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EDITORIAL
MMaarrííaa JJoosséé CCuueessttaa

Directora do IES San Rosendo

Malia todo, é fermoso ser profesora, profesor. Se cadra ás veces non nolo permite ver a intensa
actividade cotiá; mais cando poñemos os motores a ralentí, rematando o curso, dámonos conta
da grande responsabilidade que atesouramos co noso labor. É entón cando recompilamos os
obxectivos e os éxitos logrados, que ao final sempre teñen maior relevancia ca os problemas
que aparecen ao longo do curso. Despois de anos de traballo, pódense ver resultados en
persoas realizadas, educadas, formadas e, sobre todo, felices. Un instituto é un ente vivo e en
continua evolución. Cremos fielmente que o San Rosendo queda no corazón de todas as
persoas que por aquí pasaron. Compróboo como directora cando coincido inesperadamente
lonxe de Mondoñedo con alumnado de anos atrás. As súas miradas e as súas palabras reflicten
o orgullo de teren pasado polas nosas aulas. Hoxe podemos presumir de velo despuntando
profesionalmente polo mundo adiante, cadaquén argallando a súa vida na medicina, na
avogacía, na xardinería, na odontoloxía, no comercio, na política, na xudicatura... Axuda a crer
nesta profesión atopalo e departir con el cando ten a ben visitar o instituto, a súa casa, onde
pasou parte dos mellores anos da súa vida.

Por iso non podemos acreditar nos intentos de lograr méritos con métodos inxustos. Contamos
cunha mocidade con moito talento, e é labor do profesorado e das familias, traballando
conxuntamente na mesma dirección, inculcar valores como a responsabilidade e o esforzo
persoal. Buscamos mellorar a motivación e as relacións positivas, conscientes da súa
importancia para mellorar tamén o rendemento académico. Mais non só os expedientes máis
brillantes son motivo de orgullo para nós. Cadaquén dentro das súas posibilidades é parte do
ADN deste centro.

Somos unha familia. Profesorado, alumnado, persoal non docente, pais e nais que andamos na
mesma dirección somos merecedores de cada premio e de cada recoñecemento que reciben
estudantes e docentes implicados en diferentes proxectos e actividades. O Plan Proxecta,
Robótica, Carpetas Viaxeiras, o Erasmus+, a participación en Galicia e Spain Skills, o PROA,
Rebinxe, que non para de recoller premios... Unha mostra máis da gran profesionalidade do
profesorado e da calidade do alumnado, traballando en conxunto cara á adquisición de hábitos
intelectuais e coñecemento científico, humanístico e artístico, xunto co desenvolvemento da
creatividade e a coeducación. Fundamental é tamén a colaboración coas familias e coa ANPA,
tanto para lograr obxectivos académicos óptimos como para contribuír á formación de persoas
responsables e autónomas.

O curso que vén botaremos moito de menos a Elia,a Pilar, a Diego e a Sara... Os cambios son
parte da vida, e ben seguro que levarán consigo o noso espírito. Atoparémonos en calquera
sitio, calquera día, e recoñecerémonos ao instante como integrantes dunha gran familia: a
familia de quen lle damos e lle demos vida ao San Rosendo.
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SER REBINXE

Rebinxe xa ten dous anos e non para de medrar e de dar alegrías! Achegarnos a este proxecto
pareceunos un xeito de nos achegar tamén á filosofía que mellor encaixa coa perspectiva do
ensino que queremos: participativo, interdisplinar, dinámico, enraizado no medio social do
alumnado, respectuoso co saber popular... Igual Rebinxe define tamén o que somos cando non
nos conformamos co que nos vén dado, cando abrimos os ollos, cando queremos saber máis e
aplicar e difundir o coñecemento adquirido...

Por iso, e como xa ten a súa historia, aparecen moitas preguntas. Que é Rebinxe? Como
naceu esta aventura colectiva que nos representa polo mundo adiante? Cara a onde vai? Aquí
temos algunhas respostas.

Como foi?
PPaabblloo DDííaazz OOtteerroo

2º Bac

Todo comezou un día de clase coma calquera outro. Estabamos verdadeiramente tolos con
Óscar, o novo profesor de Bioloxía, un rapaz novo, simpático, traballador… Era, non sei por
que, un profesor diferente. Aquel día, por casualidade e de maneira accidental, comentei que
o meu veciño Pepe do Portorrío, como así lle chamamos en Espiñarcao onde vive miña
avoa, tiña curuxas no garaxe que lle luxaban toda a maquinaria e que lle acababan coa
paciencia. Ao oír isto, Óscar quedou abraiado e bastante desconcertado polo escaso futuro
que lle vía ás pobres aves. De repente, á clase deulle por murmurar e por propoñer accións
para salvar as dúas curuxiñas que aniñaran de maneira desafortunada no lugar equivocado,
e argallamos a idea de facermos unha caixa de madeira para ver se mudaban de domicilio. E
así foi. Un sábado pola mañá aparecemos no garaxe do Pepe coa preciosa caixiña que con
tan boa fe fixeramos a semana anterior roubando anacos do recreo.

Nacía así Rebinxe, unha iniciativa cargada de amor pola nosa terra, pola nosa fauna e
pola biodiversidade. Gañamos Galiciencia e Exporrecerca, dúas importantes feiras
científicas; mais o noso obxectivo non quedaba nos premios, pois decidimos organizar
charlas e parladoiros para concienciar a poboación, e especialmente a xente nova, do valor e
da importancia de que haxa un medio rural que conviva coa natureza, cos animais, como
sempre foi ata non hai tanto. Fomos ao monte, coñecemos a nosa fauna, estudámola,
pasamos horas observando a natureza salvaxe... Buscamos razóns para non seguir adiante
con este proxecto que tanto tempo e dedicación quería, e non demos con ningunha.
Avanzamos amando o pouco que temos e procurando un mellor futuro para os nosos
montes, os nosos carballos, os nosos castiñeiros, as nosas queirogas, os nosos teixugos, os
nosos cervos, os nosos raposos, os nosos morcegos, os nosos lobos…

É importante dicir tamén que Rebinxe non só anda co noso amor polo medio rural nin coa
nosa confianza en que o seu futuro pode ser diferente ao que hoxe nos ofrece, pois nada
tería sido sen o papel que, como coordinador, desempeña o profesor Óscar Chao, con quen
aprendemos e de quen recibimos asesoramento e axuda, e quen hoxe xa é para nós un
valioso amiguiño. Este proxecto debémosllo en gran medida a el e ao seu esforzo, a aquelas
camiñadas polo monte, ás tardes construíndo caixiñasniño e a tantos marabillosos
momentos que pasamos traballando e gozando de Rebinxe. Tampouco esquecemos os
consellos nin a axuda de María Penalta, tamén profe de Bioloxía, sempre atenta á evolución
do proxecto. Agradecemento igualmente a todo o profesorado, alumnado e familias por teren
contribuído á realización deste soño que esperamos teña pouca duración, pois iso quererá
dicir que o mundo mellorou unha miguiña e que fixemos ben o noso traballo.
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AAoo rreeddoorr ddee nnóóss

A experiencia Rebinxe / O da la miúda soubo asumir o valor recíproco do concepto galego
“aprender” como acción de ida e volta onde quen aprende ensina e quen ensina aprende:
desde a sabedoría popular baseada na observación que tan poucas veces ten cabida nas
aulas ás fontes clásicas e modernas do coñecemento científico.

Rebinxe / O da la miúda permitiunos comprender que formamos parte dun todo no que
deben encaixar ben as pezas: ningunha falta, ningunha sobra. Abriunos unha ventá á nosa
miudeza e a nosa grandeza tamén, cando a hai. Por iso se ve mellor e manca máis a
realidade coa que chocamos todos os días, que está ao noso redor e da que moitas veces
tamén formamos parte, moi distante do noso APRENDER con maiúsculas, dominada pola
idea dun valor máximo ou deus que todo apedra: o diñeiro.

Así, ciencia, historia, cultura quedan supeditadas ao interese privado camuflado de ben
público: paisaxe ou dereito colectivo que morre para sempre baixo o poder dos amos do
vento que empreñan de cemento e formigón os nosos montes; que arrastran impunemente
bosque autóctono e patrimonio para maior beneficio da industria papeleira; que destrúen un
modelo de relación co medio respectuoso e responsable por outro individualista e criminal
para maior gloria das grandes multinacionais farmacéuticas...

Si. Vímoslle as orellas ao lobo; mais descubrimos que non é el o inimigo.

Paula Alvite

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


6

OO DDAA LLAA MMIIÚÚDDAA::
Distribución, etoloxía e fenoloxía do lobo ibérico (Canis lupus signatus) nas proximidades
do centro

ÓÓssccaarr CChhaaoo PPeennaabbaadd

Ao inicio deste curso decidimos no Club de
Ciencia embarcarnos nun ambicioso traballo
que demos en chamar “O da la miúda” sobre
unha especie sempre rodeada de polémica: o
lobo. "O da la miúda" é unha das múltiples
denominacións "noa" que recibe o lobo para
evitar mencionalo, especialmente durante as
noites, xa que parece que facelo atrae a súa
presenza. Propuxemos realizar esta
investigación como resposta á situación que
vive a especie na nosa zona, e tras
comprobar a animadversión que boa parte do
alumnado e das familias teñen por este
animal. É necesario comprender que é moita
a poboación de concellos próximos que vive
de maneira directa ou indirecta da gandería e
que se atopa a miúdo en situacións de
conflito co lobo e outra fauna silvestre. Pero
ningún outro animal provoca reaccións de
odio tan viscerais coma o lobo, que é temido
e perseguido dende tempos inmemoriais. Por
iso está sempre no punto de mira de
cazadores e gandeiros, e ocupa seguido
páxinas en prensa con noticias elaboradas a
partir dunha visión moi parcial do conflito e
cun profundo descoñecemento da súa
bioloxía e do seu comportamento. Entre a
poboación abundan os mitos, esaxeracións e
rumores sobre a especie que estenden a súa
mala fama e favorecen a crispación social.
Por outra parte, é moi importante destacar a
importancia da conservación desta especie,
que resulta fundamental como
superdepredadora e peza básica do
ecosistema, ademais de ter unha gran
relevancia no eido cultural (toponimia,
lingüística, literatura...).

Neste contexto, e ante os escasos e pouco
actualizados estudos científicos realizados na
zona para coñecer a distribución, abundancia
e comportamento do cánido, decidimos
dentro das nosas posibilidades levar a cabo
un traballo de campo que aportase luz sobre

a situación real da especie na nosa comarca,
poñendo fin a discusións sen fundamento
arredor do lobo e aportando datos obxectivos
cunha metodoloxía exhaustiva. Unha vez
obtidos suficientes datos para poder abordar
o tema dunha maneira seria viría o seguinte
paso, no que o alumnado actuaría como
mediador no conflito para aproximar posicións
entre a conservación da especie e o sector
gandeiro. Para este labor pensamos que
deberían ser persoas da zona as encargadas
da tarefa, pois ninguén coñece mellor o
contexto e a situación social que se vive.

Somos conscientes dos problemas que
crea a especie para moitas explotacións
(fundamentalmente de gando en extensivo)
que xa de por si teñen que afrontar a dureza
do traballo no campo e de vivir nun medio
cada vez máis deshabitado e abandonado
polas administracións. Parécenos que se
poden evitar moitos problemas cando se
coñece a realidade da especie e se manexan
datos reais que permitan traballar en
conxunto co sector. Deste xeito si se poderían
planificar medidas preventivas personalizadas
para cada caso e recomendacións de
actuacións para a gandería, difundir
información sobre como solicitar axudas
dispoñíbles, divulgar a importancia do lobo no
control doutros carnívoros ou de
enfermidades en especies cinexéticas. Outra
vía do proxecto tamén nos leva á
investigación do patrimonio literario e
lingüístico, especialmente sobre a toponimia
na zona. Así que foi deste xeito como nos
puxemos a andar. A área de estudo incluía
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os concellos de Mondoñedo, Lourenzá,
Abadín, Vilalba, Alfoz e Muras, situados na
Serra do Xistral e nos seus contrafortes.
Partiamos da hipótese de que a información
existente na área de estudo non se
corresponde coa realidade. Isto dedúcese da
escaseza de información relativa á zona onde
se enmarca o proxecto, que cómpre
actualizar, así como a metodoloxía empregada
nos traballos dispoñíbeis, que cremos é
mellorable e pouco exhaustiva. Dado que se
trata dunha especie fundamental para a
regulación dos ecosistemas, moi perseguida,
que provoca conflitos coa poboación local e
que en Galicia pode ser cazada baixo
determinadas circunstancias segundo o Plan
de Xestión do Lobo (Xunta de Galicia, 2009),
consideramos que os estudos científicos
sobre a especie deben actualizarse
permanentemente e realizarse coa
metodoloxía máis eficaz posible.

Con este punto de partida propoñemos os
seguintes obxectivos: localizar o número de
mandas de lobos existentes nas proximidades
do centro; coñecer a composición de cada
grupo en número de exemplares e roles
dentro da manda; estudar os seus
desprazamentos e delimitar na medida do
posible os territorios e as zonas de cría;
analizar a dispoñibilidade de presas en
diferentes épocas do ano; valorar a relación
co ser humano: medidas preventivas
existentes, caza ilegal e coñecemento da
especie entre a poboación. A partir deste
trazado iniciamos a tramitación de permisos e
establecemos unha serie de medidas
preventivas para evitar que ningún tipo de
información caese en mans de persoas que
puidesen poñer en perigo o animal, ao tempo
que desbotamos medios que provoquen
molestias na especie e no seu hábitat. Á hora
de deseñar a metodoloxía a empregar
seguimos o asesoramento do Grupo Lobo
Galicia e do Censo Nacional do Lobo Ibérico,
iniciando a nosa andaina con procura de
información previa; estudo de ataques,
mortalidade, hábitat e avistamentos; deseño e
planificación de percorridos; realización de
percorridos para obtención de indicios e novas
rutas; interpretación de datos e instalación das
primeiras cámaras; interpretación de imaxes e

desprazamento de cámara e esperas e
escoitas sen estimulación de ouveos.

Deste xeito foron localizados e
individualizados 4 grupos na zona de estudo,
1 deles nunca mencionado ata o momento,
estando outros 2 grupos pendentes de
confirmación. As mandas identificadas (1, 2 , 3
e 4) están compostas por 45 individuos antes
de se producir o parto das lobas alfa; ademais
da parella reprodutora existen 12 adultos
subordinados e 01 subadultos por grupo, e
tamén hai evidencias de 24 lobos itinerantes.
É importante mencionar a observación de
varios exemplares que aparentemente
padecen sarna. Púidose constatar a
proximidade das zonas de vida destes 4
grupos, con separacións que varían dos 3 aos
12 km. Para comprender a capacidade do
lobo para percorrer grandes distancias cabe
mencionar que se detectou un exemplar
cunha extremidade rota e con signos de
padecer sarna en tres localizacións diferentes
que distan entre si aproximadamente 10 km
en liña recta. A composición dos grupos
parece coincidir coa media establecida para
os mesmos antes dos partos, aínda que é
destacable o escasos número de subadultos,
seguramente debido á contorna fortemente
humanizada onde a actividade cinexética, as
actividades deportivas, a construción de
infraestruturas (parques eólicos, autovía A8)
así como a destrución do hábitat a favor de
pastos e plantacións de eucalipto poderían
determinar a dispersión dos exemplares
novos.

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


8

Cómpre tamén sinalar a mortalidade de
exemplares, principalmente por atropelo.
Aínda así, o impacto da caza ilegal ou as
mortes por trampas e veleno son de difícil
valoración e probablemente moi superior ao
que consta. Estes datos inflúen e determinan
a relación entre os lobos e o gando en
extensivo que predomina na zona de estudo.
As presas preferentes nas montañas onde
abundan os cabalos salvaxes ou garranos
(Equus ferus atlanticus) son os poldros, e así
se comprobou na área de traballo á vista dos
ataques e restos de depredacións atopados.
Por outra banda, cabe destacar a práctica
inexistencia das medidas preventivas
recomendadas (Comisión Europea, 2015) nas
explotacións gandeiras da zona (sen valados
eficaces, mastíns ou recolleita do gando ou
dos exemplares novos durante a noite). Se a
estas circunstancias sumamos unha relativa
abundancia do lobo, a debilidade das mandas
no inverno e a existencia dun brote de sarna
nas poboacións locais, entenderemos os
motivos que provocan que o cánido tenda a
abater presas domésticas, polo menos ata
que non comezan os partos das eguas no

mes de abril.
Os cinco meses que lle dedicamos a este

traballo de investigación deron de si
resultados moi interesantes, mais resulta un
tempo insuficiente para lograr todos os
obxectivos propostos, polo que nos parece
necesario completar a identificación de
individuos e mandas e continuar cos traballos
de seguimento das xa localizadas co
obxectivo de poder valorar as tendencias
poboacionais do modo máis exhaustivo
posible. Estudos a medio prazo resultan
fundamentais para unha correcta xestión e
conservación do lobo ibérico.

Calros Silvar
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XA O DIXEMOS NÓS!

Durante os últimos anos esta revista e outros proxectos levados a cabo
no instituto alertaron sobre a desastrosa incidencia que para o
patrimonio cultural e natural tiñan diferentes dinámicas e proxectos
deseñados non para o ben público senón para o enriquecemento da grande
empresa privada, debidamente maquillados como necesarios e oportunos.
Dous dos que aquí temos sinalado son hoxe triste realidade. Un, o
avance inexorable, con lei ou sen lei, da masa de eucalipto por montes
e chairas, sinónimo de abandono doutras actividades produtivas; outro,
a instalación de parques eólicos varrendo actividades ancestrais e
usos comunais do monte, abrindo pistas espantosas que cambian para
sempre o seu perfil milenario, urbanizando espazo rústico, consentindo
en camións e outra maquinaria velocidades incompatibles coa vida
animal, contaminando o seu alimento diario: toxo, herba, auga... Aí
están, en Carracedo, en Sasdónigas, camuflados como “progreso”,
levando por diante o que haxa que levar. Que máis ten? Quen alza a
voz? Que responsable público promove o debate sobre outros usos
posibles e rendibles dos nosos montes, procura alternativas que non
destrúan o que somos, o que temos? Cando habemos aprender?
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Ata cando a impunidade contra a cultura,

contra a nosa razón de ser? De quen é a

responsabilidade?

O colectivo Patrimonio dos Ancares denunciou, unha vez máis, a
destrución sistemática que nos últimos anos padece o patrimonio
prehistórico de Galicia. Desta volta foi a necrópole da Acevreira,
nos concellos de Meira e de Pol. A necrópole da Acevreira estaba
formada por nove mámoas, todas catalogadas por Patrimonio. Catro
delas desapareceron na súa totalidade e outras dúas sufriron graves
danos ocasionados por maquinaria pesada que as atravesou de lado a
lado. Sobre o cráter da mámoa catalogada co número 6, apareceron
ciscadas macetas de plástico para 600 plantas de eucalipto: así
borran 5.000 anos de historia con deprezo absoluto pola nosa cultura
e polo medio natural. Esta destrución premeditada segue a outra na
coñecida como Medorra de Aviega na parroquia de San Martín de Lúa
(Pol) que tamén foi arrasada recentemente do mesmo xeito, tal e como
tamén sucedeu co que quedaba da necrópole coñecida como do Alto do
Campeliño, tamén nese concello.

Onde había mámoas agora quedan as rodeiras da maquinaria

pesada tras plantar eucaliptos / Xabier Moure

Envases de eucaliptos ciscados pola necrópole de Acevreira. EP
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ADEGA e Mariña Patrimonio denunciaron posibles danos
nun petróglifo situado no Xistral, concretamente no Chao de
Sinás (OurolLugo). Segundo puideron saber ambas
asociacións, os danos foron ocasionados pola propia Xunta,
ao realizar a comezos de ano unha queima controlada do
mato que cubría unha zona arqueolóxica catalogada e
protexida.

O Servizo de Patrimonio Cultural de Lugo
informaba en 2016 a favor da descatalogación
do xacemento arqueolóxico do Castro da
Trinidade – Flores, que fora catalogado en
1991 pola Dirección Xeral de Patrimonio. O
castro, situado entre os concellos de
Mondoñedo e Lourenzá, figura no catálogo de
Patrimonio como dous xacementos distintos: o
Castro da Trinidade e o de Flores, a pesar de
que todos os datos indican que se trata de un
só xacemento. ADEGA e Mariña Patrimonio
puxeron en coñecemento da Fiscalía en
setembro de 2018 a actuación do Servizo de
Patrimonio de Lugo así como a posible
destrución deste ben patrimonial polos labores
extractivos de Canteiras Santa Cecilia.

Mariña Patrimonio

Mariña Patrimonio
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COLABORACIONS

A eclipse

AAnnttoonniioo RReeiiggoossaa

Transcribo case literalmente do Fabulario Nuovo de Opose este interesante apólogo.
Todos, enténdase referido ao mundo animal exceptuando os humanos, estaban

desexando que chegase a hora acordada. O lobo, compromisario electo entre os animais
diúrnos de pelo e sen plumas, aparentaba axitado. Axiña amencería e a cita era, así estaba
remarcado no convite impreso, na alba do día. Nin un segundo arriba nin abaixo!

A curuxa, representante dos animais nocturnos con pluma e sen pelo, tamén andaba
alterada. Non deixaba de mirar o reloxo do horizonte para chegar ao lugar da cita no
rompente exacto. Como estaba previsto!

Ao lobo asistiríao, como asesor e conselleiro primeiro, un golpe licenciado en mañas
maiores; canda a curuxa, con credencial de secretario e intérprete, iría o moucho.

O asunto a tratar era de vital importancia para ambos colectivos e non se podía adiar
máis. Levaban séculos discutindo sobre como resolvelo e nunca superaran a fase de
repartirse a culpa entre as camarillas de ambos bandos.

Por fin, chegaba o día, aínda que mellor sería dicir a hora, o minuto, o instante exacto
proposto pola toupa e mailo morcego: o lumbrigar da aurora. Así, nin o lobo nin o raposo
se terían que erguer antes da súa hora habitual e a curuxa e o moucho poderían ir descansar
como tiñan por costume.

Mais, no horizonte non asomou, era o sinal agardado, o roibén de cada amencer senón
un aro estreito, moi fino e moi luminoso, único e distante farol que apenas permitía que se
recoñecesen entre si os embaixadores convocados.

A escuridade gobernaba o mundo. O lobo e o raposo, enfadados, revolveron regresar ás
tobeiras créndose vítimas dun engano; a curuxa e o moucho, cansos de tanto estirar a
xornada laboral volveron aos seus poleiros sen entender o que pasaba.

Non puido ser. Recompoñer a confianza entrambos bandos vai levar uns séculos e iso
que o asunto a tratar é realmente importante: organizar as quendas para ter controlado e
vixiado, día e noite, o gando humano.

Belén Ramos

Lidia Barreira

Ana Rubal

Xiana Rego
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AA HHIISSTTOORRIIAA DDAA CCOOBBRRAA LLEEIITTEEIIRRAA

JJuuaann RRaammóónn FFeerrnnáánnddeezz PPaacciiooss

No Dicionario dos Seres Míticos Galegos, obra imprescindible para coñecer o noso imaxinario,
infórmannos de que as cobras “gustan moito do leite. Entran nas cortes e mámano do teto das
vacas e cabras, que se deixan facer, pois a suavidade coa que proceden as cobras
prodúcelles pracer”.

Na miña infancia oín, por primeira vez, falar delas, das cobras leiteiras, de que ao mamaren
do leite das vacas quedaban estas debilitadas ata o punto de lles poder producir a morte. Pero
á cobra leiteira o que máis lle gusta, polo que devece, é o leite da muller.

Nunca crin iso. Como había entrar unha cobra na cama dunha muller parida de recén e
mamar sen saber ela? Iso, para min, era totalmente inconcibible. Que errado estaba!

Consultando prensa antiga na procura dunha información, atopei unha noticia que me levou
á miña infancia. O xornal era La Correspondencia Gallega, e a data o 15 de xullo de 1911.
Entre outras informacións aparecía o caso dunha muller da parroquia de Romariz que o día 5
de xullo se atopaba coidando o gando que pacía nunha propiedade familiar. Con ela estaba o
seu neno, recén nacido, ao que alimentaba de cada pouco. Talvez se debeu ao cansa que
estaba ou talvez á calor do día, pouco importa, pero a muller, mentres lle daba de mamar ao
seu fillo adormeceu “y una culebra se apoderó del pecho que el niño abandonara
permaneciendo sobre el seno de la mujer mientras ésta se ha dormido”. Ao espertar, aterrada,
viu como a cobra mamaba do seu seo mentres o fillo durmía. A nai golpeou a cobra e esta
deixou a mamila sen ocasionarlle dano ningún á nai; pero, por outra banda “al huir este bicho,
mordió al niño”. O meniño será trasladado á cidade de Mondoñedo onde os médicos tratarían
a súa ferida.

Non é este un caso illado.
Na cabeceira do xornal El Compostelano, do 12 de xuño de 1929, podemos ler o seguinte

titular: “Mama una serpiente del pecho de una madre”. O suceso tivera lugar en Valencia,
nunha casa na que vivía un matrimonio novo cun neno de dous anos e con outro de dous
meses. Os pais non se explicaban como o meniño, ao poñelo a mamar pola noite, rexeitaba o
peito de súa nai e choraba; nin tampouco sabían dar resposta ao pouco leite que tiña a nai en
comparación co do primeiro parto. Descoñecían a razón pola cal o neno non collía peso. Todas
estas dúbidas atoparon resposta unha noite cando o marido viu como unha serpe de metro e
medio entraba na habitación onde estaban a súa muller e o meniño. O marido golpeou a serpe
para evitar o seu paso, “pero al intentarlo, la serpiente le hizo frente, irguiéndose y dando
suplidos”. A voz de alarma dada polo marido e os berros da súa dona trouxeron a varios
veciños, “quienes provistos de palos mataron al reptil, arrojándolo después a una acequia
próxima”.

Hai máis exemplos pola prensa adiante deste tipo de cobras e das outras, das rateiras, das
de río, das de mar e das xigantes; pero, iso xa é outra historia.

Holly Moore
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Hai catro anos que se imparten clases de FP básica no IES Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo. O
primeiro grupo estaba formado por sete alumnos e tres alumnas que, aínda sendo pouco numeroso, era
moi complexo e variado. Dous deles tiñan unha discapacidade dun 30 e un 60 % e case non sabían ler
nin escribir; outro viñera de fóra e levaba pouco tempo afincado en Mondoñedo, así que tiña dificultades
para comunicarse e tamén para relacionarse coa xente; outros dous pícaros, como din pola Mariña, xa
foran varias veces expulsados por mal comportamento.

A motivación para matricularse na FP básica de Agroxardinería e Composicións Florais non existía.
Matriculáranse unicamente porque querían o título da ESO e aínda estaban en idade de escolarización
obrigatoria. O grupo estaba totalmente desestruturado en todos os sentidos. Partíase de perfís moi
distintos no ámbito cognitivo, non había compañeirismo ningún e o comportamento era insoportable. Isto
repercutía tamén na sensación de frustración por parte do profesorado, que comprendeu a urxencia de
arranxar a situación como fose.

En primeiro lugar, decidimos traballar a motivación, incentivar a ilusión e as ganas de aprender
vinculadas á idea de que o que se lles ensinaba lles había servir para algo na vida. Axiña
comprendemos tamén que os alumnos tiñan a autoestima moi baixa. Cansos de oír que non serven
para nada, que todo o fan mal, necesitaban sentirse valorados, que alguén crese nas súas capacidades,
que confiase neles. E por último, tamén entendemos que precisabamos un equipo, un elemento
indispensable e importante para a cohesión do grupo e o seu correcto funcionamento.

Valoramos levar á práctica varias ideas. A primeira delas consistía en dedicar as titorías a ensaiar
unha obra de teatro co fin de representala diante de todo o instituto. Tiña que ser, loxicamente, unha
obra sinxela, na que todos puidesen participar e coa que o pasasen ben. Aquel ano, 2016, as Letras
Galegas foron dedicadas a Manuel María, que escribira Espiña de toxo, unha obra preciosa e moi
sinxela que nos veu coma auga de maio. Este foi o primeiro paso para crear un equipo. Pouco a pouco,
fomos vendo como uns axudaban a outros na aprendizaxe do texto que tocaba memorizar e como cada
vez o grupo se ía unindo máis. A través da risa nos ensaios, dos aplausos e das apertas que recibían
cada vez que saía ben unha escena, logramos forxar o equipo que andabamos a buscar.

O 16 de maio tivo lugar a representación. Foi unha xornada cos nervios afiados: entre o público
estaban os que un día foran os seus compañeiros e compañeiras de clase, nada máis e nada menos.
Tiñan nos ollos un brillo especial, unhas ganas inmensas de demostrar que eran capaces. Non é doado
subir a un escenario, pero enchíaos de ilusión a idea de seren protagonistas de algo interesante por
primeira vez e diante de todo o instituto. Tiñamos o convencemento de que ía ser un éxito e así foi:
sacaron moitas risadas e moitos, moitos aplausos. A ovación final foi extraordinaria... Ningunha das
persoas que participamos na actividade esqueceremos nunca aquel momento.

A outra idea foi crear unha empresa ficticia. Pareceunos moi importante lograr que lle visen sentido ao
que realizan e pensamos que este era un proxecto no que se podían traballar moitas cousas. Ese
primeiro ano tiñan o módulo de Produción de Planta, polo que un viveiro encaixaba perfectamente.
Preparouse o invernadoiro, fixéronse sementeiros de leitugas e porros, realizáronse todos os labores
culturais e recolléronse cando chegaron ao crecemento óptimo. Empaquetáronse en bolsas, tal e como
se fai na realidade, pesando, etiquetando o produto segundo a calidade e realizando correctamente a
rastrexabilidade. Por último, fíxose un mercado no instituto. Todas as ganancias obtidas foron para unha
excursión de fin de curso.

Pero a experiencia non consistiu só en realizar traballo práctico, porque tamén tiveron que facer
operacións matemáticas, ler a lexislación, traballar en equipo e moitos outro temas que están no
currículo, pero doutra maneira. Agora si: todo tiña un sentido.

AApprreennddeennddoo aa aapprreennddeerr nnaa FFPP bbáássiiccaa:: uunnhhaa eexxppeerriieenncciiaa
rreevveellaaddoorraa

YYoollaannddaa LLóóppeezz LLóóppeezz
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A empresa ficticia acabou funcionando coma unha empresa real e empezamos a relaxarnos e a
gozar do noso traballo. Podiamos repartir as tarefas e deixalos sos ás veces porque sabiamos que
traballarían de maneira responsable, o que antes era impensable. Acabou o curso cunha importante
melloría en todos os aspectos tanto neste módulo coma nos demais.

Ao ano seguinte tocaban dous módulos marabillosos para seguir co proxecto: Composicións Florais e
Materiais de Florería. Así que unha empresa tipo florería sería estupenda e encaixaba magnificamente
co currículo. Tivemos coñecemento da existencia de Lanzadeiras, un programa da Consellería a partir
do que se pode crear unha miniempresa dentro do centro educativo, dotado de orzamento para poder
levala a cabo. Era perfecto!

O seguinte paso foi xa poñerse a andar e así creamos Arte Floral San Rosendo. Cómpre dicir que os
resultados foron asombrosos. Apreciouse un cambio positivo no comportamento, empezaron a mellorar
as notas e remataron o curso coa ilusión de seguir estudando, practicamente todo o alumnado se
matriculou nun ciclo medio.

Empezamos elixindo un nome co que se sentisen identificados, despois buscáronse provedores,
creouse unha páxina web «hipervínculo aquí» (http://artefloralsanrosendo.com) e divulgamos o noso
proxecto, tamén, mediante as redes sociais. Eran os rapaces e rapazas os que facían os pedidos,
atendían a clientela e levaban as contas. Fixéronse varios mercados (de Nadal, de San Valentín e de
Primavera) que foron e son un éxito absoluto. Dá gusto ver como se implican e como sacan adiante o
traballo. Sorprende o seu afán de perfección, que tamén se nota nas clases de teoría porque saben que
despois a levarán á práctica.

Arte Floral San Rosendo leva xa tres anos funcionando e quero aproveitar para agradecerlles a súa
axuda ao centro educativo, aos compañeiros e compañeiras, xa que sen ela non sería posible levar a
cabo esta iniciativa; tamén a toda a veciñanza de Mondoñedo por vir aos mercados e deixar sempre os
andeis baleiros. Non hai nada que lles faga mais ilusión que sentir que o seu traballo é valorado.

Cara ao futuro o reto que nos propoñemos é implicar o profesorado todo, tanto dos módulos comúns
coma dos específicos, para traballar ao unísono e cara á mesma dirección. Debería de ser así en todos
os niveis educativos, pero na FP básica é algo imprescindible. Temos que entender que se trata da
derradeira oportunidade que lle queda ao alumnado para avanzar. Por ese motivo, valoramos a
posibilidade de levar adiante un grupo de traballo entre o profesorado para actualizarnos e sumar
esforzos a prol desta iniciativa.

Para rematar, quero deixar no aire esta reflexión: ás veces debemos ser antes educadores ca
profesores, sobre todo co alumnado de FP básica, porque precisa que se lle ensine como se ha
comportar; precisa que se lle dea a man e se lle axude a sentirse capaz de levar adiante diferentes
proxectos. Con entusiasmo e ilusión pódense lograr resultados marabillosos e o alumnado está nunha
etapa na que, en moitos casos, aínda se pode entrar na súa cabeciña e axudarlle a reaccionar. Son
rapaces e rapazas que precisan sentir que se cre neles; na man do profesorado está a tarefa de
espertar esa ansia por saber que temos todos os seres humanos e que, obviamente, tamén ten o
alumnado de FP básica. Para poder ensinar, hai que querer aprender.

**Pubicado en eduga nº 76/ xuñodecembro 2018.
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BIOMONDO: BENESTAR VEXETAL

Na Granxa creamos o ano pasado unha miniempresa dedicada á venda de plantas aromáticas
e de produtos obtidos das mesmas con fins biosaudables, culinarios, cosméticos, de
fragrancias e fitosanitarios. Ofrecemos tamén o servizo de tratamentos ecolóxicos para
patoloxías de vexetais. Este ano centrámonos no control fitosanitario, e para iso emprendemos
un proxecto de cría de xoaniñas ou reis para a loita biolóxica. Vendemos kits que inclúen unha
caixa con xoaniñas, pulgón para alimentalas uns días e unha casiña para facer a solta.

Tamén puxemos en marcha a elaboración de produtos
fitosanitarios. Temos extractos, infusións e decocións
elaboradas todas con plantas do noso xardín. Tamén
cultivamos outras para ter na horta que son beneficiosas,
atraen depredadores e repelen pragas.
Esta miniempresa nace coa intención de formar o alumnado
nunha rama do sector agrario moi incipiente e innovadora: o
control fitosanitario sen químicos.
Deixámosvos unha das nosas receitas

SSuussaannaa HHeerrmmiiddaa,, CCrriissttiinnaa AAlloonnssoo ee MMaarrííaa CCoouussoo
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FALAMOS CON DANIEL CAXIGUEIRO NO
ESPAZO CARITEL

AAnnddaarr ccoonn ppaassoo hhuummiillddee ppoollaa vviiddaa nnoonn sseemmpprree ccaarraacctteerriizzaa aa ppeerrssoonnaalliiddaaddee ddee ggrraannddeess aarrttiissttaass..
CCaannddoo aassíí éé aassoommbbrraa aaíínnddaa mmááiiss aa ddiimmeennssiióónn ddaa ssúúaa oobbrraa.. ÉÉ oo ccaassoo ddee DDaanniieell RRííoo RRuubbaall,,
CCaaxxiigguueeiirroo,, eessccuullttoorr,, cceerraammiissttaa ee ffoottóóggrraaffoo nnaacciiddoo eenn MMoonnddooññeeddoo eenn 11995555 ee rreessiiddeennttee eenn SSaann
MMaarrttiiññoo ((FFoozz)),, oonnddee ccrreeoouu oo EEssppaazzoo CCaarriitteell qquuee vviissiittaammooss eenn mmaaiioo.. CCoonn eell ffaallaammooss AAnnaa GGaarrccííaa
LLóóppeezz,, AAnnttííaa GGuuttiiéérrrreezz GGaavvíínn,, IIlldduuaarraa RReeiiggoossaa VVaalliiññaa ee MMaarrííaa SSáánncchheezz VViillllaallbbaa ddee 11ºº EESSOO..

QQuuee éé oo EEssppaazzoo CCaarriitteell??
É un espazo que está pensado para traballar
a partir das plantas e da arte, no que se
intenta relacionar as dúas actividades sempre
desde o punto de vista didáctico. Ademais de
ver arte, tamén se explica un pouquiño o
proceso de traballo e as características máis
interesantes do que se mostra. Con respecto
ás plantas igual, pois do que se trata é de
que se aprecie o valor das árbores.

EE ddeessddee ccaannddoo oo hhaaii??
O espazo Caritel como tal ten cinco anos,
pero o xardín xa ten vinte e nove, que son os
anos que ten a nosa filla... Ao nacer ela
regalámoslle varias árbores, e resulta que
nos enganchou a experiencia, así que
empezamos a plantar e a plantar, e ata hoxe.
Eu traballaba en Mondoñedo, tiña alí un taller
e un forno, que foron quedando algo
pequenos, pero como vivía na zona antiga
non había posibilidades de meter un forno
máis grande, así que nos instalamos aquí,
onde xa tiñamos as árbores medrando, así
que deste xeito tiña a posibilidade de seguir
traballando no meu e de dedicarme tamén ao
xardín, que foi unha paixón que me apareceu

así de repente, que eu non coñecía, e así
puiden compatibilizar ambas cousas...

CCoommoo cchheeggaacchheess aa eessccuullttoorr??
Sempre me interesou moito a arte en xeral,
non a escultura en particular. Xa desde a
escola tiven amigos cos que me relacionaba
porque tamén eles tiñan intereses artísticos.
En concreto pasaba moito tempo con dous
amigos pintores de Mondoñedo... Eu ao que
me dedicaba basicamente era a tocar a
guitarra, pero tamén me interesaba moito a
arte sempre lles propoñía historias. Pouco a
pouco foime interesando a escultura, foi co
que fun traballando, sempre con materiais
cerámicos. Primeiro traballei con oleiros, pois
xa de pequeno collía barro e levábao para a
casa cando ía aos Muíños, que era un barrio
de oleiros... Despois estiven en Sargadelos, e
logo fixen a especialidade de cerámica na
Escola de Artes Aplicadas, en Lugo. Despois
veu o traballo en distintos estudios con
distintos escultores. O da fotografía é máis
recente, xurdiu nestes últimos cinco anos... É
outra forma de expresarte, que ademais dá
moitas satisfaccións porque che axuda a
romper a monotonía creativa que ten un
proceso lento como é a cerámica.

ENTREVISTASClic
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PPaabblloo MMaasseeddaa::
““OO mmeelllloorr éé aa lliibbeerrddaaddee qquuee ssiinnttoo ee aa ppoossiibbiilliiddaaddee ddee eennccoonnttrraarr xxeennttee aaffíínn””

PPoouuccoo tteemmppoo ffaallttaa xxaa ppaarraa tteelloo oouuttrraa vveezz aaqquuíí.. OO aannoo ffooii lloonnggoo oouu ppaassoouu aa ccoorrrreerr?? AAssíí nnoolloo
ccoonnttoouu oo nnoossoo ccoommppaaññeeiirroo PPaabblloocchhoo,, qquuee ppaassoouu eessttee ccuurrssoo eenn OOmmaahhaa,, EEEE..UUUU..

SSiillvviiaa GGaarrccííaa

CCoommoo nnaacceeuu aa iiddeeaa ddee ppaassaarr eessttee ccuurrssoo ffóórraa?? PPoorr qquuee ttiiññaass ttaannttoo iinntteerreessee??
Queríame probar a min mesmo, dar un paso adiante na miña independencia e madurar.
Superarme e mellorar o inglés... Pero sobre todo quería experimentar como sería vivir fóra da
casa. Ademais fun dando con vídeos de Martín Tena, un rapaz galego que tamén estivera aló,
e funme involucrando cada vez máis no proceso.

CCaall éé aa mmaaiioorr ddiiffeerreennzzaa eennttrree vviivviirr eenn MMoonnddooññeeddoo ee vviivviirr eenn OOmmaahhaa??
Omaha é unha cidade moi grande, ten arredor de 400.000 habitantes. Eu estaba afeito a
Mondoñedo, onde todo o mundo te coñece e todo o mundo saúda... E aquí non, ha, ha,ha!
Impresiona ver tanta xente e que ninguén se dirixa ti... Pasas moi desapercibido, cousa que
por outra parte é xenial.

CCoommoo ffooii ddeeiixxaarr aa ffaammiilliiaa,, aa xxeennttee??
A verdade é que pensaba que había ser moito peor do que foi, aínda que non sabes ben o que
deixas atrás ata que o vas asimilando... Chorar non chorei nin tampouco me sentín moi mal
porque estaba seguro do que facía.

CCoommppaarraa ooss ssiisstteemmaass eedduuccaattiivvooss..
Non se parecen en nada! Entro ás 7:40 da mañá e saio ás 15:05. Temos só media hora de
descanso. O mellor é que hai moitas optativas e clases diferentes como Astronomía, Drama,
Coro, Laboratorio... Aquí, o alumnado tenlle máis respecto ao profesorado do que se lle ten aí.
Sería impensable chamalo polo nome, xa que primeiro debes dicir “señor” ou “señora”. Tamén
podes quedar co profesorado antes ou despois das clases para falar ou preguntar algunha
cousa.
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QQuuee cchhee ppaarreeccee oo mmeelllloorr ee oo ppeeoorr ddee vviivviirreess aaíí??
O mellor é a liberdade que sinto e a posibilidade de encontrar xente afín. O peor pode ser que
sempre teño que depender de alguén para ir aos sitios, xa que non podo conducir...

QQuueerreerrííaass aalloonnggaarr oo tteemmppoo ee aa eexxppeerriieenncciiaa??
Totalmente. Se a miña familia e cinco amigos meus puidesen vivir aquí, aquí quedaría eu para
sempre... Pola liberdade que sinto e tamén porque as opcións que tes no sistema educativo
son moi variadas, menos limitadas do que son aí.

QQuuee llllee ddiirrííaass aa aallgguuéénn qquuee dduubbiiddaa aaoo eennffrroonnttaarrssee aa eessee rreettoo??
Primeiro de todo: que non hai nada de que ter medo. A familia e os amigos seguen igual, e un
ano pasa moito máis axiña do que parece. Logo, pensar que esta experiencia non a vas ter de
ningún outro xeito. E cando parece que estás só, ser consciente de que tamén se deben vivir
momentos así, de baixón, para darse conta do que realmente valen os bos.

Downtown Omaha: todas as grandes cidades teñen
esta parte chamada downtown que sería o centro da
cidade en si.

Estadio de football americano dos Huskers de

Nebraska: o deporte nacional, sen dúbida

algunha, que xunta a case 100000 persoas en

cada partido.

O Gran Cañón do Colorado en Arizona
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MMOODDEESSTTOO DDÍÍAAZZ GGAARRCCÍÍAA,, OO CCOONNSSEERRXXEE AAMMIIGGOO

DDiicciirr eenn MMoonnddooññeeddoo MMooddeessttoo DDííaazz éé ddiicciirr hhoonneessttiiddaaddee eenn eessttaaddoo ppuurroo.. NNoo iinnssttiittuuttoo ssaabbéémmoolloo
bbeenn,, ppooiiss dduurraannttee mmááiiss ddee cciinnccuueennttaa aannooss ee xxeerraacciióónn ttrraass xxeerraacciióónn ccoommppaarrttiimmooss ccoonn eell aa vviiddaa
qquuee ssee ccrreeaa eenn ccoorrrreeddoorreess ee aauullaass,, aalleeggrrííaass ee ppeennaass,, bbaarruullllooss ee ssiilleenncciiooss.. FFooii oo nnoossoo ccoonnsseerrxxee,,
éé oo nnoossoo aammiiggoo.. CCoonn eell ffaallaammooss ddeell ee ddee nnóóss,, ccoommoo ffiixxeemmooss ee hhaabbeemmooss ffaacceerr ttooddaa aa vviiddaa,,
ppoorrqquuee MMooddeessttoo sseemmpprree eessttáá aaíí ppaarraa oo qquuee ffaaggaa ffaallttaa..

SSiillvviiaa GGaarrccííaa

QQuuee éé ppaarraa ttii oo iinnssttiittuuttoo??
Para min o instituto éo todo, a miña casa. Formeime nel como alumno e como persoa, pois
pasei aquí a maior parte da miña vida, primeiro como estudante e despois como traballador.

CCoommoo ffooii ppaassaarr ddee aalluummnnoo aa ccoonnsseerrxxee??
A cousa foi dun día para outro, e facendo unha garda na mesma clase! Como non era capaz de
poñer orde, saín para o corredor e o director chamoume a atención... Eu díxenlle que fora un
momento ao baño.

CCóónnttaannooss ccaall éé aa ppaarrttee ppoossiittiivvaa ee aa nneeggaattiivvaa ddoo aalluummnnaaddoo ddoo nnoossoo iinnssttiittuuttoo..
Esta éche unha pregunta complexa... En xeral, na xente nova é todo positivo. Sempre che dá
forza, vitalidade e alegría. Con ela nunca estás mal e aprendes moitas cousas, boas e malas;
pero iso é normal, porque así é a xuventude. Ten a súas trasnadas e a súa pillería, como
sempre tivo a xente nova, sen máis.

QQuuee ffooii oo qquuee mmaarrccoouu mmááiiss ffoonnddoo oo tteeuu ppaassoo ppoolloo iinnssttiittuuttoo??
Unha das cousas que máis me marcou foi o cambio de dirección no ano 1985, de Mayán a
Gacio. Nese momento había dous candidatos, e os dous me pediron o voto. Eu era
representante no Consello Escolar e decidín levar a cabo unha votación entre o persoal non
docente, e co resultado que saíu dela decidín o meu voto. Tamén me marcou moito o último día
de traballo, o 16 de abril deste ano... Estando só no instituto, empecei a andalo enteiro. Moitos
recordos pasaron pola miña cabeza, bos e malos. Foi un remate moi duro.

QQuuee lleevvaass ddeell??
Difícil dicilo. Lévoo todo, a persoa que son.

PPaallaabbrraass ppaarraa MMooddeessttoo
rreeccoolllliiddaass ddaa ccoommuunniiddaaddee
eedduuccaattiivvaa ddoo IIEESS SSaann
RRoosseennddoo,, aa ssúúaa ccaassaa
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Observando unha fotografía do pasado podemos trasladarnos a unha época determinada. O
ambiente, a roupa, o peiteado, mesmo a nosa cara son testemuñas do vivido nesa etapa da
vida e tamén do rápido que pasa o tempo.

Nesta foto túa de 1977, Modesto, es un rapaz que comezaba a traballar no instituto no que
poucos anos antes aínda estudaba. No teu rostro, a ilusión de quen ten por diante un novo reto
sabedor xa de afrontalo co xeito que mellor define a túa personalidade: con responsabilidade,
compañeirismo e dedicación, calando así as bocas que non cren no compromiso do
funcionariado.

Nestas máis xa de catro décadas da túa entrada neste centro, viches pasar milleiros de
persoas: alumnado, profesorado, familias. Sempre accesible a todo o mundo, demostrando no
teu traballo a túa integridade e entrega, xa que, afortunadamente para quen tivemos a sorte de
traballar ao teu carón, es incapaz de ser outra persoa distinta da que es no ámbito laboral.

E así, case sen nos dar conta, chegou o día. Merecido, despois de 42 anos traballados. 42
anos de dedicación ao instituto que nunca deixaches, pois pasaches de estudar nel a
ingresares como traballador; que iso é o que es, Modesto: un traballador nato, o paradigma do
empregado público, entregado, a alma do centro. Sempre se pode contar contigo, non importa
a hora, o día, a semana, o mes. Todo o que faga falta polo ben da comunidade educativa. Es
das persoas máis honestas que coñezo: serio no traballo, responsable, a quen se pode confiar
calquera tarefa coa tranquilidade que dá saber que ha ser levada a cabo coa máxima dilixencia
e que ha saír ben. Es quen máis sabe do centro, pois es parte viva da súa historia. Aquí
estiveches con todas as direccións que houbo ata hoxe, coñeces todos os segredos,
anécdotas, funcionamento, vida e milagres do alumnado e do profesorado que pasou por estas
aulas. Sempre disposto a facilitar que as cousas anden: acompañando unha excursión, facendo
unha garda. E como controlas a rapazada no comedor! É ben certo que aquí lle toca vivir os
anos da rebeldía adolescente, pero toda canta xente pasou polas túas mans recoñece e
agradece o teu bo facer precisamente porque se recoñecen as persoas serias, responsables,
que che dan seguridade, nas que podes confiar. Atendes a todo o mundo, sen pensares se
forma parte ou non da túa función; simplemente axudas, sempre buscando o ben do centro e
de Mondoñedo.

En fin, vai ser mellor que o contes ti, que sabes ben máis ca min. Eu só che quero dicir e
agradecer o moito que me tes axudado, tamén cando eu empecei e ti entraches no Concello
como servidor, outra vez máis, da cidadanía, colaborando co centro cando fixo falta. Foi un
privilexio traballar contigo, un luxo terte de compañeiro. E non quero falar en pasado, porque
sendo como es, sei que sempre has estar aí para o que faga falta... Aínda que tamén che debo
dicir que, sen ti por aquí, o instituto xa non che é o mesmo.

AA XXUUBBIILLAACCIIÓÓNN DDEE MMOODDEESSTTOO

MMaarrííaa JJoosséé CCuueessttaa
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GGrraann ppaarrttee ddaass aaccttiivviiddaaddeess rreeaalliizzaaddaass eessttee ccuurrssoo eennccaaiixxaarroonn nnoo pprrooxxeeccttoo ddaa bbiibblliiootteeccaa
PPiinnttaarr ee CCrreeaarr,, qquuee lllleess ddeeuu uunnhhaa ccoorr ddiiffeerreennttee..
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EN SETEMBRO...

EN OUTUBRO...

Empezou o curso con forza, participando na Feira de Ciencia "Open Science" do Concello de
Cambre, onde se presentou o Proxecto Rebinxe.

Foi a finais de xuño cando nos preguntaron se nos gustaría participar nunha feira científica á
que todo o mundo desexaba ir. Fixemos un sorteo e María Bouso e mais eu tivemos a sorte de
presentar alí o noso proxecto. De resumir eses días en tres palabras, serían: intenso, motivador
e creativo.Tantos meses de traballo tiñan unha vez máis o seu recoñecemento. Polo noso posto
pasou xente interesada en coñecer a traxectoria de Rebinxe e a nosa visión do futuro... Tamén
houbo quen se achegou por coñecer o traballo gañador do primeiro premio en Galiciencia. O
tempo libre dedicámolo a visitar outros stands para seguirmos aprendendo da ciencia que tanto
nos gusta. Caso simpático foi o da nosa familia de acollida que lle deu por nos ensinar toda a
súa ampla colección de Star Wars para crear un ambiente acolledor!

Ana Rubal, 2º Bacharelato

Representación o día 8 da obra EElliissaa ee MMaarrcceellaa a cargo da compañía A Panadaría.
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O alumnado dos clubs de lectura do pasado curso desprazouse a Viveiro para levar a cabo
unha intensa xornada de actividades.

PPRROOXXEECCTTOO RRÍÍOOSS

Como se leva facendo estes últimos anos, visitamos o río Valiñadares para
observar o estado ecolóxico das súas augas. Desta volta participou alumnado
de 2º e 3º PMAR, 4º da materia de Ciencias Aplicadas e o 2º curso de FPB.

Fomos en autobús ata o lugar de Valiñadares e desde alí iniciamos a marcha seguindo o río ata
Ponte Pousada, atravesando o barrio dos Muíños. Nesta camiñada observamos e anotamos
toda a información relevante, especialmente a relacionada co bosque de ribeira. E, coma
sempre, realizamos nos puntos de mostraxe as medidas biolóxicas e físicoquímicas.
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EN NOVEMBRO...

FFUUNNDDAACCIIÓÓNN TTIICC

A primeira visita organizada polo
departamento de Tecnoloxía tivo lugar
o 9 de novembro co alumnado de 4º
ESO. Visitamos a fundación TIC de
Lugo, que resultou ser unha xornada
memorable; como tamén o foi a nosa
participación no Ticodiario, un
informativo que se fai diariamente
desde esas instalacións.

O 22 de novembro tivo lugar unha actividade
de deporte inclusivo con persoas do Hospital
de San Pablo e San Lázaro; participou o
alumnado de 4º ESO e 1º Bac, colaborando
con monitores da Federación Española de
Paraolímpicos na práctica de voleibol e
atletismo adaptado.

Visita de Antonio López Díaz, reitor magnífico da USC.

DEPORTE INCLUSIVO
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Un ano máis celebramos un gran Magosto. Pola mañá fomos apañar cogomelos á Fraga Vella,
e pola tarde degustamos castañas asadas e postres caseiros.

Contamos con música tradicional en
directo, unha exposición de pintura
sobre o outono e o bosque e a
presentación do proxecto Rebinxe
levada a cabo polo alumnado do Club
de Ciencia.

Con 4º ESO e 1º Bac participamos en novembro na gozosa recollida de produtos do noso
outono encamiñándonos á Fraga Vella para comprobar “in situ” a indiscutible existencia de
trasnos e de fadas, e de paso traer de volta para o instituto varios exemplares de cogomelos.
O obxectivo foi localizalos, distinguilos, recollelos e clasificalos nunha pequena mostra de
distintas variedades: comestibles, sen valor culinario, tóxicos e algúns velenosos. Como
sucede cada ano, o aroma, as formas e a cor do outono transformaron para ben o centro. Ou
igual foron os trasnos e as fadas que agardaban no alto a nosa visita...

Unha xornada micolóxica

CCaarrmmeenn SSáánncchheezz
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PPIINNTTAANNDDOO AA RRIITTMMOO MMAAGGOOSSTTEEIIRROO

Galicia Skills 28, 29 e 30 de novembro en Silleda. Na skill de Florería, Cristina
Ares, gañadora da medalla de ouro, coa titora Ángeles Camino.
En Xardinería Paisaxística, Diogo Barbosa e Adrián Leivas con Fernando
Iglesias como titor.
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A primeira hora da mañá organizouse unha “performance” en recordo das 58 vítimas do ano
pasado. Durante o recreo Silvia García leu textos do alumnado sobre este tema e Álex
Barreira interpretou unha peza composta para a ocasión.

2255 DDEE NNOOVVEEMMBBRROO
DDÍÍAA CCOONNTTRRAA AA VVIIOOLLEENNCCIIAA DDEE XXÉÉNNEERROO
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Pequenos soños

Pequenos soños,
nada do outro mundo:
unha vida sinxela compartida con el.
Era tan simple o que buscabas
que non sabes en que momento
a incomprensión aniñou na túa casa
e te deixou inmóbil e muda,
incapaz de comprender
os seus grandes soños.

Escoita, muller invisible,
fada de doces ilusións,
ergue o teu corpo abatido
e deixa que a luz do amencer
quente os teus ollos.

Cando a vida non merece ese nome
xa reducida á mínima expresión
debaixo do manto negro que el estende
sobre ti cada día

despois de marcar no teu corpo
o copyright da súa propiedade,
aínda afirmas
que non es digna da súa compañía
nin dos seus grandes soños.

Escoita, muller invisible,
fada de doces ilusións,
ergue o teu corpo abatido
e deixa que a luz do amencer
quente os teus ollos,
deixa que a esperanza che abra a porta
e voa libre ata o lugar
onde habita a igualdade
e nunca máis ao teu redor consintas
amos de sangue, predadores de soños.

Escoita...

Música: Alex Barreira

Letra: Bruxa Catuxa
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EN DECEMBRO...
VISITANOS AS APALPADORAS!
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Realizáronse dúas charlas organizadas polo Departamento de Orientación. Unha tratou sobre
violencia sexual, que impartiu o CIM de Mondoñedo, e que tivo lugar o 13 de decembro para o
alumnado de 4º ESO e 1º Bac. A outra levouse a cabo o 17 decembro e o 8 de xaneiro co
alumnado de 3º e 4º ESO, a cargo da asociación AGALURE (Asociación Galega de Ludópatas
en Rehabilitación), que acudiu ao noso centro para desenvolver un programa de prevención do
uso de redes sociais e xogos interactivos.

O alumnado de Relixión Católica
realizou un Nacemento con papel de
xornais e encargouse de organizar a

Operación Almorzo onde se recolleron
66 quilogramos de alimentos para

repartir na zona

Os ciclos da familia profesional Agraria recibiron
un simulador forestal KF500, que conta cun
programa da manexo de procesadora e
autocargador, cun sistema multipantalla e
tecnoloxía 3D que permite a simulación de
diferentes escenarios a través dunha plataforma
móbil oscilante que recrea as pendentes e os
distintos tipos de terreo no monte. Deste xeito,
xa se poden realizar prácticas de procesadora e
autocargador forestal nas clases.

EN XANEIRO
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Alumnado de 1º e 2º Bac visitou o Museo da Minería de El Entrego, en Langreo; as igrexas
do prerrománico asturiano, Santa María del Naranco e San Miguel de Lillo, e a cidade de
Oviedo.

POR ASTURIAS

MMUUNNCCYYTT,, CCAASSAA DDOOSS PPEEIIXXEESS EE DDOOMMUUSS

Os departamento de Tecnoloxía e Bioloxía
organizaron unha visita ao Muncyt da
Coruña, onde participamos nun taller de
electridade co alumnado de 3º ESO e 1º
Bac. Despois visitamos a Domus e a Casa
dos Peixes.
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En colaboración coa ANPA Amolou organizouse a charla Sexperimentando, a partir do libro de
Nayara Malnero, na que se falou sobre educación afectivosexual. Participou en dúas sesións o
alumnado de 1º e 2º ESO e o alumnado de 3º, 4º ESO e 1º Bac.

O alumnado de Bacharelato da materia de Relixión Católica realizou o tramo Mondoñedo
Abadín do Camiño de Santiago

Visitamos o Museo Pedagóxico de Galicia e o Museo de Historia Natural. No MUPEGA vimos
unha exposición de como era antes a escola, os xoguetes que había, como buxainas ou
bonecas cheas de palla; e tamén utensilios que facían a man. No Museo de Historia Natural
vimos unha exposición de animais invertebrados mariños como estrelas de mar e ameixas;
de invertebrados terrestres como serpes, e de animais vertebrados: corzo, xabarín, falcón,
león, oso, mono... Tamén vimos unha curiosa exposición de minerais.

EXCURSIÓN A SANTIAGO

LLeeyyllaa ee CChhrriissttiiaann GGoonnzzáálleezz RRiivvaass 11ºº EESSOO
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EN FEBREIRO...

O 30 de xaneiro: cociñamos a PAZ!
A receita foi:

Realizouse unha saída correspondente ao programa Naturézate do Plan Proxecta. O alumnado
de 4º ESO e 1º Bac aproveitou a marea baixa das primeiras horas da mañá para realizar unha
ruta de interpretación xeolóxica pola costa de Ribadeo, ao longo da praia de Augas Santas e
dos cantís de Rinlo. Logo do xantar tivo lugar unha xornada de observación de aves acuáticas
invernantes na veciña ría de Ribadeo, humidal de gran importancia e con numerosas figuras de
protección. Destacaron as anátidas, con números elevados de patos asubiadores e rabudos,
aínda que lonxe das cifras de décadas pasadas. Outras aves, pola contra, tórnanse cada vez
máis numerosas no estuario. Así, puidemos gozar da presenza dos cullereiros, aguias peixeiras,
mergullóns de pescozo negro e unha boa variedade de limícolas.
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Chámome Pedro Rolle e vivo en Alfoz. Un amigo e mais eu
temos unhas 2 hectáreas de maciñeiras de sidra neste
concello e apostamos desde o principio pola produción
ecolóxica. Soubemos do Proxecto Rebinxe polas redes
sociais e decidimos acudir á súa presentación en
Mondoñedo. Despois, e xa coñecendo o traballo que
realizan, propúxenlles a colocación de caixasniño nas leiras
onde temos as árbores. Nelas crían aves insectívoras que se
han alimentar das eirugas que habían vir comer as follas das
maciñeiras, problema que reduciría a produción de froito. Así
que deste xeito levamos a cabo un control ecolóxico, pois
son animais os que se encargan de controlar as pragas
(outros animais) de maneira natural, evitando así o emprego
de químicos que contaminan solos, augas, plantas... E a nós
tamén, claro está. A día de hoxe as caixas xa están sendo
ocupadas, e de cara ao outono que vén haberá que ir
visitalas para saber a porcentaxe de ocupación, así como as
especies que tiraron proveito delas.

AAlluummnnaaddoo ddoo cclluubb ddee cciieenncciiaa ccoollooccaa 1122 ccaaiixxaassnniiññoo nnuunnhhaa ppoommaarreeddaa eenn AAllffoozz

Rosalía, un ano máis e sempre abrindo como unha rosa, regalando a súa palabra viva, fértil,
actual. Este ano buscámonos nela nosoutras, as mulleres, o universo que somos, e demos
coa súa comprensión, coa súa complicidade, coa súa rebeldía. Que sexa bandeira, amigas.

DDÍÍAA DDEE RROOSSAALLÍÍAA
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ENTROIDO
Este ano cada clase organizou unha comparsa representando algún cadro famoso.
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CCoonn RReebbiinnxxee ddee ffeeiirraa eenn ffeeiirraa

MMaarrííaa BBoouussoo PPoossaaddaa 22ºº BBaacc

O alumnado de Bioloxía de 2º Bac participou en febreiro na XX Exporecerca Jove, a feira
científica máis importante das que se celebran a nivel estatal, que tivo lugar en L’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona). Alí presentamos os nosos dous proxectos: Rebinxe, para a
recuperación da biodiversidade na xeografía rural; e O da la miúda, para o estudo do lobo na
serra do Xistral, que nos permite achegarnos á vida destes marabillosos animais. Recibimos o
primeiro premio na nosa categoría e tamén o premio outorgado por Ciencia en Acción

Foi unha experiencia moi gratificante para as persoas que asistimos co profesor Óscar Chao
en representación do resto do alumnado: Lidia Barreira, Pablo Díaz, Diego Barja e mais eu. A
estancia na Farga durou tres días. Desde o posto que nos asignaron explicamos o traballo
levado a cabo durante os últimos meses. Non tivemos parada, pois por alí non parou de pasar
xente interesada, incluído tamén o propio xurado. Moito falamos, moito explicamos! E como
todo ten a súa recompensa, ao peche da feira visitamos Barcelona e a Cosmocaixa.

Foi moi interesante, pasámolo moi ben,
fixemos novas amizades e tivemos a
oportunidade de coñecer proxectos de
concursantes internacionais. O que queda
agora é seguir traballando moito e con moita
ilusión para participarmos o curso que vén
noutra feira, unha das máis importantes do
mundo: ESI, en Abu Dhabi. Tamén
formaremos parte do concurso internacional
Ciencia en Acción que se celebra en Alcoi
(Alicante), pois logramos o premio outorgado
por esa entidade.

Os últimos días do curso viñeron cargados de recoñecemento para Rebinxe co 1º premio na
categoría 3 de Ecoinnovación Educativa Endesa. Igualmente, o proxecto O da la miúda foi
selecciónado para participar no Congreso de Jóvenes Investigadores organizado polo CSIC.
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EN MARZO

Visitamos a Fundación
Sotavento co alumnado de 2º ESO.

Como cada ano, os departamentos de Francés e Ciencias
Sociais organizaron unha viaxe cultural para que o alumnado
de BAC matriculado neste idioma teña a posibilidade de asistir
a unha representación teatral en lingua francesa, ademais de
completar a actividade con visitas que lle permitan coñecer
algúns aspectos sociais, culturais, arquitectónicos e mesmo
empresariais da cidade de Lugo e de vilas e poboacións do
seu contorno. Este curso, repetindo a experiencia doutros

anos, asistimos a representación de Les Misérables de Victor Hugo; un clásico da cultura
francesa que é patrimonio e referente da arte universal. Ao remate da obra decidimos facer
unha “Viaxe polas nubes”, que así se denomina a visita guiada aos tellados da catedral de
Lugo, un monumento que é unha verdadeira enciclopedia e recompilación dos distintos estilos
artísticos e arquitectónicos da historia da arte. Fomos despois á factoría da coñecida marca de
auga mineral Fontecelta, en Céltigos, na que nos explicaron as distintas fases do proceso de
envasado das miles de botellas que produce diariamente. Aproveitando a proximidade á vila
de Sarria desprazámonos ata a famosa Rúa dos Anticuarios e ao casco histórico e
monumental. Así rematamos a visita e emprendemos camiño de volta á cidade de Cunqueiro, e
quen sabe se de Merlín, de cabaleiros namorados de sereas e moitos outros seres e
habitantes de máxicos mundos: Mondoñedo. Iso si, coa cabeza chea de cousas novas,
aprendendo sempre. Como deixou dito Marcel Proust: “Le véritable voyage de découverte ne
consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux”.
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DDÍÍAA IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDAA PPOOEESSÍÍAA

O 21de marzo conmemoramos o Día Internacional da Poesía.

0 día 22 tivo lugar a actuación de Lucía Lado e María Aldao.

Estivemos nas SKILLS
Spainskills 27, 28, 29 e 30 de marzo. En IFEMA Madrid, 6ª clasificada Cristina Ares.

8 de marzo: Palabra de Muller. Difundimos a obra de autoras con moito que contar.
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LONDON
4º ESO
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EN ABRIL...
VViissiittaammooss SSaallaammaannccaa,,CCáácceerreess ee MMéérriiddaa

O 28 de marzo participamos no Concurso de Robots da EUP do Campus de Ferrol da USC.
Este concurso constaba de tres probas: varrendeiro, sumo e un sigue liñas esquiva obstáculos.
Participaron e axudaron: Paula Barreira, Fernando Vallines, María Sancosme, Joel Pena,
Eduardo Reigosa, Bruno Pérez, Mario Moirón, Raúl López, Xián Vázquez, Bruno García, Daniel
Recalde, Rebeca lópez, Abel Alves, Samuel Debasa, Roberto Varela, Iván Cendán, Destiny
Benson, Daniel Torrente, Lucía Uz, Uxía Carballal, Zakaria Lemnabah, Iria Gómez, Nayara
Campo, David Rivas, Carolina Giménez, Yan Rodil, Alejandro Barreira, Romina García, Claudia
Carril, Uxía García, Luca López, Francisco José Pardo, Noel Teijeiro, Julián Rodríguez, Anxo
García, Diego Rivas, Adriana Morán, Diego Rodríguez e Antía Fernández.

CCOONNCCUURRSSOO DDEE RROOBBOOTTSS

Un dos nosos equipos gañou o sumo.

Outro quedou 2º no varrendeiro.

Este equipo e outro máislograron uns meritorios postos
no sigue liñas: 4º e 5º.

Visita ao Teatro Romano de Mérida

Na praza Maior de Cáceres

Praza Maior de Salamanca

Primeira parada en

Astorga ante o pazo

episcopal deseñado por

Antonio Gaudí
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Os valentes e arroxados alumnos de 1º e 2º de BAC de Humanidades e Ciencias Sociais,
acaudillados por Pavón e Carlos, partimos dos bosques de carballos da Gallaecia para apreciar
as devesas de aciñeiras que circundan a capital da vella Lusitania, Mérida, o 4 de abril e
regresamos con fortuna prosperada o día 7.
A primeira vila que tivo a honra de nos recibir foi Asturica Augusta, Astorga, á que lle seguiu
Plasencia. Transitamos, con só movernos polo espazo, a través do tempo, e impregnámonos de
todas épocas ás que nos achegaron as cidades que visitamos.
A beleza monumental veu acompañada pola natural. Sen dubida, a estampa do espertar da
primavera nas montañas estremeñas fixo dos traxectos un atractivo máis da excursión.
Xa en Cáceres, unha vez ebrios da enfeitizante Cidade Vella e de palacios nobiliarios, a cea
descubriu a confianza, amizade e compañeirismo que nos uniron en cada intre.
O venres 5 de abril, arribamos ao punto máis meridional da nosa viaxe, Mérida. O anfiteatro, o
circo, a alcazaba, a basílica de Santa Eulalia, ningún vestixio restou descoñecido para nós, nin
de romanos nin de cristianos. Un especial tributo e mención debemos a Terencio, cuxa obra
Adelphoe foi capaz de arrancarnos gargalladas dous mil anos despois.
De volta, paramos na vila de Trujillo, e contemplamos con
admiración a Orellana ou a Pizarro, amén da incomparable beleza
arquitectónica e urbanística da vila dos conquistadores.
Salamanca non decepcionou a ninguén, mesmo marabillou a algún

entre a praza, a catedral e os xardíns. Cóntase que aqueles que
divisan a ra na fachada da Universidade aproban todo.
Aparentemente, non se nos escapou a ningún.
O último día, en Zamora, culminamos o noso periplo polas
provincias veciñas.
Esta excursión supuxo para nós unha experiencia moi
enriquecedora no eido cultural, histórico e artístico, e, así mesmo,
unha boa oportunidade para pasalo ben con amigos e compañeiros.
Non podo deixar de agradecer a todos, e moi especialmente ao
meus amigos de 1º de BAC, cos aprendín moita literatura popular, e
a Pavón e a Carlos, dous grandes; o moito que desfrutei.

BBrreevvííssiimmaa iimmpprreessiióónn ddaa ssaaííddaa áá RRuuttaa ddaa PPrraattaa

JJoosséé JJuuaann VVeeiiggaa MMaasseeddaa 22ºº BBaacc

FFOOMMEENNTTAARR VVOOCCAACCIIÓÓNNSS:: GGEENN TTEECCHH

O 11 de abril
recibimos a visita
de GenTech de
Altia, que viñeron
fomentar
vocacións STEM
no alumnado de
Ciencias de 1º e
2º de Bac.

Legio IV Britonnica triunfante en

Zamora
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O 26 de abril participamos no V Concurso de Robótica da Universidade de Vigo. Desta volta
non houbo premio, pero fixemos un bo traballo, especialmente na decoración dos mBot.
Participaron: Uxía García, Claudia Carril, Laura Portela, Sara García, Lucía Uz, Adriana
González, Cecilia Lombardía, Alba Barreira, Francisco José Pardo, Luca López, Manuel
Rodríguez, Aldara Fernández, Julián Rodríguez, Adriana Polo, Noel Teijeiro, Carmen Bolaño,
Iria Chao, Breixo Rodríguez, Yan Rodil, Nayara Campo, Rebeca López, Adriana Morán, Anxo
García, Jerom Moirón David Rivas, María Vigo, Alejandro Barreira, Diego Rivas, Lúa Navia,
Antía Neira, Lorena Rodríguez, Antía Fernández, Diego Rodríguez, Carolina Giménez, Belén
Fernández, Romina García, Iván Cendán, IIia Gómez e Roberto Varela.

VV CCoonnccuurrssoo ddee RRoobbóóttiiccaa UUnniivveerrssiiddaaddee ddee VViiggoo

EXPOSICIÓN E CHOCOLATADA DE COMERCIO XUSTO
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2233 ddee aabbrrii ll :: TTaassccaa TTrraadd ii cc ii oonnaa ll ddoo LLii ññoo

“O l iño évos un mundo”, din as mul leres de San
Bartolomeu de Insua que rescataron da memoria popular
o seu proceso de transformación desde a semente ao
tecido, causando asombro un ano máis o seu
coñecemento, a súa sensibi l idade e a súa loita por
difundir esta tradición viva ata non hai tanto tempo en
cada lugar e aldea do país. E con ela recuperaron tamén
centos de palabras e de historias en perigo de extinción.
O l iño é unha metáfora de nós: do que puidemos ter
sido e do que somos. Por iso escoitamos con moita
atención a Lourdes Otero Mato.
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AALLUUMMNNAADDOO DDEE 44ºº EESSOO VVIISSIITTAA OO CCOOUURREELL EE AA RRIIBBEEIIRRAA SSAACCRRAA

O alumnado de 4º ESO visitou O Courel e a Ribeira Sacra co Proxecto Terra. En Quiroga
coñecemos o Museo Xeolóxico e o Museo Etnográfico. Un día de moita chuvia acudimos ao
mirador de Campodola, e xa polo Courel descubrimos o Val das Mouras coa súa singular e
excepcional paisaxe kárstica. Tras durmir en Quiroga, visitamos a aldea de Seceda e o Castro
da Torre. Pola tarde desprazámonos ata a Ribeira Sacra, e desde o embarcadoiro de Doade
fixemos un percorrido en catamarán polos canóns do Sil.
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O día 30 de abril o alumnado de 1º ESO asistiu a unha charla sobre violencia de xénero. Na
actividade participou o cantante Blás Cantó, que colabora con disintas asociacións dedicadas
a protexer as persoas que sofren este tipo de violencia.

VVIISSIITTOOUUNNOOSS BBLLÁÁSS CCAANNTTÓÓ!!!!

O alumnado do Club de Ciencia realizou a nivel
extraescolar durante o curso numerosas saídas ao monte
para seguimento e interpretación de rastros de fauna. O 29
de abril puido aplicar o coñecemento adquirido en relación
a pegadas, excrementos e outros indicios de diferentes
especies de mamíferos presentes na zona cunha ruta pola
Fraga Vella e arredores, onde tamén puido admirar a
paisaxe do Xistral, coas turbeiras e cabalos salvaxes como
protagonistas.
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EN MAIO...

Unha primavera máis de poesía,
outro Tendal.

Polas Quendas, Mondoñedo é poesía.

E a nós fainos felices formar parte da

marabillosa aventura de encher a cidade de

palabras lúcidas, doces, doentes,

asombrosas.

Somos a voz que vén vindo e que ten moito

que contar. . .

A obra de artistas de por acó inspirou os

textos que colgamos

no Tendal da Letras deste ano e que aínda

se poden ver

no Auditorio Municipal Pascual Veiga.
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VViissiittaa gguuiiaaddaa aaoo ppaarrqquuee zzoooollóóxxiiccoo
MMaarrcceellllee NNaattuurreezzaa

Este ano tocou Ribadeo, e fomos camiñando con
alumnado doutros centros da Mariña dende a Illa
Pancha ata o centro da vila para reivindicar a
importancia do noso idioma, especialmente no
eido das ciencias. Por iso o lema foi:

O galego é a fórmula!

AALLUUMMNNAADDOO DDEE 11ºº EESSOO PPAARRTTIICCIIPPOOUU NNOO CCOORRRREELLIINNGGUUAA

O alumnado de Pedagoxía Terapéutica realizou unha excursión a este parque zooloóxico
situado en Outeiro de Rei.
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ALUMNADO DO CLUB DE CIENCIA PARTICIPA EN GALICIENCIA

JJooeell MMooiirróónn TTrriiggoo 44ºº EESSOO

Galiciencia é unha feiraconcurso de proxectos científicos
a nivel de Galicia ao que acode alumnado de Primaria,
Secundaria e Bacharelato. O noso centro participou xa
dúas veces. O ano pasado co proxecto Rebinxe, que
foron expoñer as nosas compañeiras María Bouso e
Lidia Barreira. Este ano tocounos a nós, Miguel Barreira
de 1º Bac e Joel Moirón de 4º ESO, que acudimos co
proxecto O da la miúda. A feira científica celebrouse no

Parque Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas, Ourense. No noso posto montamos
os carteis e as pantallas onde pasamos os vídeos gravados para agardar despois a visita de
xente curiosa ou dalgún xuíz. O venres puidemos visitar o Laboratorio de Metroloxía, que é o
lugar onde, por exemplo, se calibran os termómetros e básculas. Foi unha boa experiencia e
tamén unha boa oportunidade para aprender a defender o noso proxecto nun ambiente
diferente e tamén para coñecer xente nova.

Alumnado de ESO e FPB asistiu a unha charla a cargo do Centro de Drogodependencias de
Burela, organizada en colaboración coa ANPA Amolou.

Polas Letras Galegas homenaxeamos a Antón Fraguas visitando o Museo Etnográfico da
Capela.

LETRAS GALEGAS
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Alumnado de 1º ESO visita o CENIMA, o Espazo Caritel e a igrexa de San Martiño.

Tamén visitou o CENIMA o alumnado que participa nas Carpetas Viaxeiras e o de 3º ESO.

Do diccionario visual de Andrea e Daniela para o CENIMA

Fragmento. Luisa
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Visitamos a Serra do Forgoselo cando ardía o mundo.
Era tanta a calor que moito nos prestou o fresquiño que
nos recibiu na vella escola de Guitriz e no Museo
Etnográfico. Foi moi interesante ver e sentir o que
seguramente viu e sentiu a nosa xente maior cando tiña
o noso tempo... E así tamén lle rendemos homenaxe ao
gran Antón Fraguas e ás persoas que, como formiguiñas,
traballan toda a vida sen descanso para que non se
perda a memoria do que somos, pois só sabendo de
onde vimos podemos saber cara a onde andamos. Así
nolo dixo Secundino García Mera, que atendeu con moita
paciencia a nosa curiosidade. No Museo continuamos a
actividade iniciada no instituto pola profesora María
Couso, na que comparamos o consumo de recursos de
xeracións anteriores co consumo actual. Sabemos que o
planeta pide a berros un cambio; por iso no Museo
Etnográfico da Capela buscamos ideas para unha vida
máis acorde cos tempos que veñen. Trouxemos traballo
para realizar na aula: un proxecto de vivenda sostible. De
saír ben, prometeron premio!

A viaxe incluía pola tarde unha ruta polo monte
Forgoselo, e durante o percorrido de máis de 5 km baixo
un sol fenomenal seguimos atentamente as explicacións
do noso guía Antón Marcal, que desde a súa estima pola
serra, contaxiosa, nos mostrou a fauna e a flora propias
da zona e os valores que fan deste monte un sitio
especial, protexido pola lexislación autonómica, estatal e
europea. Escoitamos e vimos ras e tamén algodón da
braña e unha planta carnívora (Drosera) e, sobre todo,
aprendemos a identificar rastros, hábitat e costumes do
noso amigo o lobo.

Andar o monte con ollos científicos e amorosos, que
cousa boa!

A CAPELA E O FORGOSELOClic
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Coñecendo Mondoñedo coa ANPA:
a nosa historia, o noso medio, a nosa

cultura.
23 de febreiro: paseo con audioguías.
Canto máis sabemos da nosa cidade,

máis a queremos!
4 de maio: ruta arqueolóxica.

Visitamos o barrio de Vilar, o menhir da Toxiza,
a mámoa de Pena Muñeite

e o castro de Zoñán.
Descubrindo quen fomos para saber quen somos...
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Mondoñedo no corazón
con Xulio Rodríguez

Sábado de maio, sol e viruxe. O amigo Xulio Rodríguez guía
o noso paso pola cidade. Deixa, Remedios abaixo, un rastro
de palabras que din máis do que din e que todo o mundo
entende. Sabedoría, nostalxia, afán de memoria e futuro en
cada parada e en cada nome: Alameda, Luaces, Sarmiento,
Afonso VII, Leiras, Lence Santar, Noriega, Catedral, Pardo de
Cela, Fonte Vella, Pallarego, Cunqueiro, Seminario, Pascual
Veiga, Eustorgia. E máis que veñen e van ao noso redor a
cada paso, en cada volta; de antes e de agora, pois completa
a mañá a compañía de Pepe Ruiz Leivas, sabio. Dous
mindonienses convencidos do poder absoluto do amor
abrindo para nós a porta da cidade que adoran, reclamando
docemente a vixencia das nosas raíces e o noso compromiso
co que vemos, co que escoitamos, co que aprendemos. Co
que sentimos.
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TThhiinnkkiinngg AAlllloowweedd:: tteeeennaaggee ssttuuddeennttss hhaavvee tthheeiirr ssaayy oonn HHuummaann RRiigghhttss

EErraassmmuuss PPrroojjeecctt KKAA220011

This year we made two mobilities: Romania and Greece.

In October we went to Dumbraveni (Romania) where we
spent five days sharing information on the Human Rights of
the Child.
Our project was focused on the rural schools of our area. To
prepare for this topic we visited MUPEGA in Santiago in
October.

We visited Bucarest and many beautiful and interesting places in the area of Bucovina.

In May we travelled to Athens (Greece) and
there we learnt about the Right to Freedom of
Speech and Expression. Two wellknow
journalists, Perfecto Conde and Moncho Paz,
came to our school to talk about this. In Athens
we visited not only the wonderful city of Athens
but also the theatre of Epidaurus and Nafplio.
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Both were fantastic experiences! We met wonderful people and learnt a lot!

At the end of May we organized a goodbye party in our school. We could see some videos from
our European friends saying hello to us!

You can find information of the project in these links:

http://www.thinkingallowed.eu/

https://twinspace.etwinning.net/20417/home

In both places we took a puppet show with two different versions of Little Red Riding Hood
written by Pablo Díaz: one related to education and the other to freedom of expression.
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WWhheerree ddoo yyoouu lliivvee iinn NNeeww ZZeeaallaanndd?? IIss iitt vveerryy ddiiffffeerreennttee ffrroomm MMoonnddooññeeddoo??
I live in the capital of New Zealand, Wellington. It has everything you need  beach, city and
mountains. It is similar to Mondonedo in some ways, like the beautiful hills and the wind turbines
(no horses there, though!)

DDoo yyoouu mmiissss yyoouurr ffaammiillyy aanndd ffrriieennddss??
I miss my family and friends very much, but we talk online almost every day. And of course, my
dog too, but we Facetime on my phone.

WWhhyy ddiidd yyoouu ddeecciiddee ttoo lleeaarrnn ssppaanniisshh??
By learning Spanish, I knew I could travel one day to see it in real life, and learn from the people
who speak it. Next, it's Galician!

WWhhaatt ddiiddyyoouu lliikkee bbeesstt aabboouutt wwoorrkkiinngg iinn oouurr sscchhooooll??
My favourite thing part of every day is being able to talk to my students, no matter in English or
Galician.

FFrroomm aallll tthhee ppllaacceess yyoouu hhaavvee vviissiitteedd,, wwhhiicchh iiss yyoouurr ffaavvoouurriittee oonnee??
So far, in my travels, my favourite place has been Gijon, in Asturias. I miss being near the sea. I
would love to return and visit it again.

WWhhaatt ddoo yyoouu lliikkee ttoo ddoo iinn yyoouurr ffrreeee ttiimmee??
In my free time, I skate, draw, read, cook with my friends and go exploring in Lugo. Sometimes, I
travel around Spain too.

WWhhaatt aarree yyoouurr ppllaannss ffoorr tthhee ffuuttuurree??
In the future, I would love to become a fulltime teacher. But secretly, my dream is to work with
sniffer dogs in airport security in New Zealand.

WWee iinntteerrvviieeww HHoollllyy MMoooorree oouurr LLaanngguuaaggee AAssssiissttaanntt tthhiiss yyeeaarr!!!!!!Clic
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NNooww HHoollllyy ccoouulldd yyoouu pplleeaassee tteellll uuss aabboouutt......??

YYoouurr ffaavvoouurriittee bbooookk
Danny the Champion of the World  Roald Dahl

YYoouurr ffaavvoouurriittee ffiillmm
"Your Name"  a Japanese film directed by Makoto Shinaki

YYoouurr ffaavvoouurriittee ffoooottbbaallll tteeaamm
I don't have a favourite yet! Dare I say.. Barcelona? They're good, right?

YYoouurr ffaavvoouurriittee SSppaanniisshh ffoooodd
Too much delicious food to pick an absolute favourite, but I will say that the
gazpacho in Andalucia was yum!

YYoouurr ffaavvoouurriittee ssoonngg

YYoouurr ffaavvoouurriittee ppaaiinntteerr
Again, so hard to make a decision  but in Spain, it would be Goya, and elsewhere it

would be the Limbourg Brothers.

All the best Holly !

It has been great having you with us this year!

Good luck!

English Book Club 20182019
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CARPETAS VIAXEIRAS
Un ano máis as nosas Carpetas Viaxeiras entraron nos fogares do alumnado de 2º e 3º ESO
para levar cinco obras de arte de todas as épocas e de todos os lugares do mundo,
ofrecéndolles ás familias a posibilidade de manifestaren as súas impresións sobre as
mesmas ben a través da palabra, ben por medio de debuxos, fotografías, esculturas ou
calquera outra expresión artística. Como xa sucedeu o curso pasado, algunhas familias
demostraron a súa inquedanza polo tema e presentaron traballos dunha calidade
extraordinaria. Agradecemos o seu apoio a esta iniciativa e animamos o resto da comunidade
educativa a participar na convocatoria do próximo curso. Xa podemos dicir que as novas
carpetas serán femininas ao 100%, que contamos coa participación de artistas galegas e que
nos agardan moitas sorpresas... De momento, o alumnado que participou máis asiduamente xa
gozou dun día de excursión ao CENIMA, ao Centro de Interpretación de San Martiño de
Mondoñedo e ao Espazo Caritel do escultor mindoniense Daniel Caxigueiro. O
recoñecemento á súa participación non remata aquí, e non contamos máis de momento...

Cristina Carracedo Moisés Cendán

Jorge Rivas

Antonio Carril
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Antonio, Iker e Lucas L. 1º ESO

BANDA DESEÑADA E MÁIS
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Yan

Alumnado 2 Bac Debuxo Artístico
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Uxía Carballal

Elena Ying

Espirografía de David Rivas

Autoretrato de Diego Rivas

Outono de Paula Montouto

Visións de Outono

Diego Barja tróuxonos a Estrella para

debuxar
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En 1º ESO fixemos moitas cousas interesantes e divertidas este ano. No primeiro
trimestre, uns debuxos fascinantes sobre o universo coa colaboración dos
departamentos de Plástica e Bioloxía. O traballo consistía en entrar nunha páxina
científica e elixir unha imaxe sobre os corpos do Universo; logo había que debuxala
e engadirlle unha descrición científica. E falando de debuxos, no segundo trimestre
visitounos o ilustrador científico Calros Silvar, que nos deu unha charla na que
explicou como realizaba os seus preciosos deseños de plantas e animais e na que
tamén falou da concentración que había que ter para lograr facer un ben. Tamén
fixemos un traballo que consistía en construír unha célula protoctista con plastilina,
poliespán ou outros materiais e despois engadirlle as súas características. Este foi o
que máis nos gustou!

O último trimestre visitamos a praia de Arealonga en Barreiros, onde recollemos un
montón de especies mariñas: estrelas, holoturias, anémonas, esponxas e ata un
polbo... e aprendemos moitas cousas sobre o mar. No taller de Plástica debuxamos
moitas desas especies mariñas.

Pasámolo moi ben.

CIENCIA E ARTE

Iria Bermúdez 1º ESO
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PPoorr qquuee aalliivviiaa cchhoorraarr??

Unha recente investigación levada a cabo en Croacia intentaba resolver unha incongruencia
observada en estudos anteriores: parecía que chorar era beneficioso para a saúde cando se
producía de maneira natural. En cambio, moitos estudos realizados en laboratorios suxerían
que podía ter un efecto negativo. Chorar serve para que a sociedade se apiade da nosa dor,
obxectivo que non vemos satisfeito nun laboratorio. Na vida diaria sucede o mesmo: axuda se
percibimos que os nosos lamentos serven para “darnos vantaxe” fronte a outra persoa. Non
lograr a comprensión pretendida ou chorar a soas pode agravar o problema.

Algún animal é inmortal?

Por incrible que pareza, algunhas
medusas como a Turritopsis dohrnii
posúen a inmortalidade. Este hidrozoo
pode pasar da súa fase de medusa, onde
é sexualmente activa, á súa fase de
pólipo, onde vive ancorada nas rochas
formando colonias. A súa capacidade
para volveren atrás en situación de estrés
ambiental ou de envellecemento,
permítelles vivir eternamente.

Por que aparece a pel de
galiña?
Por que se arreguiza a pel
cando temos frío, medo ou
vergoña?

Isto é debido a un fenómeno que se chama
piloerección, que produce a contracción de
todos os pequenos músculos que temos na
base de cada pelo. A causa desta reacción é
a adrenalina, unha hormona que nos prepara
para as situacións de tensión. Cando temos
frío, os pelos de punta déixannos manter unha
capa de aire sobre a pel que nos “abriga” do
aire máis frío de fóra.

Por que non reacciono ás
propias cóxegas?

Para reaccionar ante posibles perigos,
o cerebro trata de predicir en todo
momento o que vai ocorrer. Cando
alguén nos fai cócegas, o cerebro
descoñece o rumbo dos dedos e
estrésase porque as súas predicións
fallan continuamente. Eses nervios
extremos estalan en forma de risa e
movementos convulsivos, que non
aparecen cando unha persoa trata de
provocalas a si mesma, pois non hai
incertidume.

Por que a auga
engurra a pel?

Ao mergullarnos en auga durante
moito tempo as células da
epiderme satúranse de líquido e
inflámanse. Nos dedos, onde a pel
é moi grosa, a epiderme inflamada
ocupa tanto espazo que para
coller nel ten que que se engurrar.

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS
AAlluummnnaaddoo ddee CCuullttuurraa CCiieennttííffiiccaa 44ºº EESSOO

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
w

w.tracker-software

.c
om

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


70

TERRIÑA QUE NOS CRIOU
Celebramos un ano máis este certame, do que resultaron gañadores os traballos de María
Sánchez Villalba, de 1º ESO; e de Lucía Muíña e Ainara Rodríguez, de 4º.

“O todo de Lourenzá, vila e val, é mui belido país, con restos de vellos bosques, grandes prados, muito frutal ás beiras, unha

parte montesía que é o fondal da serra de Meira e o lombo escuro do Padornelo. Do río xa dixemos. Este é o río do pai de

Xohana Fernández. Xohana de Ibarbourou, e ela escoitaríao ir nas verbas paternas, cando o buscaba, e atopaba, o aloumiño da

morriña, ao proxenitor.

Coido eu que ao amigo da infancia Francisco Fernández del Riego, lle gostará que lle conte da súa vila e do Val. No meu

“Merlín”, libro que sin a axuda de Paco del Riego quizaves non houbera sido escrito, a subida á Terra de Miranda, quizaves

esteña vista andando dende o seu val de Lourenzá á Cruz da Cancela. Á esquerda brancos lugares acasarados, algunha

carballeira, castiñeiros, xesteiras, e baixando dos montes, centeeiras e nabegas, cun amarelo de Colmeiro cando grelaban e

frolecían os nabos”

Alvaro Cunqueiro, fragmento do artigo “Un país para un amigo” dedicado a Francisco Fernández del Riego. Este artigo aparece recollido no libro Lume Aceso

Francisco Fernández del Riego, de Xosé López González e Manuel Román Ramos.

MMaarrííaa SSáánncchheezz VViillllaallbbaa 11ºº EESSOO

LLuuccííaa MMuuiiññaa ee AAiinnaarraa RRooddrríígguueezz 44ºº EESSOO
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Mondoñedo e Lourenzá, memoria viva.
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QUE BEN ESCRIBIMOS

La Nature vous parle!

Sentez la bravoure de la mer sur votre peau
pendant que vous écoutez les histoires que le vent
vous raconte.
Faites attention aux mouettes
qui vous apportent des nouvelles récentes.
Sentez l’immensité de la terre sous vos pieds
et l’amour faire des efforts pour se faufiler dans vos
poumons
pour ne pas étouffer en hiver,
parce que l’amour et la nature vous parlent,
vous devez seulement les écouter.

SSiillvviiaa GGaarrccííaa FFeerrnnáánnddeezz 11ºº BBAACC
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O CEO ESTÁ INZADO DE ESTRELAS

Victoria Andrea Veiga Maseda 4º ESO

O ceo agocha centos, miles, millóns... unha infinidade de segredos! Unha infinidade de segredos
contados, vividos e protagonizados en galego. E nós, galeguiños, temos a sorte de entendelos.
Xa fomos agasallados coa fortuna de nacermos nestes lares e de encontralos nos profundos
versos da nosa Rosalía ou na expresiva prosa do amigo Castelao, de velos inundando as verbas
e o sentir dos nosos grandes literatos. E... por certo, miña xente, nunca vos parastes a pensar
en que andarán argallando agora as nosas estrelas?
Se a resposta é afirmativa, creo que podo axudarvos:
―Benvidos, compañeiros! Éncheme de ledicia ser o bardo que guía esta xuntanza que, como
ben sabedes, é celebrada co aquel de arranxar todo canto sexa preciso para acoller a vindeira
Gala Breogán, que terá lugar, coma sempre, en pasando a seguinte lúa, cando dúas estrelas
xemelgas pousen o seu raio a un tempo sobre a Torre de Hércules, na Cruña, e o faro de
Fisterra. Será entón cando os herdeiros da antiga Suevia volvamos deixar patente que o fogar
de Breogán xa espertou do seu sono!
As Galas Breogán convertéranse en todo un sinal de persistencia: organizadores e asistentes
dábanse cita para lembrarlle ó Alén, e dalgún xeito ó Aquén, que, aínda que agora xa non
puidesen percorrer a muralla de Lugo, sentar baixo un carballo nos Ancares, buscar as musas
ante a fachada da catedral de Mondoñedo ou facer ondas no Cantábrico coa punta dos dedos,
seguían sendo quen de manter viva a esencia, de salvagardar a identidade. Así pois, ditas
cerimonias constituían un alarde de galeguidade, da galeguidade máis pura, con máis afluentes
que o Miño. Ben, amigos, non me enredo máis, que non quero deixar a Pondal coa palabra na
boca:
―Imos logo comezar pola decoración, que sempre deriva no maior dos quebracabezas! Desde o
meu punto de vista, o decorado debe reflectir o ambiente festeiro da nosa Galicia, mais sen caer
na esaxeración inútil. Se por algo se caracteriza o pobo galego é polo seu pragmatismo.
―Tampouco habemos de esquecer a paisaxe, a nosa lírica riqueza natural. Se queremos
reflectir Galicia, as froriñas dos toxos han de estar presentes. Eu avogo por elaborar os centros
de mesa con alecrín.
―E con pensamentos!
―Estou de acordo. Supoño que as teas seguirán a ser as das cores da bandeira, non si?
―Desde logo, Pondal. Deberiamos botarlles unha ollada con antelación, non vaia ser que
estean deterioradas.
―Boa apreciación! Se mal non recordo, deixáramolas no almacén da nube 712, na Rúa da
Santísima Trindade.
―Haberalle que ir pedir as chaves a san Pedro.
―Agora? A estas horas? Pódovos asegurar, como que me chamo Xabier Ponte Docampo, que a
san Pedro non lle agrada abrir cando petan na porta pola noite.
―Estás no certo, Xabier. Irei eu mañá, antes de xantar.
―Ti? Manuel Curros Enríquez? Dígovos eu que como vaia Curros quedamos fóra! Este homiño
évos capaz de lle improvisar uns versos cuestionando o funcionamento do réxime interno do
Ceo!
―Mira que es esaxerado!
―Morra o conto! Xa me encargo eu!
―Rosalía, traballar contigo é un pracer! Sempre disposta! Non me estraña que che puxeran a
Santa!
―Se é que onde se poña unha muller...
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―Cada un chufa o seu, eh, Murguía!
―Dou por feito que o tema ornamental xa vai preparado! Quedamos así logo!
―Praefectum! Primeiro asunto listo para o prelo!
Tras realizar algunhas pescudas, logrei dar con algún detalliño máis daquel decorado. Ó parecer,
non só engalanaron mesas e cadeiras con fondos brancos e franxas celestes (si, san Pedro
abriu) e deron cor e aroma con alecríns e pensamentos. Tamén xogaron cunha luz tenue, chea
de morriña e esperanza, propia dun serán no banco de Loiba e confeccionaron a máis fermosa
alfombra vermella xamais vista con follas outonais de carballos e castiñeiros.
―Agora é a quenda dos convidados. Nas edicións anteriores viñemos facendo galas
multitudinarias. Emporiso, desta vez, non estaría demais reducir o número de invitados, procurar
un ambiente máis íntimo.
―Interesante punto de vista! Gustarache, non, Rosalía?
―Compráceme que me coñezas tan ben. En efecto, parece unha boa idea. Porén, ben sabido é
que, de cando en cando, hai que escribir follas novas.
―E tamén hai que escribir as invitacións! Na última ocasión precipitámonos tanto que case non
chegan a tempo! Ben deitamos do repartidor das cartas de inverno!
―A ver, digo eu que máis importante cás invitacións será o menú! Se pelexamos pola
identidade...ninguén pode discutir que para comer, Galicia!
―Iso! Haberá viño, ou?
―Cunqueiro! Se queres comer, traballa! Falou Cabanillas.
―Non rifedes polo viño, que xa o poño eu!
―Grazas pola túa achega, Martín! Pero ti, sobre todo, vai quentando a voz! Non has ter parada
en toda a noite!
―Ai, miña xoia! Iso é explotación! Nin que nunca oiramos ruxir as ondas do mar de Vigo!
―Fala por ti, Agustín! Eu finei sen coñecelo e agora penso aproveitar!
―Non é que me desagrade que esteades a pensar en cantigas e muiñeiras e outras danzas,
pero eu sigo sen saber que imos poñer na mesa.
―Polbo! Polbo e cachelos!
―Amén! E, a propósito, chegáronme novas que afirman que se innovou moito na preparación do
noso benquerido molusco. Por exemplo, a ensalada de polbo con aguacate. Seica está tan boa
que fai erguer os mortos!
―Polbo con que, ho? De ningunha maneira! O polbo á feira, coma toda a vida!
―Non lle toquedes as tradicións a Pedrayo! Que xa vedes como se pon!
―Amigos, habedes ter que perdoar a miña falta de atención, pero creo ter escoitado que hai algo
que fai erguer os mortos. Que máis me podedes contar diso?
―Ai, Risco! Nunca cambiarás!
―Só o dicía porque se fai resucitar os mortos ó mellor non nos viña mal probalo.
Finalmente, as invitacións non saíron fóra de prazo. Todos os convidados a recibiron xunto coa
súa acreditación, unha landriña con cadansúas iniciais. Por outra banda, Cunqueiro puido
respirar tranquilo: houbo polbo, churrasco, filloas, viño, licorcafé... Polo de agora non son quen
de vos asegurar se a ensalada de polbo con aguacate deu os seus froitos. En fin... xa se verá!
Fixádevos nas estrelas o 17 de maio!
―Isto vai a fume de carozo! Xa está practicamente todo arranxado! Creo que o único que queda
por determinar é quen entoará o discurso.
―Eu! Sen dúbida!
―Diso nada, Pondal! O discurso debo dalo eu, o patriarca das letras nacionalistas.
―De ningún xeito! Aquí, o noso compañeiro estaba acostumado a que os camiños da vida
xirasen arredor de si, mais os da morte non o han de facer! Ademais, ten que ser unha alocución
culta e grandilocuente, ó nivel da nazón de Breogán, para impresionar os máis altos asistentes.
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―Ai, Eduardo! Ti e a túa teima de falar pr’os entendidos! Déixalle a Cerro de los Llanos dar o
discurso principal e prepara ti unha pequena benvida pr’a inauguración da Gala.
―Como de costume, Rosalía ten razón. Veña, deixade de vociferar e aproveitade mentres
poidades, que en canto ascenda Gaioso non ha de haber quen lle saque o micro!
―Está ben, Xabier! Mais non claudicarei sen pór de manifesto que se me antolla inaudito o feito
de que o autor do himno de Galicia non vaia ser quen dirixa o sentimento dos alí presentes!
Sentidiño, por Deus, sentidiño!
―Pondal, se ti es bardo, esa é a túa maior fazaña! Saiba Deus que celebro que chegaras a
tempo. Se fora hoxe, en lugar de Antr’os pinos, había ser Antr’os eucaliptos.
―Agora falaches, Agustín!
Sen moito máis que engadir, veño confirmar que foi Pedrayo quen, no ecuador da celebración,
se encamiñou ó atril para pronunciar un discurso repleto de agarimo pola nosa terra, de orgullo
polas nosas raíces, de amor pola nosa tradición, de admiración polos nosos devanceiros, de
esperanza polo noso porvir. Segundo comentan, foi tan emocionante que ata conseguiu sacar os
máis sinceros aplausos de don Eduardo Pondal.
―Aleluia! O derradeiro punto, niquelado!
―Chéirame que desta imos facer historia!
―Un momento! Castelao, e ti que opinas de todo isto? Desde que comezamos non dixeches ren.
―Fagades o que fagades, sempre en Galiza!

EEssttee rreellaattoo ggaaññoouu eessttee aannoo oo 11ºº pprreemmiioo nnoo

aappaarrttaaddoo ““CCoonnttooss ddee nneennooss ppaarraa nneennooss""

ddoo ccoonnccuurrssoo ddee nnaarrrraattiivvaa ccoonnvvooccaaddoo ppoollaa

AAggrruuppaacciióónn CCuullttuurraall OO FFaacchhoo ddaa CCoorruuññaa..
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Boa tarde e moitas grazas por esta primeira cerimonia de graduación. Teño que agradecervos
o voso empeño por levala a cabo, pois de non ser pola vosa insistencia, non estariamos hoxe
aquí. Iso xa di moito de vós, de que non vai haber quen vos pare para lograr os vosos soños...
Porque os soños son a semente da acción e do cambio. Remata unha parte importante da
vosa vida, tanto académica como de formación humana, son moitas as experiencias vividas
neste centro que nunca esqueceredes. Xa foi, xa rematou o instituto; game over. Agora
empeza unha nova etapa. Durante estes anos intentamos darvos ferramentas para seguir
avanzando, para desentrañar todos os misterios, para que experimentedes todo por vós
mesmos, sen conformarse con miudezas.

Non sei se vos pedir perdón polo estado no que vos deixamos o planeta... Non o estamos a
facer moi ben, así que vos ha tocar a vós traballar para conseguir un mundo máis próspero,
máis feliz e sobre todo máis xusto. Necesitamos que sigades investigando para atoparlle cura
ao cancro, que fagades autovías que non se pechen, que todo o que fagades sexa porque é
o que queredes e no que credes... Pero facédeo ben!
Fostes 48 en 1º ESO e hoxe rematades 23. Cadaquén vai escollendo o seu camiño, e eu
quero agradecervos no meu nome e no dos meus compañeiros e compañeiras, o voso
empeño en seguir, en mellorar, en madurar. Nunca vos conformedes co conseguido; nunca
debería ser suficiente, sempre se pode chegar un pouco máis aló, sempre se pode seguir
medrando. E, sobre todo, vivide; porque como dixo Ernesto Sábato: “A vida é tan curta e o
oficio de vivir tan difícil que cando empezas a aprender, xa toca morrer”. Non malgastedes o
voso tempo, sede xenerosos e non vos conformedes coa mediocridade. E lembrade: nada é
regalado, todo ha ser froito do esforzo individual. Agradecédelles ás vosas familias o apoio e
o respaldo que vos brindan.
Confiamos en vós e nas vosas ganas de mellorar a sociedade. Simplemente tedes que seguir
sendo vós mesmos, o alumnado honesto e honrado do IES de Mondoñedo que coñezo.
Afondade no respecto e na educación. Que cando vos vexan xa se note quen sodes.

E sobre todo, BE GOOD! I love you all and I wish you a long and very happy life. I already
miss you.

GRADUACIÓN 2º BACHARELATO

MMaarrííaa JJoosséé CCuueessttaa
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Cada nove meses collemos un tren no que iniciamos a aventura dun novo curso, e nela non
só hai aulas, taboleiros, pantallas, xiz. Por debaixo da corrente que derrete o noso tempo no
traballo, mancando tantas veces a propia vida, asoma sen remedio o ser humano que somos,
que é quen constrúe esta arquitectura anual, quen lle dá xeito, quen a sostén, quen a empuxa.
Que pouco sabe o mundo de fóra desta cara que move a actividade docente, de como se
encaixa a aventura de aprender, de medrar, de compartir. Así que, cando chegamos á estación
de xuño e deixamos atrás ese tren para ver como xa aparece outro coa súa nova aventura, a
morriña do que fomos enche de silencio as palabras. Sara, Diego, Elia, Pili... O noso
agradecemento pola vosa marabillosa compañía, por tanto traballo ben feito, por tanta
xenerosidade. Para vós, sempre, a nosa porta aberta.

Agora que xuño estende entre nós a sombra da despedida, o ENDL Ollomao quere

agradecer a inmensa xenerosidade, o entusiasmo, o traballo e o cariño de todas as

persoas que, dun xeito ou doutro, lle axudaron a andar. Unha apertiña ao alumnado

que sempre botou unha man e regalou ideas e alegría. Outra especial para a nosa

querida secretaria María Bouso.

Que teñades unha vida plena, na que reine sempre a nosa lingua!

ESTAS VANSE E AQUEL VAISE...

Uf, como manca este sol nos ollos!
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1º ESO A

1º ESO B
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1º ESO C

2º ESO A
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2º ESO B

2º PMAR
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3º ESO A

3º ESO B
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4º ESO A

3º PMAR
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4º ESO B

1º BACHARELATO
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AVE DO ANO

Píllara papuda ou das dunas

Charadrius alexandrinus

Xa comín e xa bebín,
regalei o meu peitiño;
agora vou prá gaiola,
ten paciencia, paxariño!
(Antonio Fraguas, As coplas que se cantaban
nas ruadas de Loureiro de Cotobade)

Marchamos voando...
Ata o ano que vén!

Graciñas ao profesorado e ao alumnado que fixeron posible este Son da Paula e as actividades
organizadas polo ENDL Ollomao durante este curso. O noso especial agradecemento á ANPA
Amolou, Sonia Cabanas, Modesto Díaz, Ana Novo, Juan Pacios, Antonio Reigosa, Xulio
Rodriguez e Carlos Silvar.

Calros Silvar
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