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A coordinación do ENDL segue neste novo ano académico a cargo
da profesora Nuria Araúxo García, e o resto do Equipo está formado
por:

Profesorado:

– Carme Vales. Seminario de Ciencias Naturais.
– Clara C. Rodríguez. Seminario de Ciencias Sociais.
– Helena Paredes. Seminario de Educación Plástica e Visual.
– Adelino Pose. Seminario de Matemáticas.
– Sofía Noya e Xesús García. Seminario de Tecnoloxía.

Alumnado:

– Ruth Otero Fernández.
– Alba Tuñas Fornís.
– Ayoub Kouaou.
– Judith Ruso Pereiro.

Persoal non docente:

– Silvia Pazos.

Seminarios:

– Ciencias Naturais.
– Informática.
– Lingua Galega.
– Ciencias Sociais.
– Economía.
– Educación Plástica e Visual.
– Matemáticas.
– Educación Física.
– Tecnoloxía.



Comezamos un novo curso escolar

O  ENDL  colabora  activamente  cos  dous  PLAN  PROXECTA  que  se
desenvolverán no noso instituto neste ano académico 2015-2016: Clases
sen fume e Xogade.  Tamén participa no proxecto  SINTO-nizando que
leva a cabo o  noso centro  coa  colaboración da  Fundación Barrié  e a
Consellería  de  Educación.  É  un  programa  de  Educación  Emocional  e
Social para a ESO, creado para o noso IES en colaboración co Seminario
Permanente de Emocionalidade, Xéneros e Desenvolvemento Humano do
Instituto de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago.

En  colaboración  fundamentalmente  co  departamento  de  Ciencias
Naturais imos facer un repaso á historia da nutrición, enlazando co tema
central  da visión da nenez e da realidade galega a través dos trazos
gráficos e verbais de Castelao.
Non  esqueceremos  tampouco,  tal  e  como  levamos  facendo  nestes
últimos  anos,  a  importancia  do  exercicio  físico  e  o  deporte  no  noso
alumnado, e continuaremos prestando especial atención aos deportistas
galegos.

Aprendendo  a  contemplar  a  realidade  da  man  do  mestre
Castelao

Neste novo curso académico todos os cursos do centro e os seminarios
que  colaboran  co  EDNL  estamos  xa  a  traballar  na  multiplicidade  de
ensinanzas  que  xurdiron  dun  dos  nosos  artistas  e  intelectuais  máis
polifacéticos: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.

Este proxecto foi inspirado, entre outras cousas, polo coñecemento da
obra Cousas de nenos. Unha aproximación á representación da infancia
en “Cousas da vida” de Castelao, da autoría dos profesores Diana Vilas
Meis e Óscar Rodríguez García.
Estes profesores, ademais de facer un instrutivo percorrido pola historia
das artes plásticas europeas e galegas, detivéronse especialmente en
explicarnos como Castelao describiu, a través de imaxes de todo tipo e
de textos, a situación dos nenos e rapaces da Galicia da súa época. A
vida  cotiá,  a  alimentación,  as  diferenzas  de  xénero,  os  escasísimos
xoguetes  e,  especialmente,  o  case  absoluto  desamparo  ao  que  a
sociedade da época os condenaba.
Seméllanos de vital importancia que o noso alumnado saiba como vivían
os  rapaces  da  súa  idade  hai  aproximadamente  cen  anos  en  Galicia
porque, por desgraza, situacións como as que pintou Castelao seguen a



vivirse hoxe no noso planeta, e nada lonxe en quilómetros de nós.

Ao tempo que procuraremos que asimilen os conceptos de respecto e
solidariedade dentro do entorno escolar, familiar e social, traballaremos
tamén, en colaboración cos Seminarios de Educación Plástica e Visual e o
de Tecnoloxía,  todas  as  achegas  nas  artes  plásticas e  escenográficas
que trouxo Castelao á nosa cultura.
Co Seminario de Ciencias Sociais procuraremos levar ao noso alumnado
a comprender mellor o que foi a historia e a realidade de Galicia hai un
século. O Seminario de Lingua Galega e Literatura colaborará na difusión
da  súa  obra  literaria  e  xornalística,  e  o  de  Filosofía  no  da  análise  e
transmisión das súas ideas.  

Todos os medios en galego

Despois do gran éxito que tiveron as colaboracións do noso alumnado en
Radio Negreira, neste novo curso volveremos aos seus micrófonos para
compartir o noso proceso de aprendizaxe, opinións e toda a información
que vaiamos recollendo ao redor das nosas actividades e descubertas.

Ademais das ondas, volveremos ao traballo xornalístico tradicional con
novas entregas da nosa  Revista Escolar,  e publicaremos tamén nos
novos medios (a nosa páxina web) todas aquelas creacións artísticas
e audiovisuais que saian do forno deste centro educativo.

En estreita colaboración co departamento de Lingua e Literatura Galega,
de Educación Plástica e Visual e de Música desenvolveremos toda unha
serie de actividades ao redor do ámbito teatral e musical que tanto amou
o  autor  de  Rianxo.  Escrita  dramática,  elementos  escenográficos,
importancia  da  música,  das  cancións  populares...  (Todo  o  mundo  a
coñecer Lela!). 
E para seguir traballando coas letras continuaremos a nosa colaboración
nas actividades desenvolvidas desde a Biblioteca escolar.

      Negreira, 1 de outubro de 2015.                      

Asinado: Nuria Araúxo García. Coordinadora EDNL


