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EDITORIAL
É moito o que se traballa nos centros educativos. E é un orgullo pertencer a este claustro de
profesorado tan entusiasta, tan motivado co alumnado, que non se conforma con pouco...
Vouvos deixar aquí un pequeno resumo do que deu de si este curso 18/19, ben abondoso en
satisfaccións. Comprácenos participar e traballar en proxectos nos que o alumnado é feliz
aprendendo e sendo parte activa e consciente do proceso formativo. Un alumnado con
moitísimo potencial, que grazas á implicación do seu profesorado saca o mellor de si mesmo. E
grazas, por suposto, ás familias: sen a súa colaboración e o seu apoio nada sería posible.
Para unha comarca coma a nosa parécenos importante a nosa aposta pola FP, tanto no sector
forestal como na xardinaría, pois é necesario formar profesionais con capacitación para facer
rendibles os recursos da nosa terra, poñendo en valor o propio, o de aquí, e aportando
calidade ao xeito de vivir no medio rural. A FP Dual, coa metade do curso xa con formación na
empresa, é unha opción interesante para o alumnado que busca un futuro profesional
concreto. Tamén a participación na FP Innova foi unha clara demostración do moito que se
pode facer nos nosos ciclos, pois a xente que nos visitou quedou fascinada coas infusións das
plantas aromáticas que cultivamos, do hotel de insectos para acabar coas pragas e de moitas
máis cousas que leredes nestas páxinas sobre o proxecto Biomondo. E tamén aprenderedes
moito sobre morcegos e curuxas co proxecto Rebinxe do departamento de Bioloxía, gañador
na Galiciencia, que pretende incidir beneficiosamente na biodiversidade da zona e, en
consecuencia, en toda a veciñanza.
O espírito do traballo en equipo quedou ben demostrado na colaboración entre os
departamentos de Economía e Agraria coa participación no Eduemprende co Proxecto de
Miniempresas Lugo, Aprender a emprender e Marketing. Unha grande aceptación por parte
das familias foi tamén o resultado da colaboración entre os departamentos de Lingua Castelá
e Plástica coas Carpetas Viaxeiras. E qué dicir do departamento de Tecnoloxía, apostando
fortemente pola robótica, participando en canto certame hai, traballando e motivando o
alumnado e logrando o premio á creatividade na Lego League. Han ser moitos, sen dúbida, os
éxitos futuros. Como sucede en Matemáticas, pois este curso foi o primeiro no que se
participou en Matemáticas na Raia, no que tampouco nos foi mal.
Un ano máis pasamos unha semana de deporte e convivencia esquiando en Andorra, dando
unha parte da xente os seus primeiros pasos nesta materia e consolidando outra a súa
práctica.
Son varios os departamentos que participan no Erasmus Plus, proxecto de dous anos de
duración no que, grazas á imprescindible implicación das familias, todo o alumnado resulta
altamente beneficiado.
A continuidade dos clubs de lectura en varias linguas, a esmerada atención á diversidade, a
organización de charlas para a prevención da violencia e do acoso escolar, a asistencia ao
teatro, facer parte do Camiño de Santiago, visitar o Pergamiño Vindel... foron algunhas das
moitas actividades que se levaron a cabo para completar unha educación integradora.
Este ano celebramos o 50 aniversario da entrada de alumnado feminino no instituto. Que gran
día o da conmemoración! O meu agradecemento á comisión organizadora, e sobre todo a
Modesto, que foi quen dedicou tempo e tempo á localización das primeiras alumnas e do
profesorado da época e quen animou a xente a participar na actividade. E non podo rematar
sen lembrar a Luz, a quen botamos tanto de menos! Saúdos agarimosos.
Para constatar o espírito de equipo que inspira o noso traballo quero agradecerlles ás
Sonias (administración e cafetería) a súa dedicación, pois sen elas a gran familia que somos
estaría incompleta e todo sería menos doado.
Facemos o que podemos co que temos, xuntando ilusións e experiencias de aquí e de acolá
que fan do noso traballo un xeito marabilloso de estar no mundo. Que prospere!
Ata o curso que vén.

MARIAJO



Educando NA natureza:

paisaxe, biodiversidade e

futuro do medio rural.
De todos é sabido que dende un tempo a esta parte os rapaces e
rapazas viven illados do medio natural. Ese illamento non ten por que
ser físico, senón que a miúdo é un illamento emocional. E non só eles,
a maioría de nós pasamos a meirande parte do tempo na casa, na
escola, no instituto, no asfalto ou diante dunha pantalla,
esquecéndonos de ver, escoitar, sentir, tocar, investigar, colaborar e
explorar na natureza.
Se cremos que o medio rural ten futuro, se defendemos a
conservación do medio ambiente e da paisaxe debemos prestar unha
atención extraordinaria a como estamos a educar ás xeracións máis
novas. Neste sentido as tendencias internacionais baséanse en tres
conceptos chave: a educación ao aire libre, a educación experiencial e
a educación medioambiental. Estas poden resumirse nun modelo
educativo que poderiamos denominar coma a "educación ao aire libre
baseada na contorna local" (do termo anglosaxón "placed-based
outdoor education").

Este modelo céntrase en desenvolver dous aspectos no alumnado: a
sensación de pertenza a un lugar, e os significados persoais que establecen @s rapaces/as con
certos espazos naturais.
Dito de outro modo: as actividades realizadas sobre e NA natureza máis próxima aos
estudantes son unha maneira de involucrarse coas necesidades da comunidade e de sentirse
protagonistas na toma de decisións sobre aspectos que lles afectan directamente. Falamos de
experiencias contextualizadas na natureza non só relacionadas coa ciencia, senón coa
literatura, historia, acción social, pensamento crítico, coa música, arte... Isto permite aos
rapaces establecer conexións emocionais moi profundas con lugares e espazos naturais, coa
paisaxe e o medio que os rodea, creando así unha relación persoa-ambiente consciente e
sustentábel. 
E son esas conexións as que se están a perder. As actividades e experiencias
descontextualizadas ou levadas a cabo en lugares afastados da súa realidade supoñen unha
oportunidade perdida de practicar e experimentar directamente nunha comunidade de
aprendizaxe, de asombrarse e fascinarse co que teñen ao redor, de descubrirse a si mesmos,
aos compañeiros/as e ao entorno.
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Se queremos que exista futuro para concellos coma o de Mondoñedo, este tipo de educación
pode ser un piar fundamental no cambio económico e social que ten que comezar xa.
Mirade ao voso arredor e decídeme, que vedes? Nais, pais, avós e avoas: que mudou? Non
vexo monte nin prado, vexo eucaliptais sen fin, plantacións de piñeiros, millo e máis millo. A
biodiversidade está en serio perigo: menos insectos, menos aves, réptiles, anfibios, peixes,
menos carballos, castiñeiros, freixos, abeleiras, sabugueiros...

E nos cumios onde non conseguen medrar estes cultivos? Parques eólicos que colmatan o
horizonte e segan cada ano o voar de millóns de paxaros e morcegos. Non hai lindes, caen os
cabozos, palleiras e as antigas e fermosas casas tradicionais. Quen quedará para seguir cos
oficios tradicionais do agro? Quen quererá ser gandeira ou agricultor?

Que nos queda? A esperanza do cambio, a semente que pode xermolar nas mentes das nenas
e nenos. Un pobo non é nada sen a súa lingua, sen a súa paisaxe e sen a súa natureza. Os
rapaces e rapazas necesitan sensación de apego, e máis neste mundo cada vez máis
globalizado; un punto de partida, unha identidade e unha comunidade da que se sintan propios
e partícipes e a partir da cal poidan construír o seu coñecemento e o futuro destes lugares.

Unha maneira de logralo é educando NA natureza propia da contorna, non só no ámbito
científico, senón en calquera disciplina ou actividade de ocio, e deixando tempo libre sen
organizar, pois a natureza ensina a nivel do subconsciente. Os beneficios son inumerábeis:
mellora dos logros académicos, establecemento de lazos estreitos coa contorna, fomento da
valoración do medio natural, axudan ao asentamento de poboación, fórmanse cidadáns
comprometidos, activos e participativos, incrementan a motivación e a cohesión de grupo, a
curiosidade investigadora, o desenvolvemento de relacións interpersoais...

Estamos inmersos nunha gran crise social de identidade, de valores e medioambiental. Somos
incapaces de desenvolver formas sustentábeis de vivir xunt@s. 

A educación NA natureza pode ser a solución para garantir o futuro do medio rural. Dende o
IES San Rosendo seguiremos traballando con toda a ilusión e esforzo para que así sexa.

Óscar Chao Penabad



CCaarrmmeenn BBllaannccoo por Lucía Muíña

Carmen Blanco García, nada en 1954 en Lugo, é unha escritora de
narrativa, poesía e ensaio. Ademais é profesora na Universidade
de Santiago.
Feminista convencida, participou dende os anos setenta no
movemento de liberación das mulleres e fixo varios ensaios sobre
o tema. Traballou tamén sobre a literatura e a cultura galegas, en
autores como Carballo Calero, María Mariño, Luz Pozo Garza,
Novoneyra etc.

Semella que este curso as mulleres son un
pouco máis visibles na sociedade.
Acontecementos tráxicos fixeron que a
maioría reaccionara e estea a reivindicar o
lugar que lle corresponde.

Máis coñecida como Mariña Folgueira, naceu en Santiago de Reigosa
(A Pastoriza) en 1954 e faleceu en Santiago de Compostela en 2011,
ós 57 anos de idade.
Mariña era xornalista no Parlamento de Galicia, institución da
que foi xefa de prensa e onde desenvolveu a maior parte da súa
carreira profesional, que dera comezo nos oitenta dentro dos
estudos de Radio Nacional de España da Coruña.

A Asociación sociocultural de Reigosa convoca todos os anos desde 2014 o Concurso de
Redacción Xornalística Mariña Folgueira. O seu obxectivo, amais de homenaxear a Mariña, é
pór en valor a cultura e a lingua galegas, polo que os proxectos presentados deberán estar
escritos nesta.

MMaarrííaa MMaarriinnaa FFoollgguueeiirraa PPoorrtteellaa por Victoria Andrea Veiga

Este 8 de marzo quedou ben patente nos paros xeneralizados e nas manifestacións
multitudinarias. Todas e todos temos a obriga de colaborar nese avance; non podemos esperar
a que o fagan os demais por nós.
O alumnado de 3o de ESO tamén propón as súas achegas para facer visibles as mulleres
relevantes de hoxe en diferentes eidos.
Son mulleres que admiran, son os seus referentes. Son mulleres que teñen un rol social

importante, mais a maioría das veces queda agochado entre o universo masculino; si, nesa
brétema de ollada machista que temos a maioría de nós, aínda sen sabelo.



É unha atleta galega,
plusmarquista
nacional na
categoría xuvenil na
modalidade de triplo
salto, que se iniciou
na Agrupación
Atlética Deportiva
Barbanza, pero
dende 2013
trasladándose a
Madrid, á Residencia
Joaquín Blume
(CTAR).

MMaarrííaa RReeiimmóónnddeezz MMeeiilláánn
por Nuria Anello

AAnnnnaa PPaavvlloovvaa por Daniela Mangas

Naceu en San Petersburgo no ano 1881 e
morreu con tan só 50 anos en 1931.
Ela rompeu co esteriotipo de bailarina forte
e robusta da época por unha máis delicada e
esvelta, tal como era ela; inventou técnicas
de baile e novas ideas que cambiaron este
deporte por completo.
Comezou a súa carreira artística aos dez
anos, cando foi admitida nunha escola de
baile tras dous anos de espera.
O seu papel máis importante foi “O cisne
negro”. Morreu o día antes de representar
“A morte do cisne negro”.

Naceu en Arteixo en 1985. Coñecida como a
“Potrilla de Arteixo”, trátase da campioa de
España de boxeo, un deporte
maioritariamente masculino. Converteuse na
primeira boxeadora galega e despois, en
2015, en campioa nacional con apenas 30
anos.
Á parte de triunfar na vida deportiva, a
Potrilla conta cunha ampla formación, xa que
é militar profesional; ademais, estuda
Enfermería, o que demostra que o deporte
de elite non é incompatible cos estudos.
Marta é amante doutros deportes, entre eles
o fútbol, que tamén practica.

En 2011, 2012 e 2013 foi elexida pola Real
Federación Española de Atletismo como a
mellor atleta española junior, recibiu o
Premio Nacional do Deporte en 2013 e a
medalla de bronce no Campionato Mundial
de Atletismo en pista cuberta
(Birmingham, 2018), entre outros moitos
galardóns.

AAnnaa PPeelleetteeiirroo BBrriióónn
por Ainara Rodríguez

Obras importantes son Usha, O club da
calceta, Dende o conflito, entre outras moitas.

MMaarrttaa BBrraaññaass
por Mencía Martínez-Sierra Franganillo

Naceu en Lugo no ano 1975. É escritora,
feminista e ten un doutorado en Tradución e
Interpretación.
Tamén é a fundadora da organización de
cooperación internacional “Implicadas/os no
Desenvolvemento” e da “Asociación Galega de
Profesionais da Tradución e da Interpretación”.
María escribe dende os seis anos, a súa
primeira publicación foi en 2002, o libro Moda
Galega. Cultiva a poesía, a narrativa, o ensaio e
a tradución.

Ganou varios
galardóns, como
o Premio Merlín,
o Premio Xerais,
o Premio
Xohana Torres
etc.



Hoxe en día podemos observar a tensión xeral que rodea aos estudantes, día a día. Por unha
banda están os exames, traballos e presentacións que ocupan a maior parte do noso tempo
e doutra banda a presión á que estamos sometidos desde 4o da ESO, curso no cal con tan só
15 anos debemos decidir cara a onde enfocar o noso futuro, moitas veces sen información
que nos axude a decidir de forma correcta. Finalmente, facémonos a gran pregunta, merece
a pena todo o esforzo feito durante anos?
Nós ao terminar a ESO decidimos continuar con Bacharelato aínda que moitos dos nosos
compañeiros emprenderon camiños distintos cara á formación profesional.
Agora, case un ano despois de que os nosos camiños se separasen, vemos realmente a gran
diferenza entre estudar bacharelato e facer un ciclo.

Eles teñen menos materias que nós, todas elas enfocadas á temática do ciclo que
escolleron, e contan con numerosas horas de prácticas, moi útiles para a súa boa formación
xa que aprenden a desenvolverse por si mesmos e asentan mellor a información.
En cambio, bacharelato inclúe materias obrigatorias que non son de interese común, as
cales se basean en aprenderse follas e follas de información para o exame coa única
finalidade de conseguir un aprobado, e a poder ser máis dun cinco, xa que tristemente
temos que ter unha nota mínima para poder estudar aquilo que soñabamos desde nenos. E
se cadra, por só medio punto quedamos a un paso de alcanzar a nosa verdadeira vocación.

Ademais, este ano fixeron unha nova reforma, a cal nos afecta o ano que vén, xa que
Filosofía pasou a ser unha materia obrigatoria para Ciencias sociais e Humanidades. A
verdade, pillounos por sorpresa e non nos parece un cambio xusto, xa que é unha materia
que a moita xente lle custa (isto notámolo este ano na nosa clase). Do mesmo xeito que
nós, moitos dos nosos compañeiros, xa tiñan en mente as materias que lles gustaría
escoller para o ano próximo e, debido a este cambio, agora temos que volver empezar de
cero.
Nós estamos a terminar o noso primeiro ano de bacharel, unha por letras puras e outra
por ciencias puras. Ambas as ramas moi diferentes entre si, pero teñen en común a
tensión continua no que vivimos. Se é que ata nos estresamos por poñer os exames,
cousa que en bacharelato é normal xa que, ao haber tantas materias diferentes, cando
temos que poñer as datas das comúns a nosa clase parece a feira de San Lucas, cada un
mira polos seus intereses e é difícil que a todos nos pareza ben o mesmo día. Non
falemos daquelas persoas que están en clase por estar, que aprobar non aprobarán nin
unha, pero sempre terán que votar en contra do resto soamente por amolar e crear
discusións entre os compañeiros. Non queremos pensar no que será o próximo curso, 2o

de BAC, cun mes e medio menos de clase!!

Sistema educativo ou sistema

destrutivo?



Como mencionamos, imos por ramas moi diferentes, pero sempre nos apoiamos e tentamos
axudarnos en todo o que podemos.
Segundo Vanessa, a modalidade de letras é difícil aínda que a maioría da sociedade pensa que
é a rama máis fácil do bacharelato. Á parte de que cada vez son menos alumnos, este ano só
somos catro, a profesora xa lles di que son unha especie en perigo de extinción. “É gracioso
escoitar á xente dicir que o Latín é fácil cando non saben de que vai a materia, porque en
ningún curso da ESO é obrigatorio; con todo, a Física e as Matemáticas si o son”- cóntanos a
nosa compañeira Vanesa.
Segundo Xiana, a rama de ciencias é bastante complexa xa que hai bastante materia para
estudar e cada vez menos xente se decanta por esta modalidade. “É verdade que se te
decides a ir por este camiño é porque de verdade che interesa, de feito este ano só somos
oito alumnos. A min non me custa estudar Anatomía ou Bioloxía porque é o que me gusta; con
todo, Química cústame máis, pero o que debes facer é traballar e ser constante para dar o
mellor de ti”- relátanos a nosa compañeira Xiana.
En todo isto tamén inflúen os profesores. Nós cremos que este ano temos profesores moi bos
e profesores peores. Ambas pensamos que un bo profesor fai que che guste a súa materia e
poñas interese nela, o que nos axuda moito a estudar. Tamén queremos destacar que as clases
prácticas son moito máis produtivas que aquelas en as cales nos limitamos a escoitar como o
profesor fala. Por exemplo: facer comentarios, prácticas no laboratorio, exercicios orais…
axúdannos a lembrar mellor a información, non só para o día do exame, senón para sempre.
Como dixo Roger Lewin: “A miúdo damos ós nenos respostas que lembrar en lugar de
problemas que resolver”.
A todo isto súmaselle que o sistema educativo non pare de facer reformas, pero no canto de
mellorar parece que non deixa de empeorar a situación. Hoxe en día existe unha maior
porcentaxe de estudantes, pero este “oficio” sae caro, mellor dito, vai ser cousa de ricos, xa
que nas universidades soben as taxas das matrículas e o aluguer dos pisos está polas nubes;
nos colexios e institutos, cada certo tempo cambian os libros, o que ocasiona gastos de 300-
400€ para as familias. Imaxinade se tedes máis dun fillo e debedes facer fronte a todos estes
gastos.
Nós cremos que o sistema educativo debería ter en conta a opinión dos estudantes á hora de
facer reformas, xa que seremos os principais afectados. Isto sería un gran avance, debido a
que lles axudariamos a mellorar a situación e poderían coñecer de primeira man os problemas
que nos afectan.
Cremos que non pedimos tanto, só un sistema educativo que apoie a aquelas persoas que
realmente se esforzan por obter uns bos resultados, que sexa máis estable e xusto pero sobre
todo, necesitamos un sistema educativo que mostre a súa preocupación por axudarnos
durante a nosa preparación. Nós seremos o motor que, dentro de vinte anos, vai levantar o
país.

Ti que opinas, estamos ante un sistema educativo ou destrutivo?

Vanessa Moirón e Xiana Rego



O proxecto consiste en involucrar aos veciños
dos concellos de Mondoñedo, Abadín e
Lourenzá na mellora da situación dos
ecosistemas rurais na comarca.
Durante os últimos seis meses realizamos
estudos sobre especies autóctonas, entre elas
o moucho, a curuxa, os morcegos… para
despois iniciar un plan de acción.
Entre as actividades postas en marcha está a
concienciación da poboación sobre a
capacidade destas especies para controlar
pragas como os roedores, así como a
colocación de caixas-niño elaboradas por
nosoutros para facilitar a supervivencia de
exemplares destas especies.
A iniciativa partiu do noso profesor de
Bioloxía, Óscar Chao, quen nos propuxo a

idea, a cal nosoutros aceptamos con moita
ilusión. O grupo formámolo os oito alumnos
desta materia. Formamos un bo equipo, pois
todos traballamos en unión.
O noso paso polo concurso foi moi
gratificante. Representando o noso proxecto
asistimos Lidia Barreira e eu (María Bouso)
xunto co noso profesor Óscar Chao.

Alumnos de 1o BAC de Bioloxía e Xeoloxía do instituto San Rosendo de Mondoñedo acudimos a
Galiciencia, a maior feira científica escolar de Galicia celebrada en Ourense, co noso proxecto
““RReebbiinnxxee”” para a recuperación da biodiversidade na xeografía rural galega e fomos galardoados
co premio absoluto desta convocatoria.

O IES Plurilingüe San Rosendo de
Mondoñedo gañador absoluto de
Galiciencia 201 8.



A estancia no pavillón de Tecnópole durou tres días. Alí asignáronnos un stand onde estivemos
explicando o traballo que levamos a cabo durante os últimos meses.
O traballo foi moi esgotador. Polo noso stand non paraba de pasar xente e estabamos todo o
tempo falando pero…, como todo ten a súa recompensa, ao peche da feira levábannos de
visita. Una tarde visitamos Ourense e ao día seguinte leváronnos ás Termas de Outariz.
Pasámolo xenial e fixemos moitos amigos. Foi unha fermosa experiencia aínda que, coma
todas, ten os seus pros e os seus contras.

En canto aos contras, teño que dicir
que foi unha pena que solo
puidésemos ir dúas alumnas e un
profesor, xa que o resto dos
compañeiros estarían moi
contentos de poder gozar da
experiencia.

Como parte positiva tivemos a
oportunidade de interactuar con
outros institutos e coñecer os
proxectos que levaban, así como de
aprender a desenvolvernos soas,
sen a axuda de ningún adulto, ante
unha situación que para nosoutras
era totalmente descoñecida.

Para rematar, soamente quixera comentar que agora o que nos queda é traballar moito e con
ilusión para que o curso que vén participar na feira máis importante a nivel nacional,
Exporecerca, en Barcelona, oportunidade que temos ao ser galardoados co primeiro premio.

María Bouso



1 923. Cando os barcos de

Mondoñedo afundían hidroavións
Ben se pode pensar que é un engano o título deste artigo, pero non. No ano 1923, un barco
propiedade de industriais mindonienses afundía un hidroavión.
Esta é a rocambolesca historia do Espiñeira.
A principios de agosto de 1920 fundábase a Sociedade Mindoniense de Cabotaxe. Estaba
formada a súa directiva por un presidente, (o rexistrador da propiedade Antón Maseda
Bouso), dous conselleiros ( o avogado mindoniense Santiago Basanta Santomé e o propietario
e armador focense Xosé Reimunde Acevedo), dous conselleiros interventores (Manuel Díaz
Gómez e Ramón Fernández Balea), un secretario ( o mindoniense Xorxe González Redondo e
Serano) e un xerente (o focense Xeneroso López Lourín).
As sociedades de cabotaxe eran grupos empresariais que se formaban para a compra (ou
construción) dun ou máis barcos que despois se empregaban para o transporte, en réxime de
cabotaxe, de persoas e mercadorías, xa que era moito máis barato e rápido transportar
materiais por mar que por terra, tendo en conta o lamentable estado das estradas.
Aos portos da Mariña chegaban cereais, sal e abondoso material para as numerosas empresas
conserveiras que traballaban nesta zona. Dos nosos portos saía abundante peixe (tanto
fresco, como salgado ou en conservas) e madeira, empregada nas minas de carbón asturianas.

Unha das primeiras decisións que toma a
Sociedade Mindoniense de Cabotaxe é a
construción dun barco, O Espiñeira -
Mondoñedo, que se leva a cabo nos
estaleiros que os focegos Reimunde e López
tiñan no lugar da Espiñeira.
O día 3 de setembro de 1921 será botado
nun acto que semella máis unha festa que
unha botadura. Ao evento acode un gran
número de mindonienses e de focegos, que
será amenizado pola comparsa de gaiteiros
“Os Veiga”. Actuaba como madriña da
botadura a señora Dores Basanta (irmá de
Santiago Basanta e muller de Xosé
Reimunde, ambos conselleiros da
Sociedade), que regou con champaña o
casco do barco, todo prometía unha longa e
frutífera vida para o Espiñeira-Mondoñedo.

Botadura dun barco nos asteleiros da Espiñeira

O 22 de novembro de 1923 amerizaba na dársena do porto de Ribadeo o hidroavión da compañía
Sport tripulado polos irmáns (naturais de Arxentina) Xorxe e Andrés Parera.
Era a primeira vez que na Mariña se vía un aparato coma ese, feito que provocou que
autobuses, repletos de xente, se desprazasen ata Ribadeo para poder subir e voar, previo
pago, no hidroavión.
Este estaba ancorado no peirao ribadense de Figueirúa na noite do 25 de novembro cando o
Espiñeira-Mondoñedo, procedente de Asturias, decide fondear no mesmo lugar. Eran as 5 da
madrugada, dunha noite pecha, cando o barco choca contra o hidroavión e lle rompe as dúas
alas superiores e a do temón, provocando o afundimento do aparato.



A reparación, que tivo lugar no mes
seguinte, valorouse nun total de 15.000
pesetas (90 €), que daquela época eran
moitos cartos.
Pensemos que no ano 1934, momento no
que se disolve a Sociedade Mindoniense de
Cabotaxe, decídese vender o veleiro
Espiñeira-Mondoñedo en pública poxa. Nun
primeiro intre pedíase como poxa mínima
polo barco 12.000 pesetas, ninguén as deu.
Dous días despois vólvese á poxa, pero esta
vez por unha cantidade inferior á anterior.
Esta foi a corta vida do veleiro a motor
Espiñeira-Mondoñedo, propiedade da
Sociedade Mindoniense de Cabotaxe, que
ten como maior mérito o de ter afundido a
un hidroavión, cousa que non se pode dicir
de ningún outro barco.

Hidroavión como o afundido en Ribadeo.

Juan Ramón Fernández Pacios

Juan Ramón Fernández Pacios é responsable do Centro de Interpretación do Camiño Norte e
autor do blog http://ogabinetedefoz.blogspot.com/



Lembrando a Rosalía
Como cada ano, o 24 de febreiro, celebramos
no instituto o día de Rosalía, organizado polo
equipo de Normalización Lingüística coa
colaboración do equipo da Biblioteca e
dalgúns dos nosos compañeros.

Os alumnos do centro traen flores que
anuncian a chegada da primavera, as cales
son depositadas en cestos que se colocan na
entrada principal do instituto así como
poemas da autora homenaxeada.

O escenario, se o tempo o permite, é a
fachada principal do instituto. En caso de
choiva os actos trasládanse ó salón de actos.
No tempo que dura o recreo, uns 30 minutos
aproximadamente, lévase a cabo a lectura
dunha selección de poemas da autora
acompañados por música tradicional
interpretada por compañeiros que tocan a
gaita e outros instrumentos tradicionais.

Ó rematar o acto, os alumnos que así o desexen
recollen unha flor e un poema como lembranza da
homenaxe a unha autora que en menos de
cincuenta años de vida escribiu unha obra
extraordinaria empregando a lingua da Galicia
pobre.

Isto víñase realizando así durante os
últimos anos, pero este quixemos darlle outra
imaxe e levamos a cabo algún cambio para non
caer na monotonía. Entre as novidades cabe
destacar o concurso de decoración das portas das
aulas, no que resultaron ganadores os alumnos
de 2o de PMAR.

Outra innovación foi a do lugar da
representación, que se trasladou ó salón de
actos. Alí procedeuse á lectura íntegra do Conto
galego, obra escrita por Rosalía e lída por algúns
alumnos de 1o de BAC. Nesta ocasión tamén
prescindimos das interpretacións musicais.

Desde o meu punto de vista, creo que foi
unha boa opción o do cambio de ubicación xa que
no salón de actos os alumnos e os profesores
están máis atentos ao que se está lendo e
distráense con menos facilidade.

María Bouso Posada

Agora só nos queda pensar en máis
novidades para introducir na próxima
homenaxe. Algo xa temos en mente e
esperamos que na próxima ocasión nos
acompañe a nosa organizadora e
profesora Luz Galocha.



Un instituto no Canadá

A idea da Consellería de Educación
ao enviar ao profesorado facer este
tipo de estancias é que aprendamos
dun dos sistemas educativos mellor
valorados no mundo. O que non sei
é se son conscientes de que a
aprendizaxe resulta moito máis
global e bebe de moitas fontes, non
só a estritamente educativa.
O instituto de Ottawa no que
estiven, igual cá propia cidade, é un
crisol de culturas. Había alumnado
procedente de moitas nacións e por
moi diferentes motivos. Os
estudantes da China pagan por
estar alí aprendendo o inglés e as
materias que se imparten e que son
do máis diversas. Viven en familias
que os tutelan durante ese tempo e
que, en moitos casos, loitan por
entender a estes rapaces de cultura
tan diferente. Coñecín a unha
rapaza mexicana en similares
circunstancias, cunha situación
familiar persoal adversa. Chegou
fuxindo desta e ía retornar ao seu
país antes de rematar a estancia
porque non lograba atopar o cariño
que tanto precisaba. Tamén unha
rapaza das Canarias cunha bolsa de
estudos que estaba feliz de poder
vivir, coma min, esta experiencia
sen grandes complicacións.

Poder pasar un mes en Canadá como profesora aprendendo da súa
cultura, as súas xentes e o seu sistema educativo foi unha gran
fortuna. É difícil enumerar a cantidade de aprendizaxes deste tipo de
experiencias, pero a sensación que un ten uns meses máis tarde é de
medranza persoal e profesional. Tomar distancia e coñecer novas
xentes e lugares fai que un aprenda a estimar máis, se cabe, o propio.

Moitos estudantes proceden de familias de Turquía,
Marrocos, Rusia ou outros países do leste que
emigraron a Canadá en busca de melloras laborais. A
súa situación non parecía moi distinta da dos galegos
que hai décadas fixeron o mesmo, ou dos emigrantes
que agora chegan a España. Tamén hai unha gran
cantidade de estudantes que proceden de Siria ou,
xa podemos dicir, desa terra de ninguén que son os
campos de refuxiados, nos que viviron, en moitos
casos, anos, sen escolarizar e sen ter esa vida que
tan “normal” nos parece. Son rapazas e rapaces con
experiencias que non podemos nin imaxinar, que
calan porque non queren falar ou porque aínda non
saben expresarse en inglés, pero que teñen
comportamentos que nos fan meditar, como que con
quince anos non saben nada do que é a vida escolar;
non colleran nunca un lapis.



A cantidade de testemuñas sobre
desarraigamentos e acollementos que puiden
escoitar chegoume de xeito contraposto e
contraditorio. A vileza do ser humano que
abandona e esquece vai da man da súa bondade
para axudar e resolver os casos máis
desesperados. É certo que a construción dun
país, como o Canadá, a base de tantas
nacionalidades diferentes non parece ser algo
que se poida deixar ao azar. A convivencia de
culturas, relixións e razas tan diversas parece
posible, pero seguro que non é fácil. Cando lle
preguntei a Ingrid, a rapaza mexicana cuxa
casa me foi asignada para a miña estancia,
como é o proceso que debe seguir unha persoa
que chega ao Canadá dun campo de
refuxiados, que foxe dun país en guerra ou
que pide asilo político ou simplemente que
chega como inmigrante para traballar, a
resposta sorprendeume por clara e libre de
grandes dificultades.

Podemos preguntarnos se era unha altruísta,
unha excepción ou caso especial, pero ela
obtiña algo a cambio a parte da satisfacción de
estar a axudar a xente que, coma ela anos
atrás, estaban intentando afacerse ao novo e
frío país. O labor dos voluntarios en Canadá é
valorado non só socialmente senón tamén
cando procuras un traballo. De feito, os
estudantes do instituto tiñan que ter feito un
determinado número de horas de traballo como
voluntarios para poder obter o seu título.
Non deixa de ser ao final un caso de
motivación organizada. O país precisa
poboación, sobre todo en zonas de densidade
demográfica moi baixa e por iso ofrece
acollemento. A propia poboación do país
implícase na procura do benestar dos que
chegan a cambio dun certo recoñecemento e,
dese xeito, aprenden a coñecer ao outro, ao
que vén de lonxe, a ese que, por descoñecido,
provoca desconfianza.

A base está na axuda mutua. Parece que
existen unhas grades organizadas polas
institucións gobernamentais que
promoven o voluntariado da poboación que
xa leva un tempo asentada no país e que
serven de camiño para o asentamento e
benestar dos recentemente chegados. A
miña anfitrioa era a “madriña” dunha
familia siria que, coma outras en similares
circunstancias, recibiría unha casa e unha
cantidade de cartos durante un ano,
período no que tiñan que buscar traballo
porque logo xa eran responsables de cubrir
os seus gastos. Ingrid axudáballes cos
asuntos máis cotiás como o colexio dos
nenos ou trámites que parecen fáciles no
teu país, pero que non o son nun alleo,
como comprar un coche. Visitábaos unha
vez por semana e ás veces invitábaos á súa
propia casa.

MMooiittooss eessttuuddaanntteess pprroocceeddeenn ddee ffaammiilliiaass ddee TTuurrqquuííaa,, MMaarrrrooccooss,, RRuussiiaa
oouu oouuttrrooss ppaaíísseess ddoo lleessttee qquuee eemmiiggrraarroonn aa CCaannaaddáá eenn bbuussccaa ddee mmeelllloorraass
llaabboorraaiiss

OO llaabboorr ddooss vvoolluunnttaarriiooss eenn CCaannaaddáá éé vvaalloorraaddoo nnoonn ssóó ssoocciiaallmmeennttee sseennóónn
ttaamméénn ccaannddoo pprrooccuurraass uunn ttrraabbaalllloo.. DDee ffeeiittoo,, ooss eessttuuddaanntteess ddoo iinnssttiittuuttoo
ttiiññaann qquuee tteerr ffeeiittoo uunn ddeetteerrmmiinnaaddoo nnúúmmeerroo ddee hhoorraass ddee ttrraabbaalllloo ccoommoo
vvoolluunnttaarriiooss ppaarraa ppooddeerr oobbtteerr oo sseeuu ttííttuulloo..

Á súa vez, no “estranxeiro” debe medrar
un sentimento de agradecemento e de
pertenza ao país que o acolleu, que o
retornará con outros coma eles no futuro.
Eu tamén vivín na miña persoa ese espírito
de cooperación e axuda “(des)interesado”.
Como profesora galega chegada ao Canadá
para observar o sistema educativo, foime
asignado un instituto que me acolleu con
absoluta amabilidade. Moitos profesores
me permitiron a asistencia ás súas clases,
me explicaron o funcionamento do centro
ou das súas materias e me permitiron
participar activamente nelas. Antes ca
min, houbera outros profesores en
función similar



Por outra banda, cando xurdirá nas nosas
institucións nacionais e europeas ese
espírito cooperativo e xeneroso que xa
temos os galegos de nós sen necesidade
de recibir nada a cambio? Chegará o
momento en que tamén eles amosen
xenerosidade e sentido común cara a
tantas persoas que chegan a diario en
pateras e os refuxiados que precisan de
nós?

E se alguén quere saber sobre o sistema educativo do Canadá que é moi interesante, pero na
miña opinión, non tan marabilloso como nolo pintan, aquí vai a dirección do meu blog:

https://anaottawapiale2017.blogspot.com.es/

Ana Belén López

Eu sabía que non había cartos polo medio, así
que a miña curiosidade levoume a
preguntarlle ao xefe do departamento de
inglés, Mr. James Risk, que obtiñan eles a
cambio de ter unha persoa que, en principio,
non lles ía aportar nada e que supuña un
traballo extra para eles. Resultou ser un caso
máis de “eu te dou, se ti me das”. Os
dirixentes de educación pedíanlles que nos
acolleran e, a cambio, o instituto obtiña
outros servizos cando os precisaban. Ao fin,
outro caso de motivación e intercambio
“(des)interesado”.
Volvendo ao caso da educación, que foi o
motivo polo que a Xunta me enviou a Canadá,
que é o que aprendín de todo isto?
Aprendería eu algo para saber motivar ao
alumnado? Que terei que darlles a estes
rapaces e rapazas para lograr que medre
neles a necesidade de aprender e que ao final
lles faga medrar como persoas e así eles o
vertan na sociedade?



Ao igual cá outros anos, os alumnos/as do I.E.S. San Rosendo de Mondoñedo, participamos na
tradicional viaxe á estación de esquí Vallnord en Andorra dende o día 16 – 23 de xaneiro.
A nosa xornada comezaba cun almorzo ás 7:30 da mañá. A continuación íamos a unha clase de
esquí con monitores, facendo unha parada para comer e seguir esquiando ata o peche das
pistas. Finalmente marchábamos para o hotel e tiñamos tempo libre.
A experiencia é fantástica, por moitas razóns, entre elas podemos dicir que é unha actividade
deportiva, onde a amizade do grupo fixo que cada ano se fixese máis forte, xa que algúns de
nós levamos viaxando varios anos, tamén visitamos Caldea, fomos ao cine e ademais tamén
puidemos compartir conversacións, bromas, risas, e o máis importante, a nosa amizade.
Ao participar varios anos, quizais fose este o mellor ano, pola seguridade que levaba
esquiando.
Quero dar as grazas en nome do grupo e meu a todo o profesorado: Mariajo, Óscar , Cristina e
tamén ao noso conserxe Modesto, que entre todos fixeron posible que este grupo de alumnos
puidésemos desfrutar dunha semana practicando deporte.

Martiño Castiñeira Carracedo

Viaxe a Andorra.



Do 20 ó 26 do pasado mes de xaneiro, alumnos de 3o e 4o da ESO e 1o e 2o de BAC tivemos a
oportunidade de viaxar ó Principado de Andorra e vivir unha experiencia emocionante
deslizándonos polas pistas de Pal Arinsal.
Se a viaxe en autobús se nos antollaba longa, exasperante e incómoda; esta consideración non
podería estar máis lonxe da realidade, pois o traxecto estivo amenizado polo dueto de Chisco e
Pana, que nos interpretaron o gran éxito Aquí de chistes y de “yepas”. Amais, puidemos
deleitarnos coa vista das preciosas paisaxes que nos outorgou o noso país, especialmente á
aura do amencer. Tamén queremos resaltar que supuxo unha ocasión idónea para
confraternizar entre compañeiros.
Unha vez nas pistas, totalmente equipados, dispuxémonos a desafiar as pendentes brancas
que tiñamos en fronte. Nas dúas primeiras horas de actividade estivemos acompañados por un
monitor que nos instruía naquelas nocións que deberiamos empregar pola nosa conta no resto
da xornada. Xamais un impacto fora tan divertido nin raudo. Sen dúbida, unha vivenza chea de
adrenalina.
Para paliar a tensión muscular, resultado dunha intensa e implicada actividade física, acudimos
ó balneario Caldea, onde puidemos gozar duns relaxantes, distendidos e distinguidos
momentos de compañeirismo nos variados espazos á nosa disposición.
No intervalo horario desde a chegada da estación, no que o traxecto estivo engalanado polos
pasodobles dun compañeiro, ata a cea, contabamos cun tempo libre que moitos decidimos
aproveitar para descansar, saír camiñar para coñecer mellor o centro da cidade ou realizar
algunhas compras.
En resumo, tratouse dunha semana intensa que non puidéramos ter vivido de non ser polo
equipo directivo, cuxa organización agradecemos de forma moi especial a Mariajo, que
desafortunadamente non nos puido acompañar nesta ocasión e, por suposto, ós profesores
que viñeron connosco. Por iso, queremos referir un agradecemento especial a Cristina, quen
tanta axuda nos brindou; a Óscar, polos ánimos e confianza que infundiu nos principiantes e ó
noso apreciado bedel Modesto, pola súa confiabilidade e o seu sabio consello.

José Juan e Victoria Andrea Veiga Maseda

Semana Branca.



Pablo Maseda
Este é o cuarto ano no que un estudante do IES San
Rosendo consegue unha bolsa da fundación Amancio
Ortega para estudar un ano en Estados Unidos ou Canadá.
Pablo Maseda, alumno de 4o ESO, foi entrevistado pola súa
compañeira Lucía Muíña (3o ESO A) sobre a súa
experiencia solicitando a bolsa e sobre as súas
expectativas para o ano próximo.

EEnn qquuee ccoonnssiissttee oo pprrooggrraammaa??
A FAO (Fundación Amancio Ortega) concede todos os

anos 500 bolsas en toda España, das cales 80 están
reservadas para alumnos galegos, para estudar en
Norteamérica dez meses o que equivalería aquí a 1o BAC.
Repártense metade para Canadá e metade para Estados
Unidos. Este programa de bolsas instaurouse en 2009 e
dende aquela a elección do país no que se estudaría

deixábase en mans do alumnado, pero a partir de este ano sería por sorteo (a min tocoume
EEUU, por sorte). Para poder presentarte debes ter unha media de 3o ESO superior ao 7, e ao
8 en Inglés. Unha vez cuberto o formulario, asígnaseche unha data e hora determinada para
facer o exame escrito, normalmente en Santiago en fin de semana. Esta proba non é
excesivamente complicada, do nivel que temos na clase diría eu; desde logo que non fai falta
estudar para ela. Pretende imitar ás actividades que se farían nunha clase calquera de fala
inglesa, para saber se seriamos capaces de seguila. Todos os que aproban este exame pasan á
segunda fase, na que se ten en conta a nota do mesmo, a media de 3o e a renda familiar. Con
iso faise a un baremo e son escollidos 1500 candidatos de toda España, 240 en Galicia. E xa
para a última proba os elixidos deben preparar un monólogo de tres minutos sobre o tema que
se desexe e responderán a preguntas sobre a vida nos novos países realizadas polos
examinadores. E de aí selecciónanse aos 500 afortunados que gozarán dese ano de estudos no
estranxeiro.

CCoommoo ffooii aa eexxppeerriieenncciiaa ddaass pprroobbaass?? CCoommoo ttee sseennttííaass??
Sinceramente, non sei que dicirche. No exame escrito estaba tranquilo, en xeral todos os que

o fixeron na miña rolda o estabamos; saín rápido e contento. O problema chegou cando me
tocou facer a proba oral. Este exame realízase por Skype; asígnaseche unha hora e día
determinado e esperas a que os examinadores te chamen. A verdade é que a min tocoume
unha boa quenda: o segundo día a partir das 5 da tarde. E tanto que boa, ás cinco e dous
minutos xa estaban a chamarme. Collín tranquilo, porque daquela non sabía que non ía chegar
tan ben á fin da proba. Tras cortarme cando aínda non levaba nin metade do monólogo dito,
comezaron a facerme as preguntas. Eu contestábaas baixo o meu criterio, pero parecía que as
examinadoras non concordaban comigo, a xulgar polos seus xestos e caras. Rematei o exame
bastante nervioso e desanimado.



TTrraass aa úúllttiimmaa pprroobbaa,, cchheeggaacchheess aa ppeennssaarr nnaallggúúnn mmoommeennttoo qquuee nnoonn ttee ccoolllleerrííaann oouu xxaa ttiiññaass oo
pprreesseennttiimmeennttoo ddee qquuee eerraass uunn ddooss eelliixxiiddooss??
Dende que completei o formulario para apuntarse estaba bastante confiado e cría que ía ter
sorte, a verdade. De feito os meus amigos xa estaban cansos de escoitarme dicir que o
seguinte curso estaría en EEUU, hahaha. Sempre estiven convencido do meu pase, ata que
rematei a proba oral. Como xa antes dixen, á fin dese exame sentinme realmente
angustiado, e cría que aí se desvanecían as miñas oportunidades de viaxar e cumprir o que
agora é o meu soño. Mais non, os xestos das examinadoras non foran un presaxio do meu
destino. Por sorte pasei a fase e conseguín a miña praza dentro dos 500 bolseiros. Ao final
miña nai tiña razón e só me estaban probando para ver como reaccionaría eu ante situacións
complicadas.

MMooiittaass ppeerrssooaass ppeennssaann qquuee uunn aannoo ffóórraa eessttuuddaannddoo,, tteennddoo eenn ccoonnttaa qquuee oo sseegguuiinnttee ccuurrssoo éé oo
úúllttiimmoo,, nnoonn éé mmooii aapprrooppiiaaddoo.. TTii qquuee ooppiinnaass??
Dende o meu punto de vista, case é máis unha vantaxe que unha desvantaxe. Estar un ano

enteiro fóra da casa, sen xente coñecida que che axude ou te apoie nos momentos difíciles.
Nesta experiencia adquírese unha madurez, independencia e capacidade de decidir sobre un
mesmo incrible, imposible de conseguir continuando coa túa vida diaria. Penso que estes
valores son tan importantes ou máis que un bo nivel académico, porque ao fin e ao cabo son
os que vas utilizar para afincar as raíces do teu futuro en calquera ámbito. E si, é certo que
estudar un curso completo nun idioma estranxeiro e dentro dun sistema educativo que
supostamente ten un nivel inferior ao noso non pode ser favorecedor no ámbito estritamente
académico, pero como nos ensinaron nas xornadas de orientación realizadas pola FAO xunto
coa axencia de estudos no estranxeiro FSL, se se quere pódese, e ao regresar poderemos
seguir o ritmo dos nosos compañeiros sen problema grazas ás novas cualidades que
adquiriremos co noso ano en Norteamérica que antes mencionei.

EEssttaarrááss lloonnxxee ddaa ttúúaa ccaassaa dduurraannttee uunn aannoo.. QQuuee sseerráá oo qquuee mmááiiss bbootteess eenn ffaallttaa uunnhhaa vveezz aallíí??
Esta é unha das preguntas que recibo máis frecuentemente, e debo dicir que prefiro non
pensar niso. Para que? Vou ter moitísimo tempo para botar de menos, non quero malgastar o
tempo que me queda aquí coméndome a cabeza desa maneira. Pero de todas formas, para
ofrecer unha resposta, será o típico: familia, amigos, a vida diaria en xeral. Pero creo que
non nos debemos preocupar por iso, simplemente desfrutar da nosa estancia alí e aproveitala
ao máximo porque o máis probable é que nunca se volva a repetir. Ai, unha cousa importante
que se me esqueceu: a comida. Creo que me vou acostumar á maioría da de alí, pero sei que
me vai custar deixar por un ano alimentos como o queixo, o pan “de verdade”, o marisco...
Vou ter que importar algo.



QQuuee ooppiinnaass ddaa vviiddaa aammeerriiccaannaa?? CCrreess qquuee ttee aaddaappttaarrááss rrááppiiddoo oouu qquuee cchhee lleevvaarráá uunn tteemmppoo??
A vida americana é máis parecida á nosa do que cremos. Ao fin e ao cabo somos todos
persoas do mesmo planeta e aínda que hai aspectos distintos, sempre te acabas adaptando,
ou iso espero. Un tema que acostuma saír con bastante frecuencia neste tipo de cuestións é
a relixión. A maioría dos estadounidenses son cristiáns protestantes, mais existen
abundantes grupos de mormóns, que adoitan apuntarse como familias de acollida para
estudantes de estranxeiros, como o son eu. Os mormóns practican unha relixión descoñecida
para nós, pero non por iso peor que a nosa. Intento buscar sempre a parte positiva destes
temas, e neste caso diría que convivir con persoas de distintas crenzas relixiosas pode ser
unha fonte de enriquecemento brutal, xa que abre a mente a costumes e hábitos novos que
poden servir de axuda nun futuro, quen sabe. Espero adaptarme rapidamente á miña nova
vida nos Estados debido a que creo que canto máis sumerxido estea nela máis vou aproveitar
e gozar da experiencia, por iso tamén quero desconectar un pouco da miña vida en España.
Nas orientacións dixéronnos que un dato curioso para saber se de verdade estamos
conectados coa vida americana é o feito de soñar ou pensar en inglés. Agora semella estraño,
pero alcanzar ese estado o antes posible!

TTeess aallgguunnhhaa pprreeffeerreenncciiaa eenn ccaannttoo aaoo ddeessttiinnoo oouu ddáácchhee iigguuaall?? PPoorr qquuee??
No fondo, dáme igual. Claro que teño algúns estados predilectos (Nova York, Florida,

California... o soño de calquera) pero tampouco estou pechado a eses. Algunhas
características concretas si que sería interesante que o meu estado as contraese, como por
exemplo temperaturas medias ou licenza de armas prohibida, pero estou aberto a todo. Eu
apunteime a este programa co pretexto de vivir algo completamente novo e ao que non estou
acostumado, para probarme a min mesmo e adquirir coñecementos e cualidades que non
sería capaz doutra forma. Quero que sexa unha sorpresa, algo inesperado que me deixe coa
boca aberta, e que non poida imaxinar o meu día a día alí ata vivilo na miña propia pel.
Imaxínaste que de hoxe nun ano estea nun rancho enorme en Texas axudándolles aos meus
host parents co gando, a 35o á sombra?

QQuuee eessppeerraass aattooppaarr nnooss EEssttaaddooss UUnniiddooss?? QQuuee eexxppeeccttaattiivvaass tteess ppaarraa oo sseegguuiinnttee ccuurrssoo??
Como acabo de explicar, prefiro non esperar nada. As expectativas normalmente vense
frustradas nestes casos, así que quero deixar que as cousas veñan sen eu estar preparado
para a súa chegada e saber reaccionar ante elas. Non quero que nada me faga non poder
desfrutar a tope do curso estadounidense.

GGuussttaarrííaacchhee eennggaaddiirr aallggoo mmááiiss??
Tan só querería dar as grazas a todas e cada unha das persoas que fixeron posible que eu me
presentara a este programa de bolsas e que aguantan día a día a miña emoción e ganas de
irme, aínda que sei que a moitos deles lles vai custar deixarme ir (que a min tamén non
vaiades pensar). E tamén aproveito para animar a calquera que estea lendo esta entrevista e
queira ser testemuña de algo completamente novo e diferente na súa vida a que participe no
programa que seguro que hai sorte. De feito, espero estar sendo entrevistado pola próxima
bolseira mindoniense jajaja. Moita sorte e moitas grazas, Lucía. Vémonos o ano que vén!
Grazas pola entrevista. Que teñas un moi bo curso!

Lucía Muíña Ramil



Un dos puntos clave desta obra xira en torno á protagonista, Lola, que lle dá nome á obra. Ela
era unha modesta costureira que, aínda sabendo as desgrazas que lle traería, acabou
namorada dun republicano chamado David, co cal formou unha familia. David foi fusilado
tempo despois como consecuencia dos seus ideais, deixando a Lola e os seus fillos
desamparados. Lola vai ter que pasar por unha serie de feitos amargos para lograr saír
adiante.
Todos estes acontecementos pasados saen á luz co compromiso de Teresa, filla do garda civil
que fusilou a David, é David, fillo de Lola e o fusilado. Cando deciden contar a boa noticia ás
súas respectivas familias, a única resposta que reciben son obstáculos e mentiras que ocultan
a verdadeira razón pola cal non queren que casen.

Despois falamos co creador desta obra e con algúns dos personaxes máis relevantes.

CCoommoo ssee vvooss ooccoorrrreeuu ffaacceerr eessttee ppeeqquueennoo hhoommeennaaxxee ááss mmuulllleerreess ddaa ééppooccaa ddoo ffrraannqquuiissmmoo??
Nós inspirámonos principalmente na “La Tertulia”, un blog, e no libro de Montse Fajardo e
mais Xosé Álvarez Castro, Os anos do medo.

IIddeennttiiffiiccááddeessvvooss ccooss vvoossooss rreessppeeccttiivvooss ppeerrssoonnaaxxeess??
Si, pero só co mestre e coa Lola. Ámbos os dous son os máis desfavorecidos, os que máis
teñen que loitar para saír adiante.

Os actores de
"A Lola"

O venres 13 de abril, o grupo Avelaíña Teatro acercouse ata o IES San Rosendo para
representar a súa obra “A Lola”. Esta destaca pola súa temática, que se centra na represión
franquista que sufriu o pobo galego.



CCrreeddeess qquuee ppooddeeddeess iinnfflluuíírr nnoo ppúúbblliiccoo eessppeecciiaallmmeennttee nnaa xxeennttee nnoovvaa??
Cremos que si, todo o mundo debería coñecer o noso pasado, porque este é colectivo e, aínda
que non o pareza, pode chegar a afectarnos a todos dunha maneira ou outra

EEssttáánn aammbbiieennttaaddooss eesstteess ffeeiittooss nnaallggúúnn lluuggaarr oouu ééppooccaa ddeetteerrmmiinnaaddooss??
Realmente, podía ser en calquera lugar de Galicia ou España, durante esa época.

OOss ppeerrssoonnaaxxeess tteeññeenn ffoonnddoo rreeaall??
Non están baseados en persoas concretas, pero son reais na medida de que isto ocorría, e
máis veces do que nos gustaría admitir.
É unha obra moi realista, que te mete de cheo na vida desa época amosando os aspectos máis
desagradábeis e duros. É difícil asumir que todo iso ocorreu pero ao velo representado,
dalgunha forma todo ese pasado se fai máis real.

Belén Ramos Campos
Natalia Fernández Fernández



WWee iinntteerrvviieeww oouurr AAuuxxiilliiaarr,,

AAyyeesshhaa WWaaddhhaawwaann

AAddrriiaannaa MMoorráánn:: WWee aarree ggooiinngg ttoo iinntteerrvviieeww AAyyeesshhaa,, oouurr EEnngglliisshh ““aauuxxiilliiaarr”” tthhiiss yyeeaarr.. WWee wwaanntt ttoo
lleeaarrnn aa bbiitt mmoorree aabboouutt hheerr..

RReebbeeccaa LLóóppeezz: Where do you come from?
AAyyeesshhaa: I was born in the United States and returned there to attend university in Chicago,
Illinois. But I spent most of my growing up years in New Delhi, India, and I think I identify with
India more than anywhere else.

CCaarroolliinnaa GGiimméénneezz: Have you got any brothers or sisters?
AAyyeesshhaa: Yes, I have a younger brother named Rohan. He lives in New Delhi and just finished a
Bachelor’s degree in Economics, although his first love is football!

AAnnxxoo EEddrroossaa: Why did you decide to work as a language assistant?
AAyyeesshhaa: I spent a trimester abroad in Barcelona while I was a student at the University of
Chicago. I enjoyed seeing new places and learning Spanish, so when I graduated I decided to
return to Spain! I also love teaching and being around younger people, so this opportunity
seemed perfect for me.

NNaayyaarraa CCaammppoo: Why did you choose Galicia as your destination?
AAyyeesshhaa: I love green, hilly landscapes like those you have here in Galicia. I was also interested
in the Galician language and culture. I was curious whether people felt more Galician or more
Spanish, or both, especially because I sometimes have similar questions about myself.

DDiieeggoo RRiivvaass: What parts of Galicia have you visited?
AAyyeesshhaa: I’ve been to all the major Galician cities except Vigo and loved them, although my
favourite is still Lugo, where I live. Maybe I’m biased – that Roman wall is just so cool! I’ve also
visited a lot of smaller towns in every province except Pontevedra, because there aren’t as
many buses there from Lugo. And of course I spend a lot of time walking around beautiful
Mondoñedo!



RReebbeeccaa López: What did you like most?
AAyyeesshhaa: I recently walked the Camino from Santiago to Fisterra and got to see some beautiful
towns and landscapes on the way. It was a wonderful experience and one that I hope to
repeat. Other highlights have been the hot springs in Ourense, the Ribeira Sacra region, the
Praia das Catedrais (although I wasn’t able to get down to the beach) and the Parque do
Pasatempo in Betanzos.

CCaarroolliinnaa GGiimméénneezz: What are the most notable differences between Spain and your country?
AAyyeesshhaa: Spanish society sometimes reminds me more of India than the United States,
because in India also people are very close to their families and tend to live at home longer.
An important difference is that in Spain you have a good public healthcare system that takes
care of everybody, which is something the US is lacking. I also notice that Spanish cities are
more pedestrian-friendly than American cities, where you almost always need a car even to
buy food from the supermarket. Another difference is that Americans and Indians tend to like
spicy food much more than Spaniards!

AAnnxxoo EEddrroossaa: What will you do now? Will you continue here or move to another country?
AAyyeesshhaa: It seems most likely that I will return to the US. I hope to find an internship in the
book publishing industry in New York City, since reading is one of my favourite things on
Earth. But I will miss Spain a lot!

NNaayyaarraa CCaammppoo: What would you like to tell us about you that we don’t know yet?
AAyyeesshhaa: I am quite good at hula-hooping!
DDiieeggoo RRiivvaass: Thank you very much, Ayesha. We wish you the best!

Thank you very much Ayesha.
We wish you the best!
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CORES

GRIS
Amo a cor gris porque nin é negra nin branca.
Ámoa porque non é nin boa nin mala, pero pode ser máis boa que mala ou viceversa.
É ben do país, pois depende de todo: da cor negra e da cor branca.
Ámoa porque representa o antigo e asolágao de cor tan só cos xestos humanos, e
evoca tamén a modernidade e a elegancia.

A branca e a negra non pegan con todo, pero a gris si. A gris pode tinguir de
dramatismo unha fotografía e alegrarte deixándoche xogar coas súas tonalidades.
A gris é a cor da miña prenda favorita e tamén a cor do meu caderno de
matemáticas. É dual.
A gris é a cor do cemento, que se seca en ti te retén e senón che deixa camiñar ca
música nos cascos. É unha cor con propiedades magnéticas.
Amo a cor gris porque non ten por que ser gris. Pode ter cor e ser gris coma a
realidade ou pode ser gris pero ter cor coma a foto da voda dos avós.

MARRÓN
Amo a cor marrón
porque é a cor do lodo
que desprenden as xemas dos dedos
mentres corro e o limpo
nas paredes de cal que me tinguen a roupa.

Amo a cor marrón
porque é a cor de Mondoñedo,
dos camiños que viron medrar a miña pegada
e da man de quen amo tamén.

Amo a cor marrón
porque é a das follas que enchen os soutos
mentres remexemos no chan
para atopar a chave que nos rouba a liberdade
mentres nos aloumiñan con linguas bífidas
que traen no oco palabras que non se entenden.

Amo a cor marrón
porque é a cor da ambigüidade:
• da natureza que máis quero
• e dos residuos que saen pola boca do noso país,

que nin noso,
deles.

Iria Rivas

VIOLETA
Amo a cor violeta,
porque é a cor do feminismo
e das túas mans frías.

Amo a cor violeta,
porque é a cor do negrón
que as túas mans espidas fan en min.

Amo a cor violeta,
porque é a cor das miñas meixelas
cando me pos en evidencia diante dos teus
amigos.

Amo a cor violeta,
porque é a cor das paredes
que cada día senten a labazada.

Gústame a cor violeta,
porque xa non é a cor das nenas,
senón das mulleres.

Gústame a cor violeta,
gústame ser libre.



M
O

N
D

O
Ñ

E
D

O
E

P
O

E
SIA

AO QUE COMPARTE COMIGO O SITIO

A dor anega as beiras dos camiños.
A dor baixa polas autopistas, sobre os grandes monumentos, arrinca as placas das rúas
coma un tsunami de sangue e espiñas.
A dor é unha árbore núa de ramas afiadas coma unha gaiola de estrelas.
Compañeiro, que vai ser dos paxaros cando nos rouben o ceo?
A onde irán os poetas cos seus ventres de lúa
agora que sabemos que o caravel no fusil non sobrevive a detonación?
Sempre que te penso empezo polas mans.
Na cidade da vergoña necesitaremos mans
contra eles que viven en torres de dentes de leite,
que dende os seus tronos amargos contan billetes con gusto a metal,
que teñen rabos longos e van á cama ó amencer,
que cheiran a rosas podres e morte de escuma,
que redactan o seu currículo de crimes pausadamente,
despreocupadamente,
os escravistas de pombas,
os cazadores de incenso,
os carteiristas de vidas,
inimigos do sol e do raio.
Ti que compartes comigo o sitio, non abras a porta esta noite cando chamen.
Xa chega con que o teu corpo sexa un memorial de aldraxes,
non necesitamos máis sangue coagulada como munición contra as súas ventás.
Compañeiro, xa temos un mártir para cada día do ano.
É suficiente.
Fóra chove xordo e oco coma unha sucesión de corpos alados caendo en cada porta.
Cando esteamos debaixo da terra os bandidos xa non nos verán,
pero aínda non estamos.
Quero dicir que a dor corre por debaixo das pontes
pero hai pontes.
Que a lama anega o mundo pero existen os poetas.
Na cidade sitiada murcháronse os fusís. Docemente.
Dun lado a outro do refuxio encóntranse os ollos. Fonte de fío dourado e sombra
alleada.
Amodo. O ruído branco entre os bombardeos é un vestido de noite.
Nunha esquina unha nai ensínalle ao seu fillo o nome do furacán.
Mentres existamos nós ha de existir o reino.
O reino das camelias. O reino das non-coroas.
Quero dicir a resurrección da palabra en loitada.
Quero dicir o vento.
Quero dicir, que mil millóns de corpos e cen dedos acusadores son demasiados para
que a torre siga en pé.

Carmen Pavón
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Volvemos nós noutras Quendas
Aquí, diante a catedral
sexa ben ou sexa mal
co propósito de emenda,
obrigando a addenda
dos que eramos antano
pois dende o pasado ano,
cambiamos dalgún xeito,
e ben torto, ben dereito,
outros camiños levamos.

Mais non vos preocupar...
Contareivos que pasou
historias coas que eu dou
que leccións quérennos dar.
O conto heivos narrar
dalgún rapaz “dos mellores”,
deses que son “superiores”,
de bo corpo e de bo berce
alguén cun só alicerce:
“Hoxe: máis 2 seguidores”

Foto sen a camiseta,
con moito cancelo xunto.
Hai que facer contrapunto
e amosar a boa tableta.
“#XimnasioPorqueMePeta”,
Gústames observadores,
dos regatos de suores
retocados coa paleta,
conseguindo a súa meta:
“Hoxe: máis 3 seguidores”

Un novo challenge nas redes,
non implica deterxente,
mais simula estar doente
para as bromas que vedes.
E aínda que dano facedes,
nalgúns textos agresores
ten unhas metas maiores
que van sumando amodiño,
facendo grande o camiño:
“Hoxe: máis 10 seguidores”

A radio segue berrando
novas de bombas e mortes,
mozos que perden o norte...
devagar vaina apagando.
Hoxe vlog no campo arando,
cuns planos encantadores,
con boas vistas exteriores:

“En el campo con mis padres:
acaba en un gran desmadre”
“Hoxe: máis 100 seguidores”

Case mellor, castelán!
Gústalle falar galego,
mais é “lengua de labregos”
e non se entende ao gravar.
Coa identidade atrás,
esquecida nos rigores
do servizo aos subscritores,
haiche que ser moi polémico
e seguir o mal endémico:
“Hoxe: máis 100 seguidores”

Imos no pico da onda,
e así en liñas xerais...
“Si me dejais tantos likes
haré lo que tanto os mola”
E mentres xoga coa bóla,
escoita aos seus clamores,
pedindo cousas maiores:
-Rápate, arrisca máis
outro vídeo cos teus pais-:
“Hoxe: máis 1000 seguidores”

Na procura do millón,
sobe ao derradeiro andar,
pra boas fotos sacar,
dende o alto do balcón.
Ao topar a posición,
esvara nos cobertores
e cae contra os corredores
escachando o ser total
e acabando no hospital:
“Hoxe non hai seguidores”

Pois non hai maior desfeita
que crer na rede virtual
como o único real
da nosa vida maltreita.
As sociedades rexeitan
atenderen os queixumes
namentres danzan no cume
da montaña do pracer,
co aparello de lecer
que enche a mente de estrume.

José M. Merino



Voces da Paula
O pasado mes de outubro de 2017, durante a
celebración número 861 das San Lucas en
Mondoñedo, tivo lugar o festival de música
Voces da Paula por terceiro ano consecutivo. O
festival xurdiu no 2014, grazas á iniciativa de
Fran Bouso que, xunto coa comisión de festas
e a Escola de Música, conseguiron facer
posible esa primeira edición, moi desexada
para Mondoñedo. Neste primeiro festival
estivo presente Mari Carmen Lage cunha
canción da súa autoría chamada “ Sempre
Mondoñedo”, a cal se converteu nun himno
para todos os mindonienses despois da súa
actuación en Voces da Paula. Xunto a ela,
tamén estiveron sobre o escenario artistas
como Mónica Barreira, Silvia Campos, Fabián
Pardo, Daniela Mangas, Pablo Maseda...,
entre outros. Todos eles foron moi
importantes á hora de conseguir que todo
Mondoñedo pedise a berros que Voces da
Paula se convertese nunha tradición máis das
súas populares festas das San Lucas, xa que
cada un achegou o seu toque persoal. O
festival foi presentado por Fran Bouso (como
os dous anos anteriores) e Gilberto Ares, o cal
se apuntou a interpretar un tema a parte de
presentar o festival.

Nesta última edición homenaxeouse a un
grupo chamado “Trobadores de Mondoñedo”.
Algúns dos integrantes deste grupo xa
faleceron e foi un recordo que encheu de todo
tipo de emocións ao público da terceira idade
alí presente. Todos eles tiveron a oportunidade
de revivir o seu pasado por unhas horas. Os
“Trobadores de Mondoñedo” participaban nun
festival chamado Cancioneiro das San Lucas
xunto con outros grupos folk, dos cales tamén
se fixo unha mención especial. Deste festival
que se celebraba en Mondoñedo antigamente,
naceu o grupo Fuxan os Ventos, moi
recoñecido en Galicia, pero terminou por
disolverse.

Tivemos a sorte de facerlle unha
pequena entrevista a Fran Bouso:

• Como xurdiu a idea de facer este
festival?

Miguel Souto, o presidente da
Asociación “ As San Lucas”, pediume
que pensase en algo para incluír na
programación de feiras e festas de
Mondoñedo. Eu presenteille algúns
proxectos como Voces da Paula,
Mondoñedo é Poesía e algúns outros
que non funcionaron.

• Na túa opinión, por que Voces da
Paula funcionou, e os outros proxectos
non?

Calquera comisión de festas pode
contratar un espectáculo de maior ou
menor caché, pero para que as festas
teñan singularidade, eu aposto por que
tamén abran as portas a proxectos
locais con xente do lugar como é o caso
de Voces da Paula.

• Encargácheste ti só de toda a
organización?

Non, foi fundamental o apoio inicial
de Mónica Barreira, Silvia Campos,
Fabián Pardo, Carmen R. Lage... e moi
frutífera a relación inicial con Mamá
quero cantar, outro concurso de canto
que se celebra en Mondoñedo.



• Por que nesta edición se homenaxeou aos
“Trobadores de Mondoñedo”?

Nesta última edición, fíxose un repaso dos
principais artistas que pasaron por Mondoñedo
nas últimas décadas. Sendo así, parecía lóxico
lembrar unha actividade parecida a Voces da
Paula que se celebrou polas San Lucas nos anos
setenta. Os Trobadores e outros mindonienses
participaron nese festival, razón pola cal
propuxen dedicarlles unha pequena homenaxe
no festival. Este festival é un evento moi
importante e esperado polos mindonienses ao
longo do ano. Nel participan persoas de todas
as idades ás que lles gusta cantar e veno como
unha oportunidade única para entrar en
contacto co mundo da canción, e outros que se
dedican a iso profesionalmente como é o caso
de Mónica Barreira e Silvia Campos, as cales se
ocuparon de ensaiar a moitos dos artistas e de
axudar na dirección do festival.

Mónica estivo encantada de
responder a unha serie de preguntas e de
contarnos un pouco como viviu ela a
evolución do festival desde os seus inicios.
Aínda que hai persoas que repiten todos os
anos, únense novos participantes en cada
edición, o que fai que este festival aínda
estea a medrar. Este ano foron 25 os
participantes, os cales interpretaron 18
temas. A participante máis nova foi
Esmeralda Fariña, con só catro anos de
idade, quen respondeu a unhas preguntas
sobre a súa experiencia:

• Que sentiches ao poñerte sobre o
escenario?

Estaba moi contenta e nerviosa porque
todo o mundo estaba a mirarme.
• Con quen e que cantaches?
Coa miña nai, os meus curmáns e o meu

tío. Cantamos “A Sementeira”.
• Que foi o que máis che gustou? E o que

menos?
O que máis me gustou foi cantar e o que

menos que acabase tan rápido.
• Cres que á xente gustoulle o festival?
Si, porque todo o mundo aplaudía e pedía

outra.



A miña opinión é que este festival é unha gran oportunidade para todo o mundo. Para os
que cantan, xa que se dan a coñecer e gozan do seu hobbie; para os espectadores, porque
nunca está de máis coñecer aos teus veciños e é unha oportunidade estupenda para pasar
un intre agradable. En xeral, paréceme unha experiencia enriquecedora para todo o mundo
e, como ben dixo antes Fran Bouso, que aposta por explotar a calidade dos locais. Tamén
o vexo como unha maneira de aprender e un bo exemplo diso é a homenaxe deste ano ao
Cancioneiro das San Lucas, xa que nos permite coñecer aos máis novos e un pouco máis a
historia de Mondoñedo. Tamén creo que reforza o traballo en grupo entre os
participantes. Un dato interesante que me gustaría mencionar é que a primeira edición de
Voces da Paula achegou un pouco máis a Aurora Rodríguez ao mundo da música e a
televisón, xa que grazas á súa actuación no festival Aurora foi seleccionada para
representar á Mariña nun concurso da Televisión de Galicia chamado Recanteiros, que
pertence ao programa “Luar”.

Lidia Barreira



En Mondoñedo non soamente temos o
privilexio de pertencer á listaxe das 10
cidades máis bonitas de España, senón que
tamén gozamos de numerosos bares e
restaurantes nos que pasar un intre
agradable con amigos e familiares mentres
gozamos duns viños acompañados dunhas
deliciosas tapas. En total son vinte e catro
os bares e restaurantes que hai nesta bonita
cidade (A Tasca, O Porriño, A Alianza, Ou
Castro…) e cada un deles ten o seu propio
encanto.
O noso pobo tamén leva once anos (desde
2006) celebrando un concurso de tapas. Este
xurdiu para promocionar os nosos bares e a
súa cociña, xa que como bos galegos que
somos, a quen non lle gusta gozar dunha
tapiña de arroz ou de polbo mentres se toma
algo e se relaxa tras un duro día? A maior
parte dos bares de Mondoñedo participan
nel e adoita durar unha fin de semana de
novembro, de venres (noite) a domingo.
Moita xente acode aos bares para probar e
xulgar as súas delicias. Tras finalizar a ruta,
o público entrega un folleto aos
coordinadores do concurso coa súa
valoración persoal, xa que entre os diversos
premios que outorgan (tapa máis orixinal,
máis creativa...) inclúese un premio á máis
tradicional, elixida polos votos do público.
Entre os participantes podemos destacar o
Montero, que ademais é un lugar ideal para
celebracións importantes cuxas datas non
esqueces nunca. Tamén contamos coa Tasca
e o Valeco, que levan moitos anos
deleitándonos coas súas deliciosas comidas e
as súas tapas tradicionais, ou como diriamos
nós “de toda a vida”, gañadoras, algún que
outro ano, do concurso.

E se imos de bares?



Tamén nos gustaría citar á Alianza, o Rei
das Tartas e o Val de Brea, por ser ideais
para merendar ou pasar as tardes dos
venres, antes de ir a clases ou poñernos a
estudar. Estas son as tres pastelarías de
Mondoñedo, cada unha coñecida polas
súas peculiares características.

O Rei das Tartas é unha das máis
coñecidas de toda a comarca pola súa
antigüidade e polo seu fundador, Carlos
Folgueira, creador da famosa torta de
Mondoñedo. Carlos chegou a ser moi
soado e hoxe en día ao entrar nalgunha
das súas cafeterías podemos observar
numerosas fotos súas con persoas
famosas e mesmo o Rei.

A Alianza destaca pola súa atención
ao cliente e o seu método de facer
pasteis, pois elabóranos artesanalmente,
sen utilizar ningún mecanismo industrial.
A súa fama estendeuse por toda a Mariña.
O Val de Brea tamén destaca polos seus
biscoitos e as súas piruletas de chocolate,
as cales sempre encargaban as nosas nais
para levar ao colexio polos nosos
aniversarios. Eran unha gran tradición na
nosa clase!
Non saberiamos dicir cal das tres é a
mellor facendo pasteis, todas teñen un
toque que as fai únicas, sobre todo á hora
de facer a famosa torta de Mondoñedo,
aínda que a nós non nos gusta porque o
cabelo de anxo parécenos moi
empalagoso.
Non nos podemos esquecer do Rincón, o
Porriño e o Centro Social, onde os
mindonienses van coa familia e os amigos,
venres e sábados pola noite, para
descansar da tensión da semana
acompañados dun bo viño e, como non,
dunhas ricas tapas.

Queremos facer unha mención especial á Tropicana que, a pesar de non participar
no concurso, é un dos nosos lugares favoritos para ir pasar as festas patronais.
Finalmente, pero non por iso menos importante, imos falar dos bares máis próximos
ao instituto, onde moitos profesores e alumnos acoden a tomar un café nos recreos
ou polas mañás antes de entrar en clase. Estes son o Abadía, coñecido polos seus
almorzos, e o Castro.



O CASTRO é un lugar moi especial
para nós (como unha segunda casa), xa que
comemos alí todos os luns e é onde
celebramos os nosos aniversarios.
Ademais, a súa dona, Pili Fernández, xa nos
trata coma se fósemos da familia. Será o
seu agarimo e o seu trato especial o que fai
que lle teñamos tanto aprecio.
Este bar chámase así polo apelido do seu
creador, Lisardo Castro. Foi fundado hai 50
anos, de feito o pasado 6 de Febreiro saíu
no Progreso pola súa antigüidade. Nesa
noticia os primeiros donos explícannos que
foi un negocio arriscado xa que o bar o
abriron nunha zona afastada por aquel
entón, pero a súa intención era atraer á
xente da parada de buses dos Remedios,
situada a pouca distancia do negocio, e aos
alumnos e profesores do IES San Rosendo.

Para saber un pouco máis da súa historia fixémoslle unha pequena entrevista á súa actual
dona, Pili Fernández, unha muller con moito salero

• OOllaa,, PPiillii!! LLeevvaammooss ccaassee uunn ccuurrssoo ccoommppaarrttiinnddoo ooss mmeeddiiooddííaass ddooss lluunnss ccoonnttiiggoo ee aallggúúnn qquuee
oouuttrroo ffiinn ddee sseemmaannaa ee hhooxxee qquueerriiaammooss ssaabbeerr uunn ppoouuccoo mmááiiss ssoobbrree ttii.. CCaannttooss aannooss lleevvaass
ttrraabbaallllaannddoo aaqquuíí ee qquuee cchhee iimmppuullssoouu aa aabbrriirr oo nneeggoocciioo??

Levo vinte e cinco anos traballando no bar. Cando os meus xefes se xubilaron,
ofrecéronme quedarme co negocio e eu aceptei porque me gustaba o meu traballo e estaba
moi a gusto. Co cal este negocio leva sendo da miña propiedade 14 anos.

• DDeessddee qquuee eess aa ddoonnaa ddoo nneeggoocciioo,, qquuee éé oo qquuee mmááiiss ccaammbbiioouu??
O único que cambiou é que boto en falta o ambiente xuvenil que creaban os alumnos do

instituto cando viñan comer o bocadillo no recreo.

• DDee ttaannttooss aannooss qquuee lleevvaass aaqquuíí,, sseegguurroo qquuee tteess aallgguunnhhaa aannééccddoottaa oouu hhiissttoorriiaa qquuee sseemmpprree
lleemmbbrreess.. SSaabbeerrííaass eelliixxiirr aallggúúnn rreeccoorrddoo ddee eennttrree ttaannttooss??
É unha pregunta difícil xa que hai moitos momentos inesquecibles, pero o que nunca

esquecerei é o día que veu o mago Antón a tomar un café ao bar e fíxonos un truco de
maxia. O truco consistía en que a miña cociñeira elixiseunha carta e a asinase. El barallouna
e non sei como fixo que a carta quedou pegada no teito. Díxonos que quedaría alí pegada
ata que viñese el, pero o pasado mes a carta caeu ao chan despois de cinco anos.



• MMooiittaa xxeennttee ccooññeeccee oo bbaarr ppoollooss tteeuuss ccaacchhooppooss,, uunnhhaa ddaass
mmooiittaass ddeelliicciiaass qquuee pprreeppaarraass.. DDeessddee ccaannddoo ““ooss ccaacchhooppooss ddee PPiillii””
tteeññeenn eessaa ffaammaa??

Empecei a facelos con cogomelos e arroz branco para ocasións
especiais pero, ao ver o seu boom, pasei a dalos no menú do día
ao día, chegando ao momento de presentalos ao concurso das
tapas co título de “Delicias de Pili”. Gañei o premio á tapa máis
tradicional.

• XXaa qquuee mmeenncciioonnaacchheess oo ccoonnccuurrssoo ddee ttaappaass,, nnóóss ssaabbeemmooss qquuee
ggaaññaacchheess vvaarriiaass vveecceess.. CCaannttooss aannooss lleevvaass ppaarrttiicciippaannddoo nneell?? QQuuee
sseenntteess aaoo sseerr ggaaññaaddoorraa ddaallggúúnn pprreemmiioo??

Levo participando desde que empezou o concurso, en total
once anos e os que quedan... En total gañei tres premios, pero o
que máis ilusión me fixo foi gañar o premio “popular” xa que é o
elixido polo público e fíxome sentir moi orgullosa polo meu
traballo.

• XXaa ppaarraa ffiinnaalliizzaarr,, ppeennssaass xxuubbiillaarrttee sseennddoo aa ddoonnaa ddoo bbaarr
CCaassttrroo??

Si, creo que si, total quédanme dez anos. E ademais, onde vou
ir agora? (risas). Non, agora en serio. Aquí estou ben, teño a
miña familia e os meus clientes de toda unha vida.

• CCeerrttoo,, aaddeemmaaiiss qquuee ffaarriiaammooss nnóóss sseenn vviirr vveerrttee ee sseenn aass
ccoommiiddaass ttaann rriiccaass qquuee nnooss pprreeppaarraass..

BBeenn PPiillii,, iissttoo éé ttooddoo.. MMooiittaass ggrraazzaass ee aattaa oo lluunnss!!

Vanessa Moirón
Xiana Rego
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50 Aniversario da entrada das

mulleres no IES San Rosendo.
“Sexamos realistas, pidamos o imposible”, así rezaba o maio francés hai 50 anos. Somos
realistas porque celebramos o conseguido, que hoxe esteades aquí. Mais seguemos a ser
soñadoras porque non nos conformamos e porque ansiamos máis,  aínda queda camiño por
percorrer.
E si, aquela década dos 60 foi ilusionante, mesmo nesta península que vivía de reollo o que
acontecía no mundo. Coa chegada á lúa, cos Beatles, coas protestas estudantís, cos dereitos
civís, coa revolución sexual. Na España en branco e negro, os pequenos avances viñan a
pingas, cos éxitos en Eurovisión de Massiel ou coa chegada dos turistas que traían aire fresco
a unha sociedade aletargada que buscaba a súa emancipación. Unha sociedade onde a muller
era unha figurante, sen opinión, sen protagonismo, sen opción. É por iso que o gran paso que
se daba nese curso do 67/68 nunha cidade como Mondoñedo fose un fito do que seguramente
nin vos derades conta. Mulleres estudando bacharelato e ademáis no mesmo edificio que os
homes, onde se vira? Mulleres que poderían de tal xeito continuar coa súa formación, pois si.
Mulleres que accedían ao saber,  que viña sendo coto privado dos homes. Nun mundo de
homes no poder, a muller neste recuncho de cultura que é Mondoñedo deixaban atrás a “longa
noite de pedra”, que aquí é tamén de cova e de néboa.
Chegastes, destes un paso que xa foi definitivo. Hoxe hai mulleres alcaldesas, secretarias
xerais, xefas territoriais, directoras. Mais non chegan. Porque algo é seguro, este mundo no
século XXI ten demasiadas eivas. Non é todo o xusto que debera. Non é todo o igualitario que
debera. Este mundo é froito de moitos anos de mandato en masculino, por elo pido un
mandato en feminino cos nosos valores, coa nosa sensibilidade, co noso ollar. Ben seguro que
peor non será, só necesitamos militantes do feminino, sen excluír e sen tremer.
Fostes as primeiras, por iso nin un paso atrás. Polas vosas fillas,  e por suposto tamén polos
vosos fillos. Defendede o ensino público, defendede a igualdade de dereitos e de
oportunidades, defendede a cultura do esforzo fronte á da recomendación. Defendede o
espírito crítico fronte á desmotivación. Defendede a liberdade de opinión fronte a imposición.
Defendede a cultura, defendede o saber e estaredes construíndo unha mellor sociedade para
eles e para vos. 50 anos despois felicítovos e anímovos a continuar construíndo dende este
pequeno recinto de paredes e dende todos os vosos ámbitos cotiás.
Que os logros non queden no que hoxe celebramos para que en 2068 a quen lle corresponda
poda lembrar e louvar os logros de quen lles precederon.
Grazas por vir, grazas por vivilo con todos nós.

María José Cuesta





Trátase dunha iniciativa na que cada
semana o alumnado de segundo de ESO
recibe unha carpeta integrada por cinco
esculturas diferentes coa súa
pertinente explicación. Na mesma
carpeta pódese consultar un glosario no
que se explican os termos máis
empregados no ámbito da escultura.
Ademais ofrécese a posibilidade de
opinar nunha folla creada a propósito
para que cada familia poida expresar as
súas inquedanzas, preferencias, etc.
Cando ideamos o proxecto pensamos en
ofrecer a posibilidade de que as familias
fixesen arte, creasen a partir do visto
en cada carpeta, así que metemos
unhas cartolinas de tamaño A4 de papel
Guarro para ver que ocorría.

E ocorreu que as familias se
implicaron e que temos no noso
poder unhas 80 pequenas
grandes obras de arte saídas das
casas dos nosos alumnos e
alumnas. Unha sorpresa que nos
deu azos para continuar
traballando e preparando novas
carpetas para o curso que vén.
Podedes ver os traballos
aportados polas familias na
páxina de Facebook “Carpetas
viaxeiras IES San Rosendo”.
Ademais a páxina ofrece a
posibilidade de ver vídeos ,
noticias ou enlaces de interese
relacionados co mundo da arte.
Non deixedes de visitala.

As Carpetas viaxeiras

do IES SAN ROSENDO



Este curso, co gallo do homenaxe a
Puchades as carpetas levaron escultura
aos fogares do San Rosendo. O curso
que vén a temática das novas carpetas
será a pintura e a ilustración. O
alumnado de 2o ESO que este curso
participa coa escultura o próximo curso
levará pintura e os que están agora en
1o ESO que pasen para 2o verán as
carpetas de escultura que xa viaxaron
este ano. En vindeiros anos as carpetas
irán cambiando de temática . A idea é
que dentro duns tres cursos ou catro
todos os grupos da ESO leven carpetas
para a casa, cambiando de arte de curso
en curso. Pretendemos que o proxecto
se manteña no tempo e que de agora
en diante as “carpetas” formen parte
das actividades do centro de maneira
permanente.

Damos infinitas grazas ao alumnado participante e a todas as familias que dalgún xeito
colaboraron na posta en marcha desta iniciativa. Agardamos que a comunidade artística do
centro vaia medrando co paso dos anos e que a arte pase a formar parte da vida cotiá de
todos nós ,porque sen arte a vida é gris.

Dada a boa acollida que tivo a experiencia
e tendo en conta o indubidable talento
que teñen as nosas familias , o ano
próximo botarán a andar obradoiros
impartidos por artistas para que pais,
nais e alumnado do centro poida aprender
da man de expertos profesionais
diferentes técnicas artísticas. De
momento, temos apalabrado un obradoiro
co artista Neira Brosch un dos máis
grandes pintores do momento e un
experto en vidreiras.



Miniempresas.

BENESTAR VEXETAL BIOMONDO, comenzou
a rodar este curso escolar. O primeiro
que fixemos foi deseñar e implantar
dous xardíns, un aromático e outro
biofitosanitario para empezar a ter
planta coa que traballar. Tamén se
realizaron charlas impartidas por
especialistas en xardinería ecolóxica,
permacultura e coñecemento dos
morcegos. A estas xornadas asistiron
tanto alumnado como profesorado.
Con este miniempresa participamos no
Congreso de Innovación FP Innova
Galicia 2018. Nesta empresa traballa o
alumnado de todos os ciclos que se
imparten no IES.

ARTE FLORAL SAN ROSENDO, coa que
fixemos este ano o mercadillo de
Nadal e máis o de primavera,
colaboramos na decoración do
concurso de baristas do IES de Foz,
decoramos o noso centro co galo da
visita do alumnado participante no
Erasmus+ decorando a entrada, a
biblioteca, o salón de actos e
facendo os centros que se puxeron
nas mesas do convite ao
profesorado e alumnado
participante.
Gañamos o segundo premio de
decoración do Nadal de Concello.
Nesta empresa traballan o
alumnado de FPB e máis o ciclo
medio de Xardinaría.

Este curso o Departamento de Actividades Agrarias participou, igual que o ano anterior, no
Proxecto Miniempresas- Lugo do programa Eduemprende da Consellería de Educación. Coas
seguintes empresas:







Na páxina web eTwinning do proxecto podedes atopar toda a información sobre o proxecto
e sobre este encontro: https://twinspace.etwinning.net/20417/home

No mes de febreiro tivo lugar no
noso instituto o primeiro dos
encontros alumnado-profesorado do
proxecto Erasmus+, Thinking
Allowed: teenage students have
their say on Human Rights. Foi unha
interesante e enriquecedora
experiencia que compartimos con
institutos de Francia, Grecia, Italia e
Romanía e na que investigamos e
reflexionamos sobre os dereitos das
mulleres dende unha perspectiva
europea.

Our students’ comments about Lyon exchange

What is the most meaningful moment that you lived during the intercultural exchange
in Lyon?

I think the most significant moment for me in France was the last day, say goodbye to
all the people with whom you had spent a week and with whom you had also had good
times is hard but that farewell allows you to see the affection for people who until
recently were unknown and it also lets you see how quickly you can make friends.

Alejandra Rico

Erasmus+
no
IES
San
Rosendo



What is the most important thing that you learnt about migration issues?

I actually thought we would be more focused on the migration topic, but despite this, I
would say I learnt that the situation of migrants is in most cases very bad and they are
not given anykind of facilities to enter foreign countries.

Pablo Maseda

What is the most important
thing that you learnt about
migration issues?

All of us have a lot of prejudice
about every country, this is a
difficulty to communicate
between us. We have to
respect each other and be
open-minded to receive or talk
to people from another
country. So, that was the most
important thing that I have
learned: we have to avoid the
prejudices and try to create an
equality world in which all the
people respect

Mara Otero



E na BIBLIOTECA...

Exposicións

Charlas



Os preparativos

O xurado

O público

O Entroido

O espectáculo

OS GAÑADORES!!
4º ESO



Clubs de Lectura

O alumnado de 2o de ESO leu o libro
de Os megatoxos e a Espada
Esmeralda, de Anxo Fariña. Entre
outras moitas curiosidades
aprenderon que eran as marcas de
canteiro e quen foron os templarios
e Exeria.



This year we
went on with
the adults
book club,
which was
very succesful
though we
couldn’t meet
very often. As
usual we did
some short
readings,
games and
had coffee
and pinchos
by Sonia!

O alumnado de 2o de ESO fixo unha recreación artística a partir da súa
lectura de As flores radioactivas, de Agustín Fernádez Paz.



O PROXECTO TERRA é un programa
do Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia, financiado pola Xunta de
Galicia e outras entidades, que
busca desenvolver a aprendizaxe
sobre a paisaxe, a arquitectura e a
ordenación territorial. Os días 12 e
13 de Abril alumnos de 4o de ESO e
1o de BAC, participando nas
actividades organizadas por este
proxecto visitaron no norte de
Portugal o Parque Natural de
Peneda do Geres e a vila de
Melgaço no que recorreron o seu
castelo, o museo do cinema Jean
Loup Passek e o museo Espaço e
Fronteira adicado á emigración e ó
contrabado a través do Miño.

Melgaço (Portugal)

Intercambio Territorial

co Proxecto Terra



Club de Ciencias
Este curso os departamentos de Tecnoloxía, Física e Química e Bioloxía,solicitamos a
participación nos chamados Club de Ciencia que convoca a Consellería de educación, a pesar
de non ter sidos seleccionadoa, polo cal non obtivemos finaciación, decidimos seguir adiante
cos nosos proxectos e reunirnos durante distintos recreos, ao mediodía dos luns e algún que
outro día extra con cada un dos grupos dos distintos proxectos.

O día 17 de febreiro participamos como únicos representantes da provincia de Lugo na FLL
en Ferrol. O equipo constaba de tres alumnos de 1o de Bac, catro alumnos e alumnas de 4o de
ESO e outras dúas alumnas de terceiro de ESO; houbo máis alumnado participante na
preparación do mesmo e colaborouse co departamento de Plástica para a elaboración dun
cartel e co de Bioloxía para o asesoramento no proxecto científico.
O concurso constou de unha parte de superación de distintos retos con un robot lego
Mindstorm que se desenvolveron sobre un circuíto como o que tiñamos no instituto para
practicar. Alternando con esta proba tiveron que facer tres presentacións diante dun
tribunal formado por profesores universitarios e expertos en tratamento de agua. Os temas
tratados foron: o deseño do robot, un proxecto científico que acompañaron dunha maqueta
para explicar a mellora proposta ao proceso de tratamento e aforro de auga e unha terceira
presentación que foi acompañada de un póster no que expoñían os valores que reforzaron a
través de todo o proceso levado a cabo para a súa participación no concurso.
Pola tarde foron visitar distintos laboratorios e stands onde os profesores do campus de
Ferrol pertencientes á UDC lles explicaron como e en que se traballa nos distintos
departamentos das Enxeñerías.



Preparación do
concurso de robótica
da UVI que consistiu
no deseño e
programación de
robots mBot.

Proxecto Rebinxe "recuperación da biodiversidade
na xeografía rural" que ten coma obxectivo
implicar a veciñanza na construcción dun agro
máis diverso, sostible e eficiente. Traballamos na
elaboración dun manual de información e boas
prácticas no campo, así como na construción e
instalación de caixas niño e refuxios para
diferentes aves e morcegos.
Investigamos sobre as costumes e hábitos de
organismos que poden ser beneficiosos para o
agro, así como na existencia de lendas negativas
sobre certos animais.

Ademais do folleto informativo fixéronse charlas no instituto e na casa da Xuventude de
Mondoñedo.
Este proxecto foi presentado na feira de investigación Galiciencia e foi galardoado co primeiro
premio (máis info en paxinas 10 e 11).

As fontes: co alumnado de primeiro e segundo curso, propuxémonos facer un inventario das
fontes dos concellos de Mondoñedo, Lourenza e Abadín e estudar algo das propiedades físico-
químicas das augas e dos organismos presentes nelas.

No departamento de bioloxía e xeoloxía participamos a través de dous proxectos



Este curso escolar
estase a impartir por
primeira vez un ciclo
da modalidade Dual
polo que o IES ten un
convenio firmado
coa Asociación
Provincial de
Empresarios da
Primeira
Transformación da
Madeira de Lugo e
outras empresas, ás
cales dende aquí, lles
damos as grazas pola
súa colaboración coa
formación do noso
alumnado.

• O Centro Ictioxénico e o
Xardín Botánico de Gijón.
• Feira de Viveiros e
producción de planta en Amio.
• Centro de Interpretación
Terras do Miño.
• Empresa Milhulloa.
• Participación IV Campus de
emprendemento sostible da
Deputación de Lugo.

O Departamento estivo implicado en diferentes saídas complementarias e
extraescolares para a posta en valor, sobre o terreo, da aprendizaxe levada a cabo nas
clases:
• Viveiros de planta ornamental e forestal.
• O Parque Rosalía de Castro en Lugo.
• O Pazo de Ribadulla.
• Montes vecinais onde se leva a cabo a resinación de piñeiros.
• Explotación de frutos bermellos.
• A Ruta da auga.

Agraria



Bioloxía e Xeoloxía
En novembro os dous
grupos de 3o da ESO
fomos de excursión á
casa das ciencias,
Domus e casa dos
peixes na Coruña.

En xaneiro, o alumnado de 4o da ESO e 1o de
bacharelato percorremos os cantis de Augas
Santas para ver in situ o seu modelado o tipo
de rochas que o forma e como nelas actúa a
erosión. Pola tarde fomos observar
aves en Rinlo e na ría de Ribadeo.
Esta saída está incluida no programa
Naturézate do plan proxecta.

O alumnado de 1o da ESO estivo estudando as
células, para o que tiveron que facer uns
modelos das mesmas con diferentes
materiais.
Quedaron tan ben que decidimos expoñelas
na galería do centro.



E como vimos facendo nos últimos
anos fomos coñecer a fauna e flora do
río Valiñadares, o estudo da súa
biodiversidade permitenos coñecer o
seu estado ecolóxico, é dicir en que
grao está modificado pola acción
humana, estas investigacións lévanse a
cabo colaborando co Proxecto Ríos.
Ademais retiramos os plásticos que se
atopaban nos tramos estudados.

No mes de abril fomos a cova do Rei
Cintolo,

Unha experiencia inolvidable, didáctica e
divertida. Paga a pena a visita!

1o de ESO foi de visita ao centro de
interpretación da Reserva da Biosfera das
Terras do Miño e paseamos pola beira do río
Rato ao seu paso por Lugo.

Bioloxía e Xeoloxía



Debuxo

Rangoli e Land ART na neve!!
Primeiro da ESO

Instalación na porta do instituto emulando a YYaayyooii KKuussaammaa.
Primeiro da ESO



Debuxo

Visita ao EEssppaazzoo CCaarriitteel
coas explicacións do artista
Daniel Caxigueiro

No CCEENNIIMMAA explicáronnos a obra exposta de artistas
da Mariña, neste caso de Mauro Leivas

ccaalleennddaarriioo ddaa AANNPPAA

A Fraxilidade do Estable

Panxea

Laura Portela 1o ESO; Marco Angel Polo 1o Bac; Elena Ying 3o ESO e Imad Itrih 1o ESO.

Traballando no
PPrrooxxeeccttoo ddee eessccuullttuurraa
Juan Puchades



E.D.L.G.

Na "praza" onde se celebrou o
MAGOSTO, tivemos o pracer de
ver unhas eessccuullttuurraass hhuummaannaas.
Así como de outras pezas de arte,
fabricadas pola natureza ou polo
home con diferentes fins, mais
redescubertas polo noso alumnado
pola súa beleza e significado
artistico.

Demos boa conta das castañas
e os doces de outono!!

A decoración da praza foi
obra do alumnado de plástica
e os arreglos florais do
alumnado de FPB.

MAGOSTO



E.D.L.G.

O
Apalpador

Aquí vimos outra vez, meus amiguiños, miñas amiguiñas!
Que axiña vos pasa o tempo...!

Van xa tres anos e parece que aínda foi onte
cando entramos no San Rosendo por entre as súas roseiras,

paramos na fonte e, en subindo as escaleiras,
demos coa mellor xente do país aquí gardadiña da friaxe,

disposta a descubrir pouquiño a pouco o seu camiño na vida...
É unha alegría vervos, picariños e picariñas!

É unha alegría traervos aquí o aire fresco do monte
e deixarvos catro palabras

pra que pensedes tamén un pouquiño nelas,
porque se hai que ir afacendo a pensar e a querer saber máis

das cousas da vida, como dixo o noso amigo Castelao.
E cousa da vida tamén vos é soñar, amigos e amigas.

Soñar, poño por caso, cunha Terra de noso
benquerida e coidadiña

coma unha criatura que require o noso amor todo...
Cunha Terra que nos dá cada día materia preciosa

pra debuxar soños, como fai o Ramón Lamote do Paco Martín...
Aprendamos a vela con outros ollos.

Aprendamos a comprendela e a soñala.
A sentila no máis fondo pra protexela

e pra poñela en valor como patria e como patrimonio.
Non deixemos que se vaia apagando como un remol

que non ten quen lle sopre.
Aloumiñemos o seu lombo manso. Escoitémolo.

Busquemos xeitos novos de darlle vida
e paremos a ferida mortal de eucaliptos, canteiras, parques eólicos...

Lixo!
Diñeiro fácil pra catro, pobo submiso!



E.D.L.G.

Non deixemos que o veleno de herbicidas e pesticidas criminais
afogue o pulmón verde da nosa Terra:
beneficio pra o demo, pobo perdido.

Así, non.
Si xente viva, amorosa co noso sempre.

Aprendamos do que un día fomos pra botar fóra da nosa vida
o que nos abafa e nos impide ser e soñar.

E non deixemos que esmoreza nunca o idioma que criamos entre
nós, o “idioma meu, humilde, nidio, popular,

labrego, suburbial e mariñeiro”,
como nos dixo o noso Manuel María.

Fagamos del ferramenta de uso diario en calquera sitio,
actividade, situación. Falar, crear, sentir nel.

Mirade ao voso redor con outros ollos, querida xente do San
Rosendo.

Venerade as floriñas dos toxos igual ca Antonio Noriega Varela,
axudade a que sempre abrollen as fontes

como quería Manuel Leiras Pulpeiro,
escoitade o rumor dos carballos, como facía Aquilino Iglesia

Alvariño,
e así “non perderá o seu camiño a estrela”...

Agradecemos a vosa atención, amiguiños, amiguiñas.
Que vos vaia ben co inverno e os seus días pequenos,

coa xeada e coa chuvia, coas nevaradas e coa calor da cociña
e co arrecendo a caldo e a castañas asadas...

Ata o ano que vén.



Francés

O pasado 21 de febreiro o alumnado de Francés de 4o da ESO, 1o e 2o de Bac participou
nunha actividade organizada polo Departamento de Francés e coa colaboración do de
Xeografía e Historia. Esta saída consistiu na asistencia a representación da obra Notre
Dame de París de Víctor Hugo no Auditorio Municipal de Lugo Gustavo Freire. De
seguido, xa dentro de murallas, adentrámonos no sempre interesante Museo Provincial de
Lugo, onde un ilustre mindoniense, Antonio Reigosa tivo a deferencia de vir a saudarnos
en canto soubo que andabamos por alí. Rematada a mañá, e tras comer, collemos
novamente o autobús para irmos as Terras da Ulloa, concretamente ao Castelo de
Pambre. Alí retrocedemos aos tempos do feudalismo e xa de regreso e antes de
abandonar o entorno da vella Lucus Augusti parecía parada obrigada a visita ao singular e
máxico monumento de Santa Eulalia de Bóveda, único en toda Europa, Monumento
Artístico Nacional e Ben de Interese Cultural (BIC). Satisfeitos e algo cansos
emprendemos a volta a Mondoñedo, impregnados de teatro, de francés, de xeografía e de
historia.

Carmen Sánchez

O día 13 de novembro, o alumnado de 4o ESO
e 1o BAC, coincidindo co magosto do centro,
quixemos diversificar a recollida e goce dos
produtos do outono galego, e en
consecuencia, decidimos emprender unha
saída á Fraga Vella para comprobar “in situ”
a indiscutible existencia de trasnos e fadas e
de paso traer para o instituto varios
exemplares de cogomelos.
O obxectivo foi localizalos, distinguilos,
recollelos e clasificalos nunha pequena
mostra que amosara distintas variedades;
comestibles, sen valor culinario, tóxicos e
algúns velenosos. A pequena exposición tivo
unha excelente acollida pola comunidade
educativa.



Galego
O 26 de febreiro saímos cara a Vigo
para facer unha visita do máis
agardada polo noso alumnado.
Tratábase de ver algo moi prezado e
que nos gustaría ter na nosa
Galicia: O PERGAMIÑO VINDEL.
Saímos moi cedo e tivemos unha
viaxe bastante longa, pero iamos
moi satisfeitos e con moita ansia de
ver todo o que alí había.
Visitamos o museo da casa do mar
e o acuario, alí vimos cachalotes,
estrelas de mar e outros animaliños
que nos chamaron moito a
atención. Que curiosidade!!

Atentiños estabamos. Había quen quería coller o cachalote!!!

Marchamos
contentos, coa
idea de voltar
noutra ocasión.



Galego

Quen lle dera o meu pelo! Despois da parva chegaron os raios de Sol!!

CORRELINGUA 2018.
ESTE ANO EN MONDOÑEDO.

O Rap
"A Lingua non para"

E para finalizar....a entrega de premios da carreira, cunha altisima repreentación de
Mondoñedo. Parabéns ás corredoras e corredores!!

XOGAMOS NA
CASA!!!



Galego

María e Javi estaban todos fachendosos
amosando o traballiño que tanto lles deu que
facer. Poderiamos preguntarlle a Javi,
verdade?

María ten interese na pintura e por iso non
quere que ninguén a mova nin un milímetro.
Algún ten que afastarse e asentarse o máis
lonxe posible. O traballo merece a pena!!!

Valentín como non oíu ás xordas, colleu e
púxose a pegar os traballos de Rosalía e tamén
do Entroido. Polo menos fago algo!! Que
xeneroso!!!

Nin Yago nin a profesora desobedecían a
María, ela sempre co seu mural á
perfección!! Que clase tan organizada! Así
dá gusto!!



Galego
Unha das actividades que máis nos encheron por
dentro foi a visita ó Hospital de San Pablo. Que
marabilla!! Gustaríanos repetir!!

Ninguén deixaba pasar nin un só detalle do
que nos estaba a explicar Sor Isabel.
Estabamos alucinados coas actividades que
aí se están a realizar.

Pero, nós pensabamos que aquí non se
traballaba tanto e de maneira tan divertida!
Dámonos conta que son moi felices,
disfrutan coa pintura e preparando o
Entroido.

Silvia explícanos tan ben como é o seu traballo
no centro de San Pablo que todos nós estamos
animados a acompañalos para o próximo curso
nunha das actividades que realicen fóra do
centro. ILUSIÓN e ADMIRACIÓN, así saímos de
alí.



Inglés

O 12 de xaneiro os grupos de primeiro de ESO foron a Coruña para ver a obra de teatro en
inglés NNoobbooddyy iiss PPeerrffeecctt..

Logo fixemos un percorrido pola arte de Santiago de Compostela e rematamos coa
exposición A arte no cómic, onde tamén puidemos realizar un taller de cómic.

E o 11 de abril, acudimos
cos grupos de
bacharelato a ver a obra
de W. Shakespeare,

AA MMiiddssuummmmeerr NNiigghhtt’’ss
DDrreeaamm,

que léramos
previamente.



Matemáticas
Este curso animámonos a participar no concurso "Matemáticas na Raia", organizado
conxuntamente pola Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática
(AGAPEMA) e a Asociación de Profesores de Matemáticas de Portugal (APM).
A proba celebrouse o 19 de abril simultaneamente con alumnado de 3o ESO en Galicia e 9o

Grao en Portugal. Tiña unha duración de hora e media e tratábase de resolver 5 problemas
toda a clase en equipo.
Foi precisamente esta característica, o traballo en equipo, o que intentamos promover
desde o departamento e, a pesar de non ter gañado o concurso, si que consideramos que
gañamos noutras cuestións, como ben puideron apreciar os nosos protagonistas.
Finalmente o centro participou coas dúas clases de 3o ESO.

En 3o A valoraron a experiencia como unha oportunidade de
aprender a cooperar en equipo, tomar decisións, ofrecer e
debater ideas, con problemas matemáticos pero imitando o
proceso de resolución de problemas da vida real, en equipo,
que poden xurdir en ámbitos diversos.

En 3o B tamén consideraron enriquecedora a experiencia e
valoraron a aprendizaxe de traballar en equipo, aínda que
tamén agradeceron a oportunidade de coñecerse mellor uns a
outros, e a valorar as diferentes capacidades de cada un,
complementarias moitas veces entre os membros dun grupo.

No equipo 3oA participaron: Nuria Anello
Pérez, Uxía Carballal Nogueira, Óscar
Gutiérrez Taboada, María Elena Lodos Uz,
Mara Lombardía Rodríguez, Daniela Mangas
Alvite, Ruth Merino de Castro, Joel Moirón
Trigo, Marta Muíña Bermúdez, Lucía Muíña
Ramil, Ainara Rodríguez Ares, Xaquín
Sánchez Villalba, Aroa Sordo Álvarez e
Andrea Teijeiro Fraga.

Equipo 3oB: Tania Cortiñas Cabana, Gabriel
Cortiñas Terrón, Yanira Díaz Fiallega, Aitana
Duarte Reigosa, Ana García Braña, Noé
Iglesias Bouza, Andrea Iravedra Pérez, Antía
Lillo Irimia, Ainhoa López Iglesias, Ainara
Martínez Cendán, Mencía Martínez-Sierra
Franganillo, Noelia Otero Díaz, Martín
Pedreira Piedralba, Daniel Prado Rouco, David
Rejes Fernández, Jonathan Rojo González,
Ana Vallines Fernández, María Vallines
Fernández e Victoria Andrea Veiga Maseda.



Matemáticas
En xeral, consideramos moi positivo o grao de compromiso amosado polo alumnado que, a
pesar dos nervios iniciais e algo de estrés, deron o mellor de si mesmos e puideron ver
como deron atopado resposta (correcta ou non) a todos os problemas. Axudou, por un
lado, un pouco de organización previa e, por outro lado, a ilusión de ver que os froitos ían
acadándose e que realmente podían traballar en equipo.

Con respecto ao certame estamos de acordo, tanto o profesorado como o alumnado
participante, en que debería recollerse algún premio ou mención para, tan sequera, os
equipos clasificados en 2o e 3o lugar. Ademais, unha pequena puntuación, aínda que esta
fose privada, tamén a notaron en falta para saber ''como o fixeran''.
Con todo, e resumindo, temos que dicir que todos quedamos contentos pola vivencia, que
agardamos poder repetir en anos vindeiros, tanto neste concurso como noutros que se
poidan convocar de tipo colaborativo, pola súa contribución ao fortalecemento dos grupos
e ao enriquecemento persoal dos participantes.

Queremos aproveitar a ocasión de agradecer a Víctor Pollán, en representación da
organización, que se ofrecera a facer as vixilancias dos nosos grupos, xa que... fomos o
único centro da provincia de Lugo que se presentou! Ademais, o alumnado quixo
agradecer a confianza e a tranquilidade que lles transmitiu desde o inicio da proba.



Orientación
 Charla sobre a ““VViioolleenncciiaa ddee XXéénneerroo”” o luns 20 de novembro, destinada ó alumnado
de terceiro e cuarto da ESO. Co fin de conmemorar o día contra a violencia de xénero e
facer visible, unha vez máis ese gran problema que ten hoxe a nosa sociedade.

 Celebración do ddííaa IInntteerrnnaacciioonnaall ddaa DDiissccaappaacciiddaaddee, día 3 de decembro do 2018 no
IES. O alumnado do IES foi baixando (por clases) a un mural que estaba no corredor de
abaixo do edificio da ESO, para que cada alumno/a fora pegando un post-it con ideas
sobre o tema. A finalide era facer visible esa realidade e que os demais a comprendesen e
a respetasen.

 Participamos no ccoonnccuurrssoo RRoossaallííaa ddee
CCaassttrroo, mes de febreiro, destinada ao
alumnado do IES. Co fin de conmemorar o
aniversario do nacemento de Rosalía de
Castro,adornáronse as portas da as aula; o
alumnado de PT fixoo nunha das portas das
aulas de PT e botaron man de toda a súa
creatividade

 Participación na PPoonnttee eennttrree eennssiinnoo
mmeeddiioo ee aa UUSSCC. O noso alumnado de primeiro
e segundo da BAC visitaron as instalacións da
universidade no campus de Lugo para coñecer
e saber un pouco máis dos estudos
universitarios. Foron o día 23 de marzo do
2018, acompañados polos profesores Antonio
Mato e J. Ramón Pavón.

 Charla da AAssoocciiaacciióónn AASSPPEERRGGAA ssoobbrree oo
tteemmaa ddoo AAssppeerrxxeerr, destinada ó alumnado de
terceiro da ESO e ao profesorado. Realizouse
no centro o día 3 de abril do 2018 coa
finalidade de coñecer esa realidade e saber
como axudar a nosa alumna que ten esa
síndrome e está con nós en terceiro da ESO.



Orientación

 Participamos no PPllaann ddiirreeccttoorr ppaarraa aa ccoonnvviivveenncciiaa ee mmeelllloorraa ddaa sseegguurriiddaaddee nnooss cceennttrrooss
eedduuccaattiivvooss, o día 2 maio do 2018 no noso centro. Tratamos os temas do “Acoso escolar e
as novas tecnoloxías” co alumnado de primeiro e segundo da ESO, que coincidía co día de
celebración contra o acoso escolar. E tratamos o tema de “Drogas e alcohol” co alumnado
de terceiro e cuarto da ESO.

 O día 21 de Maio de 2018 participamos no PPllaann NNaavveeggaa ccoonn RRuummbboo, nunha charla
destinada ao alumnado de primeiro e segundo da ESO.

 Co fin de partillar unha xornada entre o alumnado que recibe apoio na aula de PT , as
mestras de PT e a orientadora, percorremos as rúas e lugares emblemáticos de
Mondoñedo.

Fomos seleccionados e
participamos no estudo HSBC da
Universidade de Sevilla en

colaboración co Ministerio de Sanidade,
Servicios Sociais e Igualdade do Goberno
de España. Este proxecto consiste na
recollida de información, cada 4 anos, a
través dunhas enquisas para coñecer os
estilos de vida na adolescencia e
dispoñer de orientacións para
promocionar a saúde nesta poboación,
coa colobaración da OMS.
O alumnado de 4o da ESO e 1o e 2o de

BAC fixeron unha enquisa (anónima)
sobre as condutas do alumnado na
adolescencia.

Participamos nas
actividades enmarcadas no
proxecto ““EErraassmmuuss ++””, mes

de abril, o alumnado de Pedagoxía
Terapéutica realizou entrevistas a
alumnado e a profesorado
emigrante e inmigrante co fin de
coñecer as distintas vivencias das
persoas e das súas familias cando
se teñen que enfrontar a situacións
deste tipo.

Ademais



Mural e chocolatada de
comercio Xusto.
Participou todo o
instituto e o alumnado de
aarrttee fflloorraal colaborou
facendo un centro con
dous froitos do caco.

Relixión

O 10 de novembro degustando as Relixións
monoteistas co alumnado de 4o da ESO.

BBeelléénn feito con envases de
iogur por rapaces do instituto.
Estivo exposto nos xardíns da
entrada.



Relixión
Camiño de Santiago dende Tovar a Mondoñedo,
alumnado de 1o de Bacharelato

Co camiño as costas

En decembro; ooppeerraacciióónn
QQuuiilloo, entregamos ao
banco de alimentos de
Mondoñedo 33 Quilos e
300 gramos.



Tecnoloxía
Comezamos o curso solicitando a nosa participación na semana STEM e o Club de Ciencia á
Xunta de Galicia.
Concedéronnos a semana STEM para 13 alumnas e 12 alumnos de 1o ESO que viaxaron a
Mondariz en novembro para empezar a familiarizarse con distintos proxectos científicos, a
programación de robots e a impresión 3D durante unha semana.
Pero non así o club de ciencia, inda que desenvolvimos igual as actividades (ver páxina 53) e
con moi bos resultados.

Co alumnado de 3o de ESO visitamos o
día 3 de novembro, xunto co
departamento de Bioloxía, o mmuusseeoo ddee
CCiieenncciiaa ee TTeeccnnoollooxxííaa Muncyt da Coruña
no que despois da visita participaron
nun taller de electricidade; despois
fixemos unha visita á Casa do Home e
pola tarde visitamos a Casa dos Peixes.

Visitamos a ffuunnddaacciióónn TTIICC ddee LLuuggoo co alumnado de
4o ESO o día 3 de novembro, alí viron como se
elaboran programas e participaron un TICO diario
que está enlazado na páxina da escola.

O 28 de outubro participamos na xornada para profesorado de Xuvenciencia no campus de
Lugo da USC na se nos proporcionou material de prácticas para o centro e a
correspondente formación para a aplicación da placa Arduino á medida e necesidades de
rego de plantas.



Co alumnado de TIC participouse no PPaaííss ddee llooss EEssttuuddiiaanntteess coa elaboración dun
periódico que constaba de portada e diversas seccións.

Que podedes consultar no seguinte enlace:

https://estudiantes.elpais.com/periodico-papel/equipo/1195#1

- Cos participantes do concurso da First Lego League de lego fixemos unha visita o día
9 de xaneiro ás instalacións da EDAR e da ETAP de Lugo para ver como se tratan as
augas residuais procedentes dunha cidade e como se proporciona auga potable á
mesma. Isto axudounos a seleccionar e elaborar o proxecto científico que tivemos que
elaborar e presentar no concurso.

Tecnoloxía



Charla coloquio sobre o PPaarrllaammeennttoo ddee GGaalliicciiaa. O día 20 de novembro o alumnado d e 1o e
2o de BAC tivo a oportunidade de coñecer máis polo miúdo o funcionamento do
Parlamento Galego. Da man dos ex-deputados María Emma Álvarez Chao (PPdeG.),
Ismael Rego Fernández (PsdeG-PSOE) e
Alberte Rodríguez Feixoo (BNG), dialogaron
non só dos aspectos máis técnicamente
relevantes, senón que tamén preguntaron e
debatiron sobre diferentes aspectos da
actualidade política, tanto galega como
estatal. A charla foi moderada por Modesto
Díaz García e foi unha experiencia moi
positiva e enriquecedora.

VViissiittaa ccuullttuurraall aaoo MMuusseeoo PPrroovviinncciiaall ddee LLuuggoo,, CCaasstteelloo ddee PPaammbbrree ee SSaannttaa EEuullaalliiaa ddee
BBóóvveeddaa. (En colaboración co Departamento de Francés). O mércores 21 de febreiro do
2018 os alumnos que cursan a materia de francés en 4o da ESO e 1o e 2o de Bacharelato
acudiron a visitar o Museo Provincial de Lugo e achegáronse a coñecer o Castelo de
Pambre e Santa Eulalia de Bóveda depois de asistir no auditorio municipal de Lugo á
representación en francés da obra de Victor Hugo "Notre Dame de París" por parte da
compañía bricAbrac Teatro.

Xeografía e Historia



Pasatempos
Que é unha cousiña, cousa ,
dous dereitiños, un dalle-dalle,
catro mexafontes e un rega-montes.

 
Unha señorita moi enseñoritada,
chea de remendos sen unha puntada.

 
 
Cucurico non ten ollos , cu nin bico ,
e os fillos de cucurico teñen ollos, cu e bico.
 
Cando vai pro monte dálle os cornos a casa;
cando vai pra casa dálle os cornos ao monte.

Xulián Iglesias



Solucións aos Pasatempos.

Para consultalas, ponte facendo o pino ou dalle a volta á revista.

Agradacementos

Os contidos desta revista sonparte do traballo que toda a comunidade educativa leva a
cabo ao longo do curso..... Mais non poderíamos difundilo sen as/os seguintes
redactoras/es e artistas:

De 2o Bacharelato: Iria Rivas e Carmen Pavón

De 1o Bacharelato: Lidia Barreira, María Bouso, Martiño Castiñeira Carracedo, Vanesa
Moirón,
Xiana Rego, Marco Angel Polo, Belén Ramos Campos, Natalia Fernández Fernández,
José Juan Veiga Maseda, Alejandra Rico e Mara Otero.

De 4o ESO: Pablo Maseda, Xulián Iglesias e Adrián Otero (Portada e Contraportada).

De 3o ESO: Lucía Muíña Ramil, Victoria Andrea Veiga Maseda, Elena Ying, Ainara
Rodríguez,
Nuria Anello, Mencía Ramírez-Sierra Franganillo e Andrea Teijeiro.

De 2o ESO: Rebeca López, Carolina Giménez, Anxo Edrosa, Nayara Campo e Diego Rivas.

De 1o ESO: Laura Portela e Imad Itrit.

Outras inestimables colaboracións: José M. Merino e Juan Ramón Fernández Pacios.

Profesorado: Ana Belén, Óscar Chao, María José Cuesta, Carmen Sánchez, Luz Galocha,
Emilio Navarro, Aurita Ramil, Xerardo Novo e María Penalta.

Solucións adiviñas: a vaca: os cornos, o rabo, os tetos e o mexadoiro; A galiña; O ovo e o
pitiño; A forcada que leva o home ao lombo
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LA CHOUETTE.

Flèche blanche dans la nuit
qui peut voir comme un lynx
avec son regard jaune qui luit
imitant deux pièces d’or.
Les rongeurs ne sont pas tes amis
mais tu les aimes beaucoup,
tu adores les chasser,
et tu aimes bien les manger.
Pourquoi ta mauvaise réputation?
Tu es une belle énigmatique
pure ta couleur blanche,
élégante comme une dame médiévale.
C’est chouette!

Pablo Maseda Fernández

Segundo unha votación popular proposta pola Sociedade Española de Ornitoloxía, a curuxa foi
escollida coma ave do ano neste 2018. É unha chamada de atención ante o seu declive
poboacional nas últimas décadas.
Resulta que este fermoso animal leva convivindo co ser humano milleiros de anos, asociado ao
campo, onde obtén alimento e refuxio (convén aclarar que a curuxa non é un bufo, e o seu
hábitat predilecto é a campiña e non o bosque, como acontece con outras rapaces nocturnas).
Aliméntase fundamentalmente de pequenos mamíferos, especialmente roedores, polo que
resulta moi beneficiosa para controlar as poboacións destes últimos, que poden converterse
nunha praga. Pese a isto a curuxa sempre foi un animal misterioso e asociado a lendas e
crenzas na cultura galega. Estes mitos non axudan tampouco á súa conservación, pois
normalmente a súa presenza relaciónase coa morte, probablemente polo seu inquietante
rostro e os desacougantes sons que emite.

A situación da curuxa pon en evidencia os problemas medioambientais e sociais do medio
rural: se o agro sofre, esta ave, coma tantas outras especies animais e vexetais, paga as
consecuencias.

A curuxa é protagonista dentro do xa
coñecido Proxecto REBINXE que botou a
andar este ano no centro. Lembramos que
se trata dunha ave protexida a nivel
nacional, polo que non se poden eliminar,
capturar ou molestar. Por iso, se tedes a
sorte de ter curuxas convivindo nalgún
edificio da vosa propiedade pero
ocasiónanvos molestias, podedes
contactar co centro ou co proxecto para
chegar a unha solución que sexa
beneficiosa para ambas partes e que
permita manter unha relación que dura
milenios

A curuxa: ave do ano 2018
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