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Letras 2010: Uxío Novoneyra

Fillo dunha familia labrega, o poeta 
Uxío Novoneyra naceu en Parada de 
Moreda o 19 de xaneiro 1930, e esta 
paisaxe montesía do Courel estivo 
sempre presente na súa obra. O 
poeta tomou contacto coas letras 
sendo estudante de bacharelato. 
Nesa época coñeceu a Manuel María, 
co que frecuentou o trato de 
intelectuais da xeración anterior, 
como Luís Pimentel, Ánxel Fole, 
Celestino Fernández de la Vega. Con 
19 anos, trasladouse a Madrid onde 
se matriculou na Facultade de 
Filosofía e Letras e regresou en 1951 
para facer o servizo militar.

Por unha enfermidade que o tivo a 
un paso da morte, entre 1953 e 
1962 volveu vivir no Courel. Nesta 
obrigada reclusión coñeceu a María 
Mariño e o seu home Roberto Pose, 
un encontro que deu lugar a unha 
das máis frutíferas relacións 
literarias de Galicia.

No 1962, traballou en programas de 
radio e televisión en Madrid e 
participou nalgunha das actividades 
do grupo Brais Pinto ata o seu 
regreso a Parada en 1966. No 1973 
casou con Elba Rei, coa que tivo tres 
fillos, e coa que vivía entre o Courel 
e Lugo ata que se instalaron 
definitivamente en Santiago no 

1983. No 1982 Novoneyra foi elixido 
Presidente da Asociación de 
Escritores en Lingua Galega, cargo 
que ocupou ata a súa morte, o 30 de 
outubro do 1999.

Novoneyra mantivo en toda a súa 
obra o compromiso nacionalista, 
preocupado ao tempo pola linguaxe 
e o resultado visual e sonoro do 
poema.

do Courel a Compostela
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A súa entrega e a súa preocupación pola 
comunicación co pobo levárono a escribir 
"Vietnam Canto" ou "Letanía de Galicia". 

Entre os seus libros destacan Os Eidos 
(1955), con prólogo de Ramón Piñeiro, Os 
Eidos-2 (1974), ilustrado por Laxeiro, ao 
que lle dedica un extenso poema, ou 
Poemas caligráficos (1979), que recolle 
poemas publicados con anterioridade pero 
artisticamente mostrados a través da 
caligrafía do autor. En Muller para lonxe 
(1987) reúne algúns poemas de amor xa 
publicados e outros inéditos, ilustrados 
con debuxos de Carlos Pardo Teixeiro e un 
epílogo de Claudio Rodríguez Fer. 

Os dous últimos poemarios de Uxío 
Novoneyra foron Poemas de doada 
certeza i este brillo premido entre as 
pálpebras (1994) e Arrodeos e desvíos do 
Camiño de Santiago e outras rotas 
(1998).

Alumnado de 2º de ESO

COUSOS do lobo! 

Caborcos do xabarín!

Eidos solos

onde ninguén foi nin ha d´ir! 

O lobo! Os ollos o lombo do 
lobo! 

Baixa o lobo polo ollo do bosco

movendo nas flairas dos teixos

ruxindo na folla dos carreiros

en busca da vagoada máis sola 
e máis medosa... 

Rastrexa

párase e venta

finca a pouta ergue a testa e 
oula cara o ceo

con toda a sombra da noite na 
boca. 

Galicia será a miña xeración quen te 
salve?

Irei un día do Courel a Compostela 
por terras

Libradas?

Non, a forza do noso amor non pode 
ser inutle!

COUREL dos tesos cumes que 
ollan de lonxe!

Eiquí síntese ben o pouco que é un 
home...

Neva no bico do cume

neva xa pola ladeira

neva no teito e na eira

No bicarelo do bico do brelo canta o paxariño.

No mesmiño bicarelo do bico do brelo
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Martes pola tarde. Xa uns segundos 
antes de que soe o timbre empeza a 
sentirse un ruxe-ruxe que acabará no 
barullo de recoller os bártulos e 
marchar para a casa. De entre o 
tumulto de xente que se  despide ata o 
día seguinte, os que se lembran a 
tarefa os uns aos outros, uns cantos 
que quedan para máis tarde, etc... un 
grupiño merenda con ganas e charla 
animadamente comentando as últimas 
noticias sobre Teseo e Hipólita e certa 
rexouba sobre a pelexa de Oberón e 
Titania. O Taller ferve de impaciencia e, 
mentres se van reunindo todos os 
participantes, hainas que xa preguntan 
que toca facer hoxe. 

E que vai tocar? Pois o de sempre: 
meterse na pel doutros. Finxir ser 
calquera menos unha mesma. Entrar 
en situacións que nunca 
ninguén puido sequera 
imaxinar. Teatro.

Vestímonos de traballo 
(chándal e calcetíns 
gordos), sacamos os 
trebellos, poñémonos ao 
día do sucedido na última 
semana e... despegamos!

Comezamos por espertar 
o corpo: movémolo, 
axitámolo, sacámolo do 
sopor. Para emprender a 
aventura da tarde de 

martes cómprenos que estea activo, 
espelido, preparado para calquera 
cousa porque, señoras e señores, aquí 
nunca se sabe o que pode suceder...

E hoxe quizais haxa que ir correndo ao 
traballo porque unha quedou durmida e 
contarlle unha trola gordísima ao xefe, 
se cadra non é a primeira vez que nos 
pasa e do éxito da nosa mentira 
depende que non sexa a ultimísima. 
Ou poida que nos toque explicarlle a 
un sisudo auditorio de científicos o 
noso derradeiro invento sen que se 
noten esas ganas de mexar -
irreprimibles por momentos- que nos 
entran durante a conferencia.

Pois non, o que toca esta tarde é 
convertérmonos en insectos. Bechos 
irrecoñecibles que poidan formar parte 
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do séquito de Titania, a raíña das 
fadas imaxinada polo venerable Míster 
Shakespeare. Vivimos a nosa propia e 
peculiar metamorfose respirando na 
nosa burbulla de plástico, 
despregamos os nosos novos élitros, 
axitamos as patiñas e aí estamos xa, 
revoando pola fraga adiante, 

encantadas coas nosas pequenas 
antenas e este aguillón co que facer 
maldades.

E así, con estas e outras 
transformacións inesperadas, co 
estímulo de reinventar a fraga na que 
se perden todas as personaxes nunha 
noite máxica, co pracer de coñecer a 
Puck e aos pobres artesáns de Atenas 
(tan encantadores coma simplóns), 
vannos pasando os meses mentres (co  
pulo do Departamento de 
Normalización e Dinamización 
Lingüística do centro, a ANPA e co 
apoio do programa Caixaescena de La 
Caixa) nos acomodamos a esta noite 
de verán que tanto traballo e alegrías 
nos está a dar. A meta? Levala a 
escena o 23 de abril  no XV Certame 
de Teatro Intercentros de Santiago, 
xustamente no día no que se cumpren 
394 anos do pasamento do autor.  Mr. 
William, que lle preste!

Lorena Conde
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Ao principio de curso, o 
alumnado de 1º de 
Bacharelato fomos ver unha 
obra de teatro, a 
representación da 
“Comedia Bífida” de Manuel 
Núñez Singala. A obra trata 
dun proceso á lingua. 
Distintos acusados pasan 
por unha especie de xuízo 
sobre a súa fala. Nel 
interveñen unha fiscal-
demo, e o defensor, un 
arcanxo. Nas distintas 
tramas aparecen 
testemuñas e varias 
secuencias e vivencias dos 
acusados sobre os seus 
hábitos de fala. Todo isto 
serve para sacar as 
conclusións sobre o 
acusado, que  sexa 
inocente ou culpable. Sen 
esquecerse do xuíz, que 
neste caso é San Pedro. 
Sen dúbida, trátase dunha 
comedia que dá moito 
xogo. Unha maneira moi 
singular de construír unha 
trama moi divertida sobre o 
tema de lingua galega. Isto 
fai que, ademais de rir coa 
obra, fagamos unha 
reflexión sobre o uso que lle 
damos ao noso idioma.

Ora ben, aínda que o libro 
mereza a pena, a 

representación deixounos 
cun sabor acedo. Lembro, 
por exemplo, cando 
chegamos á porta do teatro: 
recibiunos unha actriz 
vestida moi 
“singularmente”. Parecía 
saída de Heidi, pero non 
desta obra. Nada do que 
facía parecía vir moito a 
conto. 

O comezo non tivo emoción 
ningunha. Aos anxos non 
se lles entendía, e a San 
Pedro menos. Pese a que 
este ao principio, no texto 
de Singala, ten un 
monólogo moi bo. O peor é 
que mantivo durante todo o 
tempo o mesmo volume e 
por enriba non facía nada 
de graza.

Pero non todo foi malo: o 
papel de Luci (a demo) foi 
moi ben interpretado, 
cantou, bailou, 
berrou...Bordou a súa 
actuación, e aguantou moi 
ben o peso do público. 
Tamén teño que destacar 
que o pobre actor tiña que 
levar roupas femininas, 
demasiado axustadas, e 
unhas plataformas desas 
que despois dalgún tempo, 
xa nin sentes os pés.

Aínda que el estivo ben, 
non foi suficiente. Ao meu 
ver a obra resultou un 
fracaso. Normalmente a 
uns gústanlles as obras que 
imos ver, a outros non, pero 
esta vez non houbo 
diversidade de opinións. A 
ninguén lle gustou, nin 
sequera os profes parecían 
moi convencidos.

En fin, se queres pasar un 
bo momento, aprender e 
reflexionar sobre o estado 
da lingua na sociedade e ao 
mesmo tempo botar unhas 
risas, le o libro de Singala 
porque, sexamos sinceros, 
o ver a obra non mereceu a 
pena, mais si perder 
algunha clase!

Cristina Ansede 1ºB

Teatro
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O pasado 24 de novembro de 2009 visitamos o 
Centro Galego de Arte Contemporánea 
(CGAC) onde puidemos ver unha exposición 
antolóxica sobre o grupo de Boston.

Esta agrupación de artistas estivo integrada, 
durante as últimas dúas décadas do século XX, 
por un conxunto de creadores novos (sobre 
todo fotógrafos) entre os que figuraban Larry 
Clark, Nan Goldin, Diane Airbus ou Philip 
Lorca Di Corcia, entre outros moitos.

Os trazos que caracterizan a este grupo de 
fotógrafos, fotógrafas e artistas están 
reflectidos nos seus retratos sinxelos e directos 
de certos ámbitos marxinais, sinistros ou 
privados da sociedade. Imaxes nas que estes 
artistas soían aparecer directamente ou 
incluíndo membros da súa propia familia, 
amigos, parellas ou outras persoas do seu 
contorno máis íntimo.

No contexto da extremadamente conservadora 
sociedade norteamericana dos anos oitenta, este 
grupo artístico puxo de manifesto unha nova 
forma pouco determinada polos canons morais 
e políticos dos seus contemporáneos, 
abordando temas como a SIDA, as drogas, a 
homosexualidade, a transexualidade, etc. As 
súas fotos e imaxes resultáronnos 
impresionantes precisamente pola naturalidade 
coa que se achegaban a estas cuestións, 
rexistrando non só a evidencia destas novas 
realidades senón tamén a aparición das persoas 
que dalgún xeito as sufrían ou vivían.

A todos e todas nos abraiou, sen dúbida, esta 
naturalidade que vimos nas obras do grupo de 
Boston, sobre todo o modo de tratar a súa 
propia intimidade. Amosaban aspectos da súa 
vida privada sen ningún tipo de pudor, feito que 
nos sorprendeu.

Despois da visita guiada no CGAC, tivemos un 
pequeno debate na clase no cal comentamos e 
discutimos as posibles dificultades na recepción 
estética destes traballos. A clase dividiuse en 
dúas posturas: unha que non aceptou as obras 
que vimos coma “arte” e outra que mantiña 
afirmativamente que os traballos do grupo de 
Boston pertencían de pleno dereito ao eido da 
arte contemporánea. Foron moi enriquecedoras 
as nosas discusións e propostas tan diferentes, 
xa que puidemos compoñer unha idea máis ou 
menos achegada dos criterios que utilizamos 
para xulgar e contemplar a arte contemporánea 
e facela, dalgún xeito, máis familiar.

Alumnado de Historia da Arte (2º BAC)

arte: exposición

Cousas de familia
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Os alumnos de 2º de bacharelato que 
estudamos historia da arte, visitamos o 
pasado día 8 de febreiro a Catedral de 
Santiago.
Ao chegarmos preto do monumento demos 
un pequeno paseo ao redor do mesmo, 
centrándonos especialmente no conxunto 
escultórico da fachada de praterías que 
previamente estudaramos na clase.
Despois diriximos os nosos pasos cara á 
cripta situada baixo o pórtico da Gloria, a 
través da entrada que se sitúa no Obradoiro. 
Alí fixéronnos unha introdución do que sería a 
visita e proxectáronnos un vídeo no cal nos 
daban información sobre a construción do 
Pórtico da Gloria e da súa restauración, que 
está a levar a cabo a Fundación Barrié de la 
Maza.
Tralo vídeo e unha vez equipados co noso 
instrumental de seguridade subimos aos 
andamios, dende os que se está a restaurar o 
Pórtico. Nos dez minutos que estivemos alí,  
ademais de afianzar e aumentar os nosos 

coñecementos, tivemos a fantástica 
oportunidade de observar todas as marabillas 
que normalmente, na vista que temos dende 
abaixo, escapan ao noso ollo. Por exemplo 
moitos de nós ata estudalo na clase nunca 
viramos que o Pórtico está pintado, mentres 
que dende o andamio esta policromía 
apreciase á perfección, sempre dentro do 
estado de desgaste no cal se atopa. Tamén 
quedamos impresionados co enorme tamaño 
do Xesucristo que se xa parece xigantesco 
dende abaixo, impresiona o dobre cando 
estás á mesma altura ca el. Puidemos 
observar que todas as figuras presentes no 
Pórtico, tanto as dos 24 anciáns como as das 
almas que rodean a Cristo e os catro 
Tetramorfos teñen rostros individualizados, é 
dicir, que todas as caras do Pórtico son 
únicas, e diferentes. 
Tras baixar dos andamios e recoller as nosas 
cousas na cripta, continuamos a visita. 
Dirixímonos á  Quintana e volvemos ao 
interior da Catedral a través da Porta Santa. 
camiñamos polo deambulatorio, observando 

todas as características arquitectónicas 
e escultóricas do románico que están 
presentes no templo.  Ao saír fomos 
tomar un reconstituínte e logo volvemos 
ao centro. 
Sen dúbida todos saímos encantados 
da visita e impresionados por ver de 
preto esa marabilla que é o Pórtico da 
Gloria e que moitas veces, por vivir tan 
preto del, pasa desapercibido aos 
nosos sentidos. O alumnado de 2º de 
historia da arte animámosvos a que 
fagades esta mesma visita que 
esperamos gocedes tantísimo coma 
nós

Alumnado de Arte de 2ºB

arte: visita

a Catedral
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Co gallo do Día Internacional da 
Muller, que se celebra o 8 de 
marzo, tivemos no noso instituto a 
oportunidade de desfrutar da 
exposición “Pioneiras”, cedida polo 
Servizo Galego de Igualdade.  
Vinte e un paneis que nos abriron 
os ollos ao mundo das mulleres; 
mulleres que por distintos motivos 
nos fan sentir orgullo. 
Descoñeciamos que no século 
XVIII foran dúas galegas as 
primeiras en convertérense en 
boticarias na península ou que a  
primeira muller camioneira de 
España fora tamén galega. 
Descubrimos que no ano 1917, foi 
unha muller a primeira que se 
arriscou a abrir unha sala de 
cinema en Galicia; que outra 
muller, filla de mariñeiro, “inventou” 
o traxe de augas que estes 
empregan para ir ao mar. 
Sorprendeunos que os 
Supermercados Claudio foran 
fundados por unha dona, ou que o 
primeiro deterxente líquido que se 
comercializou en España se fixera 
nos laboratorios dunha muller 
galega. 
Rescatamos este texto do SGI 
para ilustrar a nosas fotografías
PIONEIRAS: mulleres que 
inician a exploración de novas 
terras, que van abrindo camiño 
a outras en calquera actividade.
Na terra das “viúvas de vivos e 
mortos”, mentres tantos homes 
galegos exploraban novos 

horizontes xeográficos na procura 
do pan, moitas mulleres galegas 
ficaban a explorar novos 
horizontes persoais sen se mover 
da terra, emprendendo aventuras 
económicas que non estaban 
incluídas no papel asignado a elas 
polos roles de xénero da época e 
que tiveron ás veces grande éxito 
que perdura na actualidade.
A súa memoria foi esquecida ou 
escurecida, as veces polo 
momento en que viviron, como as 
que desenvolveron a súa 
actividade na República ou no 
franquismo, outras veces polos 
lugares onde realizaron o seu 
traballo ou polo sector no que 
traballaron. A memoria de todas 
elas foi escurecida porque 
conxugaron transgredindo o verbo 
emprender en feminino, eran 
mulleres e eran empresarias.
Abriron camiño a outras, a moitas 
mulleres galegas que transitan 
hoxe o emprendemento, moitas 
mais, moito mais visíbeis, moito 
mais recoñecidas pero sorteando 
aínda moitas dificultades polo feito 
mesmo de seren mulleres.

Mulleres que 
integran a 
exposición: 
Amalia Méndez 

Fernández 
Consuelo Liñeira 

García 
Isabel Maestre López
María Martínez 

Otero 
Aurora Liste Forján 
Dolores Centeno Soto 
Joaquina García 

García 
María Dolores 

Miramontes Mato 
Carmen Pérez 

Gómez 
Dominga López de 

Somoza 
Manuela Carballo 

Mouzo 
Olimpia Valencia 

López 
Carmen Pérez 

García 
Eugenia Pereira 

Rodríguez 
María de las 

Mercedes Gil y 
Acebedo 

Paz Parada Pumar 
Celia Rivas Casais 
Francisca Morlán 

Ramos 
María López de 

Guadalupe 
Xesusa Prado López 

exposición no IES
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O 2009 foi o Ano Internacional da Astronomía, 
a raíz disto Josefina Ling, da Universidade de 
Santiago de Compostela veu ao instituto a 
comezos de marzo para falarnos das mulleres 
astrónomas. Ela forma parte dun grupo de 
astrónomas españolas que ademais do seu 
traballo profesional (docencia, investigación, 
etc.) reivindican o papel da muller na 
astronomía, e dedícanse a dar charlas polos 
institutos con este fin. Sobre este tema 
organizaron unha exposición no Palacio de 
Fonseca chamada “Con A de astrónomas”.

Hai que ter en conta que a astronomía 
moderna non podería existir sen o 
extraordinario traballo que fixeron as mulleres, 
grazas ao seu interese e amor pola ciencia. A 
pesar da falta de documentación existente 
sobre o seu papel nesta ciencia, ninguén 
dubida da importancia que tiveron.

Josefina Ling falounos de varia mulleres e das 
achegas que fixeron á astronomía. O que nos 
chamou a atención foi, por unha parte, que en 
moitos casos elas eran as que realizaban o 
traballo e descubrían novos métodos de 
observación do universo e, sen embargo, eran 
os maridos os que levaban o protagonismo; 
por outra parte, en moitas ocasións elas eran 
coñecidas con nomes masculinos que elas 
mesmas se atribuían para non crear polémica 
na sociedade da época. Deste xeito os 

méritos 
eran 
sempre 
para os 
homes, 
incluso 
nalgúns 
casos 
elas 
eran as 
súas 

axudantas e cando eles morrían remataban o 
seu traballo e  publicábano co nome dos seus 
homes sen ser recoñecidas. Algunhas das 
astrónomas que a profesora Ling nomeou 
foron Hipatia de Alexandría, Assumpció Català 
e Caroline Herschel, entre outras. Ademais 
fixo moito fincapé en Antonia Ferrín Moreiras, 
considerada a primeira astrónoma galega.

 Antonia Ferrín Moreiras dedicouse a estudar 
as estrelas dobres, ocultacións estelares pola 
Lúa e as medidas astrométricas. Naceu o13 
de maio de 1914 en Ourense. Licenciouse en 
Ciencias Químicas e Farmacia pola 
Universidade de Santiago de Compostela. 
Estes estudos así coma os de mestra 
nacional, e dous anos de Ciencias Exactas, 
realizounos antes da Guerra Civil, ademais de 
exercer como profesora de Matemáticas no 
Instituto de Ensinanza Media de Santiago de 
Compostela. Na década dos corenta inicia os 
seus traballos de investigación axudada por 
Ramón Maria Aller Ulloa. En 1963 defende a 
súa tese doutoral, que será a primeira en 
Astronomía e a primeira que se defende na 
sección de Matemáticas da universidade 
compostelá. Ese mesmo ano é nomeada 
catedrática de Matemáticas na Escola de 
Maxisterio Santa María de Madrid.

Para rematar a presentación Josefina falounos 
sobre a exposición que estaban a organizar 
en honor a estas mulleres.
Pareceunos unha charla moi interesante da 
cal sacamos moito part ido e moitas 
conclusións sobre a historia da astronomía e a 
represión das mulleres ó longo das distintas 
épocas. 

María Carceller e María Faílde 1ºB1

ciencia

con “A” de astrónomas
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O ano 2009 foi o Ano Internacional da Astronomía, 
por conmemorarse o 400 aniversario das primeiras 
observacións que fixo Galileo cun telescopio 
creado por el. No noso instituto fixemos varias 
actividades relacionadas co tema, e concretamente 
coa figura de Galileo Galilei.

A vida dun xenio
Galileo foi un filósofo, matemático e físico 
italiano, considerado o pai da física e a astronomía 
moderna, e tamén da ciencia en xeral, xa que 
cambiou o noso modo de ver o mundo.
Ós 46 anos desenvolveu o telescopio. É nese 
momento cando comeza o seu traballo máis 
importante, unha obra que lle dá a razón a 
Copérnico: a Terra non é o centro do universo…e 
ademais, móvese.
Publicou en 1632 a, seguramente, súa obra máis 
importante Diálogo sobre os sistemas do mundo 
que, sen embargo, o levou ó cárcere porque a 
Inquisición o consideraba un libro perigoso.
En 1642, ante un tribunal da Inquisición, vese 
obrigado a pronunciar en voz alta a súa renuncia a 
que a Terra é o centro do universo. Sen embargo, 
dise que Galileo, antes de marchar, dixo en voz 
moi baixa: “…pero móvese” 

Ollando a través dos ollos de Galileo
Durante esta 
conmemoración 
realizáronse no instituto 
diversas actividades, entre 
elas a lectura dramatizada 
dun anaco da súa obra o 
Diálogo que realizou o 
grupo de teatro: cada 
alumno asumíao papel dun 
dos científicos que 
aparecen no libro.
Ademais tamén se leron 
fragmentos de Sidereus 

Nuncius, outra das obras de Galileo, na que expón 
as observacións que fai da Lúa, a Vía Láctea, as 
estrelas Nebulosas, así como catro planetas nunca 
antes vistos que foron chamados astros mediceos, e 
fala do seu telescopio.
Salvador Bará, do departamento de Astronomía da 
Universidade de Santiago de Compostela, veunos 
dar unha charla sobre a importancia de Galileo e a 
súa repercusión na ciencia actual. No salón de 
actos do noso instituto, decorado por algúns 
compañeiros para a ocasión, Bará mostrounos 
como era a Venecia de Galileo. Nos séculos XVI e 
XVII os coñecementos científicos eran moi 
limitados, e admitir que Galileo tiña razón era 
poñer en dúbida as ideas de Aristóteles, aquelas 
que levaban funcionando dende había moitos anos. 
Tamén nos ensinou os diferentes modelos 
planetarios que houbo ata os nosos días. Ademais 
diso, mostrounos moitos dos logros que o 
científico italiano acadou e que seguramente 
moitos de nós descoñeciamos.
Nunha das charlas vimos o vídeo dun experimento 
realizado polos astronautas do Apolo XV o 2 de 
agosto de 1971, cunha pluma e un martelo, na 
superficie da Lúa, a través do que demostraron o 
acerto de Galileo na súa teoría sobre o movemento 
dos corpos nos campos gravitacionais.

O profesor Antonio Rivas 
fixo unha réplica do 
experimento cun plano 
inclinado, unha bóla e un 
metrómetro para que todos 
puidésemos calcular o 
tempo, demostramos de 
novo que a teoría 
aristotélica da caída dos 
corpos era errónea. Galileo 
acertara outra vez!
Ana Rey e Raquel Pérez, 

1ºB

Galileo
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O venres día 9 de abril os profesores de Física 
e Química do noso instituto leváronos aos 
alumnos de 4º da ESO e de 2º de Bacharelato 
a unha conferencia no auditorio de Galicia: 
Per-CERN-ción, organizada polo IES Lamas 
de Abade que trataba sobre o CERN 
(Laboratorio Europeo de Física de Partículas)..
Nada máis chegar atopámonos con moita 
xente doutros centros cos que nos 
relacionamos. Tocounos diante de todo, na fila 
cinco, polo tanto tivemos moi boa visión.
A xornada tivo como moderadora á profesora 
de Física e Química e pintora científica Dna. 
Margarita Lorenzo Cimadevila que introduciu 
os temas que iamos  tratar presentando aos 
conferenciantes.
Primeiro comezou falando D. Francisco 
Barradas que nos contou a súa experiencia no 
verán cando visitou o CERN xunto con outros 
físicos de todo o mundo. Despois explicou a 
experiencia da cámara de néboa, onde máis 
tarde presenciamos a aparición de raios 
cósmicos.
A continuación falounos outro físico chamado 
Miguel Angel Marquina que nos introduciu no 
CERN facendo fincapé na necesidade de 

traballar conxuntamente moitos científicos de 
diferentes ramas: técnicos, enxeñeiros, físicos, 
matemáticos, programadores informáticos, etc.
Despois destas conferencias tivemos un 
marabilloso recreo para gozar do bo día que 
estaba e  charlar con moitos compañeiros de 
diferentes centros.
Nada máis rematar o descanso presenciamos 
a experiencia da cámara de néboa, logo de 
esperar una cola eterna. Ó rematar volvemos 
á sala onde xa estaba falando Dna. Mar 
Capeáns, física do CERN, de orixe galega, 
que nos falou do CERN pero centrándose no 
seu proxecto concreto; tamén nos contou que 
a web naceu no CERN para compartir a 
información co resto dos físicos e ensinounos 
unhas fotos do acelerador de partículas e do 
traballo dos técnicos. 
De seguido, a moderadora promoveu una 
rolda de preguntas dos alumnos sobre 
aspectos da física de partículas que lles 
interesara. Saíron varias persoas a facer 
preguntas e foron moi aplaudidas.
Ó finalizar estas conferencias, subiu ao 
estrado o profesor de Física e Química do IES 
Lamas de Abade, D. José Facal, organizador 

da xornada, que despois de agradecer a 
colaboración ó Concello de Santiago, 
para variar, tamén nos falou da súa 
experiencia no CERN.
Despediu o acto a directora do IES 
Lamas de Abade agradecendo a 
participación de tódolos IES presentes 
na sala e o comportamento e interese 
dos alumnos.
Unha xornada moi amena e interesante.

Ángela Fortes e Sara González, 4ºB 

ciencia

perCERNción
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Carbono 14: unha viaxe ao pasaso
O pasado mes de marzo, os arqueólogos Ángel 
Concheiro e Alberte Redoreda atoparon en 
Galicia o primeiro pendente de ouro feminino 
da época romana. Dous anos antes, algo 
similar sucedía en Xerusalén. A cuestión é: 
como é posible datar esta xoia de 2000 anos de 
antigüidade? Existe un límite a partir do cal 
non podemos determinar a idade dos obxectos? 
É seguro ó 100% o método utilizado polos 
científicos e arqueólogos ou está baseado en 
simples suposicións?. 

Ó longo da historia existiron numerosas 
técnicas de datación relativas, como o 
principio de superposición de estratos, de 
sucesión de fauna, de desenvolvemento da 
paisaxe, etc. Deste xeito, a idade da terra e a 
duración das unidades desta escala 
permaneceron descoñecidas ata principios do 
século XX. A partir deste momento, co 
descubrimento da radioactividade e a posterior 
utilización dos métodos radiométricos de 
datación, comeza unha nova era xeolóxica e 
científica: a da datación absoluta do tempo.

A base deste novo tipo de datación está no 
carbono 14, descuberto en 1940 por Martin 
Kamen e Sam Ruben, e utilizado a partir de 
1947 grazas ó estadounidense Willard Frank 
Libby e ós seus colaboradores. O carbono 14 é 
un isótopo inestable, capaz de desintegrarse a 
un ritmo exponencial.

Pero… por que o carbono 14 e non calquera 
dos outros radioisótopos?A resposta está 

precisamente na estreita relación que existe 
entre este elemento e os seres vivos da terra. O 
C-14 está presente na atmosfera 
continuamente, e permanece en contacto cos 
seres vivos durante toda a súa vida. Ó morrer, 
comeza a desintegrarse e, por tanto, a actuar 
como un reloxo xeolóxico e biolóxico. Ós 
5730 anos da morte dun ser vivo, a cantidade 
de C-14 nos seus restos reduciuse á metade.

Sen embargo, como na maior parte dos 
descubrimentos humanos, existen unha serie de 
obstáculos ou dificultades que dan lugar a unha 
marxe de erro considerable. O principal 
problema está na cantidade de carbono que 
contén a atmosfera actualmente con respecto á 
que contiña na antigüidade, xa que non tivo 
por que ser sempre a mesma. Tamén existen 
outras dificultades, como é a contaminación ou 
as transformacións que pode sufrir o obxecto 
ou fósil na súa vida como tal. Ademais, a 
medida que nos afastamos no tempo, aumenta 
a incerteza para a datación.

En calquera caso, mais aló dos problemas que 
cause o limitado coñecemento do ser humano 
(aplicado a calquera campo), sempre podemos 
atopar un gran número de beneficios que esta 
especie é capaz de producir. No caso do 
carbono 14, o beneficio é evidente: supuxo un 
gran avance e unha importante superación das 
datacións relativas utilizadas ata daquela.

Lidia González, 1ºA
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Galicia: o país das marabillas
Érase	  unha	  vez	  un	  fermoso	  lugar	  chamado	  
Galicia.	  Un	  lugar	  pacífico	  que	  levaba	  moitos	  
anos	  baixo	  as	  férreas	  cadeas	  dunha	  
ditadura,	  onde	  a	  palabra	  liberdade	  era	  mal	  
interpretada	  por	  moitos	  e	  descoñecida	  para	  
outros	  tantos.	  Este	  anaco	  de	  país	  case	  
monolingüe	  asumía	  con	  indiferenza	  a	  
vitoriosa	  salvación	  do	  castelán,	  liberándose	  
así	  da	  inúFl	  lingua	  galega,	  e,	  con	  ela,	  da	  
historia	  do	  seu	  pobo.	  Pero	  é	  ben	  sabido	  que	  
toda	  calma	  precede	  á	  tempestade:	  pronto	  
apareceron	  os	  chamados	  “parFdos	  
democráFcos”,	  que	  chegaron	  a	  aprobar	  a	  
Lei	  de	  Normalización	  lingüísFca	  	  e	  unha	  
serie	  de	  decretos,	  como	  o	  Decreto	  do	  2007	  
(que	  falaba	  dun	  mínimo	  do	  50%	  do	  ensino	  
das	  materias	  en	  galego),	  dando	  forza	  ó	  xa	  
case	  derrotado	  galego	  e	  destruíndo	  así	  o	  
tranquilo	  e	  pacífico	  país	  das	  marabillas.

Por	  sorte,	  non	  tardaron	  nin	  dous	  anos	  en	  
rebelarse	  os	  cidadáns	  por	  un	  bilingüismo	  
xusto,	  suplicando	  a	  fin	  desa	  imposición;	  e,	  
como	  non!	  as	  súas	  demandas	  foron	  
escoitadas,	  de	  modo	  que	  nas	  seguintes	  
eleccións	  a	  situación	  recobrou	  o	  control	  xa	  
perdido.	  Foi	  así	  como	  naceu	  o	  novo	  
Decreto,	  promovido	  polo	  actual	  goberno.	  
Presentáronse	  as	  primeiras	  bases	  en	  	  
decembro	  do	  2009,	  e	  nelas	  recollíase	  a	  idea	  
dun	  posible	  trilingüismo	  (castelán,	  galego	  e	  
inglés),	  idea	  que	  non	  tardou	  en	  ser	  
rexeitada	  pola	  mulFtude.	  Á	  vista	  do	  
acontecido,	  modificouse	  levemente	  o	  

proxecto,	  pero	  sen	  eliminar	  a	  principal	  
intención	  do	  mesmo:	  recobrar	  a	  hexemonía	  
do	  tan	  devecido	  castelán	  que	  semellaba	  
estar	  a	  desaparecer.	  Deste	  xeito	  queríase	  	  
volver	  a	  un	  bilingüismo	  lóxico,	  relegando	  as	  
decisións	  do	  idioma	  no	  ensino	  ao	  criterio	  
dos	  pais	  (totalmente	  na	  educación	  infanFl	  e	  
parcialmente	  na	  primaria	  e	  secundaria)	  
evidentemente,	  materias	  como	  
matemáFcas	  debían	  ser	  imparFdas	  en	  
castelán.

Esta	  proposta,	  aparentemente	  convincente,	  
non	  era	  máis	  que	  unha	  máscara,	  unha	  
forma	  de	  esconder	  a	  realidade:	  galego,	  
castelán	  e	  inglés	  ao	  mesmo	  nivel...	  Todos	  
sabemos	  que	  non	  podemos	  pretender	  que	  
o	  gañador	  dos	  100	  metros	  lisos	  e	  un	  home	  
de	  sesenta	  anos	  percorran	  esta	  distancia	  á	  
mesma	  velocidade,	  pero	  se	  ademais	  
pretendemos	  que	  rematen	  ao	  mesmo	  
tempo,	  hai	  que	  darlles	  certas	  axudas	  ao	  
señor.	  Pero,	  e	  se	  a	  verdadeira	  finalidade	  da	  
carreira	  é	  que	  o	  señor	  perda?	  Entón	  non	  hai	  
que	  axudar	  en	  nada.	  Só	  hai	  que	  encubrilo	  
para	  que	  o	  poliFcamente	  correcto	  conFnúe	  
a	  selo,	  para	  non	  recibir	  os	  insultos	  
infundados	  daqueles	  catro	  extremistas	  
revolucionarios,	  para	  que	  a	  falta	  de	  
información	  da	  poboación	  (que	  non	  
entende	  que	  a	  presenza	  do	  castelán	  en	  
medios	  de	  comunicación,	  libros	  e	  vida	  
diaria	  é	  superior	  á	  do	  galego)	  estea	  ao	  seu	  
favor.	  Non	  é	  menFr,	  simplemente	  deixar	  
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que	  a	  auga	  non	  
varíe	  o	  seu	  rumbo.	  
Facer	  crer	  á	  xente	  
que	  así	  se	  garanten	  
unhas	  
competencias	  
lingüísFcas	  
similares	  ao	  final	  do	  
ensino	  obrigatorio,	  
e	  ao	  mesmo	  tempo	  
gañar	  poder,	  que	  
sempre	  é	  o	  que	  
interesa.

A	  parFr	  de	  entón,	  
pouco	  máis:	  as	  
mulFtudinarias	  
manifestacións	  que	  seguiron	  a	  estas	  
decisións	  foron	  levadas	  polo	  vento	  ante	  os	  
ollos	  do	  Goberno.	  Os	  berros	  de	  tantos	  
miles	  de	  persoas	  que	  loitaban	  polo	  galego	  
no	  ensino	  aquel	  21	  de	  xaneiro	  foron	  
ignorados	  polo	  cada	  vez	  máis	  intenso	  plan	  
de	  des-‐normalización	  lingüísFca.	  En	  marzo	  
presentouse	  un	  Anteproxecto	  de	  Decreto,	  
que	  foi	  rexeitado	  polo	  Consello	  escolar	  de	  
Galicia	  ,asociacións,	  sindicatos,	  ANPAS,	  
profesorado...	  Pero	  qué	  importa	  o	  que	  
pensen	  os	  órganos	  consulFvos,	  a	  Real	  

Academia	  Galega,	  ou	  a	  maior	  parte	  da	  
poboación?	  A	  decisión	  será	  a	  mesma,	  
porque	  quen	  ten	  o	  poder	  ten	  a	  palabra,	  e	  o	  
resto...	  nin	  o	  dereito	  de	  falar	  terá.	  

E	  iso	  foi	  o	  sucedido	  ata	  hoxe	  neste	  
submundo.	  Os	  pais	  alzáronse	  no	  seu	  trono	  
de	  importancia,	  o	  Goberno	  no	  trono	  da	  
inepFtude	  e	  da	  inflexibilidade	  (pero,	  cal	  
deles?),	  e	  os	  alumnos,	  que	  a	  todo	  isto,	  por	  
se	  alguén	  o	  esquecera,	  somosos	  
protagonistas	  da	  película,	  conFnuamos	  a	  
agardar	  pola	  ocasión	  de	  falar.

	  Pero,	  xa	  sexa	  por	  sorte	  ou	  por	  desgraza,	  
este	  país	  está	  feito	  para	  os	  loitadores,	  para	  
os	  que	  crean	  tormentas	  e	  desatan	  
furacáns.	  Para	  os	  que	  non	  se	  renden	  con	  
facilidade	  e	  para	  os	  que	  fan	  o	  que	  sexa	  por	  
defender	  a	  liberdade,	  aínda	  que	  o	  seu	  
prezo	  sexa	  moi	  alto.
Para	  os	  que,	  coma	  nós,	  non	  cren	  no	  País	  
das	  Marabillas.	  

Lidia González  e  Ester Silva, 1ºA
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entrevista ao xuíz Villares Naveira
O xuíz Luís Villares Naveira estivo connosco o día 
2 de marzo para darnos unha charla acerca  da 
situación da nosa lingua. Luís é un claro defensor 
do galego que loita por introducilo no mundo da 
xustiza. Despois dunha interesante conferencia foi 
moi amable e contestounos algunhas preguntas.

-Cal cre que é o principal problema da lingua 
galega na actualidade?

 Eu penso que o problema da lingua é a 
situación de desprestixio na que se atopa. 
Existen moitos prexuízos contra ela. Moita 
xente sabe falala, a maioría, e sen embargo 
non a utiliza. Fáltanos un punto de orgullo que 
deberiamos ter os galego falantes para que a 
lingua tivese o lugar que lle corresponde na 
sociedade.

-No libro que presentou estes días fálase 
precisamente deses prexuízos podería contarnos 
algo sobre el?

55 mentiras sobre a lingua galega recolle 
moitos dos tópicos e prexuízos que existen 
aínda hoxe en día contra o noso idioma, que 
non responde á realidade e que fan moito 
dano porque a situación da lingua é moi 
delicada. Este libro trata de desmontar, dun 
xeito sinxelo e que todo o mundo o entenda 
moitas mentiras e prexuízos sobre o idioma.

-E que pensa da discriminación en base ao idioma 
falado? Coma no caso do galego.

Lamentablemente estes casos seguen 
existindo na actualidade. Paréceme unha 
actitude mesmo xenófoba . É unha mágoa 
que se desprestixie un pobo ou comunidade 
pola lingua que fala. Neste caso Galicia foi 
sempre considerada como rural pola fala e, 

sen embargo, é certo. Debido á nosa 
situación e á nosa economía somos un pobo 
agrario, pero isto debería de ser motivo de 
orgullo. É inxusto facer de menos a alguén, 
por pertencer a un grupo ou a outro. O papel 
tradicional da lingua é moi importante, pero 
tamén hai que abrila a novos usos, ten moita 
importancia que se comece a asociar o 
galego coas novas tecnoloxías: o Facebook, o 
Tuenti, os blogs que creades,  e aí vós, a 
xente nova, tedes moito que dicir, a vosa 
participación en galego, como lingua vosa que 
é, é moi importante.

-Cal pensa vostede que sería a mellor solución para 
este problema?

Como xa vos dixen antes ter ese orgullo pola 
nosa fala é o que lle daría ao galego o pulo 
que precisa.  Non deberiamos renunciar a el 
no mercado, na administración, no médico, 
etc. Penso que o tema da lingua estaría así 
solucionado.

-Cre que os estudantes galegos estamos 
concienciados da importancia de ter dous idiomas?

Penso que estades na etapa de adquirir esa 
conciencia, cando chegades á escola non  a 
tedes aínda, o ideal sería que o sistema 
educativo vos dese esa conciencia, igual que 
vos dota doutro tipo de valores. Deberiades 
ter ademais dunha educación en galego, unha 
educación sobre o galego. Unha soa materia 
de l ingua non é suficiente para ter 
competencia, é moi importante que estea 
presente nas outras para que teñades soltura 
e para rematar co prexuízo de que o galego 
non vale para todo. Claro que si, pódese falar 
perfectamente de física nuclear en galego, e 
faise, de feito un grupo de físicos galegos  do  
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I n s t i t u t o d e 
Ace le rac ión de 
p a r t í c u l a s d e 
Basilea sacou no 
mes de novembro, 
en plena polémica 
polo Decreto da 
X u n t a , u n 
d o c u m e n t o e n 
defensa do noso 
idioma.

-Aínda así, algúns 
consideran que hai 
algunhas materias, 
como as matemáticas 
ou a bioloxía que 
u t i l i z a n t e r m o s 
distintos en cada 
idioma e que iso é un 
punto en contra se 
saes de Galicia. Que 
pensa vostede?

Penso que iso de que ao saír de Galicia non 
se nos entende é un tópico. Ademais depende 
de cara a onde saias, non é o mesmo cara a 
Castela que cara a Portugal onde claro que se 
nos entende. Todas as materias científicas 
teñen unha lingua de referencia, o inglés ou o 
alemán normalmente, pero son trasladables 
perfectamente ao idioma de cada país, e iso 
non pode ser diferente co galego.

-Que opina do sistema de terzos que se quere 
implantar no sistema educativo. Cal é a opinión que 
ten ao respecto?

O sistema de terzos non garante a igualdade, 
cada idioma ten un punto de partida diferente, 
se o que queremos é equiparar o uso dos 
idiomas, temos que tratar aquel que ten unha 
posición desfavorable e dármoslle un 
complemento, iso sería discriminación 
positiva. O sistema educativo debería 
prepararnos para escoller no futuro, para 
conseguir unha ausencia de prexuízos e a 
competencia suficiente.

-Cales crería vostede que serían as consecuencias 
se se aplicase o Decreto da Xunta?

Este Decreto está presentado nus termos que 
son irreais para Galicia. Chegouse mesmo a 
presentar unha proposición de separar os 
alumnos dependendo do idioma que cada un 
quixera escoller, isto suporía unha separación 
física entre os estudantes, e sería poñerlle 
trabas á convivencia, ademais desde un punto 
de vista intelectual non o poderiamos permitir. 
Non se pode considerar o noso propio idioma 
unha barreira lingüística. En que parte do 
Estado se fai unha proposta do 50 por cento 
en en inglés e o 50 por cento noutra lingua? 
Non se poden tratar por igual as linguas 
oficiais e as que non o son. Realmente este 
debate trata de enmascarar a situación real, o 
que interesa, que é tratar seriamente o tema 
do galego no ensino.

-Antes fixo referencia á discriminación positiva. 
Poderíanos explicar este concepto?

Parte do principio de igualdade. Se uns 
idiomas parten de bases desiguais e os 
trataramos por iguais estariamos sendo 
inxustos. Para iso temos que tratar igual o que 
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é igual e diferente o diferente. Neste caso 
deberíamos darlle un empurrón ao galego xa 
que este se encontra nunha situación de 
diglosia. Polo que a discriminación positiva 
trataría de poñer os medios necesarios para 
poder igualar o galego e o castelán.

-Interesaríanos saber cal é a situación do galego no 
mundo da xustiza. 

 Hai un punto de partida moi cativo pois é 
unha profesión moi desgaleguizada, xa que 
foi uns dos primeiros sistemas castelanizados 
na nosa sociedade. A administración de 
xustiza é un poder do Estado, e como tal un 
poder moi centralizado, sen embargo a 
administración do estado tamén debería estar 
galeguizada no ámbito da Comunidade 
Autónoma. Imos moi por detrás do resto dos 
avances sociais logrados ata agora. Ademais 
a propia carreira xudicial ten moita mobilidade 
xeográfica, movémonos por todo o Estado, 
aínda que isto non deixa de ser un mito, pois 
os que somos de Galicia acabamos volvendo 
sempre para aquí. 

- E na facultade de dereito?

Se se formasen xuristas en galego sería máis 
fácil que a súa práctica profesional fose nesta 
lingua. De 27 materias que tiven en Dereito 
só 6 eran no noso idioma, o resto en 
castelán. Non tiven, por suposto, ningunha de 

terminoloxía xurídica ou termos científicos. 
Por outro lado a maior parte dos documentos: 
sentenzas, códigos... están en castelán. E 
como complemento de todo o anterior, tamén 
temos ese temor social a utilizar o idioma 
galego no mundo da xustiza, o cal é un erro 
porque a xente séntese máis cómoda 
expresándose na súa propia lingua. E como 
dicía antes, todo isto é consecuencia da  falta 
de prestixio social.

- Neste aspecto, como é a súa experiencia directa 
como xuíz?

A xente ten que perder o medo a usar a súa 
lingua, presentar demandas en galego, 
declarar en galego. Non debemos renunciar 
nunca. Nos xuízos pérdense moitísimas 
cousas porque a xente non se expresa na 
súa l ingua e isto fa i que se perda 
n a t u r a l i d a d e , e s p o n t a n e i d a d e . N a 
Fonsagrada, onde eu son xuíz, ao principio 
practicamente todo se realizaban en castelán, 
agora que saben que se “pode” falar en 
galego (fixádevos o que isto significa)  a 
xente empeza a perder o medo e realízanse 
o 70 por cento das demandas en galego, os 
informes forenses, as declaracións son a 
maioría nesta lingua. No mundo da xustiza 
hai que darlle un empuxón á xente para que 
se anime a facelo.

Eu quixera aproveitar esta entrevista que me 
facedes para animar a pais, 
na i s , p ro feso rado a vós 
mesmas, a todo o mundo que a  
usa dentro para que o usen 
tamén fóra, que non renuncie á 
súa lingua, que a manteña en 
calquera situación. A liberdade 
conséguese, non nos vén dada, 
e a xente nova ten moito que 
dicir.

Raquel Pérez e Candela 
Fernández, 1ºB
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O mellor do libro 
está nas últimas 
páxinas cando 
comezan a 
descubrirse datos 
relevantes, 
Domingo Villar 
xoga a confundir 
o lector facendo 
que o asasino 
pareza Diego, 
logo Arias e 
finalmente, é o 
que menos 
esperas

María

Unha historia enriquecedora que mostra distintos aspectos da vida: a ambición de Valverde, o 
medo dos antigos compañeiros, as supersticións dos mariñeiros, a tristura da irmá de Castelo.

Laura

Estévez paréceme un 
personaxe irritante. O autor 
esaxera un pouco, nin 
todos os galegos somos 
tan indecisos, nin todos os 
aragoneses serán tan 
brutos

Carme

Unha obra de xiros 
inesperados e 
falsas pistas no 
argumento para 
non caer no obvio 
e no fácil.

Axel

A acción está en doses concentradas 
e en partes determinadas da obra, 
hai outros intervalos moi longos, nos 
que non ocorre nada. Bo argumento 
e boa trama, pero falta movemento.

Suso

Ben retratada a relación 
entre Leo Caldas e Estévez 
co que ás veces un se 
sente identificado, cando se 
amola para madrugar na fin 
de semana para ir facer 
unha investigación que non 
levará a ningures.

Marcelo

O primeiro libro 
de 500 páxinas 
que lin ata o final 
e que me gustou 
de verdade

Verónica

Ponme nerviosa o personaxe de Leo 
Caldas, a escasa conversa que ten 
con todo o mundo, que non chame a 
Alba aínda que pensa 
constantemente nela... Paréceme un 
home aburrido, solitario e soso que 
vive para o seu traballo no canto de 
traballar para vivir.

Paula

Gustáronme sobre todo pequenos detalles como o Libro de idiotas do pai de Leo ou a rabia 
que lle dá a Estévez que os galegos sexamos tan galegos e non contestemos directamente ás 
preguntas.

Raquel
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libros

a praia dos afogados
A novela
Despois do éxito de Ollos de auga, con 
máis de 10.000 exemplares vendidos, 
Domingo Villar publica A praia dos 
afogados, editada por Galaxia, unha 
apaixonante novela de intriga que mergulla 
o lector no mundo da Galicia mariñeira, 
desde os areais das Rías Baixas á paisaxe 
urbana e as tabernas da cidade de Vigo.
A novela parte dun descubrimento 
estarrecedor. Unha mañá, o cadáver dun 
mariñeiro é arrastrado pola marea ata 
unha praia da vila de Panxón, na ría de 
Vigo. Se non fose porque ten as mans 
atadas cunha brida de plástico, Xusto 
Castelo había ser outro mariñeiro que 
encontrou a súa tumba entre as ondas 
mentres pescaba. Sen testemuñas nin 
rastro da embarcación do finado, Leo 
Caldas mergúllase no ambiente mariñeiro 
para tratar de clarexar o crime. Un caso 
difícil para o inspector, que pasa malos 
momentos: o único irmán do seu pai está 
enfermo de gravidade e a súa 
colaboración no programa radiofónico 
Patrullas nas ondas estase volvendo cada 
vez máis inaturable. Tampouco non facilita 
as cousas o carácter arroutado de Rafael 
Estévez, o seu axudante aragonés, que 
non se dá adaptado á retranca e os 
sobreentendidos dos galegos.

O roteiro literario
O 29 de abril, convidados pola editorial 
Galaxia os alumnos e alumnas de 1º de 
bacharelato  saimos cara a Panxón, para 
facer o roteiro literario da Praia dos 
afogados. Mentres un dos grupos íamos a  
Monteferro, onde nos esperaba un guía 
que nos levaría por camiños cheos de 

rochas e toxos, outros aproveitaban para 
coñecer o lugar do crime: a Praia da 
Madorra.
O guía, coa súa fala tan peculiar, 
explicounos moitos detalles do lugar que 
estaban relacionados co libro, por onde 
foran os supostos asasinos, onde se 
afundira o barco, etc. Falounos ademais 
da vila de Panxón e arredores, da vida e o 
vocabulario dos mariñeiros, dos 
topónimos, das artes de pesca... unha 
chea de cousas! Continuou a camiñada 
costa arriba e isto fixo que algunha que 
outra profe ó día seguinte tivera maniotas.
 Na Praia da Madorra, esperábanos unha 
actriz que nos fixo rir facéndolles 
interpretar a algúns dos nosos 
compañeiros o papel de Xusto Castelo, 
Losada, Estévez...E despois de contarnos 
historias da praia dos afogados e de 
mariñeiros mortos, fomos ao Templo Votivo 
do Mar, onde Leo Caldas fora falar co 
párroco e alí explicounos porque o escritor 
escollía personaxes xubilados.... Despois 
de entrar na igrexa, onde puidemos 
observar as súas imaxes e as súas 
vidreiras comezaban a soar as nosas 
tripas en sinal de que tiñamos fame.
Por último o máis desexado pola xente, a 
praia de Panxón e o seu porto pesqueiro. 
Despois de comer os nosos bocatas e 
beber algo fresquiño, tiñamos aínda dúas 
horas por diante para gozar de Panxón e 
da praia. Algúns atrevidos déronse o 
primeiro baño do ano, e outros foron 
“invitados” a el, mentres que algúns 
conformáronse con quedar na area.

Laura Quintáns e Lara  Rodríguez1º B
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Lugo
O día 9 de marzo varios alumnos de Cultura 
Clásica de 4º e Latín e Grego de Bacharelato 
fomos a Lugo. 
Pola mañá vimos unha obra de teatro grego, 
unha comedia de Aristófanes, “As 
asembleístas”, representada por un grupo dun 
instituto estremeño. Puidemos presenciar 
unha obra cargada de humor con moitos 
momentos musicais, tantos que máis parecía 
un musical que unha comedia. Resultou en 
xeral divertida, aínda que para algúns tiña o 
defecto de ser algo curta de mais (hai tiradas 
de anuncios nalgunhas canles de tv. que 
duran case tanto), ata tal punto que se non 
liches antes a obra resultaría difícil 
comprender ben o argumento. Está 
ambientada na Atenas do século V a.C., 
cando era impensable que as mulleres 
chegasen a gobernar, 
polo que foi un 
refrescante cambio ver 
ás mulleres tomar as 
rendas da sociedade e 
demostrar que podían 
facelo igual ou mellor 
que os homes e, sobre 
todo, moito máis 
divertido, polo menos 
para elas.

Despois do teatro 
separámonos en grupos 
para comer e pasear 
pola cidade: vimos a 
catedral, as murallas, o 
casco antigo, etc.
Pola tarde xuntámonos 
outra vez e visitamos o 

Museo Provincial. Foi unha visita por libre, 
porque non foi posible dispoñer de guía; 
desde xeito foi máis rápida, e puidemos ver 
moitas cousas. 

Vimos estelas funerarias, aras votivas, algún 
miliario e un par de mosaicos da época 
romana. Un mosaico, non moi ben 
conservado, representaba unha escena do 
mito do Minotauro.

Noutras salas puidemos ver cadros dos 
séculos XIX e XX, moedas de distintas 
épocas, cerámica, ourivería, e outras moitas 
cousas.
Foi unha visita interesante, divertida e útil, 
porque deste xeito non nos parece tan 
abstracto e raro o que estudamos na clase.

Marta, Alberto e Antonella. 4ºA
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Paint-ball
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Unha das actividades realizadas no 
ciclo de Animación Sociocultural foi 
unha saída a Noia, para 
disfrutar dunha 
tarde de 
paint-ball.

O paintball é un 
deporte no que 
os 
participantes 
usan 
marcadoras 
(pistolas) 
accionadas 
por aire 
comprimido, 
CO2  ou 
outros gases, 
para disparar 
pequenas bolas cheas de 
pintura aos outros xogadores. 
É un xogo de estratexia no 
que os xogadores alcanzados 
polas bolas de pintura durante 
o xogo, son eliminados.

Normalmente, nunha partida 
enfréntanse dous equipos co 
fin de eliminar a tódolos 
xogadores do equipo 
contrario ou completar un 
obxectivo (como foi no noso 

caso o de capturar unha bandeira). O 
número de bolas do que dispoñiamos 
cada un era sobre 100 

aproximadamente.
Saímos sobre as 15:30 h 

do instituto e puxémonos a 
xogar aproximadamente 
dende as 16:00 h ata as 
19:00 h.

As partidas de paintball 
pódense xogar tanto a 
cuberto como ao aire libre. 
Nós xogamos  nun monte.

Chovía e tivemos que levar roupa 
para cambiarnos, e máis a merenda, 
que non podía faltar.



viaxes
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3 días en Bilbao
Cando comezou o curso a profesora de 
Economía propuxo unha viaxe para visitar a 
Bolsa de Bilbao no mes de marzo, algo 
novedoso para todos nós. 

A espera foi longa, pero por fin chegou a data 
e o día tres saímos de Santiago.

Primeiro día

Tito veunos recoller ás 5 e media da mañá no 
seu glamoroso autobús. Despois dunha viaxe 
de sete interminables horas chegamos ao 
parque Natural de Cabárceno. Alí, unha guía 
acompañounos nunha visita polo parque.

Na visita coñecemos a Romeo e Julieta (dous 
hipopótamo ananos), uns león en plena faena, 
unha parella de gorilas, serpes, elefantes, ás 
xirafas etc.

Máis tarde fomos comer uns macarróns (algo 
augados), que deixaron salpicaduras na roupa 
dalgúns compañeiros. Chegou o momento de 
marchar, e ir ata o noso destino final: Bilbao.

Chegamos ao hotel (de catro estrelas)  ás 
sete da tarde, repartimos as habitacións  e 
deixamos as maletas. Logo, demos unha volta 
polos arredores, na zona nova de Bilbao. 
Sobre as nove volvemos ao hotel e ceamos, e 
aquí comezou unha longa noite...

Segundo día

Espertamos pola mañá cedo e fomos tomar o 
almorzo. Despois o profesor Javier da Pena 
levounos ata a zona vella polo camiño do río 
para chegar á que era a razón da nosa viaxe: 
a Bolsa.

A Bolsa non se parecía moito á idea que 
tiñamos. Non había practicamente ninguén, 
tan só unha pequena sala chea de pantallas. 
Unha guía mostrounos un pouco o lugar e 
logo acompañounos a sala de conferencias 
onde nos deu unha charla explicándonos o 

funcionamento do lugar (desgraciadamente 
non todos puidemos gozar dela  xa que un 
compañeiro sentiuse indisposto e tivo que 
marchar).

Despois deixáronnos unhas horas libres para 
andar polo casco vello. Houbo quen foi de 
compras ou a tomar algo nalgún dos cafés e 
outros visitaron o estadio do Athletic de Bilbao. 

Pola tarde, aventurámonos no metro, e 
exploramos a cidade, algúns aproveitaron 
para gastar algúns cartos outros perdéronse 
polas  rúas, pero ao final todos conseguiron 
chegar ó hotel á hora convida. Ceamos, e 
fomos dar unha volta polo Bilbao nocturno 
(Mazarredo)

Terceiro día

Erguémonos e deixamos as maletas no 
autobús de Tito, algunhas delas sufriron danos 
irreparables que foron solucionados grazas a 
bolsas de lixo. Despois de almorzar, fomos 
andando rumbo ao museo Guggenheim, alí 
vimos unha exposición dun escultor 
americano dos anos 70, na que algúns só vían 
chatarra e outros arte pura e dura. Tamén 
vimos outras esculturas que estaban alí de 
formapermanente. No museo entramos por 
grupos, e mentres un estaba dentro, o outro 
daba unha volta polos arredores. 

Despois de comer  nun restaurante andamos 
ata o punto onde Tito nos ía recoller e 
subimos ao autobús para marchar a Santiago. 
Na volta vimos dúas películas (Garfield 1 e 2) 
e cantamos algunhas cancións galegas. 
Chegamos a Santiago pola noite, sobre as 
once e prometémoslle a Tito que o veriamos 
na próxima excursión (esperemos que 
Valencia en xuño). 

Sara Fernández ,Raquel Pérez e Laura 
Quintáns  1ºBAC
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París: diario dunha viaxe
Venres, 19 de marzo:
Madrugón! Hoxe tocou erguerse ben cedo, 
pero o motivo ben paga a pena: marchamos 
de excursión a Francia: nervios de última 
hora, rapaces cismando en que non meteran 
todo o necesario…en fin, o típico cando uns 
rapaces e rapazas marchan soíños, sen os 
ollos esculcadores dos pais.
Primeira parada: Madrid: agardábannos cinco 
horas de tediosa espera, pero ao final resultou  
non selo tanto: risos e máis risos.
Chegada a París: o tempo parecía querer 
recibirnos como se non tivésemos saído do 
país: chuvia e máis chuvia. É que aínda 
estabamos en Galicia?
Momento de separación: os de segundo, 
xunto ás familias; os de terceiro (e algúns de 
segundo), ao albergue, tamén coñecido como 
“O Orfanato”. A caseira que alí nos recibiu 
semellounos un pouco estraña, e de contado 
lle puxemos um alcume: “Tita sarro”.
Fin de semana:
Os alumnos con “correspondants” pasaron a 
fin de semana coas familias, mentres que o 
resto dedicámonos a botarlle unha primeira 
ollada á cidade, sen afastarnos demasiado 
dos lugares tipicamente turísticos: o Louvre, o 
museo dʼOrsay, o Arco da Defensa...
Para os nosos desprazamentos, pronto nos 
familiarizamos cun novidoso, para a maioría 
de nós, medio de transporte: le métro! E, 
asimesmo, coa voz de Yvette que nos dicía: 
serrez à droite!
Luns, 22 de marzo:
Este dia visitamos o monumento mais 
coñecido da cidade: a Torre Eiffel. Vaia 
palizón! Subimos a pé até o segundo piso e, 
ao chegar ao terceiro, como xa estabamos 
derreados, collemos o elevador. Unha das 

cousas que nos fixo mais graza foron os 
calificativos que nos puñan os vendedores 
ambulantes que por ali pululaban: cutres, 
miserentos, ruins... 
Martes, 23 de marzo
Xornada de traballo: saída ao colexio para 
facermos actividades cos alumnos e alumnas 
franceses. A verdade é que a comunicación 
non foi fácil, xá que non sabían case nada de 
español e, a nós, tocounos facer unha 
presentación sobre Galicia. Ainda nos 
defendemos bem!
Pola tarde, xogamos ao bingo con equipos 
mixtos
Mércores, 24 de marzo
Quizais, para moitos, o mellor dia da nosa 
viaxe. Visita a Disney! En fin, somos como 
nenos! As profes dividíronnos em grupos de 
três e, case case, “soltáronnos” no parque. A 
maioria de nós montamos “centos de veces” 
nunha atracción chamada “Space Mountain”, 
que ia rapidísimo e tina moitos efectos 
especiais. Xa tocaba marchar de Disney, pero 
para despedirnos bailamos unha conga, com 
Sabela dirixíndoa, ao son da música de 
Disney. Ao mesmo tempo, personaxes 
coñecidas como Goofy ou Mickey facían um 
espectáculo para os mais pequenos. Unha 
divertida maneira de despedirnos daquel 
mundo máxico!
Xoves, 25 de marzo
Neste dia, tocaba visita a outros monumentos 
importantes da cidade: O Arco de Triunfo e os 
Campos Elíseos. O primeiro tem unha 
enormes escaleiras em forma de caracol que, 
ao chegar arriba; que sensación de mareo! 
Foi dende ali enriba que vimos os Campos 
Elíseos, que non fan honor ao seu nome, xa 
que em realidade é unha enorme avenida. 



Dende aquela altura, 
as persoas eran 
como formigas!
Venres, 26
Campos de Marte e 
Museo da Ciência, 
onde fixemos alguns 
experimentos.
Logo, de novo á Torre 
Eiffel, pero de 
noite...que 
marabilloso 
espectáculo de luces!
Para a cama 
xá...mañá hai que 
madrugar!
Sábado, 27
A volta á casa!
Sensación agridoce: 
por unha banda, 
gañas xa de estar 
com “la famille”; por 
outra, mágoa por 
rematar unha viaxe 
na que tivemos 
experiências 
agradables, e na que 
o pasamos xenial, 
ainda que tivésemos 
padecido algunha 
que outra dor de pés, 
poucas horas de 
sono e algún que 
outro incidente, como 
a rotura dunha 
maleta. Nada que 
non tivese um fácil 
amaño! 
Ao chegarmos ao 
aeroporto de 
Santiago, ainda nos 
agardaba unha última 
sorpresa: o director 
entregounos ali as 
notas, co cal, como 
podedes supoñer, 
alegria para uns e 
decepción para 
outros.
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Nova York
Un soleado 17 de marzo, un grupo de 
intrépidos mozos embarcámonos durante 8 
longas horas nun algo incómodo avión (aínda 
que con azafatos extremadamente serviciais) 
rumbo a Nova Iork. Xa ansiosos, observando 
dende as diminutas ventaíñas a impresionante 
paisaxe nocturna da cidade, aterramos no 
JFK.
Tras unha serie de exhaustivas medidas de 
seguridade, pisamos chan norteamericano 
onde o noso simpático guía, o irrepetible Ever 
Palacios, nos estaba esperando na terminal. 
Tras unha breve viaxe en autobús, na que nos 
foi contando curiosidades da cidade (sen 
dúbida, todos lembramos os cinco distritos do 
Estado de Nova York), chegamos ao noso 
hotel, en pleno centro de Manhattan. Despois 
dunha serie de incidentes menores 
(habitacións un tanto descoidadas, xente 
descoñecida nas habitacións das profes, 
mozas histéricas polos corredores) 
instalámonos dispostos a comer a cidade ao 
día seguinte.
Pola mañá, descubrimos que, contra todo 
prognóstico, brillaba un sol marabilloso e a 
temperatura exterior era bastante agradable, 
polo que con xerseis e 
bufandas nas mans, 
comezamos a nosa 
andadura. Ese día fariamos 
un tour guiado por 
Manhattan e Ever 
esperábanos co “auto 
parqueado” para visitar, 
nunha soa mañá, tódolos 
lugares emblemáticos de NY.
Nos días seguintes, 
visitamos, todo o 
detidamente que puidemos, 
museos, edificios e os 
lugares máis relevantes da 
cidade. 
Destacamos  o Metropolitan 
ou o MOMA,Museo de Arte 

Moderna, (cun sexto piso 

peculiar que deu moito que falar) nos que 
houbo que facer inmensas colas que 

rodeaban os edificios para poder entrar.
Percorremos de pé a pa a Quinta Avenida, 

Chinatown ou o SOHO, onde sobre todo neste 
último, fixemos rápidas compras, ademais dun 

Central Park que preferiríamos pasear en 
verdosos días de primavera. Descubrimos por 

que Nova York é chamada “a cidade que 
nunca dorme” paseando por Times Square 

pola noite crendo que era de día, iluminados 
por miles de neons.

O máis impresionante? A subida nocturna ao 
Empire State e as vistas dende o alto, no que 

a pesar do vento e do frío ningún de nós 
marchamos de alí sen a nosa foto no máis 

emblemático edificio da cidade.
Poderiamos seguir nomeando os numerosos 

lugares aos que acudimos e as nosas 
impresións: O traxecto en ferry ata Staten 

Island observando dende lonxe a Estatua da 
Liberdade, Wall Street, a Zona Cero ou a 

mítica Ponte de Brooklyn, que percorremos de 
principio a fin, sen esquecer a inesperada 

visita á ONU onde contamos ata cunha 
agradable guía de fala hispana; sen embargo, 

a pesar dos cinco días que 
pasamos alí, cos pés doloridos, 
fartos de hamburguesas e con 

tortícole de tanto rañaceos, non 
se poden recoller aquí todas as 
cousas que fixemos e todos os 

lugares que visitamos ou as 
miles de imaxes que quedan 
gravadas na nosa memoria.
Esta, foi unha viaxe incrible, 

fantástica, 
impresionante,abraiante...En 

definitiva, unha viaxe 
IRREPETIBLE.

Laura e María Carbajo, Paula 
Carracedo e Ana Vázquez 

1ºBAC
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coñecer outra Compostela

O alummado do C.S. de Animación 
Sociocultural,do I.E.S Pontepedriña, 
realizamos unha actividade de 
coñecemento da cidade que nos 
pareceu a máis interesante das 
realizadas ata o de agora, polo que, 
queremos compartila con vós.
Esta actividade, realizada no mes de 
febreiro, consistiu nunha visita guiada 
por algúns dos puntos máis 
representativos de Santiago de 
Compostela, tanto polo seu interese 
arquitectónico como paisaxístico. O 
encargado da organización e 
realización da actividade foi un dos 
profesores do 
instituto, Ramón 
Facal.
O itinerario 
comezou diante 
do CGAC (Centro 
Galego de Arte 
Contemporánea) 
e do Museo do 
Pobo Galego, 
neste punto 
poidemos 
apreciar a 
convivencia 
armónica de 
dous tipos de 
arquitectura tan 
diferentes. 

Seguindo o noso percorrido, 
introducimonos no parque de Bonaval 
recorrendoo case por completo e 
saíndo pola porta lateral en dirección á 
parte superior do parque de Belvís, no 
que disfrutamos dunha maravillosa 
vista panorámica de Santiago.
Deixando atrás estas zonas verdes 
adentrámonos na zona vella para 
atoparnos co emblemático Mercado de 
Abastos para a continuación 
encamiñarnos a Praza de San Martiño 
Pinario, pasando pola antiga Praza do 
Pan. 
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Distanciándonos do casco 
histórico, guiamos os nosos 
pasos cara Xoán XXIII onde 

está ubicada a biblioteca 
municipal Ánxel Casal e que 

deixamos atrás seguindo a 
pérgola de dita rúa en 

dirección o Parque da Música 
en Compostela para visitar os 

exteriores do Auditorio de 
Galicia.

Cruzamos pola rúa dos 
Pelamios e chegamos o 

parque de Vista Alegre no que 
se atopa a Sede da SGAE 

(Arteria Noroeste), a Escola 
Superior de Estudios Musicais 

e outros edificios de valor 
arquitectónico.

Na recta final do noso 
itinerario atravesamos o 
parque de Galeras para 

percorrer a parte do río Sarela 
que vai dende dito parque ata 

a Carballeira de San 
Lourenzo.

 A parte más positiva desta 
aventura foi o reencontro con 

edificios e parques  que xa 
coñecíamos pero que 

poidemos apreciar desde 
outra perspectiva gracias a 

información recibida polo 
monitor de actividade. 

Parecenos unha actividade 
moi interesante para pasar 

unha boa tarde e poder 
apreciar o que nos rodea.
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un chinés en Compostela
Ola, chámome Cheng; 
moitos xa me coñecedes, 
son un rapaz chinés que 
vin a Galicia e aquí estou, 
n o I n s t i t u t o I . E . S . 
Pontepedriña,en 2º de 
ESO.
Ata hai pouco tiña un 
c o m p a ñ e i r o d a m i ñ a 
mesma nacionalidade, 
Xiao, pero deixounos 
porque a súa familia tivo 
que marchar a Madrid e 
quero escribir isto na súa 
h o m e n a x e , e n 
recoñecemento da nosa 
amizade.
O país do que nós vimos 
queda un pouco lonxe, xa 
sabedes (25 horas de 
a v i ó n , u n s 1 2 . 0 0 0 
quilómetros de distancia ) 
e somos un pobo de 
característica e costumes 
moi diferentes aos vosos.
Por exemplo ao erguernos, 
cousa que ocorre máis ou 
menos ás seis e media da 
mañá, almorzamos “nai 
cha” e “mantou”, que é té 
con leite e un anaco de 
pan, para xantar, a l í 
tomamos moitísimo máis 
arroz que aquí, de feito 
unha das comidas típicas 

é “chao fan” que leva arroz 
e verduras.
Cando nos desprazamos 
polos pobos e as cidades 
utilizamos moito a bici  e 
movémonos polo mesmos 
carrís que os coches.
Out ra cousa que me 
chamou atención de aquí é 
o número de rapaces que 
hai en cada aula, xa que 
alá podemos chegar a 
sesenta, lóxico se temos 
en conta que estamos a 
falar do país máis poboado 
do mundo.
E que vou dicir do clima! É 
moi diferente. En Galicia 
teño a impresión de que 
chove sempre e alá poden 
pasar dez meses sen caer 
unha soa gota.
O idioma tamén  é moi 
distinto, tanto na escrita 
c o m o n a f a l a . N ó s 
escribimos de arriba para 
ba ixo , pero como xa 
es tude i ing lés desde 
primaria non me custou 
moito traballo escribir 
coma vós,de esquerda a 
d e r e i t a . O q u e n o n 
esperaba era que aquí 
houbese dous idiomas, 
pero xa entendo case todo 

e pouco a pouco vou 
aprendendo máis. 

Cheng 2ºR

Antes de marchar Xiao 
deunos un curso rápido de 
chinés e estas son algunhas 

das palabras que 
aprendemos:

Nin hao: ola
Xie xie: grazas
Hao: ben
Huai: mal
Qing: por favor
Peng you: amigo
Mi: arroz
Wo ming bai: entendo
Wo bu ming bai: non 
entendo
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contacontos 
Celso Sanmartín é un contacontos de 
Lalín que o 22 de febreiro visitou o noso 
instituto para contarnos varias historias 
moi divertidas.
Comezou presentándose e contándonos 
unha anécdota sobre o seu nome. De 
seguido situounos na época na cal 
sucedían a maior parte das lendas, 
explicounos que ese tipo de contos eran 
de tradición oral, é dicir, que ían pasando 
de xeración en xeración que non era 
necesario que a xente soubese ler ou 

escribir xa que se lembraban delas sen 
necesidade de telas escritas. Tamén nos 
contou que este método de comunicación 
está desaparecendo porque cada vez é 
menos necesario falar, púxonos como 
exemplo que na súa vila, a primeira persoa 
en ter un televisor peiteábase e 
arranxábase tódalas tardes porque 
pensaba que o señor do telexornal podía 
vela e tamén oíla.
Despois contounos máis historias e chistes 
pero a nós a que máis nos gustou foi   “O 
peor que che pode pasar é que che 
chamen bobo” A razón pola que tanto nos 
gustou esta historia é porque o mozo 
protagonista aínda que os seus veciños lle 
chaman bobo non se afunde nunca e loita 
para saír adiante deixándoos a todos en 
ridículo porque a súa maior arma é a 
intelixencia. Tanto é así que ao final queda 
de alcalde de ninguén e dono de todo.
A nosa clase tamén asistiu a outra 
representación de contacontos, só que 
esta vez quen nos visitou foi unha parella; 
un home inglés, Tim Bowley, e unha muller 
galega, Charo Pita. As historias tamén 
eran moi divertidas, só que 
desconcertaban un pouco xa que primeiro 
falaba o home en inglés e despois a muller 
traducíao ao galego. Gustounos 
especialmente unha na que participamos 
todos.
As dúas visitas foron moi entretidas pero 
gustounos máis a de Celso porque o da 
parella xa o viramos o ano pasado.

Ángela Suárez e Marta Varela , 2º S
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fútbol sala
O IES Pontepedriña Fútbol Sala quedou 
sen algún xogador no mercado invernal 
por culpa dalgunhas notas. Foi por iso que  
o adestrador se puxo inmediatamente a 
buscar xogadores da comarca de 
Santiago, entón atopou a dous xemelgos 
no Instituto Xelmírez I, que non son nin 
Messi nin Cristiano Ronaldo. En realidade  
xa contabamos cun “case Messi” e cun 
“case Crisitano Ronaldo”, pois temos no 
noso equipo a Julio Legerén e a Adrián 
Lagoa.
Estas dúas fichaxes uníronse ao equipo 
despois de Nadal e estannos a axudar 
bastante co seu xogo. O club, a semana 
pasada, preguntoulles cómo se atopaban 
no equipo e contestaron que estaban moi 
integrados e que esperaban permanecer 
moito tempo nel.
Sen dúbida ningunha, algún que outro 
xogador do equipo de fútbol sala estará 
presente nalgún campionato da 
Selección de Santiago, ou mesmo 
na galega. Neste club tamén 
haberá promesas do fútbol sala 
nacional co paso do tempo.
Co adestrador do equipo xa 
falaron unha ou dúas persoas de 
fóra do Centro para saber se para 
o ano que vén se poderían 
integrar no club.
Polo de agora participamos na 
Liga de Fútbol Sala organizada 
pola Agrupación de Deportistas 
Veteranos de Santiago, na 
categoría Infantil (é dicir, rapaces 

con 12 ou 13 anos, nados entre os anos 
1995-1996). Quedamos cuartos e en abril 
participamos na fase previa de Copa, 
contamos chegar á final.
E na próxima copa esperamos dar 
algunha que outra sorpresa. 
O adestrador, Adrián Mallo, de 4º da ESO 
foi o verdadeiro motor do equipo, el 
animou a todo o mundo, buscou 
xogadores en 1º e 2º da ESO (e mesmo 
fóra do Instituto), apuntounos no 
campionato, organizou os adestramentos 
semanais (o luns traballo físico, o venres 
balón e estratexia), preocupouse de que 
todo saíra adiante. El é a alma do equipo, 
unha persoa moi responsable e 
organizadora que pensa en todo, que vive 
os partidos nos que se emociona, anima, 
berra, e tamén rifa cando fai falta...
Para coñecelo un pouco máis lede a 
entrevista que vén a seguir.



Nome:  Diego Adrián
Apelidos:  Mallo Cao

Idade:  17 anos
Equipo de fútbol sala favorito: Xacobeo 2010 
Lobelle de Santiago FS
Xogador favorito: Adalberto Nunes da Silva 
(Betao)
Por que esta experiencia? Pois porque é 
unha boa forma de promocionar o deporte 
do fútbol sala, que parece que aínda se 
está a dar a coñecer nestes últimos anos.
Que te animou a facer o equipo? Que este 
ano, como o IES Pontepedriña conta co 
polideportivo, tiñamos un sitio para poder 
adestrar. Ademais do apoio da xunta 
directiva do instituto, xefatura, secretaría, 
dirección e vicedirección.
Que pensas do grupo de xogadores co que 
conta o equipo? É un grupo estupendo co 
que aprendo moito.  A relación adestrador-
xogador é moi boa, para min é a mellor 
que se pode ter.

Partido máis duro 
psicoloxicamente 
para ti? Para min 
foi contra o ADV 
Ignacio Gago, no 
que por desgraza 
rematamos moi 
cansos polo 
esforzo feito 
polos meus 
xogadores, xa 
que viñan de 
xogar o día 
anterior outro 
partido duro. Ao 
final gañamos por 
3-2.
Futuro do equipo? 
Pola miña parte, 
estou disposto a 

seguir adiante con el, oxalá que moito 
tempo. E agora, nesta tempada, facelo o 
mellor posible na Copa de Santiago, que 
comezará a finais de abril.
Que tal a tempada de Liga?  Mellor do 
esperado por todos, pois quedamos 
cuartos a 1 punto do terceiro. Puidemos 
quedar mellor, xa que sen dúbida, somos 
un dos mellores equipos da nosa 
categoría, grazas aos bos xogadores que 
temos.
Que foi o que máis te impactou do equipo? A 
boa relación entre xogadores e instituto, 
xa que verdadeiramente, nunca pensei 
que foramos ter o apoio que temos e 
espero que teñamos no futuro.

O equipo de Fútbol Sala
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Odisea
O alumnado 
de Latín, 
Grego e 
Cultura 
Clásica do 
Centro 
participou 
por terceira 
vez no 
concurso on-
line Odisea, 
celebrado 
durante o 
mes de 
febreiro; os 
seus 

participantes, 
organizados en grupos de 1 a 3, son 
alumnos de Secundaria e Bacharelato 
de toda Galicia. Este ano participaron 
máis de 800 alumnos e 300 grupos.

As dúas primeiras fases realizáronse a 
través de internet : había que buscar e 
enviar nun prazo de 24 horas as 
respostas a unha serie de preguntas 
relacionadas co mundo grego e latino 
clásicos, e que eran presentadas cada 
día. Tras isto, os grupos que acadaron a 
puntuación máxima pasaron á fase 
final, xa presencial.

Do IES Pontepedriña concursaron 10 
grupos, logrando todos eles moi boas 
puntuacións. Merece mención especial 
un grupo de 1º que chegou á fase final 
obtendo a 7ª praza de toda Galicia.

A todos os participantes, parabéns!

concurso
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van marchando os que remataron a tarefa

… outros chegarán para seguir 

construíndo o futuro

de
 p

é 
a 

pa
 n

º1
3,

 m
ai

o 
20

10


