexa máis válida para
os problemas do futuro como (saber facer a
declaración da renda...)

A Educación

A continuación imos mostrar, as opinións de
alumnos de distintas idades sobre a educación en
España. Cuestionámoslles as seguintes preguntas,
cada persoa ten un número diferente ao principio de
cada resposta, para que sexa máis fácil saber de
quen se trata:
-Que opinas de como se avalía? (1) A forma de
avaliar a un alumno en España depende de cada
profesor, cada profesor ten o seu criterio o cal pode
ser peor ou mellor, deberían seguir todos o mesmo
criterio pero non o fan e cada un fai o que lle dá a
gana. (2) Enfócase moito nos exames e non no
esforzo que se dedica. (3) Os criterios de avaliación
están mal repartidos xa que se premia a
memorización e non a aprendizaxe.

«A educación é un ornamento na
prosperidade e un refuxio na adversidade.»

 Aristóteles

Kenia Porto Rodríguez e Iván Puente Acuña



   O mércores 23 de decembro de 2020
aprobouse a LOMLOE, e o 19 de xaneiro de 2021
entrou en vigor, sendo esta a oitava lei
educativa que ten España nun prazo de 40
anos. O PP declarou que se volven gobernar
derogarán a LOMLOE. O grave de todo isto é
que cada reforma que afrontamos é
diametralmente oposta á anterior. De feito, se
vemos as reformas que houbo ata agora, desde
o primeiro goberno do PSOE ata o actual, as
distintas reformas teñen consistido en eliminar
a do partido anterior e sacar unha contraria.
  En Finlandia, por exemplo, so tiveron unha lei
educativa en 70 anos que se foi modificando co
paso do tempo para adaptarse ás necesidades
do país e da sociedade, pero sen sufrir un
cambio radical. O país posúe resultados
equiparables ós de China ou Xapón, pero cun
sistema que non fomenta a competitividade ou
antepón os resultados ó benestar do alumno.
Por isto é un dos países á vangarda da
educación e que se adoita empregar de
exemplo neste tema.
   E que é o triste de todo isto? Mentres en
Finlandia ou noutros países a esquerda e a
dereita únense para aprobar unha lei estable
que garanta unha educación correcta, en
España úsase esta como arma política. 

    Cada partido xoga coa educación en base á
súa ideoloxía e ata certo punto é
comprensible, xa que non podes estar ó
mando dunha nación e permitir que se
eduque en base a uns valores que consideras
incorrectos. Porén, cambiar os métodos de
avaliación, os currículos, as materias que hai
que aprobar para pasar de curso ou as
materias cursables; non ten nada que ver coa
ideoloxía. Ademais, amosa que non se pensa
no alumnado e profesorado, quen lonxe de
importarlles o máis mínimo se teñen que
facer un exame de historia en castelán,
galego, ou outra lingua autonómica (na
práctica dánnos a escoller
independentemente da normativa), só senten
estrés por rematar antes ou por non poder
adaptarse ós cambios no modo de avaliar. 
   Por todo isto, só pedimos que se faga un
esforzo e se deixen de lado diferencias que
non afectan á educación (como impór un
idioma ou discutir por unha materia que poña
en dúbida o estado laico) para crear unha
base firme, perdurable e que aporte
estabilidade ós alumnos e docentes;
centrando así a educación na xente que está
no sistema educativo e non nos votantes. 

A ARMA DA EDUCACIÓN Por Martín Bar Vieito



A REVOLUCIÓN, A
LIBERDADE
SEXUAL (E

OUTROS ENGANOS)

Noa Castaño Rodríguez, Lucía Marín Vila e Maria Julia Soares Evangelista)

A RAE define o termo ‘Sexualidade’ como “Apetito sexual, propensión ao pracer carnal.”. A nós,
como mozas tratando de explorar este aspecto da nosa vida, pareceunos que limitar a sexualidade

a un pracer carnal é como limitar as matemáticas ás sumas. 
Si coincidimos no uso da palabra ‘Pracer’, porque diso trátase ao noso parecer, de buscar o deleite;

pero hai un mundo de satisfaccións amplísimo aí fóra,
opacado polos aspectos xenitais e carnais. 

 
Agora ben, como chegou ata aí esta barreira que nos impide ver máis aló?

 É moi curiosa a evolución deste pensamento. Remontámonos hai séculos atrás, coa chegada do
humanismo antropocéntrico, que se basea en que os humanos somos o centro do universo. Con

iso considerábanse os corpos como obras de arte, mostrábanse e idealizábanse. 
Con todo, coa chegada da relixión católica e a igrexa, todo isto cambiou drasticamente.

Establecéronse normas sexuais e a obrigación ao celibato. Dende este momento a influencia do
catolicismo segue activa nos nosos tempos. 

 
Ata que, coa chegada de Giovanni Boccaccio coa súa obra O Decamerón, se reintroduce a ficción

erótica co romanticismo. Pero é truncado novamente pola expansión da moral victoriana, que
chega pisando forte cunha serie de valores baseados na cultura de recato e a prudencia sexual,

que basicamente reprime por todas partes a liberdade sexual. 
Con iso creáronse os bordeis ou tambien chamados “ underground”, lugares onde as clases sociais

mais baixas xuntábanse para levar a cabo todo tipo de actos como abusos, prostitución, orxias....
 
 
 



Por moito que a relixión tentase reprimir a nosa forma de percibir e vivir a nosa sexualidade, isto
tranquilizouse en certa maneira coa revolución sexual, que iniciou na segunda metade do século XX e

expuxo un concepto de amor libre e unha sociedade habituada á sexualidade humana,sendo
influenciada pola sexualización dos medios e a normalización da pornografía.

 
Con todo, non todo é positivo, explícanos Ana de Miguel no seu libro Neoliberalismo sexual: O mito da

libre elección. Aquí analízase a cuestión desta nova sociedade, exposta sempre a un prototipo moi
específico e procesado para corpos, comportamentos e calquera outro aspecto que se poida imaxinar, e
chega á conclusión de que o problema é exactamente isto, a imposición dunha única sexualidade como

a normativa e hexemónica, exportada masivamente a todos os medios posibles. Actualmente a gran
maioría seguimos vivindo a nosa sexualidade baixo un concepto de “liberdade”, cando realmente non

estamos a ser libres. 
 

Sobre isto Michel Foucault escribiu tres tomos dun libro, titulado Historia da sexualidade.
Foucault expón a hipótese de que na sociedade moderna non existe un “tabú sobre a sexualidade”, e di

ademais que este pensamento é falso e que o que si existe é unha normativa imposta socialmente.
Cuestiónase no seu primeiro tomo, A vontade do saber, por que se cre que existe unha “censura” sobre o

tema, xa que máis ben, para el, construíuse un artefacto para producir discursos sobre o sexo
susceptibles de funcionar e de producir efecto (Normalmente con efectos de interese económico por

parte do discursor). El non cre na existencia dun único poder global que impón o estilo de vida de cada
ser humano e animal que habita a terra, senón que afirma que existen certos criterios desenvolvidos co

pasar do tempo, os cales limitan a liberdade de cada un en función do interese de terceiros. 
 

Con este pensamento de que non existe unha sexualidade libre na nosa sociedade, acrecentando o feito
de que existen minorías que polas súas características non se encadran na normativa, Foucault chega á

conclusión de que o principal interese da sexualidade é económico. Por exemplo, baseándonos na
industria pornográfica, o patriarcado e o capitalismo, onde sempre hai un ente beneficiado cos

estereotipos e os efectos destes acaban en persoas que non aprenden a desenvolver a súa propia
sexualidade, vivindo, como mencionamos antes, unha falsa liberdade. 

 
Varios filósofos comentaron sobre como saír desta “maraña”. 

Wilhem Reich (Filósofo e psicanalista da corrente freudomarxista), por exemplo, consideraba que para
acabar coas inhibicións sexuais necesitábase unha revolución radical político-sexual; e, referido ao

tema da pornografía, máis concretamente, Judith Butler (Tamén filósofa) considera que non se pode
nin se debe censurar a pornografía, e que é mellor que haxa pornografía para que poida xerarse unha
mirada crítica fronte a ela e resignificarla. Cremos que esta última afirmación pode levar a un debate

sumamente interesante, polo que animamos a todos a aplicar pensamento crítico e a que se abran
conversacións respecto diso, o que nos parece fundamental.

 



Vivimos convencidos da nosa liberdade de opinión, da liberdade de prensa e da
imparcialidade dos medios en certos asuntos. Á fin e ao cabo a nosa sociedade é libre,

democrática, estamos en occidente e existe unha organización chamada OTAN que nos
mantén protexidos ante calquera conflito que ameace a Europa ou a calquera dos países

membros, á cabeza desta organización está EEUU.
 

Nada do que anteriormente dixen parece moi estraño, algo mesmo que se podería sacar de
internet, da televisión, das noticias ou dos medios de comunicación oficiais do goberno. Este

xustamente é o problema, un discurso que non difire, un discurso que acaba construíndo
noticias partidarias sempre cara a un grupo de países con intereses moi parecidos, onde un

deles, EEUU, ten sempre a última palabra. Isto empeora cando lembramos  que a OTAN é
unha organización militar intervencionista en todo tipo de conflitos armados ao longo e

ancho do planeta.
 

Ao contrario do que os medios queren contarnos, atopámonos na mesma situación con
respecto á información que os cidadáns chineses ou rusos, dos que tanto se di que viven
desinformados por culpa dos seus gobernos *opresores. En occidente a censura como tal
está mal vista Como vas prohibir a alguén ter a súa propia opinión? Pois ben, a censura

funciona doutra maneira, máis efectiva mesmo, e desa censura encárgase a opinión pública.
 Ao bombardearnos con ese discurso de forma directa e indirecta, pero sempre con termos

como “liberdade”, “democracia”,”igualdade”, “dereitos humanos”, tamén con persoas
influentes que mediante as súas redes ou programas, onde fan propaganda do que as altas
esferas queren, levando ese discurso á propia educación en moitos casos para poder influír
xa desde abaixo na poboación. Isto fai que cando algún elo da sociedade salgue do discurso
non sexa o goberno quen o censure directamente, van ser o resto das persoas que a rodean
quen fagan que calquera dos seus argumentos non sexan válidos, poñendo unha etiqueta

indeleble a quen se lle ocorreu saír do que supostamente está ben.
 
 
 

OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  E A OPINIÓN PÚBLiCA

Artigo de opinión 
por

 Antón Ruíz Almeida 



A día de hoxe isto podemos velo en conflitos como o de Ucraína, Zelenski o gran salvador do
pobo e Putin o inimigo da paz e a democracia. Para facernos unha idea, esta guerra, onde

dous bandos se dedican a matar persoas, non é máis que unha loita de intereses totalmente
inxustificable a cal están a nos vender para prepararnos en caso dun conflito a maior

escala, para que nos sacrifiquemos, traballemos e loitemos convencidos de que o facemos
por unha causa xusta, non somos máis que monicreques manexados ao antollo dos nosos

gobernantes. Vese en máis conflitos como o palestino ou o que existe no Sahara, onde EEUU
apoia, e polo tanto nós, ás forzas claramente opresoras, nos bombardeos sobre poboación

civil iugoslava onde a OTAN non lle importou o máis mínimo arrebatar vidas de nenos,
homes e mulleres ou na invasión total de países musulmáns para sacar tallada do petróleo

que tanto diñeiro e negocios traen aos grandes empresarios.
 

Aquí algúns datos sobre conflitos onde interveu a OTAN:
En 78 días de intervención en Iugoslavia 2500 mortes ,300 escolas destruídas, 20 hospitais e

40000 vivendas. (Cifras dadas pola OTAN)
En Kososvo 17252 civís asasinados e preto de 30000 feridos feridos e 350000 refuxiados.

(Cifras dadas pola OTAN).
En Libia 5000 mortes, 800000 refuxiados. (Cifras dadas pola OTAN)

Na guerra do Golfo, segundo cifras oficiais, hai estudos que falan de máis ou menos mortes,
210000 entre os bandos enfrontados. Esta guerra trouxo a desintegración dun país, do

mesmo xeito que os países anteriormente mencionados.
 

Na guerra non hai bos, únicamente intereses e moito máis en organizacións dese tipo.
Destrucción de países, culturas e vidas é o único que trae, por moito que se fale de salvación

dos pobos oprimidos ou de dereitos humanos o conflito sempre leva o diñeiro e o poder
detrás. 

 
Hai que informarse siempre un mesmo, descúbrense perspectivas propias. Pensa ben ou

pensa mal, pero por favor pensa. 
 



Por
Zaira López Feijóo





DANAMOS SEN DARNOS CONTA
Noelia Boente Varela

Si, así é, “danamos sen darnos conta”,

este é un enunciado sobre o que cheguei á

conclusión de que resumía practicamente

unha gran parte do noso camiño e traxecto

que creamos na única esfera do sistema

solar onde sabemos que hai vida. Os seres

humanos temos unha gran capacidade de

pensar, escoitar e falar, a parte de ter

moitas outras calidades a diferenza

doutros moitos seres vivos, e que non nos

damos conta nin agradecemos o suficiente;

e é que, a través da maneira máis simple e

sinxela como é a fala, sobretodo, podemos

causarnos moito dano e ferir sentimentos.

Para comunicarnos, os seres humanos

utilizamos unha linguaxe que se

caracteriza por ter palabras e, esas

palabras, moitas veces non as utilizamos

dunha maneira supostamente correcta ou

cada persoa interprétaas dunha diferente

maneira. Pero, quen di que é correcto e

que é incorrecto? , que significa a

palabra correcto ou incorrecto? As

palabras saen do noso ser e cáptaas o noso

ser de maneira natural; desde que chegamos

a esta minúscula esfera vista desde o

espazo, desde o minuto cero da nosa vida

ata o último minuto da nosa vida, ata que

nos imos deste fermoso ou destruído mundo.

Nós aprendemos a comunicarnos escoitando

e, así adquirimos e imos colleitando esas

“famosas” palabras tan necesarias no noso

día a día. Pero eu, o que quero

transmitirvos é, pensamos todo o que

dicimos? non creedes que as palabras están

sobrevaloradas? Por exemplo, nestes

momentos, a sociedade cada vez vai para

peor e desde o meu punto de vista, sabedes

por que? 

 

 

 

Respóndovos moi rapidamente, tanto coma se

fose “ the flash”. A ver, non tan rápido,

pero respóndovos. Xa desde o noso pasado,

se nos remontamos á Idade Media ou Moderna

por exemplo, a sociedade estaba dividida e,

dependendo da economía da túa familia,

cualificábanche nunha clase social ou

outra. Non podías cambiar de clase social e

ademais,  etiquetabanche con diferentes

palabras, e con este “etiquetabanche”

refírome que calquera adxectivo que non

deixa de ser unha palabra que che define ou

non, cualifícache nun lugar e non noutro,

podes pertencer a un grupo ou che poden

apartar del e só polo simple feito de que

unha palabra ponche unha etiqueta do que

crees que é, defíneche, cualifícache,

ponche nun lugar e non noutro. O mesmo

ocorre no presente e cada vez hai máis

etiquetas, é dicir, máis palabras que usan

as persoas para describir a alguén e que

poden ferir os seus sentimentos. Por

exemplo, hoxe en día, pódenche discriminar,

apartar dun grupo ou facerche sentir mal,

dicíndoche unha soa palabra e non nos damos

conta. Ademais, isto non só ocorre co que

sae da nosa fermosa boca cara aos demais,

senón dalgunhas palabras que nos dicimos a

nós mesmos. E de todo isto, que nos danamos

sen darnos conta, porque non nos paramos a

pensar o que dicimos e como o dicimos.

Tampouco nos paramos a pensar e relativizar

esas palabras que escoitamos e que nos

dicimos. Aprendamos a utilizar a linguaxe

ben, a non cualificar ás persoas cunha

palabra como pode ser “mala”, “gorda”,

“fea” , “antisocial”, “popular”, “

influencer”, etc. E a non sobrevalorar as

palabras. 
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A saúde mental pódese definir de tres
maneiras diferentes:
·Un estado: un estado de benestar
psicolóxico e social que a maioría das
veces é causada pola sociedade. Este
estado pode chegar a causar
ansiedade, estado de ánimo
depresivo,...
·Un proceso indicativo dunha conduta
de afroopntamento: por exemplo, loitas
por conseguir unha autonomía
independente,...
·O resultado dun proceso: un estado
crónico debido a unha confrontación
aguda e intensa cun factor estresante:
trastornos de estrés postraumático,
factores estresantes,...

 

Para comenzar,
que é a saúde mental?

A saúde mental no só asociase a sociedade, que
é un término que coñecemos como un conxunto
de individuos que conviven nun mesmo territorio.
A competencia, a autoeficiencia,... Todo isto
asóciase a saúde mental.
A depresión e a ansiedade son un tema con
moita importancia no campo da saúde mental. A
xente que ten depresión a maioría das veces
tamén teñen ansiedade , e ao contrario tamen,
así que podemos dicir estes dos términos van
enlazados. A ansiedade é o temor de que se
produzan consecuencias desagradables que se
supón que van suceder. A depresión, por dicilo
así de algunha maneira, é o sentimento de
tristeza constante que te incapacita idealizar
accións da túa vida cotiá.
Isto é tan só unha pequena rama de todo o que
chega a incluír a saúde mental.

Sara Bugarín Martínez 
Yanira Rodríguez Rodríguez 
Amina Díaz González 



Os trastornos de saúde mental máis severos son:

-Trastorno de identidade Disociativo-é un trastorno
disociativo caracterizado pola existencia de dúas ou
máis identidades nunha mesma persoa, cada unha co
seu propio patrón de percibir e actuar co medio.

-Esquizofrenia-é un trastorno mental grave no que as
persoas interpretan a realidade de forma anormal. A
esquizofrenia pode causar unha combinación de
alucinacións, delirios e trastornos graves no
pensamento e no comportamento que afectan o
funcionamento diario e poden ser incapacitantes.

-Dislexia-É unha discapacidade de aprendizaxe na
lectura. As persoas con dislexia teñen dificultades
para ler con fluidez e sen erros. Tamén poden ter
dificultades para a comprensión lectora, a ortografía e
a escritura. Estas dificultades non están relacionadas
coa intelixencia do individuo.

-Trastorno Obsesivo Compulsivo-(TOC) é unha
condición mental que implica ter pensamentos
(obsesións) e rituais (compulsións) unha e outra vez.
Estes interfiren coa túa vida, pero non podes
controlalos nin detelos.

-Síndrome de Estocolmo-é un estado psicolóxico no
que a vítima do secuestro, ou persoa detida contra a
súa propia vontade, desenvolve unha relación de
complicidade co seu secuestrador. Ás veces, os
presos poden acabar axudando aos seus captores a
conseguir os seus fins ou a eludir a policía.
E como istos moitos máis.

Agora unha rapaza que non sufriu ningún dos trastornos que
nomeamos anteriormente, pero que si sufriu a Presión Social,
como moita xente e a maioría dos adoescentes.
A presión social nos tempos nos que vivimos é unha maneira
moi probable para rematar con a saúde mental dunha persoa.
-As persoas, sobretodo os adolescentes, que somos os que
máis mobilidade temos nas redes socias, temos a presión de
mostrarnos dunha maneira que non somos para ser aceptados
na sociedade.
Os pensamentos da sociedade van como as modas, un ano
pensan dunha maneira e ao outro doutra maneira moi
diferente. Por exemplo, fai uns anos o corpo “perfecto” era
estar moi delgada, con un corpo de modelo, pero agora as
persoas que están así son tachadas de anoréxicas. Agora o
que se busca nas mulleres é que teñan un busto grande e
bonito, un cú tamén grande e ben entreado e ademais un
abdomen plano con unha cintura reducida.
Penso que leendo isto a a maioría se lle vino unha persoa a
cabeza, pois si, agora a sociedade ten de moda un corpo
como o de Kim Kardashian.

Ninguén ten o mesmo corpo, todos o temos dunha maneira
diferente, hai persoas que teñen moito busto, outras que non
tanto e outras que non teñen. Isto non só pasa nos corpos das
mulleres, se non que tamén nos dos homes, hai homes que
son baixos, outros máis altos, outros que teñen brazos fortes e
musculosos, e outros que teñen brazos pequenos. Cada quen
é como é, pero isto a sociedade non o entende, por iso se ve
algo que non lle agrada, que non está na “moda”, o xuzga,
así creando inseguridades nas persoas, e isto o que
conseguen é que a nosa saúde mental empeore. Isto é
presión social, crear inseguridades xuzgando a xente polo seu
físico ou a súa maneira de vestir.
A presión social o que consegue é que a xente colla trastornos
como por exemplo un trastorno de conducta alimenticia
(TCA), isto o fan porque queren adelgazar, ou conseguir un ter
un corpo con cintura e abdomen plano, porque queren ser
aceptados e ben vistos pola sociedade. Hai xente que mátase
no ximnasio, que se pasa día e noite se fai falta para
conseguir un físico que a sociedade gústelle.
A maneira de vestir, a maneira de pensar, todo isto tamén é
afectada pola presión social.
Pensemos, a sociedade ténnos como marionetas a todas as
persoas.

Conseguir que a presión social non nos afecte, a parte de ser
un paso moi grande, podería facer que a xente conseguira
unha boa saúde mental, en vez de ter ataques de ansiedade
ou de pánico por non ter o corpo que desexamos, o mellor
dito, que a sociedade quere. A maioría da xente non tería
TCAs porque o que lle interesa a maioría de esas persoas é
gustar.

Como podedes observar, todo vai enlazado, dende a
presión social, ata a ansiedade, e todo isto, afecta
a nosa saúde mental, algo que non lle damos moita
importancia, pero sobretodo con a presenza de
internet e das redes socias  é moi importante, xa
que a opinión pública pode facer que a saúde mental
dunha persoa emperigre.

Tipos



Relacións
interpersoais
saudables

As relacións interpersoais sans son algo moi importante que deberíamos de
ter presente todo o mundo. Cando escoitamos este término xeralmente o

asociamos a unha relación sentimental de parella, pero estamos
equivocados xa que se dan entre todo tipo de lazos afectivos: familiares,

amigos, compañeiros... Estas relacións son máis complexas do que
pensamos y moitas persoas por non saber manexalas ben acaban

construíndo o que coñecemos como “relacións tóxicas” que a xente intenta
evitar e sen embargo moitos rematan involucrados sen darse conta.

O primeiro a ter en conta é que as relacións sans non nacen da nada senón
que se require tempo, práctica e atención ás necesidades dos demais.
A comunicación, a confianza, a sinceridade e o respecto, entre outras

cousas, son as bases máis repetidas cando nos referimos a estas
relacións, pero, ¿en realidade sabemos o que supón estas palabras?.

A comunicación non só se trata de compartir nosas experiencias, opinións...
senón tamén en saber escoitar mostrando interese. Pasa igual coa

confianza que vai ligada á presencia do respecto e sinceridade. Aínda que
hai outros trazos fundamentais aos que non se lles da tanta importancia

como; o espazo persoal, é dicir, conservar nosa propia identidade,
afeccións, amigos...

Todos estes trazos xunto a moitos máis son imprescindibles para que exista
unha relación saudable.

Nerea  Ramilo Pereiro     Esther García Alonso       Daniela Pazos Gómez
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Beneficios do deporte na saúde mental
Se a práctica de exercicio supón tantos
beneficios para a saúde, entón ¿por qué
as veces nos custa tanto incluílo na nosa
rutina diaria? Existen múltiples causas que
impiden a moitas persoas levar unha vida
activa, como son a falta de tempo, a
pereza, a inseguridade, non saber que
facer nin como facelo… Todo aquilo,
parecen escusas. Sen embargo, non é
ningún segredo que a actividade física é
boa para a nosa saúde, pero ¿coñeces
todas as formas nas que o exercicio pode
axudar a mellorar o noso estado mental?
Estas son algunhas das razóns
relacionadas coa psicoloxía:

- O alivio do estrés. O exercicio é un gran
estimulante do estado de ánimo e
demostra ser un método eficaz para aliviar
o estrés. Realizar calquera actividade
física é un modo saudable e efectivo de
desconectar.

- Reducción da ansiedade ou
depresión. O exercicio tamén é bo para
combater os sentimentos de ansiedade e
depresión. O exercicio libera as hormonas
da felicidade, as endorfinas, que segrega
o noso cerebro durante e despois de
realizar exercicio físico e iso lévanos a un
estado de maior felicidade e benestar
emocional. 

- Aumenta a autoestima. Unha das
razóns pola que moitas persoas comezan
unha rutina de exercicios é o cambio
físico. Un corpo máis definido tradúcese
nunha mellor autoimaxen e en
consecuencia nun aumento da autoestima.
 
- Axuda a controlar as adiccións. Para
as persoas adictas ao tabaco ou ao alcol,
o exercicio físico é un aliado excepcional
para aprender a controlar as súas
adiccións. 



Substancias que segregamos ao facer deporte. 
Cando fas exercicio, o corpo libera unhas
substancias químicas chamadas endorfinas. As
endorfinas interaccionan cos receptores do
cerebro que reducen a percepción da dor. Ao
interaccionar cos receptores do cerebro, as
endorfinas desencadean unha sensación
positiva no organismo que é similar á orixinada
pola morfina. Este efecto chámase o " subidón
do corredor" e vai acompañado por un enfoque
positivo respecto da vida cotiá. Unha enorme
cantidade de evidencias científicas demostran
que as persoas que fan exercicio con
regularidade presentan un carácter positivo e
un menor índice de depresión. 
Desta forma, o exercicio mellora a saúde en
xeral, o que te achega máis enerxía para a vida
cotiá. Ademáis, o deporte serve de terapia, xa
que o exercicio físico mellora a función mental,
a axilidade, a autonomía, a memoria, a imaxe
corporal e a sensación de benestar. 

- Aprende técnicas de relaxación. Unha das
formas máis eficaces de manter a presión a
raya é intervir sobre as respostas que xenera
o corpo, que son as reaccións da ansiedade e
nerviosismo. A mellor manera é aprender
técnicas de relaxación como a respiración
diafragmática ou a relaxación muscular.

Xestión da presión
A presión é algo normal no mundo do deporte
competitivo, sobre todo nun certo nivel
deportivo. Pero ata que punto é saudable
traballar baixo presión? Isto causa moitas veces
desmotivación, aumento de cansazo, de estrés
e diminución do rendemento, que en
consecuencia traen consigo diversos problemas
psicolóxicos que poden chegar incluso á
depresión. Por iso, é moi importante ser capaz
de poder soportar a presión, pero, cales son as
claves para conseguilo?

- Pensa en positivo. A orixe de todo está na
nosa mente, polo tanto, non soportar a presión
provén dun mesmo, e dos pensamentos que
xorden durante a competición. Por iso, pensar
en positivo fronte a determinadas situacións de
presión aumentará a túa confianza e
seguidamente o teu éxito.  

- Visualiza posibles solucións. Ante posibles
problemas, é necesario que visualices solucións
que che axudarán a unha posterior toma de
decisión máis rápida.

Lucas Pacheco López

Kevin Dauzón Ortegón 

Luis León Cerreduela

Iker Fernández Rivas
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Sentir non é o mesmo que
estar,

por iso, 
sentirse afogado, non significa

estalo; 
sentirse tocado e afundido,
non ten nada que ver con

estalo. 
Sentir non é o mesmo que ser, 

por iso, 
sentirse un ceo sen estrelas,

non significa selo; 
sentirse un mar sen auga,

 non ten nada que ver con selo.
Existe unha gran diferenza,

entre sentir e ser, 
entre ser e estar, 

entre estar e sentir, 
que custar cústanos,
 a todos diferenciar,
 e a todos distinguir.

 
 

Un "case" non vale nun mundo de extremos. Hai
que ter nome, hai que ser absoluto; estar

completo, non formado a partir de case, case,
case...

Unha pena…
Pero…

E se…? E se puidéramos admitir que os cases
tamén contan cando estás atrapado nunha masa

negra que fai que te afundas cada vez máis
cando queres ser algo?

 E se puidéramos admitir que ás veces cando
algo non ten nome é só porque o encarceramos

ao facelo? 
E se puidéramos admitir que o ser é algo que só

adquirimos cando deixamos de ser?
Tentamos negar a naturalidade da fluidez, o

cambio constante das cousas. 
Sempre buscamos o que se queda e rematamos
por esquecer o que se vai. Avergoñámonos delo.

Mil persoas marchan, actores e espectadores,
fusionándose constantemente, desligándose un

doutro cando chega a controversia.
Lembrades o que era a ignorancia? 

Ese momento no que descubres unha palabra
nova e namóraste dela aínda que non saibas o

seu significado.
Alacridade… Naire… Arroutada… Orballo…

Disfrutar do seu son, tentar escoitar como soa
en diferentes boucas, fantasear con ser ti a súa

inventora e anclala a un sentimento que só pode
facela túa…

 

Noelia Boente Varela

"Sentír, ser e estar"

Belén Ocampo Falconi

"Case"

Poemas



Psicoloxía  en imaxes 
Lilibeth Sayuri 

Galería 



Lucía Besada Ares 

A CAVERNAA CAVERNA
DE PLATÓNDE PLATÓN  

MITO?MITO?  







A verdadeira
sabiduría está en
recoñecer a propia

ignorancia 



EntrevistaEntrevistaEntrevista
Ainara Rodríguez Vaquero 
 Marta Romero de Almeida

por
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Por

Marko Parente Cabaleiro 
 Íñigo Rodríguez Domínguez 

 





DILEMAS ÉTICOS
UN DILEMA ÉTICO PRODÚCESE CANDO UNHA PERSOA SE

VE OBRIGADA A ELIXIR  ENTRE ALTERNATIVAS QUE,
DALGÚN XEITO,  PODEN PROVOCAR UNHA FALTA MORAL.

    Un neno entra nunha
panadería e leva na mochila 3
barras de pan.O panadeiro
atravesa unha difícil situación
económica e non se lle pode dar
o privilexio de perder
mercadoría.
      
     Despois dun tempo decátase
de que sufriu un roubo e avisa á
policía. Cando chega a policía,
diríxese a buscar a ese ladrón.

     Despois dun tempo, a dúas rúas
desa panadería, atópanse dous
nenos e unha muller sen teito,
comendo pan.
     
     Agora é onde a policía debe elixir
entre levar ao neno á comisaría
para que pague o que fixo ou deixalo
comer en paz, xa que necesitaba
levar a cabo o roubo para
alimentarse a si mesmo e á súa
familia.

CASO MORAL: Colle o neno, e deixa que
o panadeiro recupere unha barra de
pan.

CASO ¨SENTIMENTAL OU RACIONAL¨:
Deixar que o neno coma en paz, sen
repercusións, xa que o roubo foi por
necesidade e non un acto
malintencionado.

Alumna de 4º E.S.O B - Sofía Viera

DILEMA DO 

POLICÍA

QUE FARÍAS E POR QUE?
 



D I L E M A  D O

P R E S O

ENCERRADO S ?

 Un traballo de
Pedro Lema Rodríguez 4o A

Marius Florentin Dragnea 4ºB
 Hugo Chedas De La Cruz 4ºA  

Pensarás que xa que ti e o teu mellor amigo
vivides tantas cousas xuntos, ambos optarán
por non acusarse mutuamente, verdade?

     Nun cárcere estadounidense (Florida), o 26 de abril de 1972, Ronald Leiwis e Arthur Crise foron encerrados na mesma
cela cos mesmos cargos e os mesmos anos por mor dun roubo importante que realizaron ese mesmo ano o 12. Xaneiro.
Nun momento dado cando estaba a falar con Arthur comezan a lembrar como acabaron nesa situación, inicialmente os
axentes que nese momento os pillaran facendo o roubo e os detiveran decidiron separalos e interrogalos para ver cal dos
dous foi quen traizoou ao outro, por iso decidiron poñerlles as mesmas condicións a ambos, que eran tres opcións; nun, se
ambos confesan ter planeado e executado o roubo, ambos reciben a pena máxima; na segunda, se un dos dous confesou
contra o outro, o que non confesou recibe un aumento da súa pena e o último no que ningún confesa e recibe os anos
mínimos de condena. Pola situación na que comeza esta historia, xa sabemos que os nosos protagonistas elixiron a
segunda confiando mutuamente e crendo que non se regalarían, pero a estas alturas, que terías feito? Ter en conta os
problemas e os pensamentos que terá cada un para facelo.

1)- TEORÍA DIALÓXICA: Ningún dos dous presos traizoa á súa parella.
Neste caso, cada preso recibiría só dous anos de cárcere.

2) TEORÍA TELEOLÓXICA: Só un dos presos traizoa á súa parella.
Neste caso, o preso que traizoe a súa parella sería condenado a só un
ano de prisión, mentres que o preso que non traizoe a súa parella
sería condenado a dez.

3)- TEORÍA NORMATIVA: Os dous presos traizoan á súa parella. Neste
caso, a pena de prisión para cada un deles sería de seis anos.

TEORÍAS ÉTICAS XUNTO COAS SÚAS POSIBLES SOLUCIÓNS:
 



A muller e a ponte é un xogo famoso e
coñecido que se utiliza durante moitos anos

nas probas de selección de persoal das
empresas e que demostra a gran diversidade

do pensamento humano.
A muller e a ponte. contra as cordas
da culpa.

Ten presente

   É importante que haxa unha base sobre
por que lles asignan ese grao de
responsabilidade aos personaxes para
traballar neles.
   Ás veces, as mulleres adoitan situarse en
primeiro lugar, neste caso deberíase
traballar o papel da muller na sociedade.
   É importante que analisen os personaxes
do namorado e do barqueiro que puideron
axudar á muller e por diferentes motivos
non.

   Tras ler esta tráxica historia, toca responder: 
   Dos personaxes do relato (muller, marido,
amante, barqueiro, amigo e tolo), se tieras
que ordenalos obrigatoriamente, como
ordenarías do 1 ao 6 (1 máis culpable) os
responsables da morte da muller e por que
motivo?

Quen é máis culpable?

CULPABLE? 4º E.S.O
Anxo Alonso, Sergi Navarro, Ismael Tobío, Nacho Bosque

     Unha muller, cansa e que se sente descoidada pola cantidade de
horas que traballa o seu marido -que estaría varios días ausente nunha
viaxe de negocios- déixase seducir na casa doutro home, ao outro lado
do río da pequena cidade onde vive.
     Durante a noite, o marido chama á muller polo seu móbil para
comunicarlle que se suspendeu o traballo e que está a volver á casa,
polo que a muller decide abandonar a casa do seu amante para
regresar a tempo a casa sen que o marido o descubra.
     Porén, mentres intenta cruzar a ponte, atópase cun tolo cun coitelo
que ameaza con matala se tenta cruzar. A muller asustada retrocede,
sabendo que o único xeito de chegar á súa casa é cruzar ese río.
     Un pouco máis abaixo na beira, atopa un barqueiro, que se ofrece a
axudala a cruzar á outra beira se lle paga unha certa cantidade de
diñeiro. A muller acepta, pero nese momento non ten cartos sobre ela,
polo que o barqueiro négase a levala se non lle paga antes de cruzar o
río.
    A muller lembra que preto vive unha amiga súa á que hai tempo
que non ve. O seu amigo responde que sempre estivo namorado dela
e que nunca lle fixera caso ata agora. Moi afectado e decepcionado,
négase a darlle o diñeiro.
    A muller regresa entón á casa do seu amante para pedirlle cartos
para pagarlle ao barqueiro, pero o amante non lle abre a porta,
temendo que o seu marido a descubrise.
    A muller, desesperada porque se lle esgotaba o tempo, decide
cruzar o río pola ponte, e o tolo, cumprindo o seu aviso, mátaa.



"Facer o que sexa mellor para os
nenos." ÉTICA TELEOLÓXICA (O
importante é que o final sexa bo).

 "Que os cartos sexan devoltos ao
banco". ÉTICA DEONTOLÓXICA (Acción
conforme ó deber). 

"Fai o que queres que fagan os
demais" ÉTICA FORMAL (Actúa de tal
forma que queres que o teu acto sexa
universal).

Por Danna Martinez, Eva Carrera e Sofía Viera
(4º E.S.O. A)

QUE É ÉTICAMENTE CORRECTO?

Que decisión tomas?

     Vostede é testemuña dun crime: un
home roubou un banco, pero en lugar
de quedarse o diñeiro para si, doa a un
pobre orfanato que agora pode
permitirse alimentar, vestir e coidar dos
nenos que alí viven. Sabes quen
cometeu o crime, pero se acudes ás
autoridades con esta información, o
diñeiro moi probablemente será
devolto ao banco, deixando aos nenos
de novo necesitados.



ÉTICA DALGÚNS
AVANCES CIENTÍFICOS
Á L E X  O C A M P O  N O V A S    1 º  B A C  B

É moralmente correcta a euxénese para
evitar unha enfermidade mortal se non é
completamente segura? Deberiamos
utilizar os avances científicos nazis? É
ético o transhumanismo e en que
momento unha persoa con partes
robóticas implantadas pode deixar de
considerarse un ser humano?

Todas estas preguntas son difíciles de responder
debido a que entra en xogo a ética. A ética é
unha parte da filosofía que tenta explicar se algo
está ben ou mal segundo a moral humana, por
exemplo, imaxínate que un tren está a piques de
atropelar a cinco persoas, pero tes unha panca
coa que podes cambiar o carril do tren a un no
que está un ser querido teu, faríalo? Salvarías ás
cinco persoas ou preferirías salvar ao teu ser
querido? 

A ética está presente na ciencia e é fundamental
para determinadas situacións. Un exemplo é a
euxénese, proceso que consiste na substitución
duns xenes por outros para así poder evitar
unha enfermidade ou mellorar á especie
humana. Isto xa ocorreu no 2018, cando un
científico chinés chamado Hei Jiankui modificou
os xenes de tres embrións para que fosen
inmunes ao virus do VIH.

Foi condenado a tres anos de cárcere logo
de notificar os seus experimentos, cunha
multa de 380.000 euros e foi vetado para
sempre no campo sanitario debido a que o
goberno chinés non o considerou ético, pois

sabíase que na euxénese poderían ser
substituídos xenes que provocaran algunha
outra enfermidade ou discapacidade. Non
obstante, e en contra do que eu considero ético,
Hei seguiu adiante. 

Con todo, sabendo que é moi probable que no
futuro redúzanse os riscos, consideraríase ético
neste caso? Eu creo que si, porque hai que ter en
conta que, aínda que soe paradoxal, a medicina
provocou a transmisión de enfermidades e
discapacidades co paso das xeracións. 

Un exemplo é a necesidade de cesárea no parto.
Hai 50.000 anos, unha muller que a necesitase
non podería ter descendencia e transmitir os
seus xenes, pero grazas ao avance tecnolóxico
na actualidade, os seus fillos si os herdarían
provocando que se propagase de xeración en
xeración. No ano 2000, o 12% dos partos no
mundo realizáronse por cesárea, e no 2015, o
21%. Esta porcentaxe seguirá aumentando co
paso dos anos ata que algún día nos topemos
con algún problema, coma o descubrimento dun
grave efecto secundario, sen ningunha solución
alternativa que cause o aumento da mortalidade
e descenso da natalidade. Esta situación é
bastante improbable, pero tendo en conta todos
os defectos e enfermidades hereditarios coma
este, a probabilidade aumenta e a solución máis
ética que se atopa é a euxénese.

Outra cuestión é a de se é ético utilizar os
avances científicos nazis. Durante o Terceiro
Reich, os alemáns experimentaron con xudeus, 



Ademais, hai que ter en conta
a Neil Harbisson, considerado
como o primeiro ciborg da
historia. Neil naceu con
monocromatismo, é dicir, só
vendo en branco e negro, pero
grazas a unha antena
conectada ao seu cerebro,
agora pode percibir as cores.
Isto é porque a antena pode
convertir as ondas sonoras en
luz que nós sabemos percibir e
interpretar en forma de cores,
aparte de poder recibir
chamadas telefónicas e de
conectarse a internet. 

Na miña opinión, o
transhumanismo é ético ata
certo punto. É lóxico que o ser
humano queira evolucionar e
que esa é a maneira máis
eficiente e rápida, pero en que
momento deixas de
considerarte unha persoa e
convérteste nunha máquina? 

Isto é parecido ao paradoxo de
Teseo.  Teseo tiña un barco co
que ía á guerra e que por cada
batalla substituíalle as partes
danadas, ata que despois de
tan-

xitanos, negros, etc. para
probar métodos para a
potabilidade da auga salgada,
contaxiándoos primeiro de
certas enfermidades para
investigar o seu tratamento e
mesmo tentaron esterilizarlos
para que permanecese só a
raza aria.

 Desde o meu punto de vista e
sabendo que isto é terrible,
penso que non utilizar os
resultados destes
experimentos non arranxará
nada, xa que a historia
indícanos os erros pasados
para non volver cometelos no
futuro.

E por último, é ético o
transhumanismo? O
transhumanismo consiste en
superar os límites humanos
mediante os avances
tecnolóxicos. Isto non é ciencia
ficción xa que unhas lentes,
uns audífonos ou un
marcapasos poderíase
considerar transhumanismo. 

tas loitas, xa lle substituíra
todas as partes. É o mesmo
barco se este non conserva
ningunha parte orixinal? É a
mesma persoa se esta non
conserva ningunha célula
orixinal? 

 Eu creo que o límite é o
cerebro humano, debido a
que aínda non se sabe
exactamente como funciona
nin que é a consciencia. Se
conectasen o teu cerebro a un
computador, seguirías sendo
ti ou sería outro ser cunha
consciencia diferente á túa
vivindo nese computador? 

O noso cerebro é tan
complexo que pode ser que
nunca o comprendamos.
Quizais, é tan complexo que
non pode comprenderse a si
mesmo.



Estereotipos
Os estereotipos son imaxes mentais que as persoas contruimos acerca doutra xente, é decir,

representacións esquemáticas e simplifiadas dun grupo de persoas, aos cales definímoslles a partir de
certas características representativas que non teñen porque ser reais ou as dicimos por algún tipo de

idea equivocada.
Hai moitos tipos de estereotipos, como poden ser os de xénero, os cales nos din que as mulleres

gustálles as cores rosas, usar maquillaxe, xogar con monecas, etc. Mentras que aos homes gústalle a
cor azul e os coches; ao igual ca as persoas con diferentes orientacións sexuais na nosa sociedade o que
se espera dele é que un gay se lle note que oé que teña “pluma” que unha lesbiana sea pouco feminina
e que xogue ao fútbol Que segundo o noso xénero teñamos que vestir dunha maneira determinada as

mulleres leven faldas e os homes non poden só levan pantalóns; claro e tamés hainos de
nacionalidade, podémolos ver sobretodo representados esaxeradamente nos debuxos animados, creo
que todos vimos nalgún destes unha representación dun francés con boina, camiseta de raias brancas
e negras e cunha bagette na man, facendo alusión a que o francés básico ten que ser desta forma; uno

de racial que todos coñecemos é o que pensa parte de España sobre Galicia, dicindo que aquí só hai
montes e non chega nin o WI-FI ou sobre os vascos que din que todos son uns brutos; e o último

estereotipo que vamos tratar son os relixiosos, moita xente pensa que se eres musulmán e vives en
países onde esta relixión é maioritaria, vas a estar a favor do terrorismo ou vas a poder  selo.

Aínda que pensemos que os estreotipos son algo do século pasado, están máis presentes do que
pensamos e ás veces nin nos damos conta da magnitude que teñen e o presentes que están na nosa

sociedade e de como pódenos afectar psicolóxicamente, xa que tendemos a pensar que non inflúe nada
do que lle decimos  a nunha persoa e que non pode facérlle ningún tipo de dano, pero en realidade moita

xente, coma os nenos inmigrantes, que veñen de fóra para fuxir de conflictos e poder vivir unha vida
tranquila, atópanse cunha barreira de discriminación racial ou cultural levaba a cabo polos estereotipos.

Está comprobado que moitos mozos e mozas poden chegar a sufrir bullying e ter depresión por esta
discriminación, ata o punto de sentirse inferiores e crerse todo o que lles din os demais para facer dano
e terminan coa idea de que non vale para nada, e nos peores casos disto remata cun suicidio que nadie

quere que suceda.
Para frear os estereotipos debemos pararnos a pensar en aqueles que como sociedade xa os temos

normalizados e implementados no noso día a día, e empezar a concienciar aos xóvenes sobre os perigos
que anteriormente vimos, para que eles nun futuro non provoquen estas situación.

Finalmente é necesario cambiar a nosa maneira de pensar como sociedade e hai que intentar que sexa
un cambio inmediato e facer que desaparezan os esteriotipos xa que como dixemos causan moitos

danos nas persoas e o primeiro que temos que facer é deixar de tomalo a broma o deixar de xustificar
unha discriminación co humor que claramente escolle esos temas para reirse de colectivos minoritarios

e con malas intencións. Temos que ser conscientes do que podemos chegar a facer só coas nosas
palabras e as consecuencias que poden chegar a ter na vida dunha persoa.

Na nosa opinión rexirse polos estereotipos establecido está moi mal xa que non se debe xulgar e non
podemos facernos ideas preconcebidas de como é alguén pola súa procedencia, relixión, cultura,

orientación sexual ou xénero xa que iso non o é que realmente te define como persoa. 

Nicolás Punzón e Natalia Márquez    4º ESO A



Por Raquel Pérez e Fabio Vázquez 
(1º Bac C)

No mes de marzo de 2022 realizamos unha
enquisa sobre hábitos musicais a vinte e oito
persoas de entre dezaseis e vinte e cinco
anos. Cos resultados obtidos miramos as
respostas máis repetidas en cada pregunta e
buscámoslles unha explicación coherente en
base á investigación que fixeramos sobre este
tema.
A continuación, algunhas das preguntas:

Usas música para estudar?

O 52% dixo que si e o 48% que non.

O feito de que a música axúdenos para
estudar é un tema moi persoal, e igual que
a algúns pódelles funcionar a outros
pódelles resultar unha gran distracción. 

Pero ben é certo que a nivel psicolóxico
está cientificamente demostrado que
algúns tipos de música poden axudar máis
que outros.
A música con ondas sonoras con baixa
frecuencia, axúdannos a relaxar o cerebro
e aumentar a concentración. Por iso
recomendamos xéneros como: barroco,
clasicismo, jazz, instrumental, sons da
natureza, melodías de guitarra ou piano…

Para que escoitas música?

A maior parte da xente respondeu para
relaxarse, distraerse, disfrutar…

A cuestión de para que serve a música é algo
que levamos preguntándonos practicamente
dende que comezamos a ser conscientes da
existencia da mesma, é por isto que contamos
con moitos puntos de vista diferentes.
Se escoitamos a algúns dos máis influentes
filósofos podemos diferenciar opinións moi
variadas. Por exemplo, Pitágoras dicía que “a
música rexe a harmonía dos astros”, e que o
movemento que realizan crea uns sons que o
oído humano non é capaz de percibir.
Tamén temos unha resposta dende a visión
evolutiva e biolóxica, que di que en lugar de
rexer a harmonía dos astros máis ben o que
rexe é a harmonía dos seres vivos.
Unha visión bastante común é a de ver a
música, como calquera outra arte, como
medio de comunicación. 

Jeremy Montagu, catedrático de Oxford,
apoia esta visión, e afirma que “a función
da música é a sociabilidade” e que “é
máis primitiva que a linguaxe”.
Comunicabámonos con música antes de
saber falar e seguimos a facelo agora, pois
serve para expresar cousas que non se
poden dicir doutra forma, ben porque é
fisicamente imposible ou ben porque
pódesenos criticar moitísimo máis se non
introducimos o noso discurso por medio
do arte.
Sexa como sexa, como vemos nas
respostas, está claro que a música
converteuse nun dos medios de evasión
preferidos pola sociedade.

FILOSOFÍA E MÚSICA



Cal é o teu xénero musical favorito?

Nesta pregunta as respostas máis repetidas
foron pop e rap.

Hai que ter en conta que son os xéneros
musicais aos que máis expostos estamos,
polo tanto, é normal sentirnos cómodos
con eles.

Se lle preguntamos a alguén pola rúa se
algunha vez escoitou unha canción pop é
extremadamente probable que diga que si,
sen embargo, se lle preguntamos se
algunha vez escoitou bossa nova as
probabilidades de que responda que non
aumentan moi considerablemente. Por isto
animamos a que descubrades moitos máis
xéneros musicais en lugar de
conformarnos co primeiro que nos dan.

En conclusión, a música, ao igual que o
resto de artes, sempre estará cargada de
interrogantes se a pregunta está
relacionada co seu impacto en nós, xa que
está repleta de subxectividade. Mais se
atendemos a psicoloxía, a bioloxía…
podemos achegarnos un pouquiño máis a
todas esas respostas.

Gústache o reggaetón?

O 57% dixo que si e o 43% dixo que non.

A pregunta é: Por que nos gusta o
reggaetón?

Se nos fixamos un pouco na súa
composición vemos como a gran parte das
cancións comparten as características
principais. Por exemplo, o bombo cun
ritmo de negra constante, a caixa cun
ritmo de 3-3-2…

O máis importante neste asunto é que ao
noso cerebro gústanlle as cousas sinxelas,
o poder descansar mentres escoita este
tipo de cancións. Isto conséguese a través
das vibracións e tons repetitivos que fan
que sintamos que é moi fácil de bailar, a
simplicidade harmónica que nos fai
capaces de prever cal vai ser o próximos
acorde ou a pouca profundidade das
letras.



ENTREVISTA ESPAZO SEGURO
O luns, 25 de abril reunímonos con Noa Castaño
Rodríguez, María Julia Soares Evangelista (1º Bac C) e
Noa Vázquez Ojea (2º ESO D); representantes do grupo
“Espazo Seguro” para entrevistalas sobre a súa
actividade en prol do colectivo LGTBIQ+. Antes de que
comecedes a ler esta amena entrevista, sabede que
podedes seguir a @espazo.seguro en Instagram. Alí
podedes botarlle un ollo ao seu traballo e contactar con
elxs por mensaxe directo. Ademais tamén podedes
acudir ás súas reunións na biblioteca do instituto os
martes de 15:00 a 16:20. Animádevos!

Como xurdiu a asociación?
De primeiras xurdiu o ano pasado,
cando, despois dunha charla sobre
realidades LGTBIQ+ que tivemos en
4º da ESO en Valores Éticos con Alba
(profesora do centro); unha alumna
que xa non está no grupo decidiu
que quizais facía falta algo de
representación no instituto. Ao
principio era sobre todo xente de 4º
da ESO, pero este ano xa tomamos
contacto con Xoana (profesora), que
é a coordinadora, e decidimos facer
todo un pouco máis oficial para que
alumnos de calquera curso puidesen
unirse.

Que adoitades facer nas
reunións?
Pois, de momento, como estamos
tratando de dar a coñecer o grupo
a nivel do centro, centrámonos en
planear actividades nas que poda
participar todo o alunado e que
podan ser un pouco máis
interactivas para que Espazo
Seguro non sexa só un cartel polo
que pasas e que ao mellor non vas
ler.

Considerades que o instituto non é un lugar seguro?
Mais que non ser un lugar seguro, nós consideramos que é un lugar no que non
se fala disto. Ese é o problema. Non é que non sexa seguro, senón que como de
momento non houbo nada deste estilo…Ata fai un par de anos nós tampouco
escoitabamos falar moito do tema LGTBIQ+. Así que máis que nada é iso.



Sentistes apoio por parte do conxunto
escolar?
Creo que, depende un pouco. Si que
tivemos bastante apoio por exemplo de
parte dalgúns profes que axudan cando
temos iniciativas, de momento non tivemos
moitos impedimentos por parte de
dirección e os alumnos pois… o dito,
depende. Creo que tivo bastante boa
acollida a nivel xeral. Aínda que houbo
algúns casos illados de persoas que non
reaccionaron moi ben, pero en xeral creo
que estivo ben.

Hai algunha figura que vos inspire de
xeito persoal? Por que?
Pois creo que estamos todos bastante
inspirados como por todos os demáis
grupos que hai en Galicia deste tipo.
Intentamos coller ideas ou falar con eles.
Na nosa última reunión, por exemplo, viu
unha asociación de Vigo que se chama
“Nós Mesmas” e falamos un pouco sobre o
que temos proposto e déronnos ideas
tamén sobre como seguir a organización
do grupo.

Que series, libros ou películas
LGTBIQ+ vos gustaría recomendar a
quen nos le? (Personalmente, as
entrevistadoras recoméndanvos, se
aínda non a mirastes, a serie “Pose”;
dispoñible en HBOMax)
Creo que hai un apartado sobre isto
no noso Instagram, pero así de
primeiras, sabede que temos unha
sección na biblioteca (do instituto)
onde tedes dispoñibles libros como:
“La canción de Aquiles”, “Deshaciendo
el género”, “Annie en mis
pensamientos” ou “George:
simplemente sé tú mismo”. Temos
tamén unha playlist en Spotify se vos
interesa (escanear o código a
continuación para acceder)

Que mensaxe vos gustaría dar a
quen nos le?
A mensaxe máis que nada é que
estamos aquí; somos un grupo
aberto e en calquera momento pode
unirse quen sexa e que sempre
estamos abertos a calquera proposta
porque ese é o obxectivo principal do
grupo.

De onde xurdiu o nome?
Pois ao principio o nome era UG ao cubo,
que basicamente significa “Unión de Gente
Guay Gay”. Non era un nome moi pensado
porque fora só o ano pasado unha
estupidez que se nos ocorrera e este ano
decidimos que, como o grupo tiña un
carácter máis oficial, necesitabamos un
nome un pouco máis profesional e un día
na biblioteca reunímonos e fusionamos
varias ideas de nomes que tivemos, para
facelo o máis inclusivo posible.



Non credes que “Espazo Seguro” se
pode tornar nun lugar illado ou no que
sexa difícil integrarse?
Ese si que é un problema co que estamos
tratando de traballar. A xente como que
sabe que estamos ahí, coñece o nome do
grupo, pero non lle pon cara. Non sabe o
que facemos, non ten digamos un xeito
directo de achegarse a nós. Cambiar iso é
un dos obxectivos que temos: darnos máis
a coñecer e transmitir familiaridade para
que todos poidan sentir esa cercanía e
que poidan acudir a nós se o necesitan.
Por iso queríamos en parte participar na
revista.

Ata aquí a nosa colaboración con
“Espazo Seguro”. Agradecémoslles
que nos dedicaran este rato na
biblioteca, e sobre todo o seu labor
pola comunidade LGTBIQ+, que
sigue sendo moi necesario.

RESULTADOS DA ENQUISA DE ESPAZO SEGURO

A continuación mostrámosvos os resultados dunha  enquisa
realizada por Espazo Seguro no Pino Manso este curso.

Sacade as vosas propias conclusións:
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cando enfocan as situacións da forma na que o

fan, e desde esa visión, entendo e podo construír

con maior facilidade (quero pensar) unha

resposta que se axuste ao seu estilo persoal. 

Canto tempo levas no Pino Manso? Como

describirías a experiencia en tres palabras?

Vale, este é o meu quinto ano neste instituto. E...

“formativa”, a experiencia sempre o é, dá igual o

centro; “apaixonante”, non son capaz de

entender o meu día a día sen esa chispa e o vivo

así, con moita paixón; e un reto, sempre o é. É

todo un desafío enfrontarse ao que implica a

ensinanza a día de hoxe.

Hai algún proxecto que levase a cabo o

departamento de Orientación que che fixese

especial ilusión? Hai algún que teñas en mente

e queiras facer?

Pois non sei se é o que máis ilusión me fixo pero

porque é recente... O ano pasado houbo un

proxecto que me levou bastante traballo e

esforzo porque tiven que traballar con todo o

conxunto de profesores da FP para facer unha

saída didáctica na que os xoves de FP 1 foron os

guías para os de 1º da ESO facendo unha ruta

polos muíños dos montes de Atios. Foi un

proxecto súper bonito: implicou a máis de 100

alumnos e moito profesorado tanto da FP como

da ESO e foi especialmente significativo porque

supuxo sacalos do instituto nun momento no 

Describe, nunha frase, en que consiste o teu

traballo como orientadora.

Nunha frase literalmente é imposible, pero podo

intentalo. Tento traballar por mellorar a calidade

da educación. Para iso, o meu traballo require

tarefas con toda a comunidade educativa:

familias, profesorado e alumnado. 

Se non foses orientadora ou, no seu defecto,

psicóloga, a que te dedicarías?

Eu creo, sen dúbida, que a algo que servise para

axudar ás persoas. Toda a parte humanística,

social,... satisfáceme, gústame, motívame. Pero é

verdade que a parte emocional é a que máis me

enche.

Consideras que a psicoloxía é unha ferramenta

indispensable no teu día a día (laboralmente

falando)? Que aspectos da túa formación como

psicóloga son máis útiles no campo da

orientación segundo a túa experiencia?

Pois mira, é indispensable para calquera persoa

que traballe con mozos, na franxa na que nós

temos no instituto, entre 12-18, 19 anos.

Imprescindible saber como funciona a mente

humana, como nos comportamos, cales son as

motivacións dos nosos actos,... É básico: valores

como a empatía, serían complicados se non se

entenden as motivacións, como digo, do resto

do mundo. Creo que tamén, en relación á

segunda parte da pregunta, esta formación

axúdame a poñerme na pel dos compañeiros 
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Ti que tes contacto por igual con alumnos de

todas as idades e co profesorado, en que

aspectos cres que lles afectou máis a

pandemia?

Sen ir máis lonxe, esta fin de semana lía un artigo

dun investigador americano que desenvolveu

unha serie para Times e o titulou “Pandemia

íntima”. Coincido. Cuestións emocionais, crises,

de xestión emocional... De maneira preocupante,

de feito: ansiedade, depresión... Crítico. 

Que é o máis valioso que aprendiches do teu

traballo con mozos e mozas adolescentes? Que

cres que é o máis gratificante de ser

orientadora?

O máis valioso creo que é o poder da

comunicación, de intercambiar impresións, de

falar. Iso é o que necesitamos todos, e

especialmente os adolescente. E o máis

gratificante... As veces que logro que se sintan

mellor, basicamente. E coido que con relativa

frecuencia o consigo, por iso non deixo de buscar

momentos para poder falar coa xente que mo

pide. 

 

Finalmente, que opinas do proxecto da Revista

Opino?

MARAVILLOSO. Por que razón? Pois porque creo

que está xenial que poidades participar, dar voz

ao alumnado para expresar cousas que ninguén

mellor que vós sabe expresar; e a vosa mirada,

que é moi auténtica sobre calquera cousa. Entón,

pois nada... Ilusionante, o proxecto, e me

encanta. 

que a pandemia azoutaba forte, e creo que foi

unha bomba de osíxeno neses momentos.  Deu

traballo pero foi sumamente satisfactorio. 

E hai demasiados que quero facer...

Precisamente con Pedro, creo que estamos

ambos os dous tamén motivados, por citar a

Filosofía, que me fai moita ilusión sempre

traballar en equipo, encántame; pois o servizo

de mediación do instituto, que me parece que

pode ser unha medida moi enriquecedora.

Encantaríame traballar coas familias. Non teño

nada concretado pero precisan de axuda e

gustaríame facer algo. 

Pór en contacto ao alumando entre si

satisfáceme sempre. Ese outro proxecto

chamado Espazo Seguro, no cal ten especial

protagonismo Xoana, que é a coordinadora,

responde a necesidades do alumnado e creo

que foi un completo acerto. Ese tipo de

proxectos gústanme: proxectos nos que a xente

coas mesmas inquedanzas atopa respostas, e aí

teño moitos, para familias e alumnado. 

Hai algunha preocupación que sexa

especialmente habitual nos estudantes que

acoden a ti?

Mira, nestes momentos do curso, maio, o tema

orientación académico-profesional é moi moi

recorrente, e cada vez acoden máis. Por outra

banda, problemas persoais, de xestión

emocional, de situacións de conflito cos iguais...

O departamento de Orientación síntese con

frecuencia desbordado por querer dar resposta

a necesidades de estabilidade e axuste

piscosocial. É insuficiente unha soa persoa para

dar resposta a iso, pero faise o que se pode. 
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EntretementoEntretementoEntretemento
1.Transtorno mental caracterizado por un bajo de ánimo.
2.Transtorno en el que el afectado interpreta la realidad de
forma anormal.
3.Setimiento de inquietud,preocupación por lo que pueda
pasar.
4.Transtorno de ansiedad que se carateriza por un miedo
intenso.Puede ser hacia animales,etc.
5.Transtorno alimentario que causa que el pierde mucho peso.
6.Tipo de cerebro que se encarga de cuestiónes automáticos o
alertas.
7.Tipo de cerebro en el que reside la capacidad de sentir
emociones.
8. Tipo de cerebro que encarga del lenguaje,pensamiento
abstracto,etc.
9.Sentimiento de dolor anímico.
10.Sentimiento de placer,suele manifestar por buen estado de
ánimo.
11.Sensación exteriorizada de optimismo y bienestar,
normalmente producida por consumo de medicamentos o
dragas.
12.Sentimiento de tristeza y ternura producido por el
padecimiento de alguien.
13.Filósofo, maestro de Platón."Lo que yo sé es que no sé nada."
14.Filósofo,maestro de Aristóteles.Mito de la Caverna.
15.Filósofo,discípulo de Leucipo.Atomista"El origen es los
átomos."
16.Filósofo,matamático.

Rubén Gallo López 
Iván Romero Lorenzo 

Hugo Rocha Pérez 
Alejandro Abalde Lamela

Xogos lóxicos
Termina o recreo;  tes que ir ao baño de forma urxente e  
tes dous camiños: un leva ao baño e outro ao despacho
da directora. Cada camiño vixíao un profesor, e podes
facer unha pregunta a un deles antes de elixir por cal
vas.
Hai un problema: un sempre mente e o outro sempre di
a verdade.
Que pregunta farías para chegar ao baño e non ser
castigado?

Nunha carreira,de 4 corredores,A,B,C,D, sábese que
C chegou xusto detrás de B,  e D chegou no medio de
A e C. Cal é a  orde de chegada dos corredores?



-Cal é o can más filosófico? O Kant-Nietzsche (Caniche)

 
-Ante a dúbida...

+Pero, a metódica?
-É a  última vez que vés de copas Descartes.

- Cantos filósofos necesítanse para cambiar unha bombilla?
- Tres, un para  cambiala;  os outros dous discuten se a

bombilla existe ou non.

- Dióxenes, que é peor, a ignorancia ou a indiferencia?
- Nin o sei nin me importa...

- Un profesor de filosofía remata de dar clase e di:
-Se me entendéchedes ,é que expliqueime mal.

- Canto pensaba Sócrates , e non se levou nin un balón de ouro...

HumorHumorHumor
filosóficofilosóficofilosófico

Haoxue



 
“ Vou falar de ideais que implican a nosa participación e permiten pensar de verdade a

vida, porque estimulan o desexo de intervir e consérvannos perseverantemente activos.
Isto é como unha viaxe no que un atopa a outros viaxeiros que poden darnos algunhas
informacións útiles e contarnos as súas experiencias, pero xamais poderán substituír a

aventura da viaxe, xa que ninguén pode emprendelo no voso lugar, xa que ninguén pode
ser libre por vós.

O ideal da liberdade. Cantas veces non reflexionamos sobre esta fermosa palabra e o seu
significado. Pero outras tantas dixemos que indisociablemente está unida a outra non

menos importante, responsabilidade. Ser responsable é saberse autenticamente libre, para
ben e para mal, é dicir, asumir as consecuencias do feito, emendar o malo e aproveitar o
bo, porque ser libre implica equivocarse. Probablemente en moitas ocasións non podamos
elixir o que nos pasa, pero se podemos elixir que facer fronte ao que nos pasa, pensando

con detemento que é o que queremos. 
Responsabilidade é saber que cada un dos nosos actos vai construíndo, vai defendo, vai
inventando. Ao elixir o que queremos imos transformando aos poucos. Como explicaba

Spinoza na súa Ética “os homes que se guían pola razón, é dicir, os homes que buscan a súa
utilidade baixo a guía da razón, non apetecen para si nada que non desexen para os demais

homes, e, por iso, son xustos, dignos de confianza e honestos”.
O ideal da convivencia. Somos cidadáns do mundo, movémonos en espazos cada vez máis

extensos, establecemos relacións con diversidade de persoas, o concepto distancia
transformouse, relativizado, pero seguimos mantendo un comportamento en relación aos
demais, por iso somos tan educables e imos aprendendo dos logros doutras persoas. En todo

o que chamamos cultura ou civilización hai un pouco de invención e moitísimo de
imitación. Por iso o fundamental é recoñecer que todos, sexamos de onde sexamos,
veñamos de onde veñamos, como dicía Shakespeare de forma moi fermosa “todos os

humanos estamos feitos da substancia coa que se trenzan os soños”. Desta maneira debemos
empeñarnos en mellorar a convivencia, entender e poñernos no lugar do outro, pero se
nalgún momento non é posible, polo menos se hai algo que está ao alcance de cada un e é

non empeorala, o cal a maioría das veces xa é unha enorme contribución.
 
 

Por
Mercedes Bangueses Vázquez

Profesora Departamento Historia

DISCURSO NO ACTO DE GRADUACIÓN*
Curso  20/21  

*Recollemos unha parte  do discurso, polo seu carácter filosófico e
os valores que sostén, importantes máis aló do que se pode ceñir ao

acto de graduación en si.



O ideal da xustiza. Recoñecer os intereses dos demais coma se fosen os nosos. Os seres
humanos vivimos en sociedade, e por tanto non só como humanos senón cos humanos.

Debemos defender o dereito de todos. Ás veces isto esixe ter a intelixente coraxe de
actuar consecuentemente aínda que implique gañarse a censura ou a marxinación

que supoña a discrepancia. Ninguén dixo que sería fácil pero é inmensamente
gratificante. A partir de aí cada un ten a última palabra, procurade que ninguén vola

quite nin a diga no voso lugar. A final de contas do que se trata é de aproveitar ao
máximo as vantaxes de vivir xuntos, en comunidade. A principal desas vantaxes é

axuntar esforzos e así lograr obxectivos que cada cal en por si nunca conseguiría.
E por último o ideal da igualdade. O concepto non é considerar a todos iguais senón

tratarse como iguais para descubrir as diferenzas. O interese polo pasado que achega
a historia significa comprender os pasos dados por outros. Así se considerou un acto
revolucionario cando os atenienses no S. V a. C. decidiron considerar que todos os
homes que vivían en Atenas tiñan dereitos políticos iguais, independentemente do
seu grupo social, da súa familia, etc. A aquilo chamárono democracia e foi un paso

imparable cara ao que hoxe entendemos como capacidade de gobernarnos, de razoar,
de elixir, de expor solucións. Na historia contemporánea atopamos a loita pola
igualdade nos dereitos políticos das mulleres que foron recoñecidos en 1918,

establecendo entón a idade de 30 anos para o voto feminino mentres aos homes
dábaselles ese dereito aos 21, este logro considerouse subversivo e aínda que quedaba

moito camiño por percorrer supuxo empezar a trenzar os soños. Estes exemplos son
unha mínima demostración da importancia que ten a Historia como referente, como

pasado que é imprescindible coñecer para proxectar o futuro atopando mellores
resultados.

 A última mensaxe que quero darvos é que non teñades medo a pensar a vida.
Espéravos unha viaxe apaixonante, unha aventura irrepetible. Decidirvos a preguntar,

a buscar, a coñecer, a aprender, forxarvos opinións persoais fundadas e
argumentadas que son o sinal distintivo do cidadán maduro, pensade por vós mesmos.

Polo demais, sorte. Agora é a vosa quenda. Adiante!”
 
 
 



AAA
DirecciónDirecciónDirección   

SusanaSusanaSusana

MartaMartaMarta

AntíaAntíaAntía   

SchihannaSchihannaSchihanna   

ÁlvaroÁlvaroÁlvaro   
HaoxueHaoxueHaoxue   

SaraSaraSara   

PedroPedroPedro   

RomaRomaRoma   



Colaboran:
IES PINO MANSO

CONCELLEIRA DE EDUCACIÓN DO CONCELLO DO PORRIÑO 
 


