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Chamarlles exemplares ás novelas
curtas de Cervantes é xustamente porque de
todas se extrae unha consecuencia ou
consello. Deste xeito, tódolos libros en xeral,
pois incluso o rexeitable nos permite
recoñecer cal é o mellor título, contribúen a
formar opinión, criterio, personalidade nos
lectores.
O libro é compaña e cultura en ósmose per-
manente. É aventura de saber que conduce a
outras lecturas, mesmo no caso que vaiamos
compartindo lecer ou estudio de materias ou
temas específicos.
Co tempo, o libro de xénero literario faise
clásico e, daquela, a súa valía xa non admite
discusión, fronte a fenómenos pasaxeiros, os
chamados superventas, que fugazamente
aparecen e desaparecen.
En boa lóxica, pensemos nas constantes
reedicións de "El Quijote" , traducido a tó-
dolos idiomas, as obras de Shakespeare, de
Víctor Hugo, de Borges... Títulos que son a
chispa que prende o noso interese para
dispoñermos a ler un libro con outro ó lado,
para que o valeiro non nos sorprenda.
Anímate e le, ilústrate, fórmate. Comeza xa
a enriquecerte culturalmente. Os libros son
cultura.

Equipo de Normalización Lingüística

Sae de novo Viaducto. É unha grande satisfacción para esta
dirección constatar como toda a comunidade educativa do I.E.S. Pedro
Floriani une esforzos, unha vez máis, e saca adiante unha publicación
que precisa moita dedicación e traballo pero na que se pon toda a ilu-
sión. Edítase, xa que logo, unha revista con intención de ter calidade,
da que nós non temos dúbida, aberta a todos os membros da nosa co-
munidade educativa e que, non en vano, o seu segundo número foi me-
recedor do segundo premio provincial do concurso Entre Nós. Felicita-
mos dende aquí aos seus promotores, colaboradores e a todas cantas
persoas permitiron a súa edición.
Queremos agradecerllo especialmente á coordinadora do Equipo de
Normalización Lingüística e profesora de Lingua galega e Literatura
no instituto, Lourdes Castro Domínguez, pois ela foi a impulsora do
proxecto, a que lle deu alento e a que o mantén vivo, formando un equi-
po de estreitos colaboradores, dos que esperamos continúen adiante coa
iniciativa unha vez que dona Lourdes nos deixe. Porque si,  decidiu
xubilarse e nós, como o resto da comunidade educativa, botarémola de
menos. Igual que o faremos con José Manuel Alvarado, o Orientador,
quen tamén ten pensado xubilarse. Aos dous dexexámoslles que
aproveiten dun ben merecido tempo de lecer.
Non podemos, por outro lado, deixar pasar a ocasión de expresar aquí a
nosa consideración sobre o especial momento no que a revista vai ao
prelo. Sae tras o atentado do 11 M en Madrid, que nos encheu de triste-
za e dor e que supuxo unha gran conmoción no instituto. Para expresar
o noso  rotundo rexeitamento do terrorismo e solidarizármonos coas
víctimas, realizamos todos (alumnado, profesorado, persoal de admi-
nistración e servicios, representantes dos pais e nais) unha concentra-
ción diante do instituto con pancartas feitas polo alumnado, na que se
fixo a lectura dun comunicado pola directora en nome de toda a co-
munidade escolar e se mantiveron tres minutos de silencio. Máis que

Saúda da Dirección
nunca quedou patente que un dos nosos máis importantes obxectivos é
o da educación para a paz. A violencia non pode ser o camiño para
conseguirmos unha sociedade mais xusta, democrática e libre.
Por iso é necesario tamén loitar contra a violencia que, tristemente, se
manifesta nos maltratos ás mulleres dun xeito reiterado e cunhas conse-
cuencias fatais en moitos casos. Precisa facer unha profunda reflexión
toda a sociedade, pero é no ámbito da educación onde debemos incidir,
tanto directamente na formación do alumnado como en poñer de ma-
nifesto as actitudes que conlevan algún tipo de desprecio, ás veces in-
consciente, cara as mulleres, principalmente, co fin de corrixilas. Non
só os educadores podemos facelo, tamén as familias, os medios de co-
municación, etc. Tense que apreciar polo conxunto da sociedade como
un problema da mesma entidade que o terrorismo e aplicar todas as
medidas ó noso alcance para corrixilo. A nós tócannos as preventivas.
Sae tamén Viaducto despois de terse celebrado as eleccións xerais e
producirse de resultas un cambio de goberno, cando estaba en marcha o
proceso de desenvolvemento da Lei Orgánica de Calidade da Educa-
ción (LOCE). Dado que se está a producir esa implantación con moito
atraso e ningún consenso, e de xeito tan diferente segundo as distintas
comunidades autónomas, aínda a principios de abril non sabemos como
será o próximo curso –itinerarios que se implantarán na ESO, os PIP
(Programas de Iniciación Profesional), como será o novo Bacharelato...,
pensamos que é necesario, como tamén o solicitan os sindicatos e a
comisión permanente de directores, que o novo goberno xurdido das
urnas despexe nun breve prazo de tempo as dúbidas sobre a Lei de
Calidade e promova un pacto de estado en educación que impida que o
sistema educativo se vexa continuamente sometido a reformas e
contrarreformas en función do goberno lexitimamente elixido. Todos
sairemos gañando.
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Máis coñecido co nome de Xocas,

Xoaquín Lorenzo Fernández nace o 26 de

Xuño de 1907 na rúa da Paz, xusto en-

fronte do edificio onde vivían Ramón Ote-

ro Pedrayo e Vicente Risco. Dende pe-

queno vive dacabalo entre Lobeira, o seu

pobo natal, e Ourense. O seu pai, avogado

de estudios e debuxante de calidade, dedi-

couse dende o nacemento de Xocas e do

seu irmán Xurxo en 1910, á súa educación.

Otero Pedrayo, o seu mestre no institu-
to, Florentino Cuevillas e Vicente Risco, fo-
ron os seus mestres declarados e as persoas
que o orientaron  profesionalmente. Entre eles
tíñanse un grande respecto e tratábanse de
vostede, pese á diferencia de idade.

Cando aparece a revista “Nós”, parti-
cipa activamente, aínda que non se pode con-
siderar membro desta xeración, xa que só
contaba con 13 anos.

En 1923 morre  seu pai e uns anos des-
pois, no 1934, falece tamén  seu irmán, polo
que queda só con súa nai, dona Xoaquina.

Con vinte anos ingresa no Seminario de
Estudios Galegos cun estudio sobre o carro
do país. En maio de 1930 é nomeado
“segredario terceiro”da Irmandade Ga-
leguista en compaña de Otero Pedrayo,

Cuevillas e o seu
irmán Xurxo en-
tre outros.

Na guerra
civil é gravemen-
te ferido no om-
breiro, o que lle
ocasionará mo-
lestias durante

toda a vida. En Xullo de 1941 incóanlle un
expediente de responsabilidades políticas, en
compaña de Otero Pedrayo, Cuevillas e
outros moitos, do que lles saen unhas conde-
nas bastante leves, como multas, que algún
nunca chegaría a pagar. Ante a parálise de
calquera posibilidade de actuación política,
reprégase na acti-
vidade cultural e
emprende un per-
corrido por toda
Galicia, recollen-
do a información
necesaria para o
seu libro “Etno-
grafía e cultura
material”, tomo II
de Historia de Ga-
licia, dirixido por

Otero Pedrayo e que se editaría en Bos Aires
polos mecenas da inmigración galega.

Xocas destacou amplamente no campo de
etnografía e publicou varios libros ó respecto,
como por exemplo: «Lápidas sepulcrales galegas
de arte popular», «Nosa Señora do Viso», «Las
habitaciones de los castros» e «O pastoreo na
serra de Lobeira» entre outros moitos.

En 1963 mo-
rre  súa nai e que-
da só. Dous anos
despois, forma
parte do Patrona-
to Pedrón de
Ouro. Cando fi-
nou, era presiden-
te de Honra desta fundación.

Exerce a docencia ata a súa xubilación en
Ourense, no colexio Cardenal Cisneros.

En 1967 participa na fundación de Agru-
pación Cultural Auriense xunto con Xesús Fe-
rro Couselo, Leuter González, Bieito Fernandez
e outros veteranos. Esta agrupación sería  punto
de encontro de sensibilidades galeguistas vellas
e novas nos anos seguintes.

No ano 1968 consegue, xunto coa colabo-
ración de moitos dos xa mencionados, a organi-
zación regular dunha misa en galego, chamada
“misa dos galeguistas”, que se celebraba os  do-
mingos ás 9 da mañá na capela do Santo Cristo
de Ourense. Ó rematar esta misa, reuníanse
nunha animada tertulia no café “Miño” ou en
“El Cortijo” onde falaban dos avances políticos,

culturais, etc.
A mediados dos setenta, mórrenlle

persoas moi achegadas, entre elas o seu
mestrea e por sempre chorado, Ramón
Otero Pedrayo e o seu afillado Xesús
María Ferro. Como consecuencia desta
última morte, Xocas desfaise dunga gran
colección de selos que posuía e que pen-
saba en deixarlle en herdanza ó finado.

Cando Galicia comeza a rexurdir,
comezan as alegrías para Xocas. Funda-
se o Museo do Pobo Galego en 1976,
como punto de encontro de vellos e novos
antropólogos e o seu labor comeza a ser
estimada na súa xusta medida.

Xocas fai varias doazóns ó de-
vandito museo, algunhas delas moi va-
liosas, como por exemplo os facsímiles
das ”Cantigas de Santa María” ou o “Li-
bro do Xadrez” de Afonso X.

En 1981 regálalle tódalas súas fin-
cas de Facós ós seus aparceiros.

Anos antes do seu pasamento, ché-
galle a época dos honores. A Galicia au-
tonómica e democrática homenaxeado
con varios recoñecementos públicos a súa
contribución no mantemento dos valores
culturais, tradicionais e na formación dos
seus sinais de identidade.

No 1983 é nomeado “Fillo Predi-
lecto da Provincia” e en 1984 outórganlle
a medalla “Castelao” na súa primeira edi-
ción.

Xoaquín Lorenzo fina o día 18 de
xullo de 1989 pero, como dicían os seus
amigos e compañeiros, sempre estaría
vivo na lembranza.

Xocas foi unha persoa moi  reser-
vada e boa pero, sobre todo, humilde e
xenerosa. Nunca dicía “isto é así” senón

“Eu coido que debe ser así”, non falaba
dos seus asuntos persoais e sobre todo,
intentaba facer todo e máis por Galicia,
a súa patria.

   Ángela Mosquera Couñago 2º ESO

Xaquín Lorenzo Fernández «Xocas»

Letras Galegas 2004
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Hoxe en día é máis difícil que nunca ser adolescente. Ninguén,

nin ti mesmo, podes dicir exactamente cando é o momento de deixar

de considerarte como un neno ( cousa que empeza a fastidiarche) e

pasar a considerarte como un adulto. Estás metido nun período de

transición dunha categoría a outra. É un período de certa confusión

e todo o teu contorno parece ter un plan para dicirche “como debes

vivir a túa vida” e así:

+Teus pais preocúpanse moito por ti e, por iso mesmo, queren

protexerte o máximo de tempo posible. Para eles aínda es neno e

consideran que non estás preparado para tomar decisións sobre a

túa propia vida.

+Os amigos e amigas esixen que te liberes da tutela, que

fumes, que bebas, que saias ata tarde ....

+Os medios de comunicación estanche lanzando mensaxes

para que compres, bebas, corras coa moto, que saias de copas.....

Pero,  ¿e ti non contas?. ¿Conformaraste con deixarte levar sen ma-

nifestar a túa vontade?. Está claro que tés que contar e que deberás

tomar partida aprendendo a dicir NON ás cousas que che resulten

prexudiciais e SI ás que che sexan beneficiosas. Atoparás moitos

atrancos nesta toma de postura pero ningún será insuperable se te

preparas para manexar estes retos.

O primeiro que terás que facer é coñecerte ben a ti mesmo reflexio-

nando sobre ¿quen es?, ¿que fas?, ¿como o fas?, ¿para que o fas?.

As respostas que atopes a estas preguntas aportaranche a idea que

tés de ti como persoa. Despois de saber “quen es” ti como persoa,

debes ser capaz de valorarte, de apreciarte. Esta valoración de ti

mesmo é o que chamamos a túa “autoestima”. Se tés unha boa

autoestima sentiraste feliz e a gusto contigo mesmo mentres que se a

tés baixa sentiraste enfadado e de mal humor. Gustarche a ti mesmo

non significa que sexas perfecto nin tampouco que che gusten os

teus defectos. Se fas unha busca minuciosa sobre as túas virtudes e

os teus defectos verás que aquelas son moitas máis que estes. Debe-

rás ter pensamentos positivos sobre ti centrándote sobre as cousas

boas que tés. Os defectos non deberás ignoralos, senón máis ben

admitilos sabendo que podes cambiar moitos deles. Para gustarche

só tes que “aceptarte tal como es”.

Se posúes unha boa autoestima (gustarche tal como es) resultarache

máis facil coñecer e saber reclamar os teus dereitos. Para facelo tés

que fuxir de dous extremos como son o convertirte nun elemento

pasivo, non facer nada, deixar que te asoballen; nin facelo dun xeito

agresivo, arrasando a todo o que che se pon diante. Para reclama-

los dereitos deberás facelo dun xeito “asertivo”, isto é, con

amabilidade e respecto defendendo os teus dereitos e respectando os

dos demais. Pero, como en toda democracia, non só tés dereitos que

esixir senón que, ó seu carón, tés uns deberes que cumprir e que

deberás coñecer ben e cumprilos sen que chos teñan que recordar.
Se tés un bo concepto de ti mesmo, sabes reclamar os teus dereitos
asertivamente e cumprir cos teus deberes sen que teña ningén que
estárchos lembrando a cotío, saberás facer as eleccións máis
axeitadas e camiñarás pola adolescencia para convertirte nun adul-
to libre e independente.

  J. Manuel Alvarado

Orientacións para adolescentes
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Concentración contra o terrorismo

Teatro no Multiusos da Xunqueira

Ainda que fisicamente nos sentimos lonxe de Madrid, non é
así nos nosos sentimentos e por iso despois dos acentementos
que ali ocorreron no 11 de marzo, nós quixemos mostrar a

nosa solidariedade con todos os afectados pola traxedia.
Gardamos tres minutos de silencio diante do noso instituto e
lemos un comunicado no que expresamos a nosa dor.

Despois de ter lido e traballado na clase de galego o libro
«Palabras de caramelo», os alumnos e alumnas de 1º ciclo da
ESO asistimos, o día 2 de marzo no Multiusos da Xunqueira,

a unha representación teatral da citada obra, o que resultou
unha experiencia moi positiva
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¿Sábedes que?
Este  é o ano de Salvador Dalí
posto que fai cen anos que
naceu.
E preguntaredes ¿E quen é Sal-
vador Dalí? Boa pregunta.
Era un pintor catalán que naceu
o 11 de Maio de 1904 en Figue-
ras, tolo polo diñeiro e que lle
apaixoaba o glamour.
Foi bautizado co mesmo nome
do seu difunto irmán morto de
meninxite tres anos antes de que
el nacera, con tan só sete anos;
este feito marcou a vida do ar-
tísta, xa que polo visto eran moi
semellantes.
Da súa infancia destaca a súa
precocidade. No 1921 foi a Ma-
drid para estudiar pintura.
Ingresou na Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando,
da que foi expulsado por decla-
rar incompetente ó tribunal que
o examinaba, e vivíu na Residen-
cia de Estudiantes onde coñeceu
a Lorca..
No 25 expuxo por primeira vez
na sala Dalmau de Barcelona e
despois foi vivir a París onde
coñeceu a Picasso e, evidente-
mente, visitou o Museo do Louvre. No 28
produciu  xunto o seu amigo Buñuel a pelí-
cula «El perro andaluz». Un ano despois
ocorrerá algo que lle cambiará por sempre a
súa vida, coñecer a Gala Dianaroff.
Esta muller pasará a historia por ser a persoa
a que máis cadros se lle adicaron o longo do
tempo. Abandonou o seu esposo tralo seu
encontro có xenio. A súa primeira cita
producíuse en Cadaqués e Dalí apareceu ente
ela coa roupa esnaquizada, enzoufada de
esterco, e cheo de sengue debido os cortes
que se fixera aproposito para este encontro.
A pesar destas extravagancias do pintor esta
parella namorouse irremediablemente e, a
partir  de aquí, ela converteuse na súa ami-
ga, na súa amante, na súa musa e modelo.
Nos anos 40 vivíu en Estados Unidos, onde
comeza a facer xoias, un decorado para unha
película do popular director cinematográfi-
co Alfred Hitchock e numerosas cousas máis.
Oito anos despóis regresa a España e ins-
tálase en Port Lligart (Costa Brava) que de-
finiría como «o lugar máis fermoso do mun-
do», moitas das súas obras tamén están
adicadas a este lugar. Será a partir deste mo-
mento cando comeza o seu recoñecemento
público.
Pero o 10 de xuño de 1982 un acontecemento

trunca o resto da súa vida: Gala morre. Isto
faille mergullarse nunha enorme depresión
pola que abandonou a pintura.
Uns anos despois, concretamente o 23 de
Xaneiro de 1989, morre en Figueras. O seu
corpo foi embalsamado e soterrado no Tea-
tro Museo de Figueras, o cal proxectou,
decorou e donou el mesmo, antes de morrer,
a súa vila natal.
Pero este mestre da pintura deixounos o máis
valioso que tiña despois da súa muller: a súa
pintura. Dalí definía as súas obras como «fo-
tografías de soños pintadas a man»; fotogra-
fías porque conseguía reflectir a esencia do
real, do existente; con todo detalle e similitude
ó obxecto retratado. Pola contra, a pesar
desta verosimilitude do retratado, resulta moi
difícil comprendelo posto que apa-
recen todo tipo de imaxes peculia-
res, por exemplo, cabezas su-
xeitadas por muletas os reloxos
brandos amarrados por un anaco
de queixo Kamembert, xa que se-
gún o artista « os reloxos tiñan que
ser brandos ou non ser». En tó-
dalas súas composicións están pre-
sentes diferentes obxectos e sím-
bolos que eran auténticas metáfo-
ras: as formigas, lagostas, cabe-

zas de leóns, cabalos, pianos,
esqueletos, torsos, cráneos,
ollos, cascas de ovos... entre as
excentricidades de Dalí tamén
cabe destacar a súa obsesión
pola comida, posto que dicía
que «todo o comestible é belo»,
e a súa aversió polas espinacas.
Así, os seus cadros conver-
tíanse nunha incrible aglomera-
ción de diferentes obxetos e o
mesmo tempo de significados.
¿E por que estas composicións
son así?
Pois porque pertencen a un
movemento artístico que triun-
fa a comezos do s. XX, o su-
rrealismo. Consiste no abando-
no da visión racional do mun-
do para explorar ou indagar no
subconsciente, é dicir, o mun-
do dos soños. Desta maneira,
nos seus cadros aparecen
imaxes fantásticas, próximas á
loucura. Mais as súas obras non
se podrían comprender sen
coñecer a súa inspiración, Gala.
Entre as obras interna-
cionalmente recoñecidas cabe
destacar  «Muchacha asomada
a la ventana» na que Dalí re-

trata a súa irmá Ana María; «Relojes blan-
dos», «Autorretrato blando» mostrando o seu
rostro desfigurado amarrado por muletas ou
o famoso retrato de Gala no cal compara o
peito desnudo da súa amada con outro cadro
seu no cal aparece un anaco de pan nunha
cesta.
Dende logo son obras que forman parte da
historia pictórica universal que deixan nun
importante posto a España e dannos unha
gran reputación e pretixio. Algo polo que
temos que mostrar orgullo. Por todo isto,
gracias xenio

                     Alumnos de Historia da Arte

Dalí, o ano dun xenio
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¿QUE É O AMOR?

Eu non o sabía ata ese día no que ti cravaches os teus ollos nos
meus. Nese momento parouse  todo o meu  redor. As miñas
pernas comezaron a tremer, e algo estraño percorreu o meu
corpo. Alí estabamos  soamente ti e mais eu durante un só se-
gundo o tempo foi noso, fundidos nun só corpo, as chamas do
amor elevábanse e nas súas ás voamos  xuntos.Ti ensináchesme
a sentir cunha soa mirada cousas que nunca antes fora capaz.
Sempre me preguntei porque estou tan unida a túa mirada, unha
mirada coa que compredín que ti eras todo para min. Din os
expertos que o amor só dura seis meses, que o resto do tempo
que pasas coa persoa o que sentes é un profundo cariño, pero
eu sei que iso é irreal porque o amor é como a esencia da
felicidade máis pura. O meu soño era vivir atrapada contigo
nun mar de amor toda a vida. Un soño que morreu cando me
enterei que marchabas. Partíuseme o corazón o pensar que todo
terminara pero nin unha lágrima chorarei por ti, xa que sempre
estarás na miña mente e os teus recordos no aire. Non sei se
poderei vivir sen ser prisioneira do teu doce mel. Agora que ti
non estás no silencio soamente hai frío e soidade, a túa ausen-
cia é a néboa que me tapa o sol. Sen ti aqui xa non sei quen
son, eras a forza do meu interior. Hoxe cando a lúa espertou e
o día foi desaparecendo tiven un soño contigo, xa non sei como
inventar que segues aquí. Hai amores que namoran, amores
que fan dano, amores que apaixoan... entre estes amores está o
noso, amor imposible, un amor que me oxida a alma, un amor
que non me da vida. No momento en que dixeches que te ías
quixen ter un reloxo que non funcionase para poder parar o
tempo e que ti non  marchases.
Foi nese momento, cando ti partiches, cando por fin comprendín
que era o amor.

Marta Lusquiños 4ª ESO B

AMOR:

Non consigo olvidar o estremecedor silencio daquela fermosa
noite, cando te mirei por primeira vez ás orillas do mar.
 As estrelas do ceo choraban, pois sentían o doce palpitar dos
nosos corazóns. ¿Acordaste?
Non consigo olvidar o agradable formigueo no meu ventre que
produciu aquel cariñoso bico, saindo do bombón da túa boca.
Aínda podo escoitar os «querote» que ti me dicías nun murmu-
rio ó oido, mentres as túas cálidas mans fundíanse na miña
cintura.
Entristéceme recordar o xuramento que me fixeches, así como
os enfermizos celos que pouco a pouco alimentaban corazóns;
entristéceme recordar que foches ti quen rompeu os nosos la-
zos.
Agora sinto un enorme vacío no fondo da miña alma.
Podo sentir o eco dos latexos do meu corazón cada segundo,
que con ritmo melancólico recórdanme que ti xa non estás.
Sinto que a miña cabeza desvanece cada vez que asimilo que
do meu lado fuxiches; non podo vivir sen ti.
 O mundo derrubouse ós meus pés, ainda que xa non me que-
dan bágoas que chorar. Agora o noso amor é un cristal roto,
unha árbore morta gravada cos nosos nomes.
Pese a todo sigo queréndote e sempre te quererei. A todas par-
tes comigo te levo e non consigo quitarte dos meus pensamentos.
Pídolle ó vento que sexa o meu mensaxeiro, que esta carta xa
está selada co meu sufrir.

                       Marta Rodriguez.   1º Bacharelato Humanístico

Concurso de Cartas de Amor



Viaducto
I
E
S
 
P
e
d
r
o
 
F
l
o
r
i
a
n
i

10

A xunta directiva da ANPA San-
ta Mariña do I.E.S. Pedro
Floriani saúda a todos os lec-
tores da revista VIADUCTO.
Neste curso 2003/2004 ele-
xíronse novos membros da
A.N.P.A. que quedou renova-
da en case toda a súa totalidade.
Está formada polas seguintes
persoas:

Presidente:  Juan Comesaña
Lago
Vicepresidenta: María Almeira
Rivas
 Secretario: Gonzalo Campos
Soto
Tesoureira: Elena Crespo
Garcia
Vocais: Luisa Araujo Alonso,
Dolores Duran, Pilar Perez,
Eduardo Cernadas, Rosa Bar-
bosa, Mercedes Rodriguez Ca-
baleiro, Consuelo Miñan Raña,
Esther Martinez Garcia, Ana
Mª Martinez, Isabel Cerdeira
Lorenzo y Secundino Blanco Blanco.
Os compoñentes desta ANPA temos
como fins, entre outros, velar polos
dereitos dos alumnos, no que se refire a
súa educación, defender os dereitos dos
pais e nais sobre aquilo que afecte ó pro-

A ANPA ten nova directiva

ceso educativo e formativo dos nosos
fillos e fillas, colaborar no labor educati-
vo do centro e de xeito especial nas acti-
vidades complementarias e extraes-
colares, promovendo e desenvolvendo
actividades formativas, deportivas e

culturais, etc.
Colaboramos coa Dirección
do I.E.S. tanto económica
como humanamente nas acti-
vidades extraescolares, (cer-
tame de cartas de amor, cele-
bración do Entroido con dúas
nais no xurado de disfraces e
gastronómico, aportamos
unha subvención para a excur-
sión de fin de curso do
alumnado de 4º de ESO). Es-
tamos a enteira disposición da
Vicedirectora para organizar
actividades e agradecémoslle
que conte connosco.

 Por outro lado, tamén esta-
mos na Federación de ANPAS
"Os Viaductos" e colaboramos
no concurso de redacción, este
ano co tema "O Xacobeo", e
na Volta Ciclista que se cele-
brará no mes de Xuño.
   Animamos a todos os rapa-
ces para que participen nas ac-

tividades extraescolares e tamén ós Pais
e Nais que colaboren máis con esta
ANPA.

Un Saúdo Cordial.

Humor gráfico
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Foi un día estelar, era a primeira vez que
Brais ía  de vacacións. Duchouse, pre-
parouse, colleu a maleta e marchou.Quedara
con Lois na Farola ás 8; El coma sempre,
chegou tarde. Colleron un taxi para coller o
voo que os levaría ó seu destino, California,
onde tiñan uns amigos. Ó chegar os seus
amigos estaban esperándoos no aeroporto.
Foron todos xuntos  visitar a cidade, e des-
pois buscaron o piso que tiñan alugado. O
piso daba ó mar, soamente había que baixar
unhas escaleiras de caracol. Recibíronos
cunha comida típica da zona e déronlles un
colar de flores. A Brais fóronselle os ollos a
unha moza que estaba na praia. Ó rematar
de xantar foi falar con ela. Mentres tanto Lois
foise cos seus amigos a unha discoteca moi
coñecida da zona. Estiveron bailando durante

varias horas ó longo da noite, logo foron en
busca do desaparecido de Marcial. El con-
quistara a aquela moza e todos se reuniron
para falar. Estiveron debatendo toda a noite
e, despois, cada un se foi para a súa casa a
durmir un par de horas. A iso das 12 da mañá
baixaron a praia a bañarse. Lois púxose o
seu minúsculo tanga de leopardo, Brais, co-
mo era máis tímido, púxose un tanga pero
non tan pequeno.Pola noite fixeron unha festa
de despedida, pois so viñeran por uns días,
xa que na semana seguinte tiñan exames. No
avión sentáronse ó carón  de Sandra, a moza
que Brais coñecera, ela era da nosa mesma
vila, e así marchamos os tres xuntos de re-
greso a casa. Marcial e Mario 4 A

Desde el mes de septiembre no hice otra cosa
que esperar  a  una mujer,  que me llamara y
viniese a verme. Mis deseos no se cumplían.
La llamaba pero no me cogía el teléfono, le
escribía y no me respondía, no sabía qué
hacer, estaba desesperada,  necesitaba saber
algo de ella, llevaba tres meses sin dar seña-
les de vida. Y ella,  sabiendo que no puedo
vivir sin su presencia, no me respondía. Lo
intenté miles y miles de veces , pero no lo
conseguí. Hasta que un día una buena amiga
me dijo: "No te preocupes, pronto tendrás
noticias suyas, sé que es difícil que un ser
tan querido se separe". Me contó que cuan-
do la suya se fue, lo pasó fatal, pero ahora
se llaman todos los fines de semana, y otras
veces viene a verla. Escuchando esas pala-
bras me quedé mucho más tranquila. Pasa-
ron unos días y me llegó una carta; sí,  una
carta de ella, una carta de la persona que
más quiero, sí,  por fin una carta de mi hija.
Estela Darriba Castellano 4º ESO A

Desde el mes de Septiembre no hice otra cosa
que esperar a un hombre que me llamara  y
que viniese a verme. Desde luego era mi pa-
dre, que había ido a pescar el gran monstruo
del Lago Ness. Cuando llegó traía un saco
lleno de botellas, zapatos y algún que otro
cadáver, pero nada del monstruo. A los po-
cos días decidió ir a cazar a nuestra vaca
que estaba loca y se había escapado de casa.
La vaca no era otra que mi prima Julia (la
glotona). A mi padre no le fue muy difícil
encontrarla, ya que como todas las vacas
estaba pastando en el campo, o, como se dice
en términos reales,  estaba en el Alcampo, en
el apartado de golosinas. Mientras tanto mis
otros dos hermanos,  que son gemelos, Juan
y Víctor, estaban  en Valencia comiendo una
paella: sin pasta, sin carne, sin pescado. Prác-
ticamente estaba hecha de espinas y huesos
con algo de azúcar por encima. Pues bien,
en Valencia engordaron cada uno 40 kilos a
base de espinas, huesos y azúcar.Y... ¿Quién
me falta? ah sí,  por supuesto mi madre y
mis abuelos, los cuales estaban, no sé, creo
que estaban perdidos, aunque me escribían
siempre.Una de sus cartas decía:"Querido
hijo: seguimos buscando el automático de
casa, para así encender las luces y poder ver
algo. Pero de momento las tres velas que te-
nemos nos llegan para escribirte.Como ya
sabes el sol nos ciega de día, así que estamos
esperando a que se haga de noche para se-
guir buscando."Como ya veis,  el único sen-
sato de la familia soy yo, que con mis dos
cabezas y un gran hogar, como es el galline-
ro, pienso el doble que ellos».
Gonzalo Domínguez Rodríguez 4ºA

Esta es la historia de cinco amigos que vi-
vían sometidos a una gran presión por sus
trabajos. La Casa Amarilla, que tenía que
estar todo el día de pie, sin moverse. El Ár-
bol,  que era apedreado  por cientos de niños
cuando se les quedaba enganchado en sus
ramas el balón. La Mesa Blanca, en la que
siempre había gente sentada, y por eso tenía
problemas de espalda. La Silla Fea, que ha-
bían cambiado por otra y ahora estaba mar-
ginada en el trastero. Y el Coche Pequeño
dentro del cual todo el mundo comía y le
ensuciaban  la tapicería. Un día,  para cam-
biar su suerte,  todos ellos decidieron com-
prar un décimo de lotería. Al cabo de unas
semanas, el número que habían comprado
salió premiado y los cinco amigos se fueron
de vacaciones. Y así hicieron su sueño en
realidad. La Casa se fue a las montañas y
dando saltitos como Heidi bajaba por las la-
deras. El Árbol, ahora estrafalario, se tum-
bó en la orilla de un río metiendo su pelo en
el agua mientras estudiaba los cursos a dis-
tancia de C.C.C. La Mesa se fue al balnea-
rio de La Toja una semana y después realizó
deportes de aventura. La Silla Fea se hizo la
cirugía estética  y el Coche cambió la carro-
cería por un verde pistacho. Al regresar del
viaje contrataron a la Casa como atracción
en una feria. El Árbol se convirtió en profe-
sor de idiomas gracias a los cursos a distan-
cia de C.C.C. La Mesa quedó como monitor
de paracaidismo. A la Silla la contrataron
como modelo de ropa interior y el Coche se
convirtió en dueño de una fábrica de tapice-
rías. Marcial Iglesias 4º ESO A

Relatos

Esperando ¡Que familia! Cinco amigos
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Durante o curso 2003-2004 unha profesora  propúxome facer un
apartado para a revista do centro e escollín a tarefa de lembrar e, en
ocasións, voltar a ler aqueles libros que máis me gustaran, para
presentarllos a algúns dos meus compañeiros e para volver a te-la
sensación de estar vivindo extrañas aventuras sen saír da casa:

1. A ILIADA. E o meu preferido. Un interesante clásico cheo
de aventuras. A súa lectura entraña algunha dificultade, pero
paga a pena. É recomendable ter o diccionario a man.

2. O SEÑOR DOS ANEIS. E o libro máis imaxinativo e sor-
prendente que lín. A pesares de que hai tempo que sairan as
películas, no libro sempre pasan máis cousas que na peli.

3. HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL. Harry é un
rapaz da nosa idade e lendo este libro sempre se poden obter
informacións de cómo resolver “extraños problemas”.

4. MATAR UN REISEÑOR.  A través da lectura deste libro
empezas a ver ós demais dende outro punto de vista e a
valorar e respetar ós que son diferentes. Creo que o tema
que trata, o racismo, é ainda hoxe moi vixente e pódese
aprender moito da forma de comportarse de Atticus Finch.

5. O NOME DA ROSA. Parece mentira que se poida facer un
libro de intriga cando a acción transcorre na Idade Media.
Na nosa biblioteca hai unha edición comentada
interesantísima. ¡Pero cuidado coas bibliotecas!

Tamén convencín á profesora de que podiamos ver algunhas películas
para facer un listado con elas. Estas son as “nominadas”:

1. ESPARTACO. A min encántame Kirk Douglas (o pai de
Michael Douglas), así que esta película é unha das miñas
preferidas. Unha boísima de romanos.

2. O PIANISTA. A peli é un pouco triste, pero apréndese moito
do protagonista e da súa capacidade para sobrepoñerse a
situacións terribles.

3. MATAR UN REISEÑOR. Pois iso, o mesmo que o libro
(ou para os que non lles gusta tanto ler).

4. BAILANDO CON LOBOS. Unha de indios e vaqueiros,
pero bastante diferente. O protagonista é Kevin Costner e
iso sempre está moi, pero que moi ben.

5. AMELIE. E unha película diferente. Góstame moito o
carácter da protagonista Faiche plantexarte cómo serías ti
se tiveras ise carácter tan optimista. Ten momentos moi bos,
como o do gnomos ou o que lle fai ó froiteiro.

6. MARTÍN H. Non eres o único que tes problemas nin o único
ó que chaman vago. Mira os protagonistas desta peli.

Estas son as pelis e os libros que escollería para ocupar un tempo de
lecer e, como di Sabina, “vivir outras vidas”. Espero que vos gusten.

ANDREA NANTES.

Libros e películas para outras vidas
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INSTRUCTIONS:  You can make larger by using a photocopier to enlarge. Have fun!

Inglés re-creativo

V
entosela - C

abeiro
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Un día mentres estabamos na clase de galego a mestra
comentounos que iamos visitar as instalacións nas que se elabora o
coñecido xornal “Faro de Vigo”. Puxémonos todos moi contentos xa
que sería moi divertido.

 Pasaron unhas semanas e por fin chegou o esperado luns. Á
primeira hora da mañá collémos os autobuses e comezou a  nosa
viaxe. Chegamos ó noso destino nun abrir e pechar de ollos.

Acompañábannos catro profesores.
 Ó chegar baixamos moi ilusionados. Reunímonos todos os

alumnos e alumnas diante da porta principal do edificio e axiña nos
abriron a porta. Unha vez dentro, dividíronnos en dous grupos e
comenzou a visita.

Subimos ata o terceiro andar e alí explicáronnos como se bus-
can e redactan as noticias. Tamén nos dixeron un montón de curiosi-

dades como que o Faro de Vigo é o xornal máis antigo de toda Espa-
ña. Uns empregados entregáronnos uns agasallos que recibimos con
moita ledicia. Moi contentos, coas bolsas na man baixamos á primeira
planta onde vimos a proxección dunha película sobre a historia deste
xornal. Finalmente descendemos a planta máis baixa onde había
unha serie de máquinas moi curiosas. Cada máquina tiña unha fun-
ción determinada; unhas imprimían o xornal, outras pregábano, outras

métenlle os folletos dentro, etc. Ata que o xornal chega ás nosas
mans.

¡Que pena, xa rematara a visita!
Foi un día estupendo.
Agora cada vez que leo o “Faro de Vigo” recordo todo o que

disfrutamos ese día.
                                                             XIANA   2º ESO A

Visita a Faro de Vigo
01. Os chalecos non teñen mangas
02. O pato, porque terá ano e pico
03. Para que os enfermos teñan cura
04. Apretando o botón
05. Macedonia
06. Dous picos e catro patas, porque só «meti-dos» no
caixón
07. O mar de Mármara
08. O mércores, porque ten máis letras.
09. O nove
10. De nada, porque está morto
11. O océano Pacífico
12. Porque a filla do boticario é tamén a muller do médico
13. Nos buratos non hai nada
14. Nada, xa está cocido
15. Co pes-tillo
16. O gato, porque é gato e «araña»
17. Micaela
18. A xema é amarela
19. Hierro
20. Non, os mortos non se casan

21. A campá
22. Que este apagada
23. A letra «a»
24. Ningunha, porque os cinco paxaros vivos vanse voando
25. Faise de noite
26. Sombra
27. Porque as sobriñas de Marta son as fillas de Maria
28. Cara a ningún sitio porque os galos non poñen ovos
29. Unha mentirosa
30. Catro gatos
31. O oito
32. ...e Zaragoza por zeta
33. Dificilísimo
34. O polo asado
35. Pola radio
36. Ó burro para que non sex...a...burra
37. Porque lle faltaba un ollo
38. Aurelio
39. O rato Pérez
40. O silencio
41. Saio

42. Na boca
43. No diccionario
44. Maio (só ten catro letras)
45. A letra «a»
46. No tapón
47. Verdade: 5 x 4,20 + 2 = 23
48. Verdade: 5 x 8,20 + 2 = 44
49. Indivisibilidade
50. Otorrinolaringólogo
51. Todos os meses teñen como mínimo 28 días
52. O cazador chamase «Vivas»
53. Dezasete ( 8 vivas e 9 mortas...pero siguen sendo 17)
54. Ningún o Arca era de Noé
55. Ti es o conductor
56. A berros
57. De buratos
58. Escríbese desperto
59. O pato porque ten dúas «patas»
60. En que as dúas teñen faldas

Solucións ó pasatempo da páxina 27
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Con motivo da xubilación dunha das mestras máis recoñecidas
por todos os alumnos/as das distintas xeracións que pasaron por
los diversos centros de ensino onde impartiu a súa ensinanza, que-
remos dedicarlle unha pequena homenaxe. Un dos motivos que nos
levou a realizar  esta pequena entrevista débese a curiosidade polas
súas anécdotas referidas ós nosos pais/nais e así podermos saber
algo máis de cómo eran eles e elas ás nosas idades.

1-¿Qué a motivou a exercer a docencia?

Como daquela non se podía elixir moito, cada un tiña que adecuarse
ás súas posibilidades, contando que para estudiar tiñan que
desprazarse a algunha capital de provincia, normalmente a máis
próxima.

2-¿Sempre foi o seu soño?

Non se pode considerar como un soño, porque non puiden elixir,
pero estou moi a gusto.

3-¿Cantos anos leva impartindo clase?

En novembro 40 anos, “toda unha vida”

4-¿Retírase satisfeita do seu labor?

No mundo do ensino sempre intentas facelo o mellor posible, pero
os logros non sempre son positivos.

5-¿Cal foi  o seu mellor ano?

O mellor ano foi cando vin para Reboreda procedente dunha unita-
ria en Muíños (Ourense)  que ma suprimiron por falta de matrícula
( 14 alumnos) a pesar de chegar a Reboreda e coller 62 alumnos de
1º curso.

6-¿Cal é a anécdota que garda

con maior cariño?

Gardo con agarimo moitos
recordos de diversas situacións
de pais/nais , alumnos..., hai
moitas cousas graciosas.

7-¿Nalgún momento pensou en

retirarse?

Sen ter a idade, non. Se queres
poder darlle  algo deferente ós
fillos tes que traballar.

8-¿Qué e o mellor que se leva

de Reboreda e do Floriani?

En primeiro lugar teño que dicir
que teño un sentimento moi es-
pecial para Reboreda. Vin para
aquí solteira, casei, tiven  os
meus fillos, que foron  a ese cen-
tro... Pasaron por min varias

xeracións, en fin, síntome querida en
Reboreda.
Do Floriani, aínda que son poucos
anos, sentínme integrada desde o
primeiro momento e moi a gusto cos
novos compañeiros/as que en todo
momento me demostraron agarimo e
axuda...

9-¿Qué era máis fácil impartir cla-

se antes ou agora?

Impartir clase agora é máis doado
porque temos grupos de alumnos
homoxéneos mentres que antes había
distintos niveis e tiñas que atender a
todos, segundo o seu nivel. É máis fácil agora, os nenos non teñen
tantos problemas.

10-¿Está segura de que quere deixar o mundo do ensino?

Sí, estou segura porque creo que me cómpre descansar algo, dedicar
máis tempo a familia e a min mesma.

11-¿Cal é o motivo da súa marcha?

Teño a opción de poder xubilarme anticipadamente e aprovéitoa.
Quixen facelo o ano pasado pero tiña que ter 60 anos cumpridos o
31 de agosto. como non os cumprín ata o 17 de septembro tiven que
esperar un curso máis.

Para rematar, a mestra Lourdes dinos unhas palabriñas:

“Dexésovos a todos/as, os meus alumnos/as, moita sorte e moita
felicidade en calquera das facetas da vida en que cada un de vós se
sitúe”      Un saúdo.

Realizado por:
Marta Lusquiños Martínez, Marcial Iglesias Amoedo y Alba J.
Andrés Amoedo. ( 4º ESO)

Dona Lourdes xubílase
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Un Entroido moi, moi animado....
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...e con moitos premios
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Quero, mediante este artigo, falar un pouco sobre un dos tres individuos que conviven nunha colmea: o zángano. Dende sempre foi
acusado de non aportar nada á colonia; é máis, de chegar coa tripa valeira, de fartarse de comer e, despois, de repousar con tranquilidade
o néctar almacenado polas súas irmás, as abellas. Se a estas observacións lle engadimos o seu carácter sosegado, xa que non posúe
aguillón, non é de estrañar a mala sona que o acompañou dende sempre ata o punto de que adoitamos a cualificar a unha persoa que non
fai nada de zángano.

Fisicamente recoñécese por ser máis grande que a abella, por ter abdome rectangular, grandes ollos contiguos e un voo máis ruidoso.
O zángano provén de ovos sen fecundar que poden ser postos tanto pola raíña como polas abellas. Normalmente é a primeira, despois do
seu primeiro ou segundo ano de existencia, a encargada principal da súa producción elixindo as celas especiais de maior tamaño que soe
haber na periferia dos panais.

 FASES  DO  DESENVOLVEMENTO  DUN  ZÁNGANO
      Ovo: durante os 3 primeiros días.
      Larva: tras a eclosión do ovo, convértese en larva durante seis días e medio.
      Ninfa: Sobre o 10º dia precíntase a súa cela tendo que sufrir unha metamorfose que durará 14,5 días, para pasar de larva a
      insecto.

 O nacemento prodúcese 24 días despois da posta. Ó comezo da súa vida libre na colmea, son alimentados polas obreiras; á idade de 4
días poden eles mesmos tomar o mel dos panais, pero prefiren ser alimentados polas súas irmás.
       Os zánganos realizan a súa primeira saída entre os 6-10 días de idade, normalmente. Cando están sexualmente maduros, entre os 8-
12 días, soen realizar de 2 a 8 voos diarios. Os primeiros voos duran algúns minutos, chegando nos machos vellos ata os 50 minutos. De
12 a 20 días despois da súa eclosión xa son capaces de emparellarse, pero non alcanzarán a súa madurez ata os 30-40 días. A súa vida
media é de 50 días.

FUNCIÓNS
      O zángano é o elemento masculino da colonia, sendo a súa misión primordial fecundar a raíña, pero ademais  axuda a quentar a cría
(entre 34º e 37ºC) e participa na cadea de transporte de alimento no interior da colmea transformando o néctar en mel.

       O zángano non pecorea (traer alimentos á colmea) e precisa ser alimentado polas obreiras, aínda que é capaz de tomar mel de celas
abertas.
       Existen zonas de reunión dos zánganos que adoitan ser as mesmas ano tras ano. A estas zonas acoden os machos en condicións
atmosféricas favorables. Soen estar situadas entre 500-1000 m. dos colmeares, dependendo da localización de cada microclima. Os
zánganos en reunión voan a unha altura de entre 10-20 metros (as abellas soen elevarse entre 1-8 m.). Estas xuntanzas de machos son
facilmente observables cando perseguen a unha raíña xa que van adoptar unha disposición compacta, podendo confundirse cun enxame.
Suponse que as raíñas virxes son atraídas a estas zonas por unha feromona (sustancia para atraer sexualmentente os membros do sexo
oposto) producida polo macho.

O zángano
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A, B: Acoplamento do zángano á raíña.
C: Rotación do zángano.

D: Separación do zángano da raíña. Rotura do aparello reproductor do zángano

O macho vaise emparellar á raíña normalmente no voo. Tras colocar o macho o seu órgano copulador na raíña, xira sobre si mesmo,
emitindo 2.2 mm3 de seme por termo medio. Despois da cópula prodúcese a amputación do aparello copulador do macho provocándolle a
morte. A miudo adoitase observar a chegada da raíña á colmea con anacos dos órganos xenitais do macho.
       A raíña é fecundada en cada un dos seus voos nupciais por un ou varios zánganos (ata 10 machos) para chegar a encher completamente
a espermateca, onde almacenará e conservará os suficientes espermatozoides para toda a súa vida productiva.

Ó chegar o outono prodúcese normalmente a súa desaparición da colmea; isto é debido á disminución da posta de ovos, por parte da raíña,
e á eliminación dos zánganos da colmea feita polas obreiras. Este comportamento denominado matanza de zánganos é consecuencia da
disminución da entrada de alimento na colmea, o cal incita ás obreiras, para asegurar a supervivencia da colonia no inverno, a eliminar os
zánganos. Só algunhas colmeas con características singulares poden manter aínda machos nos meses de outono- inverno, como son as
colmeas zanganeiras, con raíña aínda sen fecundar, ou aquelas colmeas nas cales a existencia dunha grande cantidade de reservas e unha
climatoloxía benigna no lugar fan que non sexan expulsados os zánganos.

       Remato, pois, querendo resaltar a importancia deste insecto dentro da colmea. Actualmente estase a provocar a cría selectiva de
zánganos porque deles tamén dependen algunhas características estudiadas por nós os apicultores, como poden ser, o grao de agresividade
das abellas, a infestación de parásitos na colmea, a producción de mel, etc.
       Espero que a partir de agora, todos teñamos un pouco máis claro que ser un zángano ten o seu aquel.

                                                                                  Víctor Peso
                                                                                                                                                        Profesor do Dpto. de Electrónica

Proceso de fecundación da raiña

  ZÁNGANOS E RAÍÑAS PODEN FACER GRANDES PERCORRIDOS, CHEGANDO ATA OS 16 KM.
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Ano xubilar chámaselle a un ano que
na relixión cristiá se chama  Ano Santo e
que en Galicia se celebra cando a festa de
Santiago cadra en domingo e os que satisfa-
cen as condicións do Ano Santo obteñen a
indulxencia (gañan o xubileu). Isto ocorre
en Santiago de Compostela cada 5, 6 ou 11
anos e só sufriu unha única alteración a
comezos do século XX por non ser bisiesto
o ano 1900.
Foi no ano 1122 cando o pontífece Calisto II
lles outorgou o privilexio da indulxencia ple-
naria a todos aqueles fieis cristiáns que visi-
tasen a tumba de Santiago o Maior arrepen-
tidos e confesados calquera día dese ano que
o quixesen facer
Iníciase o Ano Santo o 31 de decembro, cando
o arcebispo dá tres golpes sobre as pedras
que cobren a Porta Santa da catedral, tamén
chamada «Porta dos Perdóns». Cando se dá
o terceiro golpe, o arcebispo pronuncia as
seguintes palabras: «Abride as Portas, que o
Señor está connosco». Daquela derrúbase o
pequeño muro e ábrese a devandita porta.
O primeiro que entra na catedral é o ar-
cebispo, detrás a primeira peregrinación que
é a da  Adoración Nocturna, que o fai ás
doce da noite e complétase con todas as
demais que entran, oen misa, fan a ofrenda ó
Santo,  reciben a Comunión, presencian o
botafumeiro e dan o abrazo a imaxe do
Apóstolo.
A última peregrinación fai a súa entrada o
día 31 do decembro seguinte, día en que se

cerra a Porta Santa cun cerimonial semellante
ó da apertura.
Os peregrinos chegan a Santiago reunidos
en gran número, en pequenos grupos ou in-
dividualmente; uns por mar, outros por terra,
uns a pé, outros da cabalo, tamén en bi-
cicleta....dende diversas partes do mundo
para visitar ó Apóstolo Santiago na súa
igrexa, confiados na protección dos
benaventurados San Pedro e San Pablo.
Este Ano Santo Compostelán ten as mesmas
perrogativas e privilexios que o Ano Santo
Romano e supérao na frecuencia pois o Ro-
mano distánciase 25 anos.
Antiguamente diante da Porta Santa un gru-
po de cegos cantaban en determinados días
curiosas coplas máis ou menos relacionadas
co Apóstolo:

                          Pasa Pedro,pasa Xan,
                          pola Porta de Quintán.

                         A librarse das cadeas
                         en que engrillados están.

                      Tamén das diversas terras

                        Marta Jimenez, 1º ESO A

                       que hai dende Escocia ata Orán,
                         reises, nobles e peiteiros,
                           veñen de cote e virán.

                            Ó pe do Fillo do Trono,
                            Do Glorioso Capitán,

                           Para que rogue por eles
                            O Pai do xénero humán

As peregrinacións a Santiago
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A primeira xeración de telefonía móbil fixo
a súa aparición a principios dos anos 80, e
caracterizouse por ser analóxica e estricta-
mente para voz. A tecnoloxía predominante
foi a xeración AMPS.
A segunda xeración aparece a principios dos
90 e, a diferencia da primeira, carecterizouse
por ser dixital. A tecnoloxía predominante é
a GSM.
A terceira xeración está pensada para un mer-
cado “ famento de bits”, no que as aplicacións
baseadas nos datos constitúe un ingredente
importante na demanda. Caracterízase por
soportar altas velocidades de información
para aplicacións máis alá da voz, tales como

audio (mp3), video en movemento,
videoconferencia e acceso rápido a internet,
só por nomear algúns.  As tecnoloxías ac-
tuais son o GPRS e o UMTS.
O GPRS é a tecnoloxía que permite case du-
plicar a velocidade de transmisión na telefo-
nía móbil. Permite un acceso rápido a Internet
a través do móbil e a facturación por paque-
tes de información de forma que o usuario
só paga pola cantidade de datos enviados ou
recibidos (Kbites/s), non por tempo de co-
nexión como ocorría coa tecnoloxía GSM.
UMTS é a seguinte tecnoloxía móbil. Para
usala será necesario que os fabricantes faci-
liten os equipos preparados e as redes celu-
lares que proporcionan cobertura estean lis-
tas. En España tíñase que lanzar este siste-
ma no verán do 2002, pero na actualidade
aínda estamos á espera.
UMTS é o sistema estándar que se emprega

nas chamadas terceira xeración da telefonía
móbil, que permite dispor de banda ancha
en telefonía móbil e transmitir un volume de
datos importante pola rede. Coa terceira
xeración serán posibles as videoconferencias,
descargar videos, o intercambio de postais
electrónicas, paseos “virtuais”, por casa en
venta, etc... todo desde o móbil.
I-mode é o servicio de Internet móbil de maior
éxito do mundo. Lanzado por NTT DoCoMo
o 22 de febreiro de 1999, nos seus 5 primeiros
meses de vida alcanzou o primeiro millón de
usuarios. Actualmente I-mode ten máis de
30 millóns de usuarios so en Xapón e cada
día suscribense a el máis de 30.000 clientes

nese país. A len-
guaxe que utiliza I-
mode é unha versión
simplificada do
HTML, en concreto
Compact HTML
(cHTML), fronte o
WML do protocolo
WAP, polo que é re-
lativamente máis fá-
cil de utilizalo para
os desarrolladores
de contidos que xa
teñen páxinas web
en Internet.
WAP é o protocolo
que permite incor-
porar ó móbil as
vantaxes de Inter-
net. O menú que fa-
cilita a navegación
por WAP desde
terminais Telefónica
Movistar denomí-
nase e-moción. Nel
é posible crear favo-

ritos, dispoñer de buscadores, navegación
libre ou consultar os contidos que ofrece máis
de 250 proveedores de ocio, noticias de
actualidade, emprego, viaxes, alquiler de
coches, realizar operacións bancarias, reser-
var billetes de avión, etc. Pódese consultar
e-moción usando as teclas do teléfono ou na-
vegando coa voz.
J2ME é, á vez, una linguaxe de programa-
ción e unha plataforma de execución incluída
nos teléfonos e outros dispositivos móbiles
para aportar un conxunto de novas capaci-
dades para o usuario. Básease en pequenos
programas (midlets) que se executan no te-
léfono móbil (intelixencia local) oa estilo dun
PC e que poden acceder a Internet. In-
creméntase enormemente a personalilzación
do terminal ao ser o usuario quen selecciona
os programas que desexa utilizar. A cantidade
de aplicacións das que poderá dispoñer o

Evolución da telefonía móbil

usuario é incalculable, pois a linguaxe é
coñecida por millóns de programadores.
Ademáis,  hai moitas librerías para que sexan
máis fáciles de deseñar, reutilizarase moito
traballo xa realizado para Internet, e ó ser
estándar soportarase á vez por moitos telé-
fonos e dispositivos.
A mensaxería multimedia (MMS) é un
servizo que permite enviar mensaxes con
imaxe, voz, música e texto. A tecnoloxía
posibilita enviar mensaxes ricos en informa-
ción: as imaxes poden ser a cor, incluso
animacións e a música pode estar composta
por melodias polifónicas ou cancións. A iso
todo, pódeselle engadir a propia voz.
O streaming é un mecanismo para reprodu-
cir un contido multimedia (audio, video, da-
tos e combinacións deles) no terminal á vez
que está sendo transmitido pola rede, sen
necesidade de descargalo por completo no
terminal antes de comezar a reproducción,
co que se eliminan os tempos de espera.
O sistema analóxico, que se comercializa
baixo a denominación de MoviLine, funcio-
nará ata xaneiro de 2007, data na que por
mandato gubernamental cerrarase o servicio.
En canto o GSM, convivirá co restos dos
sistemas e estará vixente durante, polo me-
nos, 20 anos.                  Francisco Souto
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Proclamado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas como «Ano
de conmemoración da loita contra a escravitude e da súa abolición»,
no 2004 celébrase a vez o bicentenario da proclamación do primeiro
Estado negro, Haití, símbolo do combate e a resistencia dos escravos,
o triunfo dos principios de libertade, igualdade, dignidade, dos dereitos
da persona e a ocasión dun reencontro fraternal entre África, Euro-
pa, o Caribe e as Américas.
Os obxectivos desta conmemoración son:
* Suscitar a conciencia, entre os Estados Membros da Organiza-
ción, das consecuencias da escravitude e da súa abolición en toda a
diáspora africana e sensibilizalos e dar a coñecer a loita pola libera-

Ano Internacional da conmemoración da

loita contra a escravitude e da súa abolición

Na historia universal da escravitude, a trata de negros transatlántica ten unha
triple singularidade: a duración, uns tres séculos; a especificidade das víctimas: o
neno, a muller, o home negro africano; e a súa lexitimación intelectual: a elabora-
ción da ideoloxía antinegro e a súa organización xurídica, o Código negro. A
trata de negros, empresa comercial e económica, constitue a ilustración dramáti-
ca do encontro entre a historia e a xeografía. Creou vínculos entre varios conti-
nentes: Europa, África, Océano Índico, Caribe, América. A historia desta traxedia,
as suas causas profundas, as suas modalidades e consecuencias están ainda por
escribirse e vulgarizarse.  O que está en xogo é a verdade histórica, os dereitos
humanos, o desenvolvemento, a paz, a memoria e o diálogo intercultural.

A trata de negros transatlántica

ción dos pobos afectados.

* Celebrar o bicentenario da Revolución haitiana, que culminou coa
chegada da primera República negra do hemisferio occidental e, por
conseguinte, na liberación dos pobos do Caribe e América Latina.

* Movilizar á comunidade internacional, ós medios universitarios e
á sociedade civil en favor dunha cultura da paz, para que contribuan
a promovela, reparando as secuelas desta traxedia, con obxecto de
pechar o  paso ás novas formas da escravitude.
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Proxectos realizados polo alumnado

da ESO na aula de Tecnoloxía

Rampas de canicas feitas de cartón e cartolina
1º ESO A

Ponte levadizo construido con canutillos de papel
1º ESO B

Máquina metálica con mecanismos
2º ESO A

Puzzle Tangran
2º ESO B

Noria  con programador  de disco
3º ESO A

Xoguete de canicas con  mecanismo
3º ESO B



Viaducto
I
E
S
 
P
e
d
r
o
 
F
l
o
r
i
a
n
i

24

As preguntas que se lles fixeron para que contestasen as súas fa-
milias e eles mesmos foron as seguintes coas respectivas
respostas:

1.- ¿Por que motivo se celebra o 8 de marzo o día da muller
traballadora?
- porque a muller debe ter un día propio
- porque as mulleres traballan máis que os homes
- para defender o dereito da muller traballadora
- porque se integrou a muller ó traballo

2.- ¿A ama de casa ten que cobrar un soldo? ¿Canto pensas que é
o axeitado?

- 180, 250•, 1000•, o soldo mínimo interprofesional, o soldo base,
...

3.- Nas tarefas do fogar, ¿quen pensas que é o máis axeitado para
realizalas? ¿Por que?

A MULLER... porque:

- o home traballa fóra
- está máis acostumada
- traballan mellor na casa

Enquisa sobre a muller traballadora

- os dous porque hai que compartir
- o que non traballe fóra da casa
- os dous, porque cada un pode aportar unha cousa

4.- ¿Que cousas fas ti (como fillo/a) na casa para axudar ós teus
pais?

- facer a cama, recoller o meu cuarto, limpar o po, pasar o aspira-
dor, poñer a mesa cando me toca, ...

5.- ¿Por que pensas que moitas veces non se quere contratar a
mulleres nalgúns traballos?

- porque os traballos están escasos
- porque cren que traballan peor cós homes
- por machismo
- por estar casada e por baixa de maternidade
- non é certo, a lei di que todos somos iguais

6.- ¿Quen pensas que é máis válido para realizar traballos?

- na casa, a muller e fóra, o home
- o home para empregar a forza e a muller para cousas de limpeza.
- ámbolos dous

Queremos tratar  nestes parágrafos a nosa disconformidade debi-
do á falta de representación feminina no noso ciclo.
¿Por que as rapazas non queredes facer este ciclo?
Esta é unha gran dúbida para nós, xa que temos na aula  o mellor
instrumental de todo o centro. Entre as nosas posesións podemos
atopar diferentes equipos de imaxe e son, asi como outro moito
material.
Nas nosas aulas estarás rodeada dun amplo equipo informático,
co que poderás usar os mellores adiantos neste sector; sempre
guiadas pola man do pirata informático don FRANCISCO
SOUTO SALGADO (PACO), con sesións de búsqueda de infor-
mación  en Internet de balde.
Cambiando de tercio, falaremos do módulo de televisión,  ameni-
zado polo excéntrico profesor JOSE MARIA REY GORIS
(CHEMA); onde  aprenderás a arranxar os televisores para o dis-
frute dun amplo abano de programas informativos (Dia a dia, El
diario de Patricia, Sabor a ti, Corazón corazón....).
Se es unha rapaza marchosa e che gustan os novos booms de
música ( Rosa, Bisbal, Busta...), esta é a túa clase!!!. Dirixida
polo crack dos decibelios JESÚS ROUCO PINTOS (Dj SUSO),
pasarás de arranxar un altofalante a estar no máis alto das listas
de vendas co noso karaoke.
Poderás tamén coñecer cada ano a un novo profesor de electróni-
ca xeral, gracias ós intercambios co estranxeiro.
Pero antes teredes que pasar por unha dura proba selectiva o
primeiro ano, coa que aprenderedes a sumar con uns e ceros.
¡Pero vos tranquila!!!, non vos sentiredes soas, xa que a mestra
Judith axudaravos a ter unhas boas expectativas de futuro.

Xa para rematar, queremos informarvos de que se sodes  rapazas
moi sofisticadas, dispomos dun amplo dispositivo de enseres para
manicura, dende tesoiras, pasando polos cortaúñas (alicates) ata
chegar ás limas.
Anímate a facer este ciclo.
                                                      C.M. E.L.C.A. 2º ANO

A falla do colectivo feminino nas aulas de

E.L.C.A.




















