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Xela Arias: Voltarmos ao preto 

Xurxo Fernández, profesor de Lingua galega e Literatura no IES Illa de San Simón 

Nós apenas nos despedimos con palabras 

Eu morrín un cento de veces 
Ti voltas para ela 

E eu volto 
Eu volto para nós 

Amy Winehouse, Back To Black 

 

Xela Arias, poeta feminista, caleidoscópica e lizgaira, é a autora homenaxeada no Día das 

Letras Galegas. Excelente escolla, sen dúbida, pola súa intensa obra, transgresora e libertaria, e 

pola súa capacidade infinita para nos motivar e inspirar neste 2021 cheo de ondas e vagallóns 

procelosos. 

 Á noite, unha fráxil liorta de escualos, 

 apostados. 

 O meu sangue revoltado encerro 

 dun desexo 

 que agora levo numerado, 

 marcado na camiseta 

 entre as pernas esbandalladas pola estrada. 

 

 Hai noites, 

 na batida dos escualos, 

 onde morren bechos apaixonados pois, 

 cegos, confunden ceos con escamas. 

 

     Tigres coma cabalos (1990) 
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Nós, bechos apaixonados, ouviremos, ollaremos e repararemos na súa vida fuxidía e na súa obra 

imprescindíbel, nos libros, conferencias e conversas ao redor da súa figura. Porén, son as súas 

propias palabras, as pronunciadas en recitais e entrevistas dun percurso vital e poético invulgar, 

contracorrente, as que nos axudarán a atopar o camiño, mergullados entre tiburóns para que, 

como din os seus versos, non confundamos ceos con escamas. 

Íspeme o idioma e sábemo suando en sida. 

 

A miña querida sida, 

veleno que me inoculo cada día como pregaria 

ou forma 

de Non deixar de me entender castigada dalgunha lei. 

 

A miña lei, de me nacer así tan negra por elección. 

Máis coitelos para que? Atende, mírame, 

mírame agora a sida, 

que te quero negra, 

negra asombrada fanática africana, 

na batalla da historia en ringleira, adiante, 

de primeiras feras vós desterrados 

para tervos ó fin pacíficas vitorias 

nas terras de ninguén que chaman ás casas: 

os vosos fogares 

asolados de compromisos tan, tan antigos. 

 

E costumes, negra. 

 

    Intempériome (2003) 

Así é ela, así a súa poesía: sincera, directa, crúa; reencarnación dunha das súas referencias, Lou 

Red, no entanto, orgullosamente muller e galega (unha das apenas 5 galardoadas nas nosas 

Letras ao longo dos seus 59 anos de historia!), independente e comprometida até a cerna. 

Acostumada a nadar e a queimar a roupa (o de gardala évos cousa de culturas 

normalizadas/domesticadas), do mesmo xeito que as persoas migrantes queiman os seus 

documentos ao chegaren a Europa, querendo deixar atrás guerras e intolerancia. Mais voltemos 

ás súas palabras, nesta entrevista realizada con Manuel Rivas para La Voz de Galicia (1990):  

“O linde do deserto paréceme algo incrible. Fálase moito de «aldea global», de que xa non hai 

distancias, pero en realidade creo que non temos a menor idea de como é o mundo”.  

“Dáme rabia ter que dicir que son feminista. Pásame igual que co nacionalismo. Deixarei de 

ser unha cousa e outra cando as nacións soxulgadas non o sexan e as mulleres discriminadas 

non o estean”.  

Afeita a pasar nas puntas dos pés polas fronteiras da escrita, a atravesar desertos de 

incomprensión, a autora cría no poder redentor da poesía pois, para ela, poeta podía ser 

“calquera no instante en que se demostra capaz de dirixir a ollada cara a un acontecemento, e 

trata ou consegue dar del unha visión, senón necesariamente inédita, si particular, particular por 

propia [...]” (Conferencia “Para que os poetas hoxe?” pronunciada no Círculo das Artes de Lugo 

o 4 de maio de 2001). 
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Como docente non acredito en que os seus poemas sexan “difíciles” para o alumnado, nin que 

deban ser veladas certas partes incómodas do seu discurso ou da súa praxe vital e literaria. O 

pensamento crítico, a sensibilidade e a creatividade continúan a ser, talvez hoxe máis que nunca, 

fulcrais nun mundo abalado polo mesianismo e polos discursos de odio: 

“que nunca, nunca xamais, me diga alguén que non entende de poesía. A poesía non se 

entende, séntese ou non se sente, faise ou non se fai”. 

“Creo que os que escribimos estamos moi acostumados a facer as cousas desde o silencio. A 

plástica, a música, entran moi directamente, conseguen de inmediato un impacto. Entrar nun 

libro é máis custoso [...] Pero hai que rebotarse contra iso. Rebotarse contra a concepción do 

libro coma un cadáver morto nun anaquel”. (Xela Arias,“Para que os poetas hoxe?”, 2001) 

A súa figura xa fora reivindicada – moito antes que pola academia- no Día da Letras Galegas 

Zombies, ou, máis recentemente (2019) no Día das Galegas nas Letras, iniciativa da plataforma 

de crítica feminista A Sega, que desde a sororidade e a sociedade civil salienta a importancia 

dunha festa verdadeiramente popular, contemporánea e participativa. Que poder multiplicador 

tería honrar a alguén como Xela, Xohana Torres, Lois Pereiro... cando aínda estaban vivos e a 

mocidade podía acudir ao seus recitais e interactuar con eles, para se sentiren parte activa na súa 

propia cultura? 

Moitas mulleres coma ela fan falla neste país para faceren unha ‘limpeza pirolítica’ na nosa 

Intelligentsia cultural. Xela móstranos que un outro mundo (máis humano, máis solidario) é 

posíbel se temos afouteza para realizarmos una Denuncia do equilibrio:  

 

Unha opiácea caricia baixou polo teu corpo 

espido de metais aínda embadurnado 

co tinte dunha estraña que si – esa si- 

te amara gardado sen saberen xamais 

que eras ti -ese ti- que se achegaba 

 

         Denuncia do equilibrio (1986) 

 

 

 

 

  

 

 

Xela Arias a traballar na máquina de escribir, foto de Cameselle, Faro de Vigo 
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Xela séntese indíxena, ao relento no medio da xeada urbana. Sabe que dentro da cidade O povo 

é quem mais ordena. Ten a determinación e a coraxe para ir alén do estabelecido e, con todo, é 

coñecedora de que, ás veces, cómpre perderse para se poder atopar: 

A unidade componse. 

Da desorde. 

 

Desordénome, amor, 

e dou co punto 

único 

do centro dos abrazos. 

 

Abrazo a desorde das ideas 

e sei 

que a unidade se compón. 

 

A unidade componse. 

 

Da desorde. 

       Denuncia do equilibrio (2003) 

Por iso non dubida en se situar á intemperie, en seguir o seu instinto, que a levou a participou 

nun recital poético contra a entrada do estado español na OTAN en 1982; a se inscribir en 1988 

en Greenpeace; a participar no 2002 en recitais en solidariedade cos afectados polo desastre do 

Prestige; ou a ler publicamente a declaración “Pola paz mundial” nas manifestacións contra a 

Guerra de Iraq, no 2003.  

“Si, tiven unha época moi revoltosa. Deixeille o título de bacharelato a meu pai na man e 

díxenlle que quería vivir independente. A esa idade, 16 ou 17 anos, comecei a buscarme a vida. 

Tiña moi interiorizado o anceio de independencia. Sorpréndeme hoxe que xente de 20 anos 

prefira estar na casa”. (Entrevista a Manuel Rivas, LVG, 1990) 

Poeta, tradutora, letrista do grupo musical Desertores, profesora no ensino secundario... as 

múltiplas faces de Xela Arias non se esgotarán neste ano 2021. Con ela voltamos ao escuro, ao 

preto, ao loito, mais, con certeza, tamén á loita. Após as súas palabras, fiquemos cos seus 

silencios:  

Onde cantan os poetas 

a nos lembra-lo que non foi 

ou puido ser, 

vese a dor da inmóbil, imposible, invariable 

medida do silencio que resta. 

 

Silencio que resta, ou no que nos restan. 

 

O ritmo do silencio historiou sempre 

a apariencia de acougo. 

Estupefaciente. 

        

       Intempériome (2003) 
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CAMISOLA 

Lúa 2ºC 
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MEDIDAS COVID 
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25N DÍA DAS BOLBORETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sabedes que relación hai entre as bolboretas e o 25 de Novembro?  

 

As Irmáns Mirabal: Teresa, Minerva e Patria; coñecidas como “As Bolboretas”. 

Este ano en homenaxe a estas loitadoras e importantes activistas feministas da República 

Dominicana que tiveron que manterse no anonimato pola cruenta ditadura de Trujillo que 

finalmente acabou con elas o 25 de Novembro de 1960. Mal pensou Trujillo 

 

Mal pensou a persoa que as mandou asasinar que terminando coas suas vidas terminaría cos 

seus soños e coas súas conviccións. Era tarde, para entón a mensaxe das Irmás Mirabal xa 

botara raíces no pobo que finalmente gañou a loita contra a ditadura. 

 

Non só iso, xa que anos despois en 1981 no primeiro Encontro Feminista de Latinoamérica e o 

Caribe celebrado en Colombia, declarouse a data do seu asasinato como o día da loita das 

mulleres contra a violencia machista. 
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ENTROIDO 
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Soneto 

 

Tan só  o poder deixar de sentir 

Bastaría para deixar de chorar 

Bastaría para vivir sen soñar 

Meu corazón deixaría de latir. 

 

Por fin os teus pasos deixar de seguir 

Coa túa música deixar de voar 

E os puñais que cravaches sacar 

E xa aprender a sen ti vivir. 

 

Nocturno o meu corazón choraba 

De día o medo facíase ver 

Medo a esquecer todos os momentos 

 

Cando xuntos mirábamos chover 

Con dozura os teus labios bicaba 

Sen ti só fican soños de tormentos. 

 

Alba Fernández López, 3ºB 

 

Cousas 

 

Pasan cousas sen desexalas 

que doen, queiman e esnaquizan, 

cousas que sen querer te rozan, 

elas deixan fondas pegadas. 

 

As que doen son preguiceiras, 

non marchan dun día para outro, 

elas son coma un becho-monstro 

que agarda entre as floridas abeleiras. 

 

As que queiman non son permanentes, 

doen un tempo, mais desaparecen, 

porén poden devir noutras que esquecen, 

xa non es a persoa dos tempos presentes . 

 

As que esnaquizan por onde pasan 

rompendo e cortando todo ao seu redor, 

deixando soamente unha fría suor 

de lembranzas pasadas, duras e cravadas. 

María Martínez García, 3ºA 
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O exame 

 

O profesor na clase xa está entrando 

co exame na man silencio agardaba, 

nós, mentas tanto, iamos calando, 

o profesor dando o exame xa estaba. 

 

Eu máis nervioso íame encontrando, 

o profesor o exame xa me daba, 

lendo o exame estábame mareando, 

para min dixen que nada pasaba. 

 

Agora tíñame que concentrar, 

as preguntas tiña que entender, 

así o aprobado ía conseguir. 

 

O tempo do exame vai comezar, 

esta proba é fácil ao parecer, 

contento cun aprobado voume ir. 

Antón Pérez Rodríguez, 3ºA 

 

Por ti 

 

Ti sempre dicías que a ela amabas, 

aínda que eu sabía que mentías, 

non o tiñas claro, non te decidías, 

sen preocuparte ás dúas mirabas. 

 

Cada día de min máis te afastabas, 

cada día ti máis me entristecías, 

ti non me deixabas, sempre insistías, 

de xogar connosco nunca parabas. 

 

Sabía que non eras para tanto, 

mais tampouco eras do montón, 

non ía caer como a vez pasada. 

 

Quería esquecerte, non sabes canto, 

os teus actos non merecían perdón, 

co tempo, de ti non quedaría nada. 

Laura Pérez Regueira, 3ºB 
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CARREIRA SOLIDARIA 
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1- Curta. 

A curta que máis me gustou foi a última que vimos. Porque, ademais de ensinar que non hai que 

discriminar a ninguén por ter síndrome de Down, foi divertida. Vai sobre un neno con síndrome 

de Down que quere facer un espectáculo, pero a organizadora non o quere deixar. Ela acaba 

horrorizada,  pero ao público encantoulle. 

SENTENZA:  ter unha "discapacidade" non quere dicir que vallas menos. 

 

2- Charla de Judith. 

Judith é unha esgrimista profesional que a idade de 18 anos tivo a mala sorte de sufrir un 

accidente de tráfico. Sobreviviu pero quedou sen unha penra e co brazo en rehabilitación. Cando 

xa estaba mellorando do seu brazo e coa súa protese para a perna, chamárona para que 

participase en esgrima adaptada. Ao principio dixo que non, pero despois de facer rehabilitación 

decidiu probar e encantoulle, e así puido seguir facendo o deporte que lle gustaba. 

Eu creo que se tes esa mala sorte non podes botarte atrás e tes que seguir facendo o que che 

gusta, porque estar en cadeira de rodas ou cunha protese non quere dicir que non poidas facer o 

que queiras. 

Lira 2ºB 
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AS BÁGOAS DAS NUBES 

 

A choiva cae. Unha luz trémula pestanexa ao fondo do túnel. 

Xiro cara atrás, bolboretas negras perseguíndome. 

Sigo correndo. 

A miña mente voa, pero os meus pés non poden facer o mesmo. 

Se tan só puidese volver a ela. 

O cabelo cae sobre a miña cara, está completamente enchoupado. 

A luz afástase, quero correr máis rápido. 

Detrás, as bolboretas están adoptando unha formación; arríscome e xiro a cabeza para vela. 

Aparece o meu nome, Celia. 

O túnel parece acabar, pero non estou segura. 

Os meus pensamentos volven a ela, o meu amor, Luisa.  

Esbozo un sorriso involuntario. 

O túnel remata e eu caio ao baleiro. 

Luisa... 

A choiva cae 

 

Carla 3ºC 

 

 

 

QUIZAIS DECIDÍN ESPERTAR 

Quizais decidín espertar por sentir chorar a miña nai, por querer gritar á cara do meu pai polo 

seu desinterese, por querer comer a bica da miña avoa con ese toque a limón, por querer sentir 

as caricias no pelo do meu avó, por querer escoitar ao meu irmán ler o seu libro favorito, por 

querer facer rir ás miñas amigas, por querer agradecer ás enfermeiras que con tanto cariño me 

trataron, quizais por querer que a miña tía pechase a boca, por querer acariciar a miña cadela, 

por querer bailar a miña canción favorita, por querer ter festas de pixamas coas miñas amigas, 

por querer sentir o salitre do mar de Vigo na miña pel, por querer abrazar e darlles bicos aos 

meus primos pequenos, por querer cheirar as flores de cores fermosas e rechamantes que morren 

e nacen cada ano, por querer viaxar por todo o mundo, por querer volver a chorar da risa, por 

querer cantar a todo pulmón nun concerto ou por querer sentir a sensación de pisar follas secas 

no outono.  

Quizais decidín espertar do coma que eu mesma me provocara por ser infeliz por esas razóns 

que tan feliz me facían. 

Sofía 3ºC 
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El 

Era unha persoa tan sumamente complexa, que nin eu que era un verdadeiro ‘as’ para descifrar a 

xente e comprender os seus pensamentos máis profundos lograba adiviñar que se lle pasaba pola 

mente. Atopábase sentado nunha butaca con pequenos buratos debido ao paso do tempo, con un 

aspecto impasible e unha postura coma a dun rei sentado no seu trono capaz de acabar cunha 

nación enteira sen pestanexar. Crerías en alguén que che estivese propoñendo un trato que o 

mesmo che podería proporcionar as ás para chegar ata o ceo como che dar tal empurrón que 

caerías de cara no inferno? Porque eu si. Por que?  

Porque era EL 

Paula 3ºC  

 

 

 

 

 

 

ARTIGO DE OPINIÓN 

 

O pasado 27 de outubro, Mikel, un rapaz de Bilbao, decidiu acudir a clase con saia, <<porque 

sí, porque lle apetecía>> sen máis, e terminou falando co psicólogo do centro por petición do 

director. Pedíronlle que  quitase a saia ao responder á pregunta de que sexo se asignaba, e 

el responder que home. Parece incrible que esta pregunta proveña dun profesional. Tamén 

cabe destacar que a ningunha das súas compañeiras que levaban saia lle pediron que se 

cambisen ou que fosen  ver ao psicólogo. 

Estamos en 2021, e que se siga xulgando a unha persoa por romper cos roles de xénero non é 

normal, e moito menos que veña dos profesores e dirección. É un perigo que as persoas que 

en principio están educando ás novas xeracións teñan esa mentalidade e eses valores. ¿Non é 

a saia un anaco de tela máis como o son os pantalóns, unha camiseta ou un abrigo? ¿Qué 

lóxica ten hoxe en día, que unha prenda de vestir sexa uso exclusivo para un xénero ou outro? 

Deberíase de criar aos nenos e nenas para a liberdade de ser un mesmo, porque quizá creamos 

que hai cousas que temos superado, pero o certo e que non é así. A liberdade chegará 

cando un rapaz vaia cunha saia ao instituto e non sexa noticia e a ninguén lle extrañe. 

 

Antía 4ºB 
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COOPERATIVA 
 

Este ano os alumnos de 4ºC participamos no programa de Depoemprende da Deputación de 

Pontevedra. Nós creamos a cooperativa Efecto Pasillo, como xa se leva facendo dende hai 

varios anos no noso instituto. No noso caso vendimos produtos hixiénicos contra a pandemia, 

eliximos toalliñas desinfectantes e gamuzas antibafo.  

 Este ano foinos máis complicado por mor da Covid. Outros anos foron vender a Vigo, mais este 

ano foinos imposible e  tivemos que limitarnos a vender no instituto e a xente de Redondela. 

Aínda así intentamos seguir adiante con todas as medidas de seguridade. 

Aprendemos o traballo que ten detrás unha cooperativa facendo un estudo do mercado, a 

selección de produtos e a venda dos mesmos.  

Os beneficios obtidos con esta actividade destinámolos a Aldeas Infantiles e á protectora de 

animais Aloia.  

Agradecemos a tod@s a vosa acollida e colaboración. 

Un saúdo, os 16 integrantes de Efecto Pasillo. 
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Este ano a pegada deste festival de reciclaxe no noso centro foi moito menor que outros 

cursos pola situación sanitaria que impide moitas das actividades que faciamos 

aproveitando que o medio ambiente é un tema que nos interesa a todas e todos. 

 

Aínda así tratamos de facer algunha pequena contribución relacionada coa temática 

deste ano que é a “Contaminación nos ríos”. Pensando pensando entre todo o alumnado 

de 1º fixemos unhas libeliñas moi especiais e tamén moi pero que moi mutantes debido 

á contaminación visible e invisible que percorre o Alvedosa, o Maceiras, o Pexegueiro e 

tantos outros ríos da nosa comarca e mais aló dela. 

 

O noso obralixo “Libelilla mutans” voa no patio cuberto do noso centro lembrándonos a 

importancia de non contaminar o noso entorno. Os materiais empregados foron cartón, 

periódico e refugallo deportivo. 
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CLUB DE LECTURA 
 
 
 
 
 

https://www.blogger.com/
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MECANOSCRITO DE REDONDELA – 1º PREMIO 

Saín da auga. Que fresquiña estaba! Encantábame mergullarme nas belas augas da ría. Pechei os 

ollos para desfrutar mellor do momento. Todo estaba en silencio. Demasiado. Preocupada, dei  

volta cara á praia. Algo non ía ben. Só se oía o rumor do vento axitando as verdes follas dun 

souto adxacente, as ondas do mar rompendo na area e un afastado motor. Fixeime mellor e 

decateime de que a xente estaba inerte sobre as toallas. Camiñei ata unha parella, a que estaba 

máis preto de min. Eran unha embarazada e un home, ambos coma durmidos. Seguín cara  meus 

pais, pero estaban no mesmo estado. Belisqueime nas meixelas e freguei os ollos. Isto tiña que 

ser un soño. Tratei de espertalos, pero non se moveron. Humedecéronseme os ollos. Non puiden 

seguir alí. Corrín cara as árbores, afasteime todo o que puiden de Cesantes. Foi unha tola 

carreira campo a través. Estaba a caer a noite, cando os meus pés espidosdixeron basta. Trepei a 

un castiñeiro e chorei. E as nubes fixérono comigo. E así, baixo a choiva, durmín. Seguro que 

tiven pesadelos. Non o lembro. Cando abrín os ollos, era de día e estaba mollada. Sorte que era 

verán e a roupa e o cabelo non tardaron en secarse ao sol. Coas présas non collera auga, nin o 

teléfono. Decidín dirixirme cara o centro da miña vila. Tratei de orientarme usando o sol, e botei 

a andar. Era moi anormal o que me pasara onte. Igual fora só un soño. Pero non sabería voltar 

para comprobalo. Escollín seguir cara á Redondela e avisar á policía ou a quen cadrase. Aos 

poucos apareceron as primeiras casas. Todo estaba deserto e había algún corpos na rúa e nos 

coches. Asusteime de verdade. Como a partir de alí sabía chegar a casa tomei rúas afastadas e 

deime máis presa. E se, o que fose iso, non pasara só na praia? E se pasara en toda Galiza? 

Apartei eses pensamentos da miña mente. Estaba moi famenta. Bebín nunha fonte pública, pero 

non me atrevín a roubar en ningún establecemento. Ó final tiven que facelo, xa que de todos 

modos a maioría desa comida estragaríase pronto. Así que collín una mazá dunha froitería a que 

soían ir meus pais. Non pensei demasiado niso e seguín o meu camiño. Ao anoitecer, baixo o 

ceo vermello cheguei ao concello de Redondela. Non vira inda a ninguén. Non podía entrar na 

miña casa, xa que tampouco collera as chaves. Tiven que aceptalo. Toda Redondela e Cesantes 

estaba durmida. Ou morta... Pero esta vez non chorei fíxenme forte mentres observaba as 

bandeiras ondeando ao vento. 

-Ola! Ti tamén sobreviviches!- escoitei detrás miña. 

Dei a volta. A uns metros estaban unha nena e un neo. Ela era a que falara. Tiña o cabelo roxo e 

varias pencas. Os seus ollos, verdes; graúdos coma o seu sorriso. O mozo era alto e fraco e tiña 

o pelo negro e os ollos azuis. Ambos aparentaban máis ou menos a miña idade. 

-S-sí sobrevivín- tartamudeei abraiada. 

-Chámome Lara e él é o meu irmán Xoán- dixo ela mentres me apertaba con forza. 

Contáronme que eles estaban no alto do abeto da alameda cando unha espesa nube de fume 

vermello cubriu todo o chan. Eles salváronse por estar no punto máis alto de Redondela. Eu 

narreilles a miña historia e eles entristecéronse ao saber que en Cesantes pasara o mesmo. 

Decateime de que Xoán non falaba moito, só o necesario, máis non facía falta, Lara falaba 

dabondo, por el e por min. Compartimos as súas provisións e durmimos baixo a árbore que os 

salvara. Coma os farois non se acenderan víanse moitas máis estrelas. 

E así pasaron os días, as semanas, meses... 

E agora, un ano despois da “Catástrofe Vermella”, como decidimos chamala, podemos 

confirmar que toda Galiza está baleira. Agora vivimos en Finisterre, é una vila fermosa. Este é o 

primeiro capítulo dun libro que Lara me pediu que escribira, para deixar constancia das nosas 

andanzas. Chamárase“ Mecanoscrito de Redondela” 

SOBREVIVIREMOS 

Capítulo 1 de “Mecanoscrito de Redondela” 

28 de Agosto de 2022 

Carla Acosta 
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Concurso de Fotografía  

Acompáñote no Camiño 

 

 

Despois da situación de confinamento do curso pasado, no mes de setembro o departamento de 

Linguas Estranxeiras puido finalmente entregar os premios do concurso de fotografía 

“Acompáñote no Camiño”, que formou parte das actividades incluidas no Plan Proxecta 2019-

20 do mesmo nome. Estes foron os gañadores do concurso, que recolleron os seus premios 

ainda que algúns deles xa nos deixaron este curso para ir facer o Bacharelato: 

 

1º premio – Paula Cabrera Veiga (Viaduto de Pontevedra) 
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2º premio – Paula González Rafael (Cheminea Regojo) 

 

      

 

 

 

3º premio – Pablo Gómez Muiños (Antiga Casa do Concello) 
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CONCURSO: O PROBLEMA DO MES 
 

O departamento de Matemáticas do IES Illa de San Simón organiza o concurso matemático “O 

problema do mes” a través da aula virtual: 

 Categoría ALFA: 1º e 2º ESO 

 Categoría BETTA: 3º e 4º ESO 

Cada mes proponse un novo problema e os participantes dispoñen ata o último día dese mes 

para facer o envío, posteriormente o departamento avalía as propostas e determina o gañador 

dese mel. 

A categoría BETTA leva a cabeza a Vicente, en segundo lugar a Eduardo e na terceira posición 

están empatadas Hiba e Carla. 

A categoría ALFA, ten unha participación moito maior e suman moitos máis puntos. A calidade 

das solucións presentadas mellora de forma abraiante con cada entrega. Comezouse con 

entregas feitas a man, debuxos e cores, entregas en documentos de texto de ordenador... 

Posteriormente recibíronse entregas de diapositivas e animacións e no mes de marzo recibíronse 

vídeos de alta calidade e un vídeo-animación feito con programación (scratch) de moi alto 

nivel. 

Nesta categoría temos á cabeza a Carla, seguida a poucos puntos por Breogán e na terceira 

posición Mateo. Pero que no se descoiden xa que a tan só uns puntos atópanse Xiana e Noelcon 

ganas de entrar no podio. 

Os nosos alumnos sorpréndennos cada vez máis. Que nos deparará este terceiro trimestre? De 

seguro algo que nos deixará pasmados. 
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CONCURSO: EXPLÍCOCHE MATEMÁTICAS 2.0 
 

Explícoche matemáticas 2.0 é un concurso que convoca a Facultade de Matemáticas da 

Universidade de Santiago de Compostela. O concurso ten como obxectivo promover a 

utilización do galego como medio de transmisión das matemáticas e estimular a creatividade do 

alumnado cos medios audiovisuais. Para participar débense crear vídeos nos que se aborde un 

tema relacionado coas matemáticas, cunha duración de entre 1:30 e 2:30 minutos, vehiculados 

en galego e empregando calquera recurso multimedia, audiovisual ou artístico. 

Neste concurso poden participar o alumnado universitario, así como alumnado de 3º e 4º da 

ESO e de bacharelato dos centros de educación secundaria en grupos cun máximo de tres 

estudantes dirixidos por un profesor ou profesora. O vídeo mellor valorado polo xurado recibirá 

un premio de 200€ e o vídeo con máis “gústame” en redes sociais gañará un premio de 100€. 

Dende o IES Illa de San Simón non queríamos deixar fuxir esta oportunidade e tivemos dous 

grupos participantes. Por unha banda participou Jéssica Maquieira Durán cun vídeo titulado 

“Identidades notables” onde trata un concepto que causa moita confusión entre os alumnos da 

ESO é o das identidades notables. A maioría dos alumnos perciben de forma intuitiva que   

         , máis isto é incorrecto. No seu vídeo lémbranse as diferentes identidades 

notables e fanse varios exemplos amosando tamén a súa utilidade de cara a simplificación das 

operacións. 

Por outra banda participaron Estela Ricón Crespo e Juan CouñagoSobral cun vídeo titulado 

“Método de Gauss”. Este método de resolución de sistemas é moi empregado tanto por 

alumnos de 4º da ESO, alumnos de bacharelato como alumnos universitarios. É un 

procedemento moi sinxelo unha vez se entende de forma axeitada, por isto consideraron que era 

preciso un bo vídeo explicativo en galego nas redes sociais deste método. Unha forma moi 

visual de resumir o método de Gauss é: transformar o sistema inicial nun sistema triangular 

superior (semellando os chanzos dunha escaleira) onde é inmediato despexar as incógnitas. 

De seguido atoparedes os links ao vídeos premendo na súa correspondente imaxe. 

Recomendámosvos que prestedes atención tanto ao contido como á forma e se o considerades 

oportuno, que lle deades un “gústame” para axudarlles a gañar o premio. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rj062w5HGwU
https://www.youtube.com/watch?v=37s-K1343rQ&t=1s
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SAÍDA DE CAMPO: TRIGONOMETRÍA 
 

Nos cursos de 4º da ESO de matemáticas académicas rematamos o segundo trimestre co tema 

de trigonometría que é unha parte das matemáticas que estuda as relacións entre os lados e os 

ángulos dun triángulo. A palabra deriva do grego trigonon (tri=tres e gonia=ángulos), o que ven 

sendo un triángulo, e metron=medida. É dicir a palabra trigonometría é literalmente a medida de 

tres ángulos ou medida de triángulos. 

 

Tamén é moi importante neste tema lembrar que os ángulo dun triángulo suman 180º, algo que 

sabemos dende moi pequenos e nos pode sacar de moitos apuros. As posibilidades de resolver 

un triángulo (obter os tres lados e os tres ángulos) son varias: en concreto 4 casos. 

 

Unha vez os alumnos coñeceron os diferentes casos no papel, chegou o momento de aplicar 

estes coñecementos á vida cotiá. Polo tanto organizouse unha saída de campo creando grupos 

heteroxéneos duns 5 alumnos que tiñan que conseguir medir un obxecto afastado e sen acceder 

a el (por exemplo a altura do pavillón ou a altura do pararraios do CEP Santa Mariña. 
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TRABALLOS DE CIENCIAS 
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CIENCIA NO ILLA 

En maio, os grupos de 1º e 2º  asistiron á charla-espectáculo de ciencia “Da panca ó 

láser”, desenvolvido polo profesor David Ballesteros, recoñecido divulgador, membro do grupo 

Ceo Aberto e, seguramente, máis coñecido por formar parte do equipo científico do programa 

da TVG “Aquelando”. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Durante a charla, as alumnas e alumnos do Illa tiveron a oportunidade de coñecer algún feitos e 

momentos importantes da ciencia e o coñecemento. 

 

 

 

  

 

 

E tamén de experimentalos no seu propio corpo! 
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BIOLOXÍA     1º ESO 

En abril, as alumnas e alumnos de 1º fomos ata a alameda para ter alí una clase de botánica, é 

dicir, para estudar as plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tivemos que levar un caderno de campo, una especie de libriño en branco no que tivemos que 

escribir una chea de cousas. E ademais, facer debuxos das plantas, das flores, …  Uff!! 
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Ó final fixemos un ritual para botar alí o día, … pero non houbo maneira! 

 

  

Parece que non, pero aínda 

nos deu o seu traballo. 
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DETERMINACIÓN DE SULFITOS NO VIÑO (4ºC CCAAP) 

Unha mostra de viño, un pouco ácido e unhas pingas de disolución de amidón.    

Sobre esta mestura déixase gotear  disolución de iodo ata que aparezacor azul persistente.  

Cóntase o número de gotas de iodo engadido e  un sinxelo cálculo permite saber a cantidade de 

sulfitos que posúe ese viño.  

En 4º C mantemos os sulfitos a raia!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE “XABÓN ANTICOVID 4º A” 

Equipos de protección: máscara, lentes de seguridade, luvas. 

 Disolvemos 5 g de sosa cáustica nunha mestura de 10 ml de auga e 10 ml de alcol 

etílico (para que non forme escuma). 

 Engadimos10 ml de aceite de oliva e quentamos,  axitando continuamente.  

 A  pasta formada  vertémola sobre unha disolución de sal en auga e de novoaxitamos. 

Xa temos o xabón.Só queda filtrar, gardando as distancias. 
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ALICIA 

 

 Lembrades a esa profesora de pouca estatura, delgadiña, de cabelo 

rizado e gafas que acostumaba vestir camisas de flores? 

Tal vez non a chegastes a coñecer ou non a queredes lembrar por 

algún motivo. 

Podería ser que simplemente xa non teñades a materia que ela impartía 

e non pensedes moito nesta. 

Pois ela é Alicia, antiga profesora de Bioloxía e Xeoloxía do noso 

centro. 

Agora sabedes quen é? 

Ben, por se acaso, vouvos falar dela un chisco. 

Alicia era unha profesora moi doce e preocupada por nós, posiblemente o seu método de ensinanza non 

era o mellor, pero é difícil atopar un que o sexa e que guste a todos e todas, verdade? 

Podo falar da súa forma de ser durante o confinamento do ano pasado. 

Realmente preocupouse moito por nós nese tempo, por facer o posible para que chegásemos ben ao final. 

Lembro ben a súa voz intranquila cando recibín a súa chamada pedindo por axuda para comunicarse con 

todos. Verdaderamente fixo todo o que estivo nas súas mans por nós. 

Agora, os que deberiamos ser os seus alumnos e alumnas pensamos nela cun sorriso cheo de morriña, 

tendo presentes os seus xestos e as súas icónicas frases, gravadas con forza á perfección: 

“Non está o forno para bolos”, “A chorar a Cangas” e “Non lle pidas peras ao olmo” eran algunhas 

frecuentes, acompañadas do “Caracol-col” que escoitabamos outras veces ou o “Chinchin!” que 

pronunciaba tantas veces. 

Son cousas que verdaderamente botamos moito de menos. 

Falando así dela poderíades malinterpretarme. Alicia xubilouse ao principio do curso, dunha forma 

totalmente inesperada e rápida que case nin puidemos asumir. Non quixo unha despedida grande coma a 

que teriamos organizado de sabelo, así era ela.  

Incluso neses primeiros días antes de irse, preocupouse de adiantarnos unha parte difícil do temario para 

comezar a afianzalo! E máis tarde comunicouse connosco para asegurarnos que poderíamos preguntarlle 

todas as nosas dúbidas. Un anxo, unha deusa,  chámanlle na nosa clase con emoción. 

Por iso espero que goce da súa merecida xubilación co mesmo sorriso que levaba en todas as clases e que 

saiba que os seus alumnos e alumnas de Bioloxía e Xeoloxía a botamos de menos coma non se pode 

imaxinar, aínda que non fósemos os mellores e a volvésemos tola tantas veces. 

 

QUERÉMOSTE ALICIA!        Lucía Rolo 4ºA 
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  DON FERNANDO  

 
Quero empezar este pequeno escrito contando que cando 

me preguntaron respecto  de ter ao meu cargo as palabras 

desta pequena homenaxe non dubidei e dixen que si. 

 

A pesares de que  o motivo non é moi alegre , á vez, 

éncheme de orgullo ser a que poida homenaxear en nome 

de todo o alumnado ao noso querido Don Fernando , que 

ao irse leva todo o noso agarimo e deixa a súa longa 

experiencia e o seu saber.  

 

Don Fernando, o teu gran de area contribuíu para que 

moitos dos  teus alumnos empezasen a  construír o seu  

futuro ,e seguramente nun  curruncho do seu corazón 

lembrarante todos aqueles que tiveron a inmensa sorte de 

que foses o seu profesor de Física e Química e tamén os 

que non tivemos esa sorte pero sempre te viamos na 

biblioteca, polos corredores ou cando viñas a substituír 

algún outro profesor. 

 

Sempre lembraremos os alucinantes experimentos que facías cunha facilidade asombrosa e que 

nos deixaban a todos sen palabras ou ás veces que estabas de encargado na biblioteca e poñías o 

himno do Celta,  que como ben todos sabemos é o teu equipo de fútbol favorito ,mentres 

pregabas  silencio absoluto. 

 

Pero non só deixaches pegada en todos os alumnos que tiveron a gran oportunidade de 

coñecerte, senón tamén en todo o profesorado que  de igual forma viviron moitas experiencias 

contigo, como todo na vida unhas serían alegres e outras quizais non tanto. 

 

Pero ten por seguro que as que  lembraremos todos , e con moito agarimo serán nas que rimos a 

gargalladas, por ese carácter peculiar que te caracteriza e fai tan especial. 

 

O único que che podemos dicir é grazas polo teu entusiasmo , a túa constancia, e o teu 

compromiso con este instituto. 

 

Agora tócache gozar da túa xubilación , que ben merecida é despois de tantos anos no ensino.  

 

Agardamos estar presentes nas túas lembranzas,así coma ti sempre estarás nas nosas . 

 

 

 

Sabela 4ºA 
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JAVIER PEREIRA 

 

"A la calle", "aplíquele", "no procede la pregunta". 

Moitos de nós escoitamos varias veces esas frases, ás 

veces tocáballe aos compañeiros, outras tocábanos a 

nós. Sabemos todos de quen estou a falar: Javier 

Pereira, profesor de Tecnoloxía e de Programación 

no IES Illa de San Simón. Despois de moitísimos 

anos dando clase, as pasadas Navidades decidiu 

deixar este instituto para disfrutar da súa xubilación. 

Un merecidísimo descanso despois de tanto esforzo.  

 

Todos queríamos a Pereira, é un feito. Ríamos con el ata non poder máis, axudábanos sempre 

que era necesario, aprendiamos con el,... Disfrutábamos a súa particular forma de ensinar, e 

conseguía que tivesemos ganas de ir á súa clase, que é algo moi importante. Algúns incluso o 

seguímos en Instagram, onde sobe as súas fotos de barcos. Hai un par de detalles que nunca se 

esquecen, que o fan emblemático: as frases do principio, o seu mítico bolígrafo vermello, 

mandarte ao fondo,... Todo sempre en clave de humor, non vos confundades.  

 

No seu último día no instituto, o 22 de decembro de 2020, tivo unha pequena festa (con tódalas 

medidas covid jejeje). Os profesores no recreofixeron unha pequena homenaxe.  Pero os 

alumnos debíamoslle moito tamén. Xuntámonos na aula de TIC para a súa despedida, enchemos 

todas as plazas. Os meus colegas Nikolaj, Vicente, Borja e máis eu fixémoslle unha canción, 

acompañada dun vídeo feito polo meu primo Xián, que foi tamén o seu alumno. Foi un 

momento moi emotivo, a moitos dos alumnos saltábanselle as bágoas. Javier non chorou, pero 

case. Merecíao completamente. Durante as últimas horas, cando puxeron unha peli, el mesmo 

veu á miña clase, agradeceumo todo e desexoume sorte para o meu futuro. Unha persoa 

exemplar, un verdadeiro amigo. Grazas por todo "Señor Profesor", botarémoste de menos, pero 

agora tócache disfrutar dun merecido descanso. 

 

ES LENDA, JAVIER!!!  

 

 

 

 

Martín López Míguez 4ºA 
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4ºA 
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4ºB 
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4ºC 
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Marcho que teño que marchar ! 

 

Cando cheguei ao Illa, alá polo 2011, non se me pasaba pola 

cabeza que ía dirixir o centro durante os seguintes nove anos. 

Acababa de chegar de Toledo e caera nun centro moi especial, 

relativamente novo (1999), onde a xente era fantástica, o 

entroido era un modo de vida e había moi boas rutinas, pero o 

que máis me chamou a atención foi o alumnado. Eu viña dun 

centro moito máis ... “guerrilleiro”, imos dicilo así, e teño que 

recoñecer que ata despertaba en min certa desconfianza o feito 

de atopar aulas tan tranquilas, co alumnado sorrinte e 

saudando afablemente. -Onde estará a trampa?, vanme facer algunha trasnada fixo!, pensaba eu 

mentres inspeccionaba a entrada da aula. Pero non, pouco a pouco funme dando conta de que a 

rapazada do Illa era moi especial. Son amables, atentos, formais e críticos cando hai que selo, 

pero sobre todo moi boas persoas. Ata son cariñosos co profesorado ! Aínda que non o creades, 

para min o cambio foi monumental e probablemente sexa esta a razón principal pola que non 

aceptei o traslado a Pontevedra. 

   O primeiro que ten que facer un director cando o nomean é formar un equipo directivo e penso 

que isto é o que mellor fixen nestes anos. Todo é moito máis doado cando te rodeas dos 

mellores. Primeiro con Sonia e Miguel no 2012 e logo con Sonia e Domi do 2014 ata hoxe. Non 

podo estar máis agradecido pola confianza e apoio que me brindaron. Sempre están aí e sempre 

dando o 100%. 

   Sempre que se empeza nun traballo hai que pulir detalles. Nós, en canto repudiamos a frase 

“faise así porque sempre se fixo así”, empezamos a funcionar coma un reloxo suízo. Non vou 

negar que nestes nove anos houbo momentos complicados pero o balance xeral é moi positivo. 

Aprendín moito dos equipos directivos anteriores e dos compañeiros e compañeiras cos que fun 

traballando. Mención especial aos que se foron xubilando. Como en todo traballo a experiencia 

é un grao e escoitalos foi de gran axuda. Tamén aprendín moito de escoitar ao alumnado. Quen 

mellor para me dicir cada día o que fago ben e o que non ? Quen mellor para saber o que ocorre 

no mundo? 

 

   Algo que tiña claro e así o dixen dende o principio era que estes postos teñen data de 

caducidade. Non se poden facer vitalicios. Hai que saber cando é o momento de botarse a un 

lado e deixar paso a xente nova, con ideas novas e folgos renovados para resolver os problemas, 

sen caer na rutina do “sempre se fixo así” . Estou seguro que así será e desexo que ao novo 

equipo lle vaia moi ben. Comezan con moita ilusión e nós estaremos aí sempre para apoialos. 

 

   Agradecer ás familias, aos compañeiros docentes e non docentes, aos tres inspectores cos que 

traballei e por suposto a todo o alumnado, terme facilitado tanto esta tarefa. Foi un pracer ! 

   Vou seguir dando guerra no Illa e o sabedes, pero dende as aulas que é o que máis me gusta. 

 

Ramiro Armesto Fernández 

 Profesor de Matemáticas 
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