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Biblioteca
 No curso pasado a nosa Biblioteca entrou no Plan de Mellora das 
Bibliotecas escolares de Galicia, un gran impulso sobre todo económico 
que implicou a renovación dos fondos e a transformación dos espazos.  
Estamos a fomentar o traballo por Proxectos, tentando  empregar unha 
metodoloxía diferente,  activa e participativa, tendo como principal 
referente ao Proxecto “Makerschool”.  Promovemos a adquisición das 
competencias básicas do alumnado,  a organización de Concursos, a 
Radio Escolar,...
 Nestes dous cursos, promovemos o desenvolvemento de dous 
Proxectos Interdisciplinares:
“Somos un centro lóxico, ecolóxico” e “Viaxe ao centro da Terra”.   
Nestes dous proxectos implicouse a maior parte do profesorado realizando 
diversas actividades nas que sobre todo o alumnado aprende a buscar, 
procesar e comunicar a información. 
 Queremos facer unha mención especial ao alumnado que nestes 
cursos colaboraron coa biblioteca. Estrela Carballo e Iago Ferrín, canto 
nos axudaron!. Moitísimas grazas e esperamos contar con vós o próximo 
curso.



A alumna Lara Castro, de 2ºC, gañou 

o Concurso de Haikus organizado pola 

Biblioteca cunha preciosa ilustración. 

Para o Día do LIbro, empregamos o 

seu debuxo para facer unhas bolsas 

de agasallo para toda a comunidade 

educativa.

O alumnado de 2ºC, no Obradoiro de 

Igualdade do 1º trimestre, participou 

no Proxecto titulado “Un pensamento 

ao vento... por cada vítima”, no que, 

ademais de reflexionar sobre a Violencia 

de Xénero, tiñan que aprender a coser. 

CONCURSO DE HAIKUS
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LETRAS GALEGAS 2021- XELA ARIAS
Para comemorar a figura da escritora e poeta 

Xela Arias, o alumnado de 1º de ESO realizou uns 

divertidos colaxes compoñendo frases dalgúns dos 

seus poemas co seu retrato. 

 Gabriel González

 Tania Abal

Arancha Moldes

Yassir Habib

Ainoa Viñas

5



ALGUÉN MÁIS..., 1º PREMIO a Paula Martínez Rodiño

 Non moi lonxe de aquí, vivía Luísa, unha rapaza á que lle encantaba todo o 
relacionado coa morte. Algunhas noites poñía unhas candeas ao redor da mesa da 
cociña, dicía unhas palabras para invocar os espíritos e esperaba, ... pero nunca se 
presentaba ninguén.

 Con todo, aquela era unha noite escura, de treboada; seus pais marcharan fóra; 
estaba soa, era a noite ideal para probar de novo, pensou Luísa; así que preparou todo 
e pronunciou as palabras.

 De repente a chama dunha candea empezou a chispear e a cambiar de cor, azul, 
verde,..., cores sempre moi brillantes. Ao instante todas as candeas se apagaron e todo 
quedou ás escuras. Daquela soou un tremendo estoupido. Luísa,  atemorizada, foi para 
a cama e agachouse entre as sabas.

 Minutos despois escoitaba bater as portas. 

 Á mañá seguinte, Luísa dérase conta de que se desmaiara pola noite co medo. 
Cría que todo rematara, que fora un terrible pesadelo.

 Levantouse, escoitou o reloxo, TIC, TAC, TIC, TAC..., e ao mesmo ritmo uns pasos 
que se acercaban.  

 Luísa deuse conta de que nada rematara, ao contrario, todo estaba empezando. 
Había alguén máis...

CONCURSO DE RELATOS DE TERROR
Aquí tedes os relatos gañadores neste Concurso organizado pola Biblioteca

e outros Contos de Medo que foron finalistas

ESTATUAS DE PEDRA, 2º PREMIO a Silvia Martínez Rodiño 
 Non hai moito tempo, nunha pequena vila entre as montañas, había un  
cemiterio  moi grande, enorme. Ninguén ía xa a aquel lugar; quedara abandonado e 
esquecido pola xente, ata que, pasados os anos, unha rapaza, chamada Alicia, que vivía 
naquel lugar decatouse de que, dende xa había tempo, algunha xente desaparecera. 

 Moi valente quixo entrar a explorar o tenebroso e vello cemiterio. A cancela 
estaba oxidada, e o ruído que fixo ao abrila asustou a rapaza. Continuou camiñando 
polo cemiterio, coa sensación de que alguén a estaba seguindo. Acelerou o paso ata 
chegar a un escampado; quedou alucinando, nunca vira nada igual. Había unha chea de 
estatuas de pedra, de xente. A Alicia soábanlle todas as caras, pero... de que?

 Despois de quedar un bo intre mirando cara ás estatuas, lembrouse da xente 
desaparecida da súa vila, e  puido comprobar que coincidían. A rapaza asustouse e 
botou a correr cara a adiante.

 Sen darse conta, rozou cunha estatua. Notou que cada vez lle custaba máis 
moverse. Estaba a tan só uns metros da saída cando unha sombra a agarrou, evitando 
que puidese escapar e facendo que Alicia se convertese nunha estatua. Alicia quedou no 
cemiterio, agardando a que alguén a toque, e con sorte non quede coma ela, quieta, 
petrificada, morta... Quen será o seguinte???
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“NON PARES, NON PARES”, de Noa A. Nogueira

 - Non mires atrás, non mires atrás, non mires atrás -di a miña cabeza.
 -  Non pares, non pares, non pares -di o meu corazón.
 - Corre, corre, corre -din as miñas pernas.
       Entón, non miro atrás, non paro e por suposto sigo correndo.
     Chove moito. A auga fría das grises nubes cae con intensidade, choca coa negra beirarrúa e pérdese na 
escuridade, se non choca contra a miña pel ou contra a miña roupa.
     A rúa está escura e tranquila, non hai ninguén, excepto algúns cans e gatos, polo demais están todos nos 
bares. O que ilumina o meu camiño entre tanta choiva é o lume artificial dos farois, dos altos e negros farois.  
      Altos como xirafas e negros como o meu pelo.
     Sigo correndo e intento tapar o diario coa miña chaqueta; cando está seguro, apértoo contra o peito  e coas 
mans, coas empapadas, suorentas e trementes mans, principalmente para que non se me escape nin se molle, pero 
tamén é para que non o vexa. Tapando o diario non me podo cubrir así que corro máis rápido. Achégome aos 
soportais dos edificios para que me tapen da choiva e me dean máis luz, xa que con tanta auga e tanta néboa é 
case imposible ver.
    De cando en cando vexo a súa sombra, a súa terrorífica sombra, que me segue con coidado e sen parar, eu 
asústome e apuro. Tamén escoito voces e gritos, non todas son as dos borrachos dos bares. As outras voces, esas 
voces, eu coñézoas, coñézoas demasiado ben, tanto que me asusto. Parecen como se estivesen detrás de min e que 
en calquera momento se avalanzaran. Parece que cada vez están máis preto. Parece que se achegan con coidado, 
sixilosamente coma unha serpe. Asústome tanto que intento axilizar o paso e corro tan rápido como podo. É 
difícil, xa que estou empapada dende os meus calcetíns grises ata a miña melena negra. 
     Non sei se estou perdida, non vexo moi ben pola choiva e non axuda que as miñas pestanas estean cheas de 
auga nin que os meus ollos estean vermellos, cheos de bágoas, das miñas frías e pequenas bágoas que son idénticas 
ás gotas de auga, cristalinas, transparentes e de xeo. Cando pasan pola miña meixela deixan o seu percorrido, a 
súa tristeza e o seu sufrimento. De pequena dicíanme que a tristeza sempre deixa un rastro, un rastro minúsculo 
pero permanente: as bágoas.
     Teño sorte. Non estou perdida, recoñezo ese rueiro que prefiro esquecer, e esa cafetería que era onde tomaba o 
café todos os días antes de ir a traballar. 
     O coche! O coche do profesor. Estou no meu barrio, estou no meu fogar, canto o botaba de menos. E alí está 
a miña casa, a miña pequena e acolledora casa, co seu garaxe, cos seus 30 metros cadrados de herba, cos seus 
escalóns sucios, coas súas ventás. Ao chegar subo os escalóns con apuro. Cando vexo que non hai ninguén e me 
sinto segura, tiro o diario da chaqueta e busco o xogo de chaves. Cando encontro as chaves, sinto como se alguén 
estivese detrás de min, a uns metros, observándome fixamente. Ao xirarme véxoo a el, alí quieto co seu sorriso 
forzado e co seu sombreiro. Collo o diario e agárroo con forza. 
     Eu cheguei á casa, pero el chegou antes ca min.
    Esperto. Esperto polo ruído da choiva, pero esperto na cama. Miro cara a ventá, está aberta. Levántome e  
péchoa con coidado. Despois de cerrar a ventá, doume conta de que estou en pixama, cun pixama vermello, moi 
vermello, un vermello, que mancha todo o que toca. Ao virarme cara á cama, vexo a miña mesa de noite, a miña 
lámpada, o meu coitelo e o meu diario. A lámpada parpadea luz de lúa que enfoca ao diario que está aberto. 
 - Non, non debería estar aberto, antes non estaba aberto -penso confusa.
     Achégome á cama e sento no seu lateral, xa que dá á mesa de noite, que é onde está o diario. Ao observar as 
súas páxinas amarelas e vermellas, decátome de que hai una páxina que falta, que está arrincada. Nesa páxina 
contaba o que fixera; nesa páxina contaba o que facía; nesa páxina contaba o que fago. Enfádome e miro cara á 
porta, cara á porta que fai que saia do meu cuarto. Nese momento a ventá vólvese abrir de par en par, pero agora 
non chove, agora non hai nubes, só a media lúa.  Obsérvoa, mentres me achego á ventá. Alí miro cara a ela e 
bótolle un sorriso. Chegou o momento de facer o meu cometido, agora é o meu momento, só meu. Vístome.    
     Vístome coa miña roupa e coloco o pixama enriba del, enriba do rapaz, que está apoiado na parede.  
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     Cando estou lista collo o diario, o bolígrafo e o rapaz. Pecho a porta sucia do cuarto e baixo as escaleiras, con 
cautela; baixo as escaleiras ata a abaixo, ata chegar ao trasteiro.
     Sento ao rapaz medio morto na padiola e eu sento preto del nunha cadeira de madeira. Cando termino con 
el, déixoo noutro cuarto, que está agachado, moi ben agachado, dentro do trasteiro. Déixoo preto das bolsas, das 
fotos, dos instrumentos e dos demais cadáveres. Cando pecho a porta escura da estancia escondida, escribo, escribo 
o que pasou esta vez. Cóntoo con detalle, sen saltar nada, dende os seus berros ata as súas últimas súplicas; ao lado 
da escritura, poño unha foto. A súa foto, ben enfocada, onde se ven con claridade os seus ollos abertos, tristes e 
ensanguentados; onde se ben as súas últimas bágoas de sufrimento e de dor; onde se ve ben o seu pescozo fendido 
e os seus dedos rotos; onde se ve, con detalle, a miña obra de arte. 
     Cando termino de escribir a miña agradable experiencia e de pegar a encantadora foto: voume, voume da casa, 
voume da cidade, voume do mundo, voume á escuridade. 
     - Non mires atrás, non mires atrás, non mires atrá -di a miña cabeza.
     -  Non pares, non pares, non pares -di o meu corazón.
     - Corre, corre, corre -din as miñas pernas.

FALSOS AMIGOS, de Rocío Reinal Giménez

        Alexandra tiña dezanove anos e vivía coa súa irmá pequena e os seus pais. Era alta, de pelo moreno e pel 
clara. Ela non era moi extravertida, tiña uns poucos amigos a través de Internet, pero ningún na vida real.  O seu 
mellor amigo chamábase Matthew e, segundo o que el lle contou, tiña 20 anos, era baixo, de pelo claro e estudaba 
criminoloxía. Unha mañá Alexandra recibiu  unha mensaxe no seu móbil. Era Matt.
        -  Ola Alex, como estás?
        -  Eu ben, e ti?
        -   Ben tamén, vaia..., en realidade, ...non; gustaríame preguntarche algo importante.
        -  Que é o que che pasa Matt?- respondeu Alexandra algo preocupada.
        -  Ben, ti sabes que xa levamos falando un tempo, e creo que vai sendo hora de coñecernos en persoa.
        Alexandra quedou de pedra, non sabía que responder. Levaba esperando este momento dende que coñecera 
a Matt pero nunca se atreveu a propoñelo porque seus pais sempre lle advertiran que non quedase con estraños. 
De todas maneiras, ela decidiu que ía coñecelo. Seguiron charlando un pouco máis e acordaron que Matt iría o 
próximo sábado á casa de Alexandra e verían a película favorita de ambos, “Lalaland”. 
        Despois do que para Álex parecía unha eternidade, o sábado chegou. Álex pediulles a seus pais que a deixasen 
soa na casa porque quedara cun compañeiro para facer unha tarefa. Así que eles foron coa súa irmá ao parque. 
Alexandra vestiuse cun vestido amarelo con floriñas brancas e maquillouse un pouco; quería que Matthew tivese 
unha boa impresión dela. Ás cinco e cinco da tarde, soou o timbre. Baixou correndo as escaleiras para recibir a 
Matt e, cando abriu a porta, viu un home corpulento, duns 30 anos, cun coitelo ensanguentado nunha man e o 
gato decapitado de Alexandra na outra. Ela non podía crer o que estaba vendo e rápida como un raio pechou a 
porta, pero el puxo o pé e logrou entrar na casa.  Rapidamente, ela botou a correr buscando un sitio para agocharse. 
Encerrouse dentro do armario do cuarto dos seus pais e intentou chamar á policía pero, por algún estraño motivo, 
non había sinal. Despois de dúas horas alí encerrada sen saber que máis facer, decidiu que iría á cociña de forma 
silenciosa buscar un coitelo para estar protexida daquel home. Saíu do armario sixilosamente e dirixiuse alí, e, 
xusto cando chegou, escoitou o coche dos seus pais aparcar. Ao decatarse disto, Alexandra asomouse pola ventá 
e intentou avisalos do perigo que había na casa pero, nese intre, viu como o home saíu de entre uns arbustos e 
decapitou a seus pais e a súa irmá. Despois de que el os matase, mirou a Álex cun sorriso macabro.  
        Xa non sabía que facer, viu como os seus pais e irmá morrían diante dela e sabía que sería a seguinte. Despois 
duns segundos paralizada, colleu un coitelo e dirixiuse ao baño. Acubillouse dentro da bañeira e esperou a que 
o home entrase para matala. Escoitou como se abría a porta. Cando notou que o asasino estaba suficientemente 
cerca, saltou da bañeira e apuñalouno no peito. Así como o matou, notou que o espello lle murmuraba algo. 
Mirouse nel e viu reflectido o asasino mirándoa cun sorriso perturbador.

MISTERIO SEN RESOLVER, de Ariana Fernández Sueiro

 Ana e a súa nai paraban pouco nun mesmo lugar.
 Era 25 de outubro e ese ano sería a última vez que se mudasen. A casa elixida era vella, de dous andares e 
estaba un pouco afastada da cidade. A Ana non lle convencera moito aquela mudanza pero a nai era toliña polas 
antigüidades e a arquitectura.
 A primeira noite na casa foi bastante tranquila agás polos renxidos das fiestras e a madeira do chan que a 
Ana non a deixaban conciliar o sono.
 Uns días máis tarde Ana xa conseguía durmir mellor, pero a noite do 31 de outubro pasou algo 
tremendamente estraño. Un forte ruído espertou a Ana do seu sono. Era unha noite de tronos e moito vento e a 
fiestra do seu cuarto abriuse de súpeto. Ana rapidamente deulle ao interruptor da luz pero esta non acendía. Co 
medo non lle saía a voz e non sabía que facer. Ao intre outro ruído máis forte, como unha portada. Ana axiña 
baixou da cama e a rentes da parede chegou como puido á porta. Ao botar a man o pomo rozou con outra man. 
Nese intre a luz dun relampo iluminou a estancia e viu a outra nena igual a ela, mesma cara, mesmo pelo, mesmos 
ollos… Ana comezou a correr polo corredor ata que se atopou coa súa nai. As dúas viron aquela nena igualiña a 
ela.
 Co medo baixaron correndo as escaleiras e saíron daquela casa sen mirar atrás.
 Ao día seguinte volveron a recoller as súas cousas e todo estaba igual, salvo que na cama de Ana había 
unha foto dela que poñía “ALGÚN DÍA VOLVERÁS SABER DE MIN”.
 Ana e a súa nai mudáronse lonxe de alí. Ana comezou a estudar nun novo colexio, con novas amizades e 
a súa nai atopou un novo traballo. 
 Anos máis tarde, Ana viu unha nova no xornal na que aparecía a súa foto e no seu titular rezaba 
“VOLVEMOS A ATOPARNOS”.
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ARTIGOS

CONTAMINACIÓN, ALGO REAL
Por Lucía Gondar, Xeila Argibay e Leticia Torres

     Segundo a OMS, a mala calidade do aire podería matar a máis de 1,6 millóns de persoas ao ano, xa que o 92% 
da poboación vive en lugares nos que se excede o nivel de contaminación permitido. O uso de mascarillas de 
forma diaria xa está normalizado en moitos países, neles é normal ver xente camiñando pola rúa con elas para 
protexerse do aire contaminado e o po da atmosfera xa que este pode ocasionar enfermidades pulmonares ou 
dificultade respiratoria.

     Segundo un informe do 2012,  3 millóns de persoas morreron a causa da contaminación exterior mentres 3’5 
millóns de persoas morreron pola contaminación interior, polos gases para cociñar por exemplo; en total son 6,5 
millóns de persoas mortas por contaminación, o que sería un 11,6% da poboación. A parte da poboación máis 
afectada son as mulleres, os nenos e as persoas de idade avanzada. O 94% das persoas afectadas sufriron cancro 
de pulmón, doenzas cardiopulmonares e outros tipos de enfermidades que derivan dos pulmóns.

     Entre as principais fontes de contaminación están os medios de transporte pouco eficientes, a queima de 
combustibles fósiles en fogares, as centrais eléctricas e as actividades industriais.

    Se temos en conta o que contaminamos nos nosos fogares, que son uns 40 mil millóns de toneladas de 
contaminantes, 8,4 mil millóns de toneladas atribúenselle á queima de combustibles fósiles principalmente 
carbono, gas e petróleo. De forma individual contaminamos o noso fogar de distintas formas: ambientadores, 
calefacción, tabaco en caso de fumar, o gas das cociñas, o uso do lavalouzas, etc.

     Usamos os coches e motos en vez de transporte público, bicicletas ou camiñar porque nos resulta máis fácil ou 
cómodo, pero ás veces o cómodo é o máis prexudicial non só para a saúde senón tamén para o medio ambiente.

     Cada persoa de xeito individual contamina arredor duns 700 kg ao ano, se o promedio de vida dunha persoa 
é ata os 70 anos podemos calcular que de media produce unhas 49 toneladas de lixo ao longo da súa vida, se 
contamos o lixo industrial, o agrícola e o municipal, daquela chegaríase xa ás 70 toneladas.

     As persoas podemos facer moitas cousas para evitar todo isto, cousas simples e fáciles como utilizar o transporte  
público, desta forma podemos reducir os gases que soltan os vehículos; desbotar as bolsas de plástico xa que 
tardan moito en descompoñerse; utilizar lámpadas de baixo consumo para reducir non só a contaminación, senón 
tamén reducir os gastos da luz; usar papel reciclado para reducir a tala de árbores; non usar o “stand by”, este 
termo refírese a cando unha persoa apaga a televisión co mando pero non a desconecta da corrente, a tele segue 
consumindo enerxía, por iso é importante desconectala; reducir o consumo de envases; usar plantas no interior 
do noso fogar limpa o aire contaminado por tabaco, ou os gases da cociña e calefacción.

     Ensinar aos nenos dende pequenos a reciclar e reutilizar é moi importante,  xa que eles son o noso futuro e se 
lles ensinamos eses trucos ou consellos pode que nun futuro o planeta mellore cara a este problema que mata 
miles de persoas cada ano.

     Reducir o uso de plástico é un dos principais obxectivos xa que os obxectos feitos con este material matan 
unha  gran cantidade de animais, o que podería levar  á súa extinción, o que tamén provocaría que pouco a pouco 
vaiamos quedando sen alimentos, xa que o ecosistema se mantén pola colaboración de todos. Se os animais 
morren, pouco a pouco o ser humano tamén terá a mesma sorte, coidemos o planeta para evitar tan fatídico 
destino.

     Moitas persoas seguen pensando que 
a contaminación é un mito a pesar de 
que as súas consecuencias son visibles, 
o cambio climático xa é un tema do día 
a día, algo que está presente en todo 
momento, por iso é importante que 
saibamos a quen afecta, como e canto.
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COVID-19
Por Anxo Gonzalo Canay

 A situación extraordinaria que estamos a vivir como consecuencia da pandemia 
COVID-19 só é comparable, salvando as distancias, ás que o mundo sufriu hai pouco máis dun 
século coa gripe de 1918. Os efectos en todos os países son extremadamente graves desde 
o punto de vista clínico, económico e social. Ante isto, o persoal sanitario está dando a vida 
(nalgúns casos literalmente, por desgraza) para intentar salvar a vida doutros.Os científicos 
tamén tratan de contribuír co seu traballo e experiencia ao coñecemento deste virus e á loita 
contra el.

 Non obstante, ao mesmo tempo, tamén se está a difundir información falsa, tendenciosa 
e malintencionada sobre todo o relacionado con esta pandemia por diferentes canles. Nun 
mundo globalizado no que as homenaxes se propagan a velocidade meteórica en todo o 
planeta, unha das cuestións que máis información está xerando é a orixe de SARS-CoV-2.

 Así, os conspiranoides máis imaxinativos afirmaron que se trata dun virus artificial, 
fabricado nun laboratorio.

 A ciencia non está baseada en opinións. A diferenza dos creadores de opinión, os 
científicos confían nos datos e no pensamento racional. Así, despois de comparar este virus 
a escala molecular con outros virus relacionados que se caracterizaron nas últimas décadas 
(desde que se describiu o primeiro coronavirus en 1965), dinnos precisamente o contrario.

 O SARS-CoV-2 non é un virus artificial, pero xurdiu por selección natural doutros 
do xénero Betacoronavirus, da familia Coronaviridae. O seu xenoma (unha cadea de ARN 
de aproximadamente 29.900 nucleótidos de lonxitude) mostra diferentes porcentaxes de 
semellanza de secuencia con respecto aos outros seis coronavirus humanos coñecidos. Entre 
eles hai dous que se fixeron tristemente famosos nos primeiros anos deste século: SARS-CoV-1, 
a causa da epidemia de síndrome respiratorio agudo grave (SARS) en 2002, e MERS-CoV, que 
produciu o Síndrome respiratorio de Oriente Medio en 2012.

 A análise de secuencias xenómicas demostra que, do mesmo xeito que os outros 
coronavirus humanos, o SARS-CoV-2 tamén é de orixe animal. Representa un novo caso de 
zoonose, é dicir, unha infección producida a través dun “salto de hospedaxe” do patóxeno 
doutra especie animal á nosa.



DISTINTAS MIRADAS DA MESMA OBRA
 A principios de marzo gozamos no centro da Exposición Expressarte, realizada por unha 
asociación de mulleres vítimas de violencia de xénero. Aproveitando este recurso, ofrecido pola 
Consellería de Igualdade, e dentro do Plan Proxecta “Por 365 días de respecto e Igualdade”,  o 
alumnado de 4º ESO durante unha das súas clases de Lingua Castelá visitouna para logo expresar 
por escrito unha reflexión sobre unha das imaxes de dita exposición ou do texto que as acompañaba.
 Unha fotografía ou un cadro poden ser observados desde distintas miradas, ao igual ca un 
texto pode ter varias lecturas. 
 Aquí temos algunha proba diso, algunhas reflexións do alumnado...

UNA MIRADA

      Este cuadro refleja a dos   
mujeres siendo tal y como son, 
sin importar lo que los demás 
piensen o digan.
      Muchas veces se quiere 
que las mujeres hagan, digan 
o actúen como la sociedad 
esperaría que lo hiciesen, sin 
pensar en cómo se sienten ellas 
al hacerlo. Se espera esto por 
el  simple hecho de que son 
mujeres, ya que se considera 
que vinieron al mundo para “ser 
perfectas”, perfectas para esa 
sociedad que critica a cualquiera 
que no encaje dentro das sus 
normas.
      Todas deberíamos ser 
libres de hacer lo que queramos, 
libres de ser nosotras mismas.

OTRA MIRADA (o no)

 Al leer el texto, pienso en los comentarios que nos hacen a las mujeres.
      Es un problema tanto que seamos “muy santas” como que seamos “muy frescas”; hagamos lo 
que hagamos siempre somos criticadas.
      Esto nos pasó y nos pasará a todas en algún momento de nuestra vida.
      Es curiosa la foto: la mujer con la cerveza y ropa roja simboliza a la que llaman fresca y la mujer 
co ropa tupida y tomando algo en una fina taza, a la que llaman santa.
      Todas somos mujeres, da igual como seamos, no deberíamos ser objeto de debate de nadie, ni 
ser cuestionadas por nuestra forma de vestir o de ser.

A conversión de María Magdalena de Caravaggio

OTRA MIRADA

      De toda la exposición me quedo con esta fotografía por su significado.
      Las dos mujeres son iguales y a la vez diferentes. 
      La mujer que sostiene el espejo en el que se refleja la otra, así lo quiere expresar.
      Me llamó la atención y me pareció interesante la utilización de objetos comunes, actuales como 
la cerveza de la marca “Estrella Galicia”.
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Baixo sombreiro de Vladimir Volegov

UNA MIRADA

      Escogí esta lámina de la  exposición 
principalmente por el paisaje. 
 Ese prado soleado lleno de vegetación en 
el  que hay  una mujer me gustó, pero el detalle que 
determinó mi elección fue el hecho de que esa señora 
tenía tapada su cara con un gran sombrero. Y me vi, 
de alguna manera, así, ocultándome, tapando mis 
sentimientos para no fastidiar las cosas en muchas 
ocasiones.
 Posiblemente el autor del cuadro no quiso dar 
esa imagen de él (o sí, nunca se sabrá), pero es lo que  
siento yo y por esta razón la escogí.

OTRA MIRADA 

 Este cuadro representa la tranquilidad, la paz y la calma alrededor de la rebeldía que reflejan las 
demás obras de la exposición.
 Siempre es necesaria la calma en nuestras vidas.
 Podemos ser inadaptados o rebeldes. Los primeros se quejan del mundo que les toca vivir, pasivos, 
sin actuar; mientras que los otros pasan a la acción para cambiar ese mundo.
 Hablar de rebeldía no nos vuelve rebeldes.
 Los rebeldes son inteligentes, no malgastan su energía, disfrutan cada momento con calma (como la 
señora del cuadro) para pasar a la acción en cualquier momento.
 La mujer está representada con delicadeza, sin necesidad de mostrar una rebeldía física, porque 
debemos trabajar en silencio y dejar que el ruido sea nuestro éxito.

The Milky Way de Alfred Émile Leopald UNA MIRADA

      Una muchacha observa a través de una ventana 
como el sol se esconde detrás del mar. La habitación 
empieza a quedarse a oscuras, ya que no hay otra luz más 
que la del sol que pronto irá dejando paso a la noche.
 La joven observa quieta, no se refleja ningún 
movimiento, así que sería como ver que el tiempo se 
escapa entre sus dedos.
 Probablemente siente nostalgia y melancolía 
viendo como un día más se acaba y ella vuelve a quedarse 
arropada por la soledad de esa habitación vacía y oscura. 
 La oscuridad quizás represente el miedo al silencio 
que se siente durante la noche.
 Ella siente miedo a quedarse sola en esa penumbra.

OTRA MIRADA

      El cuadro me transmite tranquilidad a la vez que nostalgia, ya que el paisaje que se ve al fondo 
con el mar me recuerda a las noches en la playa con mi familia y amigos.
 El cuadro original y la fotografía se parecen bastante, pero quiero resaltar sobre todo el texto que 
los acompaña ya que recoge muy bien el significado de ambos.
 Si las ventanas están abiertas, los sueños y objetivos son más fáciles de conseguir, pero si están 
cerradas la dificultad aumenta.



ANÉCDOTAS DIVERTIDAS 
 Parece que foi onte que entrei no I.E.S de Meaño, aínda recordo moitos dos mellores momentos, algúns 
cando me pasaron non me fixeron moita graza, pero agora, que estou a punto de marchar, por que non mencionalas.
 Todo empezou en setembro de 2015, só lembro que ao entrar no pavillón e mirar para atrás, o único que 
vía era mozos de case dous metros; deducín que eran pais ou alumnos de anos anteriores, pero non, eran alumnos, 
a maioría de 4º; alguén me dixo que algúns eran de primeiro, menos mal que era mentira; eu, por se acaso pensaba, 
“que non me toque un deses na clase por Deus, senón marcho e non volvo”.
 Cando lle contei a anécdota aos meus “amigos”, ríronse de min, ata me dixeron  que “son moi altos pero non 
teñen forza, non dan tanto medo”. Cando nós empezamos a xogar ao fútbol cos de 4º a cousa cambiou, iso parecía 
Afganistán, non mirabas o balón, o único que había eran rapaces tirados no chan (os que estaban no chan eramos 
nós, e non era por gusto precisamente). Cando un rapaz de 1º tiña o balón viñan sete a por el, moitos ían facer dano, 
importáballes pouco o fútbol. Cando tiraban e daban no poste, para que vos fagades unha idea, era o máis parecido 
a un rifle que escoitei na miña vida. Despois dunhas semanas, máis dun deume a razón de que algúns deles daban 
medo.
 Foi aí cando lle dei ao balón desde a metade do campo e metín un gol por toda a escuadra, recordo que 
un deles me dera a man; eu estaba cheo de razón cando empezaron a dicir o meu nome como se fose Maradona. 
Desde ese día intentei facerme amigos dos de 4º. Chamarédesme esaxerado pero un deles tirou unha falta desde 
a metade do campo, o balón saíu do instituto polo portal; xusto nese momento saía Cruz (a profesora de galego) 
que levaba a ventá do copiloto aberta e entroulle no coche o esférico. Ou cando a “alguén” lle deu un ataque de risa 
e foi incapaz de seguir dando clase.
 Estas serían as mellores situacións nos meus dous primeiros anos en 1º debido a que repetín. En segundo 
destacaría os meus dous sinistros na bicicleta. O primeiro na Armenteira, por culpa do garda civil que non respectou 
o metro cincuenta de distancia, non só me tirou, senón que se negou a chamar a ambulancia a pesar de ter un pote 
na cabeza e a metade do brazo queimado do asfalto; de súpeto o garda marchou. A segunda tiroume un can a unha 
viña dun veciño; desde ese día non volvín a coller unha bicicleta, de feito estiven a punto de pincharlle as rodas a 
todas as miñas bicicletas, que non son poucas.
Pensaba que 3º ía ser algo máis tranquilo, pero non. Xa de primeiras perdín unha aposta, se aprobaba o exame 
de recuperación de Bioloxía tiña que sacar a bandeira de España nunha excursión á catedral de Santiago de 
Compostela. E de volta ao centro fixen un Lopera, en vez dun Betis libre, eu fixen un IES de Meaño libre.
 Ese mesmo ano pasoume tamén de ir a polo café a un bar achegado, porque ese día non me dera tempo de 
almorzar; entrei e atopeime a unha profesora na barra tomando un café; así que entrei dei media volta pero volvín a 
entrar; recoñeceume, saudoume, e desde ese momento a forma de saudarme a min era un golpe no lombo e dicirme 
“que Blas como estás”; ao principio pillábame distraído, pero despois xa sabía que era ela.
 Entregueille tamén un ramo de rosas á miña titora, que me fixera un gran favor, e é a mellor profesora de 
todo o centro.
 Os demais alumnos desa materia, déronlle algo: unha caixa de bombóns, creo. Fastidioume que a profesora 
de inglés marchase e que non me puidese despedir dela. No exame de setembro, para o cal non estudara nada, 
fíxenlle unha carta de despedida, espero que non a rompese.
En 4º, máis do mesmo, comprometinme a bailar unha sevillana e facer “tuerk” na excursión de fin de curso, que foi 
a Sevilla, Córdoba e Granada; a sevillana fíxena máis ou menos, e o tuerk non me deu tempo a preparalo. A excusión 
foi incrible.
 Fixen moitas cousas, e non cambiaría nada do meu paso polo IES de Meaño. Obviamente non contei todas, 
xa que moitas, se as conto, cambiarían certas cousas, non descarto dicilas algún día.   

O meu paso polo Insti....
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Por Iris Fen Vallejo Basdediós, Andrea García Camiña, Xiyi Lan

 Nós, os/as estudantes,  entramos na ESO co 
obxectivo de seguir preparándonos para o mundo 
laboral. Nesta fase da nosa vida pasamos por 
diversas cousas: perdemos compañeiros, amigos, 
cambiamos de centro, temos novos profesores e 
coñecemos novas persoas doutros centros ou xente 
que repetiu de curso. Neste caso falaremos do noso 
centro, o IES de Meaño.

 Cando chegamos a dito centro de ensinanza, pensamos que sería un centro normal e corrente, coma 
calquera outro, pero a medida que foron pasando os anos dímonos de conta que non era así. O IES de Meaño 
é máis ca un instituto, cada esquina é diferente. Sen dúbida algunha encántanos este instituto. E vouvos contar 
o por que.
 Como sempre ao entrar nun novo centro, todo é novo, os/as compañeiros/as, o profesorado, as formas 
de estudo, as materias, etc. Ao principio todo é nerviosismo. Pero a medida que vai pasando o curso vaste 
acostumando e adquires mais responsabilidades. No instituto estudar é moi importante pero iso non é todo 
xa que o alumnado pode experimentar diversas actividades. Os festivais (Samaín, Magosto, Nadal, Entroido, 
etc.) están organizados polo alumnado de 4º curso, é dicir, os maiores do centro, co cal podemos decidir como 
celebralos e cada ano pode ser diferente. Nos concursos (por exemplo, das postais do Día dos namorados, 
relatos de terror, etc...) organizados polo profesorado encargado da biblioteca, participamos tamén na elección 
dos/as gañadores/as, que reciben un agasallo feito polos/as mestres/as. 
 O club de lectura, organizado polos encargados da biblioteca, son unhas reunións que se organizan 
cada certo tempo nun recreo, no cal se comentan libros que se leen no club e tamén teñen xornadas especiais 
únicamente para eles, como ver unha película, unha merenda, etc.

 Agora falaremos deste curso concretamente, o ano 2019/2020.

 Neste curso houbo moitos cambios no profesorado, algúns marcharon e outros chegaron. Ao principio 
non estabamos acostumados ás caras novas pero máis tarde fomos entendendo como funcionan as súas clases 
e acostumándonos a elas. Coma sempre, este centro levou a cabo moitos eventos para cada festividade e 
diversos proxectos co tema deste ano, o medio ambiente. Deste xeito,  cada profesor/a ideou algún que outro 
traballo relacionado con este tema, como redaccións, vídeos...
 Non podemos esquecernos das actividades engadidas dende hai uns anos, como o Proxecto “Titorando” 
para o alumnado de 1º ESO, a radio que foi ubicada na biblioteca, os colaboradores, o club de lectura e o 
extenso número de diversas charlas e obradoiros que recibimos.
 É unha mágoa que á chegada do coronavirus fixera que o alumnado de 4º da ESO que se encargaba 
do MKSchool non puidera continuar desenvolvendo este proxecto así coma moitos outros e festividades que 
tiveron que ser canceladas.
 Na excursión de fin de curso deste ano, os/as alumnos/as de 4º fomos a Andalucía, concretamente a 
Sevilla e Granada, e visitamos moitos destinos turísticos, algúns máis interesantes ca outros, pero de seguro 
nos divertimos bastante. O ano que ven será o turno dos que agora mesmo están en 3º e é probable que o seu 
destino sexa distinto pero igual de interesante.
 En resumen, neste instituto descubrirás e aprenderás moitas cousas que nunca imaxinarías aprender. 
 Estes 4 anos que pasarás entre compañeiros/as, exames e excursións, serán marabillosos e de seguro 
os disfrutarás.
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A semana tola

O martes tocou a estrela que non chegou.
O mércores no bus viaxaba no tempo.
O xoves escribín o verso que acabou.

O venres explorei o exemplo deste templo.
O sábado sentín o meu corazón que remozou.

Non soou o galo da miña nai tan suave como o vento.
O luns xoguei e a poesía sen acento.

Adrián Martínez Padín

O meu día a día

O martes tocou viaxar nun recordo.
O mércores, no bus, vin un estraño saco.

O xoves escribín sobre un barco no que estiven 
abordo.

O venres explorei todo o mundo nun anaco.
O sábado sentinme desesperada.

Non soou o galo ao amencer.
O luns xoguei na area e tentei desaparecer.

Daniela Pérez Casal 

Diario de Sergio

O martes tocou ir adestrar.
O mércores, no bus, no paramos de rir.

O xoves escribín unha carta de enamorar.
O venres explorei como fan as formigas para sobrevivir.

O sábado sentinme toda a tarde a chorar.
Non soou o espertador o domingo.

O luns xoguei a ser viquingo.

Sergio Gondar Abal

Día a día

O martes tocou ver a aurora.
O mércores, no bus, púxenme a 

bailar.
O xoves escribín nunha hora.

O venres explorei o mar.
O sábado sentinme soa, bastante 

fóra.
Non soou o paxaro o outro día.

O luns xoguei coa alegría.

Sabela García Padín

POESÍA
... DUNHA POETISA

... celebrar o meu último día
... no bus, perdín o rumbo

... escribín unha gran melodía
... explorei un novo mundo

... sentín que me escapaba a vida
... non soou o latexo do meu corazón

... xoguei sen diversión

Uxía Varela Bouzada
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O alumnado de 3º de ESO do curso pasado, aproveitando unha proposta da 
profesora Patricia Sánchez Lamas,  xogou co poema “Somos” de Ricardo Carvalho 

Calero baseado nas contradicións humanas.
Velaquí o resultado:

Somos os galegos aos que nos prohiben falar o noso idioma
Somos os beizos que non deron un bico apaixonado
Somos os cociñeiros  que non sabemos fritir un ovo

Somos os ignorantes  que cren sabelo todo
Somos o país con máis saúde no que hai máis contaxiados

Somos as follas da árbore que non fan a fotosíntese
Somos a mente escura que diremos as maiores claridades

Somos persoas libres que vivimos engaioladas
Somos as lúas que iluminamos polo día

Somos o ser humano que nunca volverá a ser o mesmo ser humano
Somos os ecoloxistas que desprezamos a terra
Somos os urbanitas que idealizamos a aldea

Somos os libros que non teñen letras
Somos as surfeiras ás que non nos gusta a praia
Somos quen di que nos gusta ler e non lemos

Somos un intre chamado eternidade
Somos a calma que crea a tempestade
Somos os guerreiros da vida sen pelexar

Somos as persoas libres que non saímos da casa
Somos paxaros que non sabemos voar.

Mas somos realidades, e por isso
somos assí, contrários do que somos. 

Reticências, Ricardo Carbalho Calero

Aris S. Padín
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 No curso pasado o alumnado de 1º de ESO tiña que ler na 2ª avaliación unha obra de teatro “O 
refugallo”, de Paula Carballeira. Por mor da situación de alarma sanitaria, deixamos a actividade para a 3ª 
avaliación, mais tampouco puido ser. 
 Tentamos facer unha lectura dramatizada das diferentes escenas e cumpría facelo caracterizados cos 
elementos identificadores dos diferentes  personaxes. 
 Nesta obra Isolda, Hipatia, Borboronte e Lustucrú, acompañados cadaquén dun elemento moi querido, 
conseguen evadirse do vertedoiro no que habitan grazas á fantasía e á súa capacidade de fabular. É unha obra 
de teatro en 6 escenas moi evocadora e divertida. 
 Con todo, os problemas técnicos facían inviábel a actividade (ecoaban as voces, había retardo e era todo 
balbordo) polo que se tiveron que limitar a facer unhas actividades arredor da obra lida e retratarse como un/
unha personaxe; tamén podían montar un escenario relacionado con algún momento significativo da obra.
Estas fotos foron o resultado da súa intervención. 
Mágoa de lectura na clase, habíamolo pasar ben!
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Curiosidades do Ano Xacobeo
1.- É Ano Xacobeo sempre que o 25 de xulio, festividade do apóstolo Santiago, coincide en 
domingo e iso sucede cunha cadencia de 6-5-6-11 anos .En cada século hai 28 anos Xacobeos.

2.- O primeiro peregrino, seguramente nunca se saberá, pero a historia di que un tal Gotescalco, 
Arzobispo de Le Puy, foi quen viaxou desde Aquitania a Santiago no ano 950.

3.- Compostela ven do Latín Campus Stellae e significa “Campo de Estrelas”. A lenda di que esas 
estrelas indicarían ao ermitaño Pelayo o Paio, onde estaba o sepulcro do Apóstolo.

4.- Aqueles que deciden facer o camiño de Santiago en bicicleta, reciben o nome de “bicigrinos” 
e se queren obter a Compostela que acredite a súa viaxe, deberán percorrer, polo menos, 200 
km.

5.- Os tiraboleiros: Son os encargados de facer funcionar o botafumeiro da Catedral de Santiago 
e de cargarlle con 400 gramos de carbón e incienso. Habitualmente son 8, casi sempre, son 
homes, visten con sotanas de color vermello burdeos e son os responsables de que o botafumeiro 
consiga o movimiento característico pendular e que alcanzará unha velocidade de 68km/h e 
unha altura duns 20 metros. Soen ser persoas a servicio da Catedral que realizan tamén, outras 
labores. A orixe da palabra tiraboleiro procede do Latín “turiferarium”, que significa “o que 
move o incienso”.

6.- O Camiño Primitivo: Foi a ruta que seguiu o Rey Alfonso II na súa peregrinación a Santiago 
desde Oviedo e, é por iso, a ruta máis antiga do Camiño.

CURIOSIDADESCURIOSIDADES

7.- O botafumeiro: Pesa 62Kg. vacío e mide 1,50 metros de altura. A corda que o sostén é, 
actualmente, de material sintético, ten unha lonxitude de 65 metros, 5 centímetros de diámetro 
e  un peso de 90 kg. Anteriormente as cordas eran de cáñamo ou esparto. Desprázase mediante 
un mecanismo de poleas. Segundo a tradición o seu uso comezou no século XI coa idea de 
perfumar o templo, debido ao mal olor que deixaban os peregrinos.

 En Relixión e en Valores Éticos traballamos en todos os cursos de 1º a 3º, dentro do 
Proxecto  MakerSchool: ”Viaxe o centro da terra”, a nosa viaxe particular a Santiago, por ser 
este 2021  Ano Xacobeo.
 Dentro desta viaxe a Santiago, os alumnos/as  traballaron, de maneira especial a etapa 
do Pai Sarmiento, porque pasa por esta zona do Salnés, moi cerca do noso centro. Así que, 
aproveitamos con todos os cursos para realizar un pequeno percorrido a pé por esa zona e, 
estas fotos mostran un pequeno recordo.

RUTA DO PAI SARMIENTO
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OS MINERAIS NAS NOSAS VIDAS

O alumnado de 1º de ESO, 
xunto ao seu profesor de 
Bioloxía e Xeoloxía, Elías 
González, e como parte do 
Proxecto “Viaxe ao Centro da 
Terra”, elaboraron unha guía 
moi completa dos minerais da 
colección do Laboratorio de 
Ciencias do IES de Meaño.
Nesta guía apórtanse datos 
como a clasificación, as 
propiedades físicas e as 
aplicacións máis importantes 
para o ser humano. 
Este documento formará 
parte do Laboratorio para ser 
empregado polo alumnado e 
profesorado. 

Sopa de Letras

BANDA DESEÑADA
 Paula Tacón Casal
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Emma Fontán

Alba Afonso

 Samuel García Barreiro OS PRIMEIROS DÍAS...
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 Almudena González

 Alejandro Figueiro
Julen Castro

Almudena González
Patricia Baquero
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ACTIVIDADES
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CRÓNICA dun ENTROIDO
     Quen dixo que esta pandemia estaba acabando con todo?
 
     Se alguén o dixo ou o pensou é que non coñece ao noso alumnado, quen no Entroido demostrou que a 
ilusión e sobre todo a imaxinación seguen vivas.

     O venres 12 de febreiro tiven a sorte e o privilexio de pertencer ao xurado que debía valorar e puntuar os 
disfraces que desde primeira hora da mañá pululaban polo noso centro. E sí, considérome unha privilexiada, 
porque fun unha das poucas espectadoras que desde primeira fila puiden presenciar a presentación que 
cada curso fixo dos seus disfraces nas súas respectivas aulas.

     Ese día comezamos o noso percorrido na planta de arriba e ao entrar en 1ºB nos esperaban capitaneadas 
polo seu titor, un grupo de jennys y outro de cayetanas, quenes gustosamente posaron para nós coas súas 
mellores galas.
 
     Logo trasladámonos á colorida e floral época hippy, xa que os rapaces e rapazas de 1ºA esperaban 
impacientes para desfilar para o xurado.

     Ao cambiar de aula adentrámonos nos anos 80 e puidemos escoitar a canción “Devuélveme a mi chica” de 
Hombres G, coa que nos deleitou o alumnado de 1ºC, acompañado por unha profesora, pero…un momento, 
non era a súa titora!. Qué listos!.  Sabían que se participaban co titor/a eso sumaba puntos no concurso, así 
que... alí estaba a súa profe Tania, como una rapaza máis dos 80.

     Seguimos o percorrido e na aula seguinte esperábanos unha sorpresa: non había alumnos nin alumnas!... 
Solo había profes. O alumnado de 2ºC transformouse en profes por un día. Ao chegar, unha amable María 
Couto nos foi presentando ao resto dos seus compañeiros mentras desfilaban para o xurado: Xosé Henrique, 
Cristina, Elías, Elena, Tana, Daniel, Montse e Belén (ambas cos seus inseparables botes de desinfección), 
Sandra Sánchez, Esperanza, Iria, Marta e Jairo. Non estaba nese momento a titora do grupo que levaba 
desde a primeira hora da mañá facéndose pasar por Mirian, pero tivo que marchar.

     De ahí fomos a 2ºB, pero alguén nos impedía entrar, non entendíamos qué pasaba, aínda que pronto  nos 
dímos conta que alí se estaba celebrando unha festa, e na porta o porteiro asegurábase de que tivésemos 
o pase para entrar. E que non era unha festa calquera, senón que de pronto estabamos na mismísima Porta 
do Sol en Madrid e estaban a punto de soar as 12 campanadas. Era Fin de Ano!... E notábase porque todo 
o mundo estaba moi elegante, incluida a súa titora. Desde un dos balcóns da praza, dous presentadores e 
dúas presentadoras de varias cadeas, xunto coas saborosas uvas, preparaban ao público que xa estaba  
listo coas súas 12 uvas para cumprir coa tradición. Oíronse os cuartos, fíxose o silencio e… comenzaron a 
soar as 12 campanadas. Despois da última campanada e súa correspondente uva, estallou a alegría, voaron 
papeluchos e todos/as se felicitaban polo Ano Novo.

     Alonxámonos desta festa e adentrámonos nun relaxado parque cheo de animais. A aula de 2ºA era unha 
especie de zoo ou granxa. Unha simpática xoaniña serviunos de guía e foi presentándonos a todos os seus 
amigos e amigas. Puidemos contemplar xirafas, osos, monos, gorilas, leopardos, cervos, lobos,… incluso 
unicornios. E ao parecer tamén había unha plácida vaquiña, que estaba descansando nese momento, e un 
xoguetón pingüino (a súa titora), que tivera que ausentarse, pero que a viramos polos pasillos…

     Xa na planta baixa, ao entrar en 3ºC notamos un ambiente un pouco raro e xente con “pintas extrañas”, 
pero en seguida dous amables rapaces nos deron unha pequena lección de historia actual, proxectando 
unhas fotos e contándonos o ocurrido o pasado 6 de xaneiro no Capitolio de EEUU. Estabamos tan absortos 
na súa explicación que ao rematar pillounos por sorpresa a recreación do asalto, xa que soaron varios 
disparos acompañados dun gran griterío. Vivimos en primeira persoa aquel tenso momento e iso que a gran 
“instigadora” do asalto (a súa titora), gran fan do presidente americano (adornaba o seu gorro cunha cinta na 
que llevaba grabado o nome de Trump), tivera que marcharse e non estaba na aula.

     E da cruda realidade entramos directamente na fantasía dos debuxos animados. Ao traspasar a porta 
de 3ºB entramos en “Pitufolandia”, onde nos recibiu  Avó pitufo (a titora). De seguido oímos os acordes da 
canción da súa banda sonora e cantaron xunto a Papá pitufo e a Mamá pitufo, o pitufo Psicópata, o pitufo 
Dormilón, a pitufa Poetisa, o pitufo Filósofo, o pitufo Bromista, a Golosa pitufina, o pitufo Rapero, o Bebé 
pitufo, o pitufo Fortachón, os pitufos Namorados e, como non, tamén estaba o malvado bruxo Gargamel co 
seu gato Azrael.
 
     Abandonamos o país dos simpáticos pitufos e sin saber como…estábamos dentro dunha Nintendo! Sí, 
abandonamos o mundo real e traspasado a fronteira entrando así na realidade virtual. Pensamos que era 
a aula de 3ºA, pero comprobamos que nos atopábamos dentro do xogo de Mario Bross, porque alí estaba 
o mismísimo Mario xunto á planta carnívora Piraña (a titora), a Yoshi, a Shy Guy, a Luigi, a Wario, a Toad, 
a Todette, e as princesas Daisy, Peach e Estrella. Sonou o clásico tema do xogo e todos estos personaxes  
puxéronse a bailar seguindo unha coreografía inventada por eles mesmos.

     Salimos desa Nintendo, pero a fantasía non nos abandonaba, pois o alumnado de 4ºA tíñanos preparado 
un desfile de varios personaxes do mundo dos dibuxos animados: Alvin e as ardillas, Candance e Vanessa 
de Phineas e Ferb, Rick e Morty, Monster High, Johnny Test.
 
     E aquí rematou a nosa viaxe.
 
     O único que sinto é que o alumnado de 4ºB non se animou a concursar, pois seguro que o terían pasado 
moi ben, ademáis contaban coa participación da súa titora, así que ese punto xa o terían gañado. En fin!..., 
outra vez será.

     ¡GRAZAS a TODOS e TODAS!
 
     Fixéchedelo moi ben e demostráchedes o ben que sabedes traballar.
 
     ¡Foi todo un éxito!

 Mari Daporta
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E o curso PASADO?...
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DÍAS AZUIS
O Océano fainos falta!

Para celebrar o Día das Escolas Azuis (19 de maio), o estudantado de secundaria galego foi 
convidado a participar nunha iniciativa internacional proposta por Portugal para se xuntar coas 
compañeiras e compañeiros  portugueses e “tinguir de azul”,  nunha acción conxunta, as redes 
sociais. Na situación de confinamento pola crise sanitaria, vivida en todo o mundo, cumpría berrar: 
“O Océano fainos falta!”.

Este era o texto do convite:  Hoje, estamos todos em casa e a maioria de nós não consegue ver o 
mar da sua janela. Temos o mar no pensamento mas a verdade é que faz-nos falta.

E entre todos  os que se enviaron foron seleccionados os de Alexia Barreiro e Mayra Varela. Abaixo, 
unha ilustración de Claudia Otero sobre o mar.

 Alexia Mayra

Claudia
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Día da muller no IES de Meaño

O día luns 8 de Marzo foi o Día Internacional da Muller e os alumnos/as de 4ºESO organizaron 
un evento lembrando as mulleres que xa non están por causa da violencia de xénero.

Na ultima hora reuniron os alumnos de 1º e 2º de ESO no patio arredor dunha pequena árbore con 
corazóns de cor violeta e arredor 45 pares de zapatos que representaban as 45 mortes de mulleres 
e os seus fillos por causa da violencia de xénero o ano pasado.
Alumnos de varios cursos recordaron casos de mulleres que asesinaron e algúns dos seus fillos 
que morreron con elas. Despois de contar o caso, colgaban un corazón violeta para a muller e 
branco para os fillos. Ao final do pequeno evento todos foron para as súas clases a ver vídeos 
sobre Igualdade e a  violencia de xénero.

VICTORIA SOFÍA PADÍN PEÑA 1º A

8M



A voz do I E S de Meaño | Luns, 8 de marzo de 2021

CELEBRACIÓN DO 8M NO IES DE MEAÑO

 A partir das 13:30h da tarde 
do oito de marzo, celebrouse no IES 
de Meaño o día Internacional da 
Muller. Neste acto fixéronse dúas 
actividades nas que participaron 
todos os cursos do instituto.

 Primeiramente todos os 
alumnos fixeron un Kahoot sobre o 8m 
contestando corenta e cinco preguntas, 
quedando en primeiro lugar 2º B con 
máis de corenta e catro mil puntos.

 A celebración durou 
aproximadamente dúas horas 
repartidas por cursos, debido ás normas 
do centro con relación á Covid-19. 
Os primeiros en participar foron os 
cursos de terceiro e cuarto seguidos de 
primeiro e segundo. Os representantes 
de cada clase, escollidos para ese día, 
lían os nomes das vítimas, comentaban 
como faleceran e a continuación 
colgaban na árbore un corazón de cor 
violeta (ou branca se o falecido era un 
fillo/a) co seu nome.

 Ao finalizar, o director 
agradeceulles a todos a súa asistencia 
e un sonoro aplauso deu remate á 
celebración.

 Logo, á última hora, tivo lugar 
unha celebración no patio da entrada 
principal do instituto. Alí, nenos enenas
xunto co director, profesores e outros 
traballadores do centro reuníronse no 
medio do patio en filas, formando unha 
media lúa e respectando unha distancia
de seguridade entre eles dun metro. No
medio atopábase unha árbore da que 
penduraban corazóns de cor violeta 
e branca en representación das 
mulleres asasinadas e dos seus fillos/as 
respectivamente; no chan, ao seu redor,
varios zapatos rodeaban a xardineira en
memoria das vítimas do 2020.

AINARA FERNÁNDEZ SUEIRO 1ºA
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PROXECTOS ELABORADOS POLO DEPARTAMENTO DE 
FRANCÉS

 No tema do curso pasado “Somos un centro 
lóxico, eco-lóxico”, o departamento decidiu adaptar 
à lingua francesa a esa temática nos diferentes niveis.
 En 1º ESO traballamos a biodiversidade 
centrándonos nos animais en perigo de extinción 
cun proxecto chamado “Aidons nos amis, les 
animaux!”
 En 2º ESO os alumnos/as aprenderon a ser 
uns expertos/as da reciclaxe co proxecto “Je trie, tu 
tries, nous trions!”.
 En 3ºESO o proxecto xirou  arredor da casa 
ecolóxica co proxecto: “Ma maison, ma planète à 
moi!”. No proxecto os alumnos/as tiñan que elaborar 
uns planos da casa ecolóxica dos seus soños. Incluso 
algúns fabricaron unhas maquetas desas casas.
 E en 4ºESO, as alumnas prepararon un libro 
interactivo onde nos aconsellan sobre as medidas 
para disminuir o desperdicio alimentario no 
proxecto chamado “Stop au gaspillage alimentaire”. 
Só tedes que abrir o enlace seguinte para poder velo:

    Stop au gaspillage alimentaire - Projet 4ºESO
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VOYAGE AU CENTRE DES CALLIGRAMMES

VIAXE AO CENTRO DA POESÍA

Recobrarán a lingua dos avós
(que somos nós e estamos mortos)
esperanzas de recordos
invaden os meus soños.

Esperto do pesadelo, 
fuxindo dos medos 
querendo quererme 
sen que ninguén me queira. 

Escribo co corazón, 
intentando que me entendas,
tirando do fío, 
entendín quen eras.

A punto de retirarme;
esperando a que me chames
conecto contigo.
Reverdecerei? 

Poema de 
Antía Leiro 
basado nun 
parágrafo do 
poeta Darío 

Xohán 
Cabana.

Ilustración de 
Aris S. Padín
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Ninguén sabe máis ca min desta casa
ninguén que non sexa eu. 
Ninguén encontra a súa vida na mais ca min
nesta casa, nesta casa. 

Poema de Yago Rey ilustrado por Sofía Rey

Ninguén sabe máis ca min desta casa.
Atópase chea de segredos baleiros.
A casa atópase baleira de mobles
pero chea de sentimentos de dor e esperanza.

Dende a xanela de afora
podo observar o teu rostro,
noto ledicia en ti
que reflicte luz na miña escuridade.

Poema de Lucía Vilar ilustrado por Sara Otero

Noite sen medo
Almanaques enteiros.
Irás ti virás.
Irás ti  virás,
pero co móbil nas mans
e o almanaque inmóbil,
o mundo desconéctase 
coa conexión sen fíos.            
Este aparello é malo, din os vellos
pero eu, que estou alí dentro, 
no meu mundo, 
non sei o que sinto.

Poema de Kevin Fernández ilustrado 
por Natalia Fuentes

Noite de inverno
Canta un paxaro 
mentres se molla coa neve

Poema de Brais Rey ilustrado 
por Miguel Castro

Como un gato lambo na pel 
o recendo amarelo do verán.
A tranquilidade emigra,
esvaece nunha noite escura.
O vento refunga entre as follas das árbores
as cales apousan con tenrura na terra.
O outono avanza sen temor
arrastrando o peso do verán.
A contorna reborda cores cálidas,
o dourado do solpor,
o encarnado das vides,
o morado dos acios
que pintan a nosa alma.

Poema de Nicolás Moraña ilustrado 
por Manuel Durán

Ao ser raíces as súas mans
Fixeron da superficie un lugar profundo,
nunha décima de microsegundo
as árbores reclaman o cheiro do verán.

O agarimo do teu corazón
predicando coa súa voz teimosa
sente cada trampa do amor.
Xa non existe esta paixón.

Poema de Candela Camiña ilustrado 
por Roberto Meis

Apalpo a terra coas mans e comprendo
por vez primeira o seu silencio antigo.
Unha ausencia grande,  baleira
unha pausa escura que enfunda a terra.

Poema de Damián Castro ilustrado 
por Claudia Fandiño
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“R2D2” NO TEATRO PRINCIPAL
 No mes de novembro do curso pasado, o Dpto. de Lingua Castelá organizou unha 
actividade para todo o alumnado de 3º ESO. Acordádesvos?..., unha obra no Teatro Principal 
cun actor moi especial. Titulábase “R2D2 y el Caballero de la triste figura”.
 Logo, viron unha exposición sobre o proceso de creación do Guernica na Praza do 
Concello, e os alumnos/as de 4º ESO visitaron a Facultade de Belas Artes.
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VIAXE FIN DE CURSO A ANDALUCÍA
Alumn@s de 4º ESO do IES de Meaño, no curso 2019-20, realizan a súa viaxe Fin 

de curso.

 Foi unha viaxe “milagre”, feita nas vésperas do confinamento, o pasado 12 de marzo 
de 2020. 
 Na ida, cruzamos Portugal e saímos en Extremadura (Badaxoz). Nas visitas importantes 
fixemos un percorrido por Sevilla (Alcázar, Catedral). Seguimos por Córdoba para facer 
unha visita relámpago na Mezquita.
 Para finalizar, fixemos estancia en Granada, onde fomos ao Parque Multiaventura 
(incluso as profes...). A visita estrela foi A Alhambra, unha paraxe incomparable e inesquecible, 
na que o alumnado sorprendentemente quería quedar, (soupolles a pouco...).
 A volta a Galicia fixémola cruzando a Península, por Madrid, deixando atrás un montón 
de boas anécdotas para o recordo de todos e todas.
 Grazas ás profes acompañantes Elena e María e a todo o alumnado de 4º.   
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SECCIÓN BILINGÜE
 Neste curso tivemos a sorte de contar con Lauren, a nosa auxiliar de conversa americana, 
que estivo con nós desde o mes de febreiro ata finais de maio. Traballou nas clases de 
Inglés, acompañada polas profes Tana e Sandra, falando e interactuando co alumnado e 
promovendo a comunicación nesta Lingua. 
 En Plástica, tamén nos acompañou a maior parte das clases, nas que procurabamos 
conversar para promover un intercambio cultural. 
 Estivo tamén dispoñible nalgúns recreos, no noso espazo “Chat Lab”, para charlar co 
alumnado dun xeito lúdico. En xeral, foi unha experiencia moi positiva para todo o centro, e 
esperamos que se repita no vindeiro curso.
 Finalmente, o alumnado da Sección Bilingüe disfrutou dunha xornada de sendeirismo,  
visita a o Museo da Telleira e Surf na praia da Lanzada. 
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CARTA ao IES de MEAÑO
Meaño, 25 de xuño de 2020

Ao profesorado e todo o equipo do IES de Meaño:

 Moitos e moitas de nós lembrámonos hoxe daquela primeira clase de matemáticas en primeiro, na 
cal Fernando nos dicía que o curso xa se estaba rematando, é máis, que cando non nos désemos conta xa 
estariamos rematando cuarto. Razón non lle faltaba, ¡e vaia forma de rematar!

 A mestura de sensacións é canto menos estraña. Estamos felices por rematar, quizais non tanto polos 
cambios tan grandes que chegarán para nós en setembro. Quizais non o sabiades, ou si, estamos seguros e 
seguras de que máis dun ex-alumno ou ex-alumna vos terá dito isto despois de pechar esta etapa, e é que oxalá 
houbese a posibilidade de facer bacharelato ou FP neste centro. Mudar de centro, con todo o que iso supón, 
non é doado, pero non só o dicimos por isto. Se hai algo que cremos que caracteriza ao IES de Meaño é o 
traballo que se fai por avanzar, en todos os sentidos; a importancia que se lle da cada vez máis ao alumnado, á 
nosa participación e suxestións e a confianza e proximidade de todos e todas vós.

 Cuarto, o último curso da ESO, é un ano importante e especial para calquera promoción. A nosa 
cumpre, sen cabida a dúbidas, estas características (e merece uns cantos adxectivos máis). Ningún e ningunha 
de nós esquecerá este ano, e cremos que tampouco vós. Pensar que estivemos a moi pouco de quedarnos sen 
viaxe de fin de curso... ¡levámonos unha viaxe inesquecible! Mil grazas a Elena e a María por acompañarnos, 
aturarnos (que non é cousa doada) e tamén por rir con nós e formar parte dese recordo. Entristécenos non 
poder celebrar o acto de fin de curso coma todos os anos, que sería o máis especial e importante para nós. Non 
queremos que isto sexa un impedimento para despedirnos como se merece, polo que nos gustaría deixar nesta 
carta todo o que queremos e debemos dicirvos.

 Queremos darvos as grazas. Grazas a Luís e Águeda por estar sempre a todo e imprimirnos os traballos 
xusto antes de que se nos remate o prazo de entrega. A César, como director e profesor, por animarnos a dalo 
todo de nós, por ensinarnos o valor do esforzo, a implicación e a capacidade de resolución de problemas. A 
Fernando, como profesor e titor, polo teu carácter que fai máis levadías as clases, pola confianza, polas risas, 
polos momentos que nos levamos contigo, por estar con nós dende que entramos e por ternos tan en conta 
sempre. A Míriam, pola esixencia, a túa transparencia e polos bos momentos, que non foron poucos. A Mari 
Daporta, por chamarnos a atención a tempo e da mellor maneira, polos momentos que nos levamos das clases 
e, sobre todo, dos xa míticos (ou típicos?) verdadeiros e falsos. A Javier, pola orde, o traballo e a eficacia, por 
meternos algo de medo en primeiro e polos bos momentos que nos levamos todos e todas de terceiro e cuarto. 
A María Hervés, por aturarnos catro anos seguidos a moitos e moitas de nós, polas risas e tamén polas rifas 
necesarias. A Cruz, pola paciencia, polo cariño ao que é noso e por facernos ir máis alá das clases debatendo, 
escoitando e reflexionando. A Ángela, pola enerxía, a naturalidade, o sorriso, a túa devoción por Darwin e por 
facer ver a moitos e moitas a bioloxía como forma de vida. A Esperanza, pola túa positividade e por ensinarnos 
o valor da curiosidade, a responsabilidade e a madurez. A Jairo, por aparecer este ano (todo dito polos teus 
alumnos e alumnas de cuarto). A Sandra, profe de inglés, pola formalidade pero tamén a proximidade, as 
risas e momentos espontáneos nas clases. A Tana, porque a tecnoloxía e o fútbol están sobrevalorados, polos 
diálogos, as rifas, as risas e os verbos irregulares. A Sandra, profe de Francés, pola proximidade, a confianza 
que nos deches dende a primeira clase, a túa preocupación, por ternos tan en conta e por animarnos a ir a polo 
DELF.  A Xosé Henrique, pola túa visión das cousas, polas charlas, por querernos facer ir un pouco máis alá, 
tamén pola paciencia pero, sobre todo, polos caramelos de menta. A Aránzazu, pola delicadeza e a dozura, 
polos traballazos que fas e o cariño que lle pos ás cousas. 
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A Ana Sueiro, por ser a paciencia personificada despois de catro anos con nós, polos recordos e as experiencias 
que nos levamos contigo, que dende logo non foron poucas. A Elena, por querer acompañarnos e polo que 
é convivir case unha semana con nós;  levámonos unha viaxe que non imos esquecer. A Araceli, polo moito 
que te botamos de menos, por ser tan boa persoa e, en definitiva, insubstituíble. A María Couto, por ser unha 
máis de nós, pola confianza, a preocupación, a proximidade, o cariño e as risas que non faltaron. A Jacobo, por 
aparecer este ano, que foi para nós coma se estiveses catro; pola naturalidade e por facernos rir sempre. A Cris, 
pola proximidade, por confiar en nós, por sorrir sempre e ser tan agradable. A Montse, por ser tan natural e 
transparente e por estar para o que se necesite sempre. A Mayca, por ser tan agradable neste
pouco tempo que estivemos contigo. A Belén, por estar sempre á nosa disposición e axudarnos no necesario. A 
Esteban e Chicha, por facer os mellores bocadillos do mundo e por ser sempre tan bos con nós. E por último e 
dende logo non menos importante, a Rosa, polo traballo que realiza todos os días dende o outro lado da fiestra.

 Demos a nosa guerra, quizais uns máis que outros, pero esperamos que, ao igual que nós, nos recordedes 
con agarimo. Grazas a todos e a todas, en definitiva, por formar parte das nosas formacións, por ensinarnos 
a crecer como persoas, por facernos sentir parte do IES e por estar sempre para o necesario, mesmo cando 
o mundo se está a enfrontar a unha crise mundial causada por un virus. ¡Aínda non nos fomos e estamos 
desexando volver para visitarvos!

 Con todo o noso cariño,
 o alumnado de 4º do IES de Meaño (2019-20)
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Debuxo de Paula Tacón Casal
Ilustración da portada: Iria Fen V. Basdediós 

Ilustración da contraportada: Nicolás Amoedo Castro
Carteis da contraportada; alumnado de 4º ESO: Almudena, Aris,

 Alba Afonso,  Alba Chaves, Miguel, Julen, Laura e Claudia




