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POR QUE FALO GALEGO COS MEUS E AS MIÑAS COLEGAS NO RECREO? 

“A variedade de idiomas é o signo distintivo da nosa especie, o que nos fai superiores aos animais… Un can de 
Turquía ouvea igual que un can de Dinamarca; un cabalo das Pampas arxentinas rincha igual que un cabalo de 

Bretaña. E sabedes por que? Porque os probes animais aínda están no idioma universal.”  
Daniel R. Castelao 

I 
maxinade 
unha fogueira. Tentade ver unhas chamas violentas devorando 
palabras e versos, persoas e costumes. Pensade nunha criatura 
ridiculizada, humillada, desprezada, oprimida e dominada, nun 
ser botado ao lume. Podedes velo? Ben, pois imaxinade agora 
unha cultura e 
unha terra así. 
             A lingua é 
un dos elementos 
fundamentais que 
pertencen á cultura 
dunha nación, pro-
babelmente o máis 
importante. Ter 
unha lingua propia 
significa ser parte 
de algo, e perten-
cer a unha cultura 
determinada representa o coñecemento de saber por que es co-
mo es. 
             Quizais pensades que a cultura galega é inferior, vul-
gar, ordinaria, de aldea ou algo diso. Pero, en serio, iso xa de-
bería de ter pasado de moda hai unha chea de tempo. Segura-
mente nin o que di esas cousas as cre en realidade. A socieda-
de fíxonos pensar que eran certas e, agora, fixádevos que caos, 
outra cultura perdéndose. E alguén xulgará, que importa? Pero 
vaia se importa, se desaparece a lingua galega e todo o 
que esta leva consigo, xa non haberá Galiza. E que pasa 

(Continúa na páxina 3) 

DA TERRA QUEIMADA  
E DOS INCINERADORES 

Andrea Pardo Mesía, 2º de Bacharelato 

Q ue por que falo galego? Vénme á cabe-
za certo dito dun vello amigo que afir-
maba: “Porque si, porque me gosta, 

porque me peta e quero e dáme a gana, porque 
me sae de dentro, alá do fondo dunha tristura 
aceda...”. Supoño que non sería moi orixinal 
retomar as súas palabras, aínda que expresen 
moi ben os meus sentimentos. Pero, lendo de 
novo a cuestión á que me propoño respostar, 
pregúntome: e por que razón non o falan eles? 
Pregúntanme por que falo galego e eu non o 
comprendo, se é a miña lingua, a lingua da miña 
terra e dos meus avós. Por que falan os demais 
unha lingua imposta, unha lingua que veu de fó-
ra e que simbolizou sempre o poder que nos 
oprimía?  
             Comecei a expresarme en galego hai 
pouco, de maneira algo tardía, por un motivo, se 
ben moi fácil de comprender, decepcionante e, 
tamén, irritante: por moito que os pais ou os 
avós lles falen en galego aos fillos, estes crecen 
rodeados do castelán por todas partes, na televi-
sión, no cine, nos xornais, nos libros, na música, 
na escola, no instituto...  
             O certo é que, postos a recordar, cando 
eu era pequena intentei dúas veces falar en gale-
go, pero o caso foi que a actitude, por así dicilo, 
“pouco receptiva” dos meus compañeiros fíxo-
me desistir da idea. Agora que medrei, e comezo 
a ter ideas propias ―ou iso procuro―, com-

(Continúa na páxina 2) 

PORQUE SI, PORQUE ME GOSTA 
Rosalía Rodríguez Couceiro, 1º de Bacharelato 

Planeta Lingua Non  
á guerra! 
 
Non 
ao terrorismo! 

► 
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(Vén da páxina 1) 
prendo que a súa aceptación ou non xa non inflúe na mi-
ña decisión, pois lendo, falando e escoitando galego dou-
me de conta da súa fermosura, e síntome realmente alar-
mada polo seu futuro. Se só falan galego os maiores, se 
nun concurso de redacción coma este só participamos 
uns dez rapaces... Que vai ser da miña lingua? Que pasa-
rá cando morran os nosos avós, os nosos pais? Quen a 
vai falar? O galego tivo que loitar para chegar até nós, e 
agora é desprezado coma se fose unha lingua inferior. 
Por todo isto eu síntome indignada e, polo menos, com-
prometida, e ao simple feito de falalo porque me gusta 
debo engadir o meu desexo de conservalo e elevalo a on-

de ten que estar, senón por riba do castelán, ao seu lado.  
             E tamén falo para demostrar ao mundo, ao mun-
do da miña xeración, algo que pareceu esquecer: que en 
Galicia existe outro idioma que non é o castelán, que usa-
lo non significa ser da aldea nin ser vello, nin esas cousas 
que din de ti cando te escoitan, e que aínda que os seus 
queridos ídolos do Grande Irmán intenten, como sexa, 
desprenderse do acento da lingua da súa terra, eu estou 
orgullosa del porque é a lingua que falaron tantos loita-
dores, porque foi a lingua dos que aturaron todas as in-
xustizas do mundo e dun idioma que, aínda agora, segue 
a oprimila. 

O  por 
que de falar 
galego cos meus compañeiros 
é moito máis sinxelo que por 
motivos idealistas ou por pu-
ra política. As únicas razóns 
son que é a miña lingua ma-
terna e me gusta falalo. 
             O feito de que os 
meus pais me educasen en 
galego é un dos máis impor-
tantes, aínda que nos primei-
ros tempos de escola, como 
todos os demais rapaces fala-
ban castelán, eu tamén o fa-
cía. Anos despois comecei a 
conversar en galego coa miña 
familia e, tras pasar un verán 
cos meus avós e os meus tíos, 
acabei por adoptalo como fa-
la da miña vida cotiá con to-
do o mundo. Ao principio 
resultaba un pouco “difícil”, 
por dicilo dalgunha maneira, 
xa que como os demais rapa-
ces se expresaban en castelán 
cando me relacionaba con 
eles, sen saber como acababa 
por cambiar de idioma. Pou-
co a pouco acostumeime a 
esa situación e agora xa non é 
tan frecuente ese cambio in-
voluntario. Aínda que preci-
samente o hábito de usar case 
sempre o galego fixo que al-
gunhas veces lle falara á xen-
te foránea en galego: poño 
por caso estar en Madrid ou 

en Cataluña, ou ao coñecer 
xente nova dirixirme a eles 
en galego... 
             O certo é que ás ve-
ces sorpréndeme o feito de 
que xente coa que estás de 
conversa e che responde en 
castelán, ao pouco tempo 
acaba falando contigo en ga-
lego, pero co resto da xente 
segue a usar o español. Re-
sulta que esas persoas falan 
galego na casa, ou foron edu-
cadas nel, pero como os ami-
gos empregan o castelán, aca-
ban, eles tamén, por cambiar-
se ao español. Coido que nal-
gún tempo rematarán falando 
galego con todos, tal e como 
nos ocorreu a moitos dos que 
agora o facemos. 
             Sei que cando falo 
cometo algúns erros e que, 
algunhas veces, podo chegar 
a expresarme en “castrapo”, 
pero é que o castelán rodéa-
nos de tal forma que é case 
imposible falar sen cometer 
algunha equivocación. Por 
moito que lea, fale, ou escri-
ba en galego, sempre queda-
rán esas palabras que nunca 
sabes se están ben ou non. 
Supoño que o mesmo 
lles pasa aos que falan 

(Continúa na páxina 3) 

CO SINXELO QUE É, 
E O DIFÍCIL QUE O PINTAN... 

Miguel Neira Boga, 1º de Bacharelato 
N 
aceu, coma 
min, nunha terra viva na que as ondas do mar non 
teñen  ningún reparo en morrer ao atopar no seu ca-
miño uns duros e intransixentes acantilados que in-
tentan pararlles as súas ansias de seguir vivindo, 
camiñando sobre o seu mar. 
             Porque non vou deixar que a lingua na que 
amaron, odiaron, celebraron e loitaron, todos os 
meus ancestros morra porque eu non quero que se 
pouse nos meus beizos. 
             Porque  unha lingua non desaparece por 
vontade propia, non cansa nunca de vivir a non ser 
que nós nos empeñemos en acabar con ela, en es-
quecernos de quen somos ao querer esconder a nosa 
identidade rexeitando a nosa  propia lingua, única e 
exclusiva para nós pero que moitos rexeitan por 
culpa de falsos e ridículos prexuízos de orixe remo-
ta. 
             Eu síntome a gusto falando na miña lingua, 
é  natural; é no idioma no que penso, e non atopo 
ningunha razón pola que non deba facelo ou sentir 
un mínimo de reparo en expresarme, en vivir  de 
acordo co galego, co noso galego. 
             Porque despois de estar máis dunha década 
falando galego na casa, aos que lle falas con agari-
mo, dinme conta de que non hai ningún argumento 
razoable que impida facelo tras cruzar as fronteiras 
da familia, da confianza e por qué non, falalo cos 
meus e as miñas colegas no recreo. 

É O FALAR DAS FADAS 
Sara Madrigal, 2º Bacharelato 

→ 
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se non hai Galiza? Pois que 
non hai cultura galega. E que 

ocorre se non hai cultura gale-
ga?. Pois que acabaremos sendo 
da española. E que sucedería se 
tivésemos que pertencer a outra 
cultura? Pois que deixaríamos 
de ser quen somos e pasaríamos 
a ser outros. Eu non quero ser 
outra.  
             Dende pequena o meu 
idioma foi sempre o galego, pois 
foi así como me ensinaron; mais, ao chegar á escola co-
mecei a falar en galego só con quen me falase en galego. 
Ao longo dos anos fun comprendendo que contestarlle na 
túa lingua a alguén que che fale en español non era unha 

falta de educación. Ademais, se 
os que queremos a nosa lingua 
non a falamos, entón, xa non hai 
nada que facer. Pouco a pouco 
deixei de falar español, pois sig-
nificaba moi pouco para min. 
Agora falo galego sempre.  
             Os que len isto que es-
cribo están a preguntarme por 
que falo galego cos meus e as 
miñas colegas no recreo? Ben, 
pois eu creo que quen debería 
facer a pregunta sería eu, por 

que vós falades español? Penso que eu xa din razóns da-
bondo como para que se entenda porque falo a miña lin-
gua e non a do veciño. Podedes darme vós tantas? 
             Se ti non amas o teu, ninguén o vai facer por ti. 

P arece estraño que teña que 
existir algunha 
xustificación para falar 

galego en Galicia, ou que moita 
xente nada aquí o rexeite e desprece. Non falan catalán 
en Cataluña ou escocés en Escocia?  
             Por suposto que hai razóns para falalo, as 
mesmas ca sempre: para poder entenderse, por 
comodidade ou costume. En Galicia temos a sorte de 
ter dúas linguas, unha propia e outra común a toda 
España. Está claro que non vas falar galego con alguén 
de fóra, un andaluz ou un canario, xa que non te ían 
entender; pero non vexo razón algunha para non facelo 
na casa, pola rúa, nas clases ou no patio. 
             O galego é unha lingua con moitos séculos de 
historia, que se fala e escribe desde a Idade Media. 
Moitos poetas e trovadores deixáronnos o seu legado 
nesta lingua. Durante séculos, o galego foi o idioma 
común a todos os estamentos e, inda que non sempre se 
escribiu, nunca deixou de falarse. O galego é, ademais, 
unha lingua fermosa, con moita sonoridade e 
expresividade, o que comprobaron toda a xente que, sen 
ser galega, a fala a cotío e leva da nosa terra algo máis 
que unha lembranza. 
             Todas as linguas son iguais de dignas e 
necesarias, e no mundo hai moitos miles delas (ademais 
dos dialectos e derivantes.) Hoxe en día, “gracias” a 

globalización, moitas xa 
desapareceron, sen deixar ningunha 
pegada. O galego e o español, son 
linguas romances, é dicir, proveñen 

do latín, e unha persoa que fale galego merece a mesma 
consideración que outra que fale español. 
             Nestes últimos anos, coa invasión de internet e 
as telecomunicacións, globalización, o inglés é a lingua 
de máis importancia. Os EEUU inflúen na vida, gustos 
e costumes de medio mundo. Todo isto atenta contra a 
diversidade de culturas e formas de vida que existen no 
grande mosaico que é o noso planeta. 
             En Galicia a xente nova fala moi pouco o noso 
idioma. A televisión, a publicidade e as modas ensinan 
a valorar cada vez máis o estranxeiro sobre o autóctono. 
Nestas circunstancias, moitos xoves só utilizan o galego 
na escrita, nada máis que porque na escola é 
obrigatorio. 
             Non falar a túa propia lingua é negar as túas 
raíces, tentar esquecer de onde vés, e todos os 
acontecementos pasados que nos levaron até aquí. 
             Precisamente, é a xente nova a que debe 
respectar, coidar, empregar e conservar coma un 
tesouro a lingua que herdamos dos nosos devanceiros. 
Porque nós somos o futuro desta terra e porque falar en 
galego cos pais, colegas e compañeiros, axudará a que a 
lingua de Galicia siga sendo o galego. 

O GALEGO, ALGO NOSO 
María Yáñez López, 3º da ESO 

(Vén da páxina 2) 
en español, ou non? 
             Deixando iso aparte, o feito de saber gale-

go axuda moito á hora de aprender e falar novos idio-
mas, sobre todo aqueles que proveñen do latín pois a si-
militude entre palabras sempre é un apoio, ademais de 
ter tamén o castelán como axuda. Non sería a primeira 
vez que por esa mesma razón intúo o significado dunha 
palabra en catalán, francés, ou italiano.  
             Sei que o fin deste escrito é explicar o motivo de 

eu vivir como galegofalante, pero acabei por contar o 
tipo de erros que cometo e as vantaxes que ten coñecer e 
expresarse en galego, pero é que, como digo no título, a 
resposta á pregunta principal é moi sinxela. O feito de 
que me guste falar galego non ten máis motivo, simple-
mente gústame e penso que é unha parte da nosa cultura 
que non deberíamos perder de ningún xeito. Se o idioma 
resistiu cando estaba prohibido, como ha morrer agora 
que está protexido pola lei? Pero aínda que sexa un sen 
sentido dá a impresión que imos por ese camiño. 

► 

→ 
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Alberte Sánchez Regueiro, Secretario Xeral de ADEGA,  
fala para PlanetaLingua 

a a Asociación para a Defensa Ecolóxi-
ca de Galiza, ADEGA, tendes moita 
información arredor de todo o que 

supuxo a desfeita da maré negra causada polo petrolei-
ro Prestige. Pasado un ano da catástrofe, hai algunha 
noticia de última hora? 
A costa segue moi afectada aínda que non se vexa a 
simple vista, hai zonas de cantís e certas praias que se-
guen con chapapote por non mencionar o terríbel pro-
blema que temos nos fondos mariños. 
-Como valorades a resposta da cidadanía fronte ao de-
sastre? 
O pobo galego reaccionou como debería, botando unha 
man solidaria pero sen esquecer as reivindicacións. 
-Corre o rumor, entre os profesionais da saúde e a sa-
nidade, de que as análises sobre os contidos en hidro-
carburos nos  peixes e mariscos non son coñecidos po-
los inspectores de sanidade. Coñecedes este feito?, que 
opinión vos merece? 
É ben certo que se debería estudar máis polo miúdo a 
contaminación da fauna marítima e que se debería in-
formar á opinión pública. 

-Sabedes que pensan facer as autoridades para retirar 
as toneladas de fuel que aínda quedan no barco afundi-
do? 
O Ministerio de Fomento é quen ten todas as competen-
cias no tema do barco afundido, e en dito ministerio pa-
rece que non teñen nada clara a situación para a retirada 
do fuel. 
-Para cando estará o mar recuperado dos vertidos de 
petróleo e cando desaparecerán os hidrocarburos da 
cadea alimentaria? 
Hai zonas nas que o chapapote non afectou extremada-

mente e poderanse recuperar nun intervalo de 3 a 5 
anos, pero noutros moitos sitios a situación é máis dra-
mática e deberemos falar de arredor de 10 anos como 

mínimo. 
-Ultimamente óese falar moito da chamada biorreme-
diación como método para combater na costa a conta-
minación por vertidos petrolíferos, en que consiste a 
tal biorremediación? 
A grandes trazos consiste nunha serie de bacterias que 
“comen” o chapapote, pero nas zonas onde se está a 
aplicar parece que non está dando os resultados espera-
dos, sen esquecer que estamos a introducir masivamen-
te unha especie que non se atopaba nese ecosistema. 
-A ría de Ferrol xa estaba contaminada antes deste 
último vertido e agora temos os problemas da  cons-
trucción do porto exterior e a planta de gas. Podere-
mos salvala? Que deberíamos facer nós? 
Está moi complicada a situación en todas as rías de 
Galiza, a verdade é que non se para de facer auténticos 

atentados ecolóxicos como o porto exterior ou a planta 
de gas na de Ferrol. A xente nova coma vós sodes quen 
tedes que tomar o relevo para salvar o que queda do no-
so planeta, empezando polo que temos ao lado, no voso 
caso a productiva e fermosa ría de Ferrol. 
-E para rematar, cales son as tarefas prioritarias nas 
que está traballando ADEGA na actualidade? 
Estamos a levar a cabo unha vixilancia constante da 
costa galega para que se saiba realmente como está e 
por outra banda estase a traballar nunha serie de proxec-
tos de Educación Ambiental dirixida a concellos, esco-
las e institutos, sen esquecer as actividades que a diario 
chegan aos nosos locais (parques eólicos, minicentrais, 
incendios, …).                Felipe Vázquez Fernández 

Novembro, 2003. 
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CUARTA PLANTA 

G alardoada, no pasado Festival de Montreal, 
cos premios do público e ao mellor director, 
Antonio Mercero amosa nesta película un 
claro exercicio de enxeño ao saber combinar 

unha situación predominantemente dramática —un 
grupo de mozos duns quince anos con algúns mem-
bros mutilados por conta do cancro que padecen— cos 
sorrisos dos seus protagonistas, sorrisos que permiten 
entender como a ledicia, a amizade e o apoio axudan a 
combater e disipar esa dor e soidade que senten, dan-
do paso á esperanza e ás ansias de vivir.  
             O xénero do filme correspóndese cunha mes-
tura de drama e traxicomedia que nos fan romper con 
ese universo que consideramos totalmente negro para 
dar entrada a toda a gama de cores que impregnan a 
vida, mesmo nestas circunstancias extremas nas que 
viven os protagonistas da obra cinematográfica: a cor 
da esperanza, a cor da ilusión, a cor do amor… Así 
pois, como diría John Vance, “a alma non tería arco da 
vella, se os nosos ollos non tiveran bágoas”, é dicir, se 
non chorásemos ou rísemos chorando a nosa alma, o 
noso espírito, non posuiría os diversos sentimentos 
que experimentamos todos os seres humanos. 
             Con respecto á súa mensaxe podería afirmar-
se que se presenta como o ingrediente clave que che-

ga ao noso corazón e esper-
ta en nós esa sensibilidade 
que nos fai emocionar, en-
tristecer e sentir tenrura á 
vez, polos personaxes da 
historia, acadando un nivel 
de tal familiaridade que 
sentimos como cada anéc-
dota, ilusión e soño convér-

tense nunha nova mirada a ese mundo que conmocio-
na os nosos sentidos. Un mundo reducido e metódico 
no que os seus protagonistas se atopan dominados por 
ese destino que abarca as súas vidas pero do que fo-
xen constantemente coas súa xuventude e sorrisos, 
armas implacables para burlarse do determinismo e 
comprender que a vida continúa namentres seguimos 
vivos e hai que aproveitala por riba de todo pois esta-
mos condenados a amar a nosa vida porque a vida en 

si é fermo-
sa e gratifi-
cante se 
sabemos 
servirnos 
dos seus 
alicientes e 
emocións.  
             Se 
cadra o que 
nos quere 
dicir esta 
obra é, pois, o que necesitamos ouvir: temos que valo-
rar a vida e non deixarnos determinar pola sociedade, 
temos que vivir con responsabilidade pero sempre co-
as esperanzas de acadar as nosas metas, as nosas 
ilusións e soños, sen que nada nin ninguén marque o 
noso camiño que tan só podemos construír nós coas 
nosas pegadas. Valoremos a vida que outros quizais 
non poden ter e que, calados, soñan con acadar, sexa-
mos conformes co que nos foi dado, deixemos as su-
perficialidades, as cousas banais e centrémonos en 
medrar e vivir cada día como o derradeiro e o primeiro, 
sendo feliz cos que te arrodean pois endexamais se 
sabe que depara o futuro para nós. 
             A película remata como remata a miña crítica, 
amosando que a festa da vida continúa, que o libro aín-
da vai polo seu primeiro capítulo, que aínda queda moi-
to por facer e por soñar e que aínda quedan momentos 
que vivir, sorrisos que entregar, mans que tender,…
aínda que toda a dor pareza insoportable e sen cura, 
un día rematará e a ledicia brillará resplandecente de 
novo no corazón, pois non hai noite eterna á que non 
lle suceda a luz do día, non hai noite sen estrelas e vi-
da sen Sol. Temos que entregar o noso tempo pois, 
coa súa man suave e compasiva, acabará por facernos 
felices e sorprenderanos con cousas sinxelas pero in-
tensas, así que non chores polo Sol que as bágoas non 
te deixarán ver as demais estrelas, ese é o noso ob-
xectivo para sacar o máximo do noso presente.    

                                                                              
                                                    Ana Belkis Porto 

FICHA TÉCNICA: 
Título: Cuarta planta 
Xénero: Traxicomedia 
Director: Antonio Mercero, mestre da televisión (La 
cabina que foi premio Emma; Farmacia de Guardia) e 
do cine (Espérame en el cielo, La hora de los valien-
tes, entre outras), recibe por este novo filme o Pre-
mio ao mellor director de cinema no pasado festival 
de Montreal. 
Intérpretes: Juan José Ballesta (protagonista de El 
Bola), Luis Ángel Priego (quen participou en series 
televisivas como La casa de los líos ou Médico de fa-
milia), Gorka Moreno, Alejandro Zafra, Marco Martí-

nez, Marcos Cedillo e Maite Jáuregui. 
Guión: Albert Espinosa e Antonio Mercero coa colabo-
ración de Ignacio del Moral 
Argumento: Un grupo de mozos que andan polos 
quince anos de idade comparten un “barrio moi pecu-
liar”: a planta de traumatoloxía dun hospital. Miguel 
Ángel, Izan, Dani e Jorge conseguen coa súa ledicia 
desafiar o desdén do destino e fan levadeira a súa es-
tancia no centro vivindo sentimentos de amor, dor, 
compañeirismo, temor, ledicia, esperanza,… O humor 
é a forza vital que emprega este grupo de mozos, que 
se fan chamar “Os Pelados”, para cambiar a súa in-
xusta sorte. 

FILMOTECA 
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QUE É O QUE FAS NO TEU TEMPO DE LECER? 
Inquérito ao Alumnado do I.E.S. Sofía Casanova 

1/Excluíndo o tempo adicado a xantar, 
durmir, asistir ás clases e estudiar, cantas 
horas tes semanalmente para o lecer? 

Horas semanais de lecer  
0-5 hh. 5-10 hh. 10-15 hh. máis de 15 hh. 

1º Ciclo ESO 8% 27% 30% 35% 
2º Ciclo ESO 11% 25% 21% 43% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 11% 19% 26% 44% 

 

2/Cántas horas á semana dedicas a: 

Horas sem. de televisión  
0-3 hh. 3-5 hh. máis de 5 hh. 

1º Ciclo ESO 27% 31% 37% 
2º Ciclo ESO 27% 28% 42% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 31% 31% 38% 

 

Horas sem. ouvir música  
0-3 hh. 3-5 hh. máis de 5 hh. 

1º Ciclo ESO 41% 18% 21% 
2º Ciclo ESO 47% 20% 32% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 33% 27% 40% 

 

HH. sem. pract. deporte  
0-3 hh. 3-5 hh. máis de 5 hh. 

1º Ciclo ESO 5% 24% 29% 
2º Ciclo ESO 37% 23% 31% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 52% 12% 20% 

 

Horas sem. de cinema  
0-3 hh. 3-5 hh. máis de 5 hh. 

1º Ciclo ESO 41% 14% 2% 
2º Ciclo ESO 73% 5% 3% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 75% 9% 1% 

 

Horas sem. de lectura  
0-3 hh. 3-5 hh. máis de 5 hh. 

1º Ciclo ESO 42% 13% 7% 
2º Ciclo ESO 65% 13% 6% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 63% 19% 6% 

 

Horas sem. pasear  
0-3 hh. 3-5 hh. máis de 5 hh. 

1º Ciclo ESO 20% 26% 37% 
2º Ciclo ESO 16% 31% 49% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 14% 36% 50% 

 

Horas sem. discoteca 
0-3 hh. 3-5 hh. máis de 5 hh. 

1º Ciclo ESO 5% 0% 2% 
2º Ciclo ESO 20% 8% 4% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 35% 10% 10% 

 

HH. s. tocar instr. music. 
0-3 hh. 3-5 hh. máis de 5 hh. 

1º Ciclo ESO 27% 4% 3% 
2º Ciclo ESO 55% 6% 3% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 55% 5% 7% 

 

HH. sm. xogar tel. móbil 
0-3 hh. 3-5 hh. máis de 5 hh. 

1º Ciclo ESO 32% 15% 5% 
2º Ciclo ESO 57% 9% 6% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 62% 7% 4% 

 

HH. sm. navegar internet 
0-3 hh. 3-5 hh. máis de 5 hh. 

1º Ciclo ESO 28% 10% 9% 
2º Ciclo ESO 50% 18% 13% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 55% 16% 13% 

 HH. sm. outras activid. 
0-3 hh. 3-5 hh. máis de 5 hh. 

1º Ciclo ESO 18% 12% 12% 
2º Ciclo ESO 9% 9% 7% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 7% 5% 5% 
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0-5 hh. 5-10 hh. 10-15
hh.

máis de
15 hh.

HORAS SEMANAIS DE LECER

1º Ciclo
ESO

2º Ciclo
ESO

Bacharel
. + Cic.
Format.

1ºCICLO da ESO 96 

2ºCICLO da ESO 150 

Bacharelato e Ciclos Formativos 298 

Número de alumn@s entrevistados ou tamaño da mostra:  
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 Cando saes cos teus amig@s vas a 

cinema bares, 
cafet. paseo practicar 

deporte discotecas 

1º Ciclo ESO 68% 11% 69% 38% 1% 
2º Ciclo ESO 52% 31% 83% 27% 33% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 56% 75% 73% 21% 58% 

 Que deporte practicas habitualmente? 
ningún fútbol outros baloncesto natación  xadrez 

1º Ciclo ESO 14% 43% 41% 16% 21% 11% 
2º Ciclo ESO 31% 33% 31% 6% 8% 4% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 50% 16% 27% 4% 10% 2% 

 As actividades do teu tempo de lecer son para ti: 
moi pouco 

gratificantes 
pouco  

gratificantes gratificantes moi  
gratificantes 

mellor  
imposíbel 

1º Ciclo ESO 4% 4% 38% 27% 27% 
2º Ciclo ESO 3% 4% 42% 30% 21% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 2% 7% 43% 41% 7% 

 Que quixeras facer no teu tempo libre e aínda non puideches? 
nada viaxar saír máis máis deporte outras actividades 

1º Ciclo ESO 13% 8% 28% 23% 28% 
2º Ciclo ESO 30% 14% 20% 24% 12% 
Bacharel. + 
Cic. Format. 30% 33% 7% 18% 12% 

3/Cando saes cos teus amigos e colegas vas a: 

4/Que deporte practicas habitualmente: 

5/As actividades que desenvolves no teu tempo de ocio e lecer son para ti: 

6/No teu tempo libre, que é o que quixeras facer e aínda non puideches?: 
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As actividades do teu
tempo de lecer son para ti:

1º Ciclo
ESO

2º Ciclo
ESO

Bacharel
. + Cic.
Format.

QUE É O QUE FAS NO TEU TEMPO DE LECER? 
Inquérito ao Alumnado do I.E.S. Sofía Casanova 
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SOPA DE LETRAS 

Á PROCURA DE 10 MARES  
  DO MUNDO 

Pablo Ortega Blanco 

M E D I T E R R A N E O 
A B S F D G H L O P X C 
T I R R E N O T U I E I 
Q R A N B M V C X Z O R 
W A E R T T R M N S D B 
O C D P I U Ñ L H G F A 
Q V E R M E L L O H G T 
A S W E I C X Z I D F N 
O C I T L A B L P G M A 
Q E R T U I T O S F B C 
Z W X R C O P I A D V M 
H G F D S A Ñ L C S C N 
Q W E U I A O T R O M X 

E conomía tradicional. Tes dúas 
vacas, vendes unha e mercas un 
touro. O teu rabaño multiplíca-

se e a economía medra. Véndelas e xubílaste cos bene-
ficios. 
Corporación americana. Tes dúas vacas, vendes unha e 
forzas á outra para que produza o leite de catro. Sor-
préndeste cando o animaliño morre extenuado. 
Corporación centroamericana. Tes dúas va-
cas, chámalas reses e polas a xogar no cam-
pionato de fútbol local. 
Corporación xaponesa. Tes dúas vacas, re-
deséñalas para que teñan unha décima parte 
do seu tamaño e produzan vinte veces máis 
leite. Argallas un programa chamado 
“vakemon” e véndelo por todo o mundo. 
Corporación alemá. Tes dúas vacas. Aplicas 
un protocolo de enxeñería xenética para que 

poidan vivir cen anos, coman 
unha vez ao mes e se poidan mu-
xir soas. 
Corporación colombiana. Tes dú-
as vacas, 18.000 soldados para 
protexelas e 373 axentes ianquis 
da DEA para vixiar o proceso. Pa-
ra poder pagar os soldados decides 

vendelas aos narcotraficantes. Esixes 
máis vacas ao congreso norteameri-
cano. 
Corporación rusa. Tes dúas vacas, 
cóntalas e chegas á conclusión de que 
son cinco. Vólvelas contar e xa son 
corenta e dous. Cóntalas outra volta e 
agora son doce. Paras de contar e 

abres outra botella de vodka. 
Corporación arxentina. Tiñas vinte mil va-
cas, todas eran arxentinas, e un crecemento 
económico alto. Vendíchelas todas, rouba-
ches a prata e logo casaches con Cecilia Bo-
loco. 
Corporación xudía. Tes dúas vacas, unha é 
xudía e a outra palestina. Miras de repartir o 
pasto para alimentalas, pero é imposíbel ne-
gociar, xérase un conflicto e unha delas fai-

se “vaca-bomba”, pum!, quedas sen vacas. 
Corporación talibán. Tes dúas vacas. Aprenden a pilo-
tar avións. 
Corporación hindú. Tes dúas vacas,  adóralas. 
Corporación africana. Non te ocupes, non hai vacas. 
Corporación xamaicana. Tes dúas vacas, as dúas con 
bozo. O teu negocio é a herba non as vacas. 

Pablo Ortega Blanco 

O CHOQUEIRO GANDO BOVINO 

             CIRCUNFERENCIA 
Cara ós que pregan ó ceo sen deus 
Cara ós nados no seo do adeus 
reflexos líquidos na conversación de didelfos e dulianos 
espirais na branca alpaca xénese dos humanos 
aluarada paisaxe manexando mirada 
soa soidade cansada 
 
Veas estoupando en sangue de latexos 
decapitando ollos ós macrocéfalos con odio, 
con monótono, con poesía, con verbas da 
soa soidade cansada 
 
Bebés na ventá observando entornos 
choiva esvaecida na sombra do home 
amoldado ó banco 
morto da 
soa soidade cansada 
 
Cara ós que pregan ó ceo sen deus 
Cara ós nados no seo do adeus. 

Darío Fernández Fernández 

Poema gañador do Undécimo  
CERTAME DE POESÍA  

RICARDO CARVALHO CALERO 
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