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(As Pontes, 31/8/1947 – A Coruña, 5/11/2005)

Pasou a infancia entre Pon-

Está presente na fundación

tedeume, Miño e Betanzos,

do sindicato SGTE en 1978 na

ata que o traballo do seu pai
o leva a Lugo, cidade na que
estudou o bacharelato no
Ins.tuto Masculino.
Aos dezaoito anos marchou a estudar Matemá.cas a
San.ago. Obtén a licenciatura no ano 1969 e comeza a dar

Facultade de Económicas de
San.ago. Ingresa no Movemento Comunista de Galicia,
sector maioritario no SGTE.
No ano 1992, Tonón está entre os membros do MCG
que, tras cons.tuír o grupo Inzar, incorpóranse á fronte
polí.ca do BNG e ao sindicato CIG.

clases no Ins.tuto Feminino de Lugo.
Propuxéronlle traballar para IBM, cando a informá.ca

Interesado pola astronomía e pola didác.ca das mate-

estaba a empezar, pero .ña claro que a súa vocación era o

má.cas crea unha grande can.dade de materiais, que

ensino.

aínda permanecen no departamento.
Par.cipa en numerosas congresos matemá.cos e publica unha grande can.dade de traballos (algúns na revista GAMMA), ben co Grupo Antares de astronomía,
ben coa súa irmá e o seu cuñado, Ana Otero e David
Buján ou ben coa súa ﬁlla Carmen, tamén matemá.cos.

No ano 1971 presentouse ás oposicións e consigue praza de agregado no Ins.tuto de Xixón. Despois dun ano,
trasládase ao Ins.tuto do Agra do Orzán, onde exerce como Xefe de Estudos.
No ano 1982 accede á praza de catedrá co e trasládase

Libros de matemá cas de ESO, escritos xunto con Ana Otero e David Buján (Editorial Bahía)

ao Ins.tuto Otero Pedraio de Ourense. Pasa polo Ins.tuto

Algunhas das obras publicadas son:

de Pontedeume ata que chega ao IES Monelos no curso

♦

Matemá cas 1º, 2º, 3º e 4º ESO.

87-88, onde desempeña cargos de Director, Xefe de Estu-

♦

Matemá cas e astronomía: Unidades

dos e Xefe do Departamento de Matemá.cas.

didác cas.
♦

Xogos didác cos para o ensino da matemá ca.

♦

Matemá cas e astronomía, exemplo
dunha ac vidade.

♦

A variabel sombra do Sol.

♦

A raíz cadrada en Mesopotamia.

♦

Estudio de campo sobre conceptos de
Astronomía do alumnado non universi-

Antonio Otero, director do IES Monelos, co seu equipo direc vo

tario de Galicia.
Foi Antonio Otero un dos sindicalistas que nos primei-

♦

Vídeo: A danza do planeta Terra.

ros anos setenta se incorporaron á ac.vidade an.franquista e á galeguización do ensino. No ano 1974 par.cipa
nas mobilizacións protagonizadas polos profesores non
numerarios e forma parte das Comisións de Ensinantes,
un movemento asembleario que canaliza as reivindicacións dese colec.vo.

Materiais depositados no Departamento de Matemá cas do IES Monelos

