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Este curso foi para min o ano dos cargos: titora dun grupo de 2º da ESO, coordinadora do

Equipo de Dinamización da Lingua Galega, membro do Equipo de Biblioteca e

administradora dun perfil en Facebook, o do Equipo de Biblioteca do instituto Chan do

Monte, que leva por nome a tradución ao galego do título da última obra da autora finesa

Sofi Oksanen, á que admiramos profundamente. A páxina chámase (para os que non a

coñezan aínda e queiran facerse seguidores) Cando as pombas desapareceron.

Todos estes cargos foron asumidos por imperativo académico ou por compromiso ético.

Todos menos un, que foi por iniciativa propia e totalmente voluntario: o de administradora

das “pombas”, que é ademais o que me aporta máis satisfacción persoal, porque está claro

que un ten que facer o que lle gusta (sirva isto para aqueles que están dubidando sobre o

camiño académico que deben seguir).

O perfil en Facebook xurdiu como actividade relacionada co Equipo de Biblioteca, co fin de

divulgar información literaria, e cultural, en xeral. Ademais, como coordinadora do Equipo

de Dinamización da Lingua Galega, pretendía participar no proceso de normalización

facendo uso da nosa lingua no ámbito das redes sociais e fomentar o seu uso por parte do

alumnado, así como compartir información relacionada coa literatura e a cultura galegas.

Todo isto de forma lúdica, non demasiado formal, e por iso considerei que a páxina tiña

que ter banda sonora, porque a música é un alimento vital e unha boa menciña para a

alma. Con esta páxina espero conseguir que a cultura, e a literatura especialmente, forme

parte da nosa vida, que sexa algo que penetre suavemente a través da nosa pel, de forma

case insconsciente. Do meu papel nos demais cargos, os “impostos”, non estou moi

orgullosa, pero espero que o empeño que poño no cargo de administradora das “pombas”

sirva para algo.

Debo agradecer, por suposto, o interese dalgúns seguidores porque sen eles non tería

sentido o proxecto e, sobre todo, o daqueles que lle dan a “me gusta” (aínda que non

sempre sexa certo). É de agradecer porque é un xesto de xenerosidade e, ás veces, ser

xeneroso é máis importante que ser sincero.

En canto á revista Labirinto, que xurdiu hai xa nove anos como actividade promovida polo

Equipo de Dinamización da Lingua Galega, dou as grazas a profesores e alumnos que

colaboraron aportando material para esta edición: traballos expositivos, poemas, relatos,

fotografías, gráficos...

E agradezo, especialmente, o traballo (que sei que é moito) do compañeiro Ventín, que foi

quen lle deu forma a todo ese material.

Espero que vos guste este novo número de Labirinto!

Araceli Queiruga Pais

ditorial



Alumarei con fachas de palabras,
ancho herdo meu, o mundo que me deron.
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Prezados lectores:

Un ano máis, como un clásico de final de primavera, estades invitados a realizar unha

longa travesía, a adentrarvos nese bosque infinito que é Labirinto. Animádevos a camiñar

por esta verea ata chegar ao corazón da foresta, sempre guiados, nesta aventura, polo

compás tranquilizador dos teus mestres.

Tendes nas vosas mans todo un mosaico tecido de infinidade de teselas, dististas

tonalidades, plumas que vos ofrecen poemas, relatos imaxinarios; visitas, experiencias,

fotografías, sorpresas...Todo respira o aroma da maxia, da cor; todo feito con esforzo e

con ilusión. Un mar de ideas e un soño facéndose realidade.

Grazas a todo ese equipo que estampou a súa sinatura, a súa vea artística e todo o seu

traballo nestas páxinas. Grazas por abrirdes portas e serdes a alma deste centro. Non hai

máis gratitude, confiada no voso corazón, que a participación colectiva nun proxecto

común. Grazas, finalmente, por poder seguir contando convosco.

Gozade dunhas merecidas vacacións. Ata o vindeiro curso.

Aquilino Cavadas

ende o despacho

Labirinto 2014
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ALFA E OMEGA (do poemario NIMBOS)

Foi o comezo do tempo un berro de sede dende a lus.

A vocación do mundo é subir antre cadavres

por un camiño de sede lusquefús.

A espranza do mundo é o amor consumido na sede

na consumación da crus.

A fin suprema do tempo é un estalido de gloria na lus.

Dia das letras galegas 2014

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO naceu nos Vilares de Parga-Guitiriz no ano 1914.
De orixe labrega, ingresou no Seminario de Mondoñedo aos dezasete anos,
mais abandonou a formación eclesiástica en 1936 para se dedicar ao ensino
privado en Vilagarcía de Arousa. Cursou a carreira de Filosofía e Letras na
especialidade de linguas modernas e en 1948, unha vez licenciado, marchou
a Madrid, onde residiu a maior parte da súa vida, para traballar como
tradutor en diferentes institucións oficiais e editoras (coñecía case todas as
linguas europeas).

En 1961, quince anos despois de lle ser premiada a composición
“Nascida dun sono” nun certame en Betanzos, viu a luz o seu único libro,
NIMBOS, que o converteu nunha das voces poéticas máis destacadas das
letras galegas do século XX; porén, os seus primeiros poemas xa apareceran
na Escolma de poesía galega, IV. Os Contemporáneos, editada por Galaxia
en 1955. A singularidade do seu posicionamento estético e ideolóxico e a
forza expresiva dos seus versos concédenlle un lugar destacado no
panorama da poesía de posguerra.

O universo lírico de Díaz Castro xira arredor do ser humano, o amor, a
vida, a morte e o tempo. Tamén encontran espazo na súa escrita a
relixiosidade (enfocada desde o ascetismo e desde a necesidade de
aprofundar na esencia das cousas) e a preocupación por Galiza; por veces,
recorre á paisaxe dunha maneira simbólica para introducir a súa visión
sobre a realidade do país.

Díaz Castro revelouse como un grande mestre da técnica versificadora e
dos recursos estilísticos. Un dos principais trazos característicos da súa
obra, fortemente influída pola lectura dos clásicos antigos e modernos, é a
cuidada selección do léxico (a pesar de tender cara ao emprego de
ruralismos e dialectalismos) e o evidente interese pola lingua, que se
manifesta nunha poesía elegante e sinxela.

Tras unha vida entregada á investigación, ao ensino e á tradución, o
poeta lugués faleceu en Lugo en 1989.
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TERRA SUCADA

¡Terra sucada, poema
de cen versos na outonía!
Orballa na cal, no escuro
camiño de tantas vidas…

Ferve o grau, pulo enterrado
da espranza, nena dormida.
¡Terra do ceo arrincada!
Chora a terra desterrada,
terra arada, nai perdida.



PENÉLOPE

Un paso adiante e outro atrás, Galiza,

e a tea dos teus soños non se move.

A espranza nos teus ollos se espreguiza.

Aran os bois e chove.

Un bruar de navíos moi lonxanos

che estrolla o sono mol coma unha uva.

Pro ti envólveste en sabas de mil anos,

e en sonos volves a escoltar a chuva.

Traguerán os camiños algún día

a xente que levaron. Deus é o mesmo.

Suco vai, suco vén, ¡Xesús María!,

e toda cousa ha de pagar seu desmo.

Desorballando os prados como sono,

o Tempo vai de Parga a Pastoriza.

Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.

¡Un paso adiante e outro atrás, Galiza!

COMO UNHA ESCADA

Lémbrome ben do vento que cantara

no fío da túa morte, meu amigo,

dos doces días que arrastrou o vento,

da derradeira pomba da esperanza.

Sobor da escuma dos recordos fría

navega un nome cara a min, sen nada,

o eco dunhas zocas afogándose

no veludo sen fin da eternidade,

a sombra longa dunhas maus, xa cougas

na lus da tarde, feita monumento.

Tódalas cousas morren esta tarde

con longuísimas sombras, baixo a muda

roda sen dó. Pro ti, ¿para que estás morto?

Antre a esfera onde estás e a miña sombra

unha oración que no esperabas tira

unha canle de lus coma unha escada.

Desfaise o tempo, faise a lus, e case,

case baixar te vexo pola escada

de lus pra acabar xuntos esta historia

que, por un erro, interrompeu a morte.

ESMERALDA

Herba perquerrechiña

que con medo sorrís

ó sol que vai nacendo

e morrendo sen ti,

¿Por que de ser pequena

te me avergonzas ti?

¡O Universo sería

máis pequeño sen ti!

Labirinto

Dia das letras galegas 2014



TEST ENTRETIDO

Sabías que, segundo

estudos psicolóxicos, cada

personaxe das series

infantís de TV responde a

un tipo de conduta ou

comportamento?.

A continuación

presentámosche algúns

dos personaxes máis

populares. Selecciona o

teu e no ódigo QR de

abaixo poderás consultar

como es.

MIKEY MOUSE

PLUTO

DONALD

PORKY

SILVESTRE

PANTERA ROSA

PIOLÍN

BUSGS BUNNY

ELMER

GARDFIELD

O COIOTE

O CORRECAMIÑOS

O PATO LUCAS

TAZ (DEMO DE TASMANIA)

GOKU

O GALO CLAUDIO

MARVIN

BART SIMPSON

PEPE LA FOU

O tempo que os estudantes invisten en reler ou revisar as súas notas e o material de

ensinanza para aprender estaría mellor investido en facer tests periodicamente,

segundo un experimento recente. Os estudantes que leron un texto sobre un tema

científico e logo fixeron unha proba para recuperar da memoria o que leran recordaron

unha semana despois un 50% máis que os que utilizaron calquera dos outros dous

métodos distintos.

Nos dous estudos distintos participou un total de 200 estudantes. Utilizáronse tres

métodos: a lectura simple ou repetida dun texto, a lectura co complemento de

elaborar mapas de concepto (un método de codificación que consiste en facer

diagramas das conexiones do que se estuda) e a lectura e posterior práctica da

recuperación dos conceptos estudados. Isto último consistiu en que, sen o texto diante,

os estudantes escribieron o que lembraban deste de forma libre en dez minutos. Á

semana fíxoselles a todos un curto test para comprobar o que recordaban.

Os dous primeiros métodos son moi populares e fan crer aos estudantes que aprenden

mellor do que o fan en realidade, opinan estes expertos. "Cando os estudantes teñen o

material diante, cren que o coñecen mellor do que o coñecen de verdade", explica

Jeffrey Karpicke, psicólogo da Universidad Purdue (EE UU), que dirixiu o traballo,

publicado na revista Science. "Moitos estudantes non se decatan de que gardar o

material e practicar o recordo é unha estratexia de estudo moi potente".

"Este traballo é interesante na medida en que revela que moita riqueza na adquisición

de información non é algo necesariamente positivo, aínda que estivo de moda en

educación. De feito, centrarse en como lembrar a información relevante parece

claramente mellor para afianzar a aprendizaxe, ao menos a medio prazo", opina

Roberto Colom, catedrático de Psicoloxía da Universidade Autónoma de Madrid. Non

obstante, este experto atopa un problema neste traballo: "O test de coñecementos

prodúcese cunha semana de separación do evento de aprendizaxe, polo que se abre a

posibilidade de que a máis longo prazo os efectos dos métodos utilizados se invertan,

algo que pode ocorrer facilmente".

Karpicke considera que o estudo elaborado (con codificación) é bo

para aprender, pero cre que a recuperación é aínda mellor.

Recoñece que están vendo a forma de combinar ambos métodos.

Colom cre que sería o mellor, porque "contrapoñer os procesos de

codificación e de recuperación é bastante pouco intelixente". "Sería

moito máis relevante probar o efecto combinado de ambos", di.

FONTE: MALEN R. DE ELVIRA - Madrid - 30/01/2011. EL PAÍS.COM

ara estudar é mellor facer tests que repasar
Practicar o aprendido con probas curtas reforza a
memoria, segundo din algúns expertos

Orienta-T



Traballos
CM DE COMERCIO E MARQUETING

Este alumnado fixo maquetas a escala de diversos establecementos comerciais que forman

parte da nosa vida cotiá, como froitarías, tendas de mobles, de instrumentos musicais ou

de electrodomésticos. O obxectivo era representar o tipo de comercio no que lles gustaría

traballar.

Tamén montaron “escaparates” de tendas, locais, negocios e comercios nos que lles

gustaría realizar as prácticas de Formación en Centros de Traballo, para despois montar o

seu propio negocio.

Para a montaxe de escaparates, ademais de contar coa profesionalidade da profesora

Carmela Torres, que lles deu as pautas e indicacións para realizalos, contaron tamén coa

axuda dunha escaparatista profesional observando e mellorando aqueles aspectos que

puideran quedar ocultos na presentación.

Nas fotos dos escaparates demóstrase a profesionalidade acadada polos alumnos do ciclo

de Comercio.

Os alumnos do ciclo medio de Comercio pertencen á zona de Marín e arredores, como

Bueu, Cangas e Pontevedra. Son rapaces e rapazas que teñen a ilusión de traballar nun

comercio alleo ou no seu propio negocio e de entre as posibilidades de futuro deste

alumnado figuran a de escaparatista, a de xerente ou a de representante comercial.
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Na morte, os habitantes de Roma recibían un trato desigual, igual ca en vida. Os escravos

enterrábanos nunha fosa común ou, cando os crucificaban, deixábanos para alimento dos

voitres. Era un enterro frecuente en Roma pola alta porcentaxe que había de escravos.

Para o resto da xente había dous tipos de trato: a incineración (queima do cadáver e

colocación das cinzas nunha urna) e a inhumación (de humus, terra, que era o

enterramento).

Naturalmente, os pobres tiñan unha cerimonia e un sepulcro máis elemental cós ricos. Os

incinerados colocábanse nos columbaria (auténticos pombais nos que cada cuadrícula

recibía unha urna cineraria). Os inhumados ían ás catacumbas, corredores subterráneos

que tiñan escavados os nichos nos muros. Algunha vez estas catacumbas foron refuxio de

cristiáns perseguidos, pero non era esta a súa función normal, senón a de cemiterio.

O pobo romano tivo tamén fogueiras públicas que se chamaban ustrinae e sepulcros

comúns. Estes chamábanse putticuli e eran unhas fochancas profundas a xeito de pozos

onde se botaban os cadáveres da xente do pobo.

Os cidadáns ricos, nobres e os políticos ilustres tiñan funerais solemnes con eloxios

fúnebres (laudationes fúnebres), que despois a familia conservaba escritos onda o busto do

defunto como proba de aristocracia. Se o morto tiña o ius imaginum (dereito de gardar na

casa as estatuas dos antepasados ilustres) no cortexo ían uns figurantes caracterizados con

máscaras de cera dos seus devanceiros e con roupas deles, de maneira que parecía que os

mortos resucitaban provisionalmente para ir recibir o recén chegado. O cortexo ía

precedido polos libitinarii (pompas fúnebres), e levaba músicos tocando cornos e

trompetas, xente levando fachas acesas, choronas que facían o pranto, e cantábanse

naenias (cantos tradicionais de loanza ao morto). Xa fóra da cidade, queimaban o cadáver

entre perfumes e flores. Cando se consumía todo o corpo, recollían a cinza, metíana nunha

urna e colocábana nun monumento no que poñían unha lápida conmemorativa.

(Fonte: Wikipedia)

orte na civilización romana

Traballos
LATÍN E GREGO



Os alumnos de 4º da ESO que estudan Latín tiveron que inventar un

contiño sobre almas e espíritos relacionados coa morte.

O de Carmen Portabales fala dos Lémures, que son espectros que,

segundo os antigos romanos e etruscos, aparecíanlles aos vivos para

atermorizalos. E di así:

Vouvos contar unha historia que ocorreu hai moito tempo, cando eu

estaba viva. Agora son un lémure, un espírito que atormenta aos que

se meteron con esa persoa en vida. Pois ben, iso pasoume a min e

vóuvolo contar.

Era luns e eu ía camiño do colexio cando Lucas se empezou a meter

comigo. Eu pasaba del e tiroume ao chan. Levanteime e seguín

camiñando. Á hora do recreo volvía a meterse comigo e así sucesivamente. Ao chegar á casa decidín

suicidarme; xa estaba farta de que se metesen comigo por diversión. O día do meu enterro, xa pola

noite, notei que espertaba, pero xa non era eu; era como unha especie de pantasma, un lémure, que

podía atormenta aos que me fixeran sufrir en vida. Entón fun a por Lucas. Fíxenlle o mesmo que

me fixera a min, ata que aprendeu a lección. Volvín, daquela, á miña tumba e puiden descansar en paz.

O conto de Samuel Gago é algo máis frívolo e con doses de humor negro. Fala dos Manes, que en Roma

designaban al almas separadas do corpo

Hai uns cantos anos vivía nos arrabaldes dunha cidade un home chamado “o sedutor de Tomelloso”.

Tivera unha infancia moi difícil: os seus pais abandonárano de recén nacido, nunha cesta no portal

dunha casa.

Toda a súa vida lles botara as culpas aos seus pais por abandonalo. E os seus pais tiñan remorsos por

deixar tirado o seu fillo. Cando morreron, aparecéronlle en forma de manes. Non podían descansar en

paz debido ao remordemento, a pesar de que o fixeran por problemas económicos. Por iso, agora

querían que tivese unha vida mellor cá deles. Pedíronlle perdón e volveron ao outro mundo coa

conciencia tranquila.

O sedutor de Tomelloso, ao coñecer a verdade do seu pasado, decidiu cambiar de vida. Estudou Arte

Dramática e collérono para un anuncio de Coca-cola. Grazas a iso, fíxose famoso. Despois, cada vez que

bebía unha coca-cola, lembrábase da súa nai.

PS: Ver en youtube o vídeo do sedutor de "Tomelloso” anunciando a Coca-cola.
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O alumnado do CSCM veu realizando ao longo do curso presentacións orais en powerpoint

sobre diferentes temas: biografías de personaxes salientables na historia da humanidade,

crítica de películas incluíndo ficha técnica ou a dramatización dunha entrevista de traballo

en parellas.

Traballos
INGLÉS

Os alumnos de 2º ESO elaboraron un
proxecto dentro dos exercicios de
expresión oral que consistiu na
descrición de diferentes profesións. Para
facer a súa presentación máis realista,
algúns alumnos vestíronse co uniforme
ou roupa axeitada ao traballo exposto.

NNuuuurriiaa Juncal FFeeeerrrnnnáááánnnndddeeezzzz nnnnnnno papel

dddeeee ddddiiiirreeeeccctttooorrraaaa dddddeeeee RRecursos

HHuummanos e CCCCChhhhrriiiissstttiiiiannn Piñeiro

ccooommoo pppooootencial caanndidddato ao

posttttto dddddde tttttrabbbbballlllllllo.

roxecto de inglés do alumnado
do ciclo superior de comercio e
márqueting



15

Aínda que sexamos estudantes, estamos expostos a certos perigos ou acostumados a algúns malos hábitos ao usar o

reprodutor de música, o ordenador, a tablet ou mesmo a mochila na que cargamos os nosos libros.

Neste artigo, imos mostrar algúns destes perigos e malos hábitos, e imos dar algunhas recomendacións para

reducir ou mesmo evitar os efectos.

AURICULARES: Ao utilizar auriculares de forma prolongada (máis dunha hora diaria) e/ou co volume demasiado

alto, podemos provocar unha perda progresiva da audición.

Algúns dos efectos causados polo mal uso dos auriculares son:

Escoitar zunidos, asubíos ou unha especie de ruxidos no oído.

Falta de entendemento ao falar en sitios ruidosos.

Sensación de taponamento no oído e de escoitar sons moi leves.

Aumento do volume ao escoitar a televisión ou a radio en comparación co pasado.

As recomendacións para coidar a túa audición son as seguintes:

Non escoites música cos auriculares máis dunha hora ao día.

Mantén o volume por debaixo do 60%.

Non escoites música con auriculares en lugares ruidosos, xa que o ruído ambiente inconscientemente fai que

subamos o volume da música.

Despois de longas sesións usando auriculares, deixa

descansar os oídos, isto evitará a "fatiga de escoita".

Non escoites música con auriculares mentres fas exercicio.

Cando nos exercitamos, o sangue desvíase dos oídos ás

extremidades, facéndoos máis vulnerables aos ruídos

fortes.

ORDENADORES: O excesivo uso do ordenador pode

producirnos algúns síntomas xenéricos como: dor, cansazo,

debilidade, perda de sensibilidade, mans frías, cefaleas,

tremores...

Outras doenzas máis concretas son: túnel do carpo, ombro

do portátil (dor por cargar o portátil), vibracións

fantasmas, epicondilite (cóbado de tenista), tensión

ocular...

Traballos
F.O.L.

revención de riscos escolares



Traballos
F.O.L.

Como vemos, os efectos do mal uso ou uso excesivo do ordenador son moi prexudiciais; non obstante,

podemos tomar medidas de prevención como:

Masaxes para reducir a tensión dos músculos.

Camiñar ou nadar diariamente.

Alterar a rutina diaria (de traballo ou de estudo).

Facer descansos e realizar exercicios de elongación e extensión.

Usar dispositivos ergonómicos (rato, teclado...)

Usar cadeiras e mesas axustables. Ao estar sentado, as costas teñen que estar correctamente apoiadas, as

pernas facendo un ángulo de 90º co chan e os brazos no mesmo ángulo cando os poñemos no teclado.

TABLETS: O uso de tablets provoca un aumento dos casos de cabaleiros e outras doenzas musculares

similares causadas por unha mala postura.

A mala postura prodúcese cando usamos a tablet no colo e sen apoio, estando sobre os xeonllos sen soporte

ou coa tablet nunha mesa. Aínda que cando subimos o ángulo de visión ao máximo, esta posición achégase

a un punto “neutral” de comodidade e confort.

Para achegarse á postura ideal, deberíase ser capaz de trazar unha liña recta entre a orella, ombreiro,

cadeira, xeonllo e nocello, así o peso da cabeza estaría estendido por todo o corpo.

Pero cando o pescozo se inclina cara adiante para mirar unha pantalla, a cabeza sae deste eixo e o peso

exercido sobre o corpo multiplícase por catro.

MOCHILAS: O mal uso das mochilas pode causar

diversas complicacións nas costas, no pescozo e na

cabeza.

Habitualmente téndese a cargar aproximadamente un

30% do peso corporal, aínda que os médicos

recomendan non cargar máis do 15%.

Unha mala práctica é o uso de mochilas sobrecargadas

de peso, colgadas nun só ombreiro...

Recoméndase escoller a mochila dependendo do

tamaño do usuario; debe estar entre a base do

pescozo e 5 cm sobre a cintura, cun respaldo

acolchado para reducir a presión sobre as costas e a

súa mellor adaptación. As tiras preferiblemente deben

ser acolchadas.

O ideal é un tirante de suxeición á cintura para

controlar a posición da mochila e que non quede

descolgada.



A mochila con tirantes é máis adecuada para trasladar os útiles escolares, porque os músculos das costas

son os que soportan o peso da carga. En cambio a mochila de rodas resulta menos manexable e, se se

cargan en exceso, poden provocar molestias, especialmente no pulso.

En conclusión, moitos destes problemas serían evitables cambiando pequenos detalles dos costumes

escolares. Por exemplo, pódense editar libros en fascículos (trimestrais), utilizar armarios individuais para

que os nenos poidan deixar na clase o material, incluír no proxecto educativo do centro actividades de

aprendizaxe e contidos referidos á prevención de riscos no contorno escolar e ao autocoidado. Tamén se

podería deixar de esixir unha libreta por materia, e procurar imprimir os apuntamentos para estudar, en

lugar de facelo directamente na pantalla.

Fontes:

http://salud.doctissimo.es/cuerpo-sano/audicion/oir-musica-con-auriculares-afecta-la-audicion.html

http://www.originalmusic.es/riesgos-volumen-alto-auriculares-para-el-oido

http://vivirsalud.imujer.com/2011/01/25/%C2%BFel-uso-de-auriculares-puede-danar-los-oidos

http://www.rpp.com.pe/2014-02-14-exceso-de-peso-en-mochilas-causa-danos-en-la-columna-

noticia_669821.html

http://www.madridsalud.es/temas/las_mochilas_escolares.php

http://www.tucrecer.com

http://vivirsalud.imujer.com

http://www.mdzol.com/nota/358370/

http://www.laindustria.com/actualidad/salud/las-consecuencias-del-uso-excesivo-de-auriculares-en-

menores

http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2013-02-24-abuso-en-el-uso-de-audifonos-causa-sordera-

en-estudiantes

http://yoigomusicatododar.blogspot.com.es/

http://laprensa.pe/tecnologia-ciencia/noticia-seis-trastornos-causados-uso-excesivo-smartphones-y-

tabletas-18238

http://www.ehowenespanol.com/efectos-psicologicos-del-excesivo-computadoras-info_193664/

http://www.ehowenespanol.com/efectos-negativos-tecnologia-adolescentes-info_180233/

http://www.cosasdeeducacion.es/consecuencias-del-peso-de-la-mochila/

Autores: Módulo de FOL de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma 1 (2013/14)
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Este curso os alumnos de 2º de ESO tiveron que facer máis uso da prosa que do verso, por iso hai moi pouca cousa

de poesía. Un dos traballos consistía en escribir un pequeno relato de medo e. como non podemos compartir

convosco todos os que se entregaron, seleccionamos algúns. Espero que vos gusten!

CHRISTIAN EIDÓN, de 2º A, escribiu un relato titulado “ROBERTO”:

Un día de inverno de 1942, un home chamado Roberto foi buscar unha árbore de Nadal á fraga da Cova. Era xa de

noite, e , mentres subía polo carreiro arriba, viu unha persoa á cal non se lle vía a cara, pero víase que era unha

persoa alta e forte. Na man dereita tiña unha machada. Roberto, atemorizado, dixo:

- Quen es?

O home contestou:

- Son o leñador pantasma.

Roberto, cheo de medo, botou a correr polo carreiro abaixo, pero o leñador conseguiu collelo e matalo.

Ao día seguinte, a muller de Roberto, preocupada, foi buscalo xa que non volvera á casa. Cando a muller chegou ao

monte da Cova, atopou a súa chaqueta e unha bota. A muller, máis preocupada aínda, foi correndo á vila a pedir

axuda. Os veciños foron correndo na procura de Roberto, pero non o atoparon. Aquel día foi recordado polos homes

e mulleres do lugar, xa que era un home moi querido por todos.

A muller de Roberto estaba tan triste pola perda do seu home que decidiu aforcarse no alboio onde gardaba a leña.

Pero o mais triste daquilo foi que a que a encontrou morta foi a súa filla de tres anos.

A alumna de 2º A LUCÍA BROULLÓN escribiu un relato titulado “UN SÁBADO DIFERENTE”:

Era sábado pola mañá e, coma sempre, eu e as miñas amigas estabamos pensando que facer pola tarde. O tempo

parecía que non estaba da nosa parte: o ceo estaba cuberto de nubes escuras, tan escuras que parecían carbón e

por momentos chovía un pouco. Aínda así decidimos quedar ás cinco para ir dar un paseo. A esa hora todos nos

atopabamos no parque, que era onde quedaramos ese día. Estabamos a xogar cunha pelota, cando de súpeto caeu

na casa da señora Johanna, que segundo a xente era unha bruxa. Unha lenda dicía que, unha vez que entrabas, non

volvías saír. Nós tiñamos medo, pero había que recuperar a pelota, así que fomos todos xuntos.Cando xa estabamos

no xardín, comezou a chegar unha brétema moi espesa; non viamos nada, nin tan sequera as nosas propias mans.

De súpeto escoitamos a María berrar, mais non sabiamos por que. Acendemos os teléfonos e, coa luz que emitían

todos eles xuntos, puidemos ver que chocara cunha estatua de pedra. Axudámola a erguerse e continuamos ata que

atopamos o balón. Cando volviamos á porta para saír, chegou a señora Johanna. Comezamos a berrar e a

suplicarlle que non nos fixese nada. Ela botouse a rir e díxonos que non tivésemos medo, que todas esas lendas que

había sobre ela eran mentira.

Logo invitounos a merendar e así foi como pasamos a tarde de sábado.

reando coas palabras

Traballos
Língua e Literatura Galega



O relato de LAURA CARREGAL, de 2º A, titúlase “CADA 22 DE XANEIRO”:

Xosé era un home de 64 anos. Estaba moi só, non tiña familia ningunha. Un día Xosé saíu da casa a mercar o pan. Era o 22 de

xaneiro do 2014. Saíra moi cedo e estaba todo moi escuro, pero el notaba unha luz e unha presenza. Cada vez estaba máis e máis

preto, aínda que, cando se xiraba, non había ninguén. O home escoitaba uns murmurios dicindo o seu nome, mais pasados catro

minutos, convertéronse en berros:”Xosé!Xosé!” Foi entón cando viu por primeira vez un home ao que coñecía moi ben, que morrera

xa uns anos atrás, no 1998 exactamente.

Daquela xa estaba Xosé na panadería; mercou o que tiña que mercar e volveu para a casa moi asustado. Polo camiño de volta

escoitaba uns pasos rápidos ao seu carón. O vello cismaba a razón de por que lle pasaba todo aquilo agora.

Chegou á súa casa e a porta abriuse soa e renxeu. Alí dentro estaba outra vez o aparecido, pero non lle deu moita importancia, xa

que fora cousa dun par de segundos. Cando eran as doce do mediodía, apareceu unha luz cegadora do cuarto do que, ata a súa

morte en 1998, fora de seu pai. O vello, asustado, foi ata a luz e alí estaba outra vez a pantasma de seu pai. Esa vez Xosé decidiu

fuxir e agocharse. “Alí onde se escondeu escoitou outra vez aqueles murmurios, polo que pensou: “Se cadra quéreme ben e intenta

axudarme ou avisarme de algo…”. Daquela, achantou e saíu do seu escondedoiro para dirixirse ao seu pai Afonso.

Afonso sabía o que pasaría dous días despois: o 22 de xaneiro dese mesmo ano unha maldición caería sobre el. Todos os 22 de

xaneiro, dende aquel, Xosé vagaría por toda Galicia tremendo de medo, ameazando a todo aquel co que se atopase pola rúa ese

día, facendo tolear e meténdose nos soños de quen se rise del. E, sobre todo, transmitiríalles aquela maldición: todo aquel que se

atopase co vello pola rúa, laiaríase durante toda a vida, levaría unha vida de mágoa e saloucos.

VALERIA SANTOMÉ, de 2º B. esciribiu un relatiño que nos achega á nosa cultura popular; titúlase “A SANTA COMPAÑA”:

Un bo día Fermín paseaba pola praia e pensaba que a vida lle ía moi ben: gañaba moitos cartos, tiña unha fermosa muller e dous

fillos, levábase ben con todo o mundo e facía o que quería.

Unha noite, a Fermín aparecéuselle a Santa Compaña e puxéronse arredor da súa cama. Fermín empezou a berrar e a ameazalos de

que se non se ían da súa casa, pegáballes un tiro. A súa muller estaba abraiada, non daba creto, e agochouse debaixo das sabas da

cama. A Fermín latexáballe o corazón e tremía coma unha pita o día da matanza. Intentou fuxir, pero a Santa Compaña perseguiuno

ata que quedou atrapado pola maldición e conseguiron levalo con eles.

Ao día seguinte, Fermín ergueuse da cama e decatouse de que todo fora un horrible pesadelo.

MATEO RODRÍGUEZ, tamén alumno de 2º B, escribiu unha narración titulada “UN RELATO DE MEDO”:

Alberte empezou a correr polo bosque; non sabía onde estaba e tiña medo. Botouse a chover. Despois dun anaco, a tormenta non

cesaba e Alberte meteuse nunha cova, pero tropezou e caeu nun pozo sen fondo. Co golpe quedou sen sentido.

Cando espertou, estaba coma nun labirinto. Empezou a correr e cando se deu de conta de que o seguía unha manda de lobos un

pouco lonxe, empezou a correr máis e máis. Ao dobrar unha esquina, bateu cuns homes. Pero non eran homes! Eran vampiros e

lobishomes! Agora si que tiña medo e empezou a correr polo labirinto, pero chegou a unha canella, así que colleu un par de pedras

e empezou a lanzalas contra os lobishomes e os vampiros. Mais isto non servía para nada. Rodeárono e botáronse a por el. Alberte

estaba acabado, cando de súpeto todos quedaron parados no aire e todo se ía volvendo negro…

Alberte deu un chimpo, estaba nervioso e suaba. Estaba na súa cama. Que podería ter pasado? Boh, só fora un pesadelo!

O relatiño de ALEJANDRO RODRÍGUEZ, de 2º B, leva por título “O MEDO”:

Estaba na fraga apañando fungos, como de costume por aquela época. Entón escoitei un ruído. Eu son moi asustadizo, así que o meu

corazón empezou a latexar a toda velocidade.

Collín o camiño para a casa; non quería estar un segundo máis alí.Cheguei axiña. Non había ninguén; nin mamá, nin papá. Escoitei

un ruído raro na cociña, como o do bosque. Empecei a tremer. Non sabía se ir á cociña ou quedar alí quieto; estaba toleando.

Ao final, collín unha cazadora no meu cuarto e fuxín da casa. Entón, desde lonxe, vin saír o meu gato novo pola ventá da cociña. Eu

cría que estaba en perigo, pero Manchiñas non faría dano nin a unha mosca. Aínda así, quedoume a dúbida do ruído do bosque…



PPeerroo ttaamméénn hhoouubboo aallgguuéénn qquuee qquuiixxoo ddeeiixxaarrnnooss ooss sseeuuss vveerrssooss.. OO pprriimmeeiirroo ppooeemmaa éé ddee MMIIGGUUEELL ÁÁNNGGEELL

BBAARRRROOSS ((33ºº AA)) ee ttiittúúllaassee ““SSOOMMOOSS GGAALLEEGGOOSS””::

CCoommoo bboollbboorreettaass qquuee cchhuucchhaann ccoonn aaggaarriimmoo

aa ddeelliicciiaa ddoo nnoossoo ffaallaarr ttaann qquueerriiddoo

ssoommooss GGaalleeggooss..

NNoonn ccoommoo aa rroocchhaa ccrreebbaaddaa

ssoobbrree aa qquuee oo oorrbbaalllloo eessvvaarraa

ssoommooss GGaalleeggooss..

CCoolllleemmooss ccoonn rreeddeess nnoo nnoossoo mmaarr

ooss rreeggaallooss qquuee aass nnoossaass ccoossttaass nnooss ddaann

ssoommooss GGaalleeggooss..

AAvveess qquuee vvooaann nnooss nnoossooss cceeooss

ee eessccrriibbeenn ggrráácciilleess,, ccuurrttooss vveerrssooss

ssoommooss GGaalleeggooss

DDeennddee aa tteerrrraa aaoo mmaarr

ddoo cceeoo aaoo cchhaann

ttooddooss ssoommooss aaoo ffiinnaall

uunn ppoouuccoo GGaalleeggooss..

OO oouuttrroo ppooeemmaa,, mmeennooss ppaattrriióóttiiccoo ee mmááiiss iinnttiimmiissttaa,, éé ddaa nnoossaa aalluummnnaa ddee 33ºº BB LLIIDDIIAA PPOORRTTEELLAA ee ttiittúúllaassee

““OO NNOOVVOO DDÍÍAA””::

ÉÉ uunnhhaa nnooiittee ffrrííaa,, bbaaiixxoo aass eessttrreellaass

eessppeerroo uunn nnoovvoo ddííaa..

TTeeññoo ffaammee,, tteeññoo ssoonnoo,, tteeññoo ffee

nnuunnhhaa bbooaa vviiddaa..

NNoonn iimmppoorrttaa,, bbaaiixxoo eessttee bboonniittoo cceeoo

aa eessppeerraannzzaa éé aa qquuee mmee gguuííaa..

MMuuddoouu oo ppaaxxaarriiññoo qquuee aarreessttoorraa

ccaannttaarr ppooddííaa..

QQuuee eessttáá ccoommiiggoo aa eessppeerraannzzaa,,

eessppeerraannddoo uunn nnoovvoo ddííaa..

QQuuee ssee eellaa nnoonn mmee aaccoommppaaññaa,,

aa nnooiittee qquueeddaarráá mmooii ffrrííaa..

Traballos
Lingua e Literatura Galega



POEMA (de MANUEL PAZÓ, 1º DA BACHARELATO B)

Fixen nos teus ollos niño

pra plantaren andoriñas

no teu ceo cristalino.

Deiche o vento acendido

en lume, en ascuas

do meu peito ferido.

Quíxente na noite

das estrelas esquecidas,

da miña sorte.

Vinte nas tristeiras ondas,

no meu esquecemento,

vinte na fría aurora.

Sentinte nos meus labios

durmidos e presos

da amarga tristura

dese último ocaso,

de sentir como perdo

a túa branca fermosura.
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Os Simpson caracterízanse por ser unha comedia para adultos pero que esconde moitos

detalles culturais nos seus episodios, xa sexan cadros, esculturas, películas, cancións,

novelas...Imos ver algúns exemplos.

Este traballo forma parte da tarefa voluntaria de fin de curso realizada pola

alumna de 2º de Bacharelato Paula Dios Moledo, na materia de Historia da Arte. O traballo

consistía en seleccionar varias reinterpretacións feitas polos creadores da famosa serie

televisiva Os Simpsons sobre obras de diferentes artistas da Historia da Arte e facer un

pequeno estudo.

Unha pequena mostra son as tres que vos ofrecemos, pero hai máis…

A Pervivencia da Memoria

Obra: A Pervivencia da Memoria

Autor: Salvador Dalí

Estilo: Surrealismo (1931)

Museo de Arte Moderno de Nova York

A composición total do cadro provoca o asombro do espectador polo seu aspecto.

Pódese observar o seu retrato en primeiro plano en forma de caracol; dous dos reloxos

–ouro e prata-adáptanse ao corpo do caracol. O único reloxo que permanece intacto é o

vermello, da esquerda que, parece ser devorado por formigas. O tema principal do cadro é

a fugacidade da vida representada nos reloxos que se deforman e na descomposición do

corpo do caracol. Así mesmo, o reloxo vermello alude á espreita da morte.

Nos Simpsons, en lugar dos reloxos, aparecen os rostros dalgúns dos personaxes

principais como Homer, que coincide co retrato de Dalí do orixinal. A persistencia da

memoria represéntase coa figura de Lisa Simpson, a filla intelectual que saca boas notas.

Aquí as formigas non devoran o reloxo vermello senón unha enorme rosquilla que

representa o doce tempo da vida. Outro detalle, non casual, é que o reloxo do fondo

marca as 6.00 pm, hora de retransmisión da serie en USA.

s Simpon e a arte

Traballos
Historia da Arte



Desesperanza de Lichtenstein é unha obra moi expresiva que pretende

introducir ao espectador no mesmo centro do problema. O rostro da

muller non garda relación con ningún outro que faga. Isto é moi

característico do artista. Ten detalles técnicos que o relacionan con

dous estilos: o Cómic e o Pop-Art, como o uso das cores planas, sen

matices e o punteado granulado propio dos cómics. As frases textuais

da muller son as seguintes: “Debería comezar doutro xeito. Agora xa

non hai esperanza…”. Con esta sinxela e enigmática exclamación

parece dar fin a unha historia apaixonada de amor.

Lisa Simpson, nesta obra, di: “Ser unha artista sensible nesta familia

non ten remedio”. Ambas protagonistas están desesperadas: a

personaxe de Lichtenstein polo final dunha historia de amor, e Lisa

por nacer nunha familia na que se sente incomprendida.

O Fillo do Home

Obra: O Fillo do Home

Autor: René Magritte

Estilo: Surrealismo (1964)

Colección Privada (Bélxica)

Magritte pintou este cadro como un autorretrato, aínda que o personaxe está representado de

forma anónima xa que o seu rostro tápase cunha mazá. O mar e o ceo nubrado que están ás costas do

personaxe poderán simbolizar o estado anímico do personaxe.

A mazá representa a tentación, simbolizando o fillo de Adán, tal e como cita o título do cadro.

Na versión dos Simpson, Bart ten a mazá diante do seu autorretrato, simboliza a tentación cara á

travesura e isto tamén se ve no sorriso pícaro que ten o seu rostro. Outra diferenza é que o ceo está

despexado e Bart non soporta o bombín que leva Magritte. Pero leva un traxe con gravata, algo que non

adoita ser habitual no personaxe televisivo. (Temporada, Episodio, Título: Temp. 5, Episodio 5 - "Os

Simpson: Especial de noite de bruxas IV" )

Segundo as propias palabras de Magritte , pintou este cadro para denunciar o fácil que é para

nós reencher o que non coñecemos. O home para el ten moitas cousas que non dá a coñecer, que se

tapan, do mesmo xeito que o personaxe do cadro.

Desesperanza de Lichtenstein.

Obra: Desesperanza

Autor: Roy Lichtenstein

Estilo: Pop-Art (anos 60)

Kunstmuseum de Basel (Suiza)
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Trátase da montaxe dun interruptor que se encarga de xestionar a alimentación dun relé e

os seus contactos, un aberto e outro pechado, que controlan o acendido e apagado de dúas

lámpadas de raíl.

rácticas no taller de IEA (Instalacións
Eléctricas e Automatismos) realizadas
polos alumnos de 1º de Frío

Traballos
F.P. Ciclo de Frío

Pódese observar como están a traballar os alumnos de 1º de Frío para a posta en marcha

da práctica.

O primeiro curso de Frío está composto por un número de 22

alumnos, mozos e mozas de diversas localidades da bisbarra e

arredores (Marín, Pontevedra, Cangas, Moaña, Bueu, Vilagarcía,

Sanxenxo).

O perfil deste alumnado é o de rapaces e rapazas que teñen

interese polo frío industrial, que ven unha boa saída profesional de

cara a un futuro próximo e cerca do seu contorno familiar.

As ambicións e intereses van variando ao longo do curso.

Conseguirán coñecer os entramados de todas as variantes

frigoríficas que nos rodean, descubrir curiosidades da vida cotiá e

aplicar os principios da Eficiencia Enerxética presente nas nosas

vidas.



Os alumnos de 1º e 2º curso do

Ciclo de Instalacións Frigoríficas e

Climatización visitaron xunto cos

profesores que imparten módulos

neste Ciclo as instalacións de

climatización o pasado 25 de

marzo; alí puideron obervar e

comprender o funcionamento das

máquinas e equipos térmicos como

as que se poden ver a continuación:

25

isita das instalacións de climatización
na Cidade da Cultura no Monte Gaiás



O pasado 28 de marzo tivemos a honra de recibir a visita de Luis e Marcos de Qubitia

Solutions, os últimos en recibir o 1º Premio de Mellor Emprendedor 2013 en Galicia.

Contáronlles aos alumnos de 2º curso de Ciclos, que estaban a piques de comezar a súa

andaina na realización da FCT (Formación en Centros de Traballo), a súa experiencia como

emprendedores. Comezaron participando en AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios de

Pontevedra); a partir de aquí a súa idea saíu para adiante e acabaron gañando o Premio de

Emprendedores de Galicia.

Engaioláronnos co seu relatorio de como deron a coñecer na Bolsa de Madrid a súa

empresa, Qubitia, ubicada en Pontevedra, e de como hoxe en día xa teñen clientes en

Cambridge e en San Francisco; como pasaron de ser dous amigos que compartían piso en

Santiago, e que tiñan poucos recursos pero moitas e boas ideas, a ter un ano despois

quince empregados e un nivel de facturación de varios millóns de euros.

Foi toda unha experiencia escoitarlles contar como compartiron café e sobremesa cun dos

fundadores de Facebook e de Google, na famosa “Cidade de Silicon Valley”. Os alumnos

fixéronlles numerosas preguntas e permaneceron atentos ás explicacións de Luis e Marcos.

harla “DE EMPRENDEDORES A
NOVOS EMPRENDEDORES”

Traballos
F.P. Ciclo de Frío
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ssttee ccuurrssoo oo aalluummnnaaddoo ddee 11ºº ddee BBaacchhaarreellaattoo ffiixxoo uunnhhaa vviissiittaa
aa SSaannttiiaaggoo ddee CCoommppoosstteellaa ppaarraa vveerr aa eexxppoossiicciióónn ““MMAASSIIDDEE

EENN CCOOMMPPOOSSTTEELLAA.. OO tteessttaammeennttoo ppiiccttóórriiccoo dduunn MMeessttrree”” nnoo
CCeennttrroo CCuullttuurraall FFuunnddaacciióónn NNoovvaaccaaiixxaaggaalliicciiaa ee ppaarraa aassiissttiirr áá
rreepprreesseennttaacciióónn ddaa ppeezzaa ddrraammááttiiccaa PPeellooss nnaa lliinngguuaa aa ccaarrggoo ddaa
ccoommppaaññííaa TTAALLÍÍAA TTEEAATTRROO..
  

  

  
AA oobbrraa PPEELLOOSS NNAA LLIINNGGUUAA éé uunn eessppeeccttááccuulloo eessttrruuttuurraaddoo eenn sskkeettcchheess qquuee ffaallaa ddooss uussooss ee aabbuussooss

qquuee ssooffrree aa lliinngguuaa ggaalleeggaa.. EE eeffeeccttiivvaammeennttee eessttáá ddiirriixxiiddaa ttaannttoo aaooss ggaalleeggooffaallaanntteess,, aaooss qquuee
nnoonn oo ssoonn,, aaooss qquuee qquueerreenn sseelloo ppeerroo nnoonn ssee aattrreevveenn,, aaooss qquuee ssii qquueerreenn sseelloo ee ttoommaarroonn eessaa
ddeetteerrmmiinnaacciióónn,, aaooss qquuee nnoonn oo ffaallaann ppoorrqquuee nnoonn oo ssaabbeenn ffaallaarr bbeenn,, aaooss qquuee lllleess ddáá iigguuaall
qquuee ssee ffaallee oouu nnoonn oo ggaalleeggoo,, aaooss qquuee ppeennssaann qquuee oo ggaalleeggoo éé aa lliinngguuaa qquuee ddeebbeerrííaa ffaallaarr

ttooddoo oo mmuunnddoo,, aaooss qquuee ppeennssaann qquuee ddeebbeerrííaa sseerr oo iinnggllééss
oo iiddiioommaa qquuee ffaallaassee ttooddoo oo mmuunnddoo,, aaooss qquuee ppeennssaann qquuee aa mmaaiioorrííaa ddooss ggaalleeggooss

ffaallaann ccaasstteelláánn,, aaooss qquuee ppeennssaann qquuee aa mmaaiioorrííaa ddooss ggaalleeggooss ffaallaann ggaalleeggoo,, aa
ppoollííttiiccooss,, mmeessttrreess,, aalluummnnooss,, aaccttoorreess,, aaccttrriicceess,, ccaarrppiinntteeiirrooss,, ttooddooss ee ttooddaass……

O departamento de Lingua Castelá organizou saídas
didácticas co fin de asistir ás representacións de dúas
obras de teatro.

No mes de novembro, os alumnos de 1º, 2º e 3º da
ESO desprazáronse a Vilagarcía para presenciar unha
adaptación de La Celestina de Fernando de Rojas, obra
cume das nosas letras, escrita a finais de século XV. Esta
creación orixinal, única e axenérica reflicte a crise social
e moral do final do medievo a través do exceso de
verbalidade dos personaxes; nela, as clases baixas da
sociedade cobran un protagonismo sen precedentes,
descoñecido ata ese momento.

Departamento de Lingua Castelá

Departamento de Lingua Galega



Máis adiante, no segundo trimestre tocoulle o turno a outro
clásico da literatura. Esta vez, foron os alumnos de 1º de
Bacharelato e os de 4º da ESO os que foron a Vigo para asistir a
representación de Don Juan Tenorio de José Zorrilla; drama
romántico, relixioso e fantástico que recrea o mito deste
personaxe arquetipo, libertino, sedutor e burlador de mulleres
con gran tradición na literatura española e europea. A
representación non defradou, tendo en conta que non foron
máis de catro actores os que se encargaron de poñela en
escena, probablemente froito do baixo orzamento co que conta
a compañía. Aproveitamos tamén a mañá para visitar o museo
do Pazo de Castrelos, pasear polos xardíns de Quiñones de León
e subir ao monte do Castro.

Departamento de Inglés

pasado 16 de xaneiro os alumnos de 1º e 2º curso

de ESO asistiron á representación teatral da obra “Step by

Step”, organizado por Recursos Educativos no Teatro

Principal de Pontevedra.

Foi unha obra na que se mesturaron música, baile, humor

cunha liña argumental sinxela nun inglés básico e axeitado

ao nivel de coñecementos do alumnado.

Ao rematar a obra houbo un “feedback” no escenario con

alumnos voluntarios. Entre eles, o alumno de 1º ESO

Alejandro Omil Carracelas.

29

““MMAASSIIDDEE EENN CCOOMMPPOOSSTTEELLAA.. OO TTEESSTTAAMMEENNTTOO PPIICCTTÓÓRRIICCOO

DDUUNN MMEESSTTRREE””::

AA ttrraavvééss ddee 3311 oobbrraass ddee ddiivveerrssaass tteemmááttiiccaass,, ee

rreeaalliizzaaddaass ccoonn ddiiffeerreenntteess ttééccnniiccaass qquuee vvaann ddeennddee oo

óólleeoo aattaa aa aaccuuaarreellaa,, ppaassaannddoo ppoollaa ttiinnttaa cchhiinneessaa ssoobbrree

ppeerrggaammiiññoo,, pprreesséénnttaassee uunn ppeerrccoorrrriiddoo ppoollaa oobbrraa ee vviiddaa

ddeessttee aarrttiissttaa ddee ttrraaxxeeccttoorriiaa ssiinngguullaarr qquuee ssee ccoonnvveerrtteeuu

nnoo pprriinncciippaall rreeffeerreennttee iiddeeoollóóxxiiccoo ddaa xxeerraacciióónn ddooss

rreennoovvaaddoorreess..
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Este ano o Equipo de Biblioteca do centro rexistrou un perfil en Facebook co nome Cando as

pombas desapareceron para difundir a información literaria, musical e cultural, en xeral,

entre o alumnado e outros seguidores. Preténdese, ademais, animar á lectura ofrecendo un

amplo abano de novidades editoriais, tanto en galego coma en castelán.

Aproveitando esta rede social, convocáronse varios concursos co fin de conseguir aproximar

o alumnado á literatura a través de medios audiovisuais que resultan máis lúdicos. Os

alumnos tiveron que participar na mesma páxina facendo uso dos seus perfís. Os concursos

estaban relacionados cos libros e a literatura e os participantes tiñan que facer uso do

galego nos seus comentarios.

PRIMEIRO: O primeiro concurso foi o que denominamos “LITERARY COFFEE” e convocouse a

principios de decembro. Os participantes debían descubrir, a partir do nome do escritor ou

da escritora, e na maioría dos casos en relación co debuxo representado, o título dunha

obra súa (en xeral, a máis famosa).

O alumnado interesado en participar podía facelo na modalidade virtual, a través do perfil

de Facebook, ou de forma física, depositando unha papeleta na caixa preparada para este

concurso.

Había dous premios: un para o que tivese o maior número de títulos correctos e outro a

sorteo entre os que acertaban un mínimo de tres. O alumno que conseguiu o primeiro

premio foi PEDRO PIÑEIRO, de 2º B da ESO, ao que se lle entregou como agasallo o libro

Drácula, de Bram Stoker. O gañador do sorteo foi un alumno de 2º de ESA, Santiago García

González, que recibiu como premio un volume da colección Los casos de Maigret, de George

Simenon.

SEGUNDO: A idea de convocar este segundo concurso, que se desenvolveu entre o 27 de

xaneiro e o 21 de febreiro, xurdiu a partir dunha foto que publicou no seu facebook a

escritora finesa Sofi Oksanen. Os interesados en participar tiñan que fotografar un andel

onde aparecesen libros que lles gustasen, acompañados dun pequeno obxecto que fose

especial para eles (e facer un breve comentario sobre o que se vía na foto). Con este

concurso quixemos facer unha variante das famosas "bookshelfies" (facer fotos dun mesmo

cunha libraría detrás) para que os participantes compartisen cos demais unha pequena
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parcela da súa intimidade literaria e vital e tamén puidesen dar

renda solta á súa imaxinación e aptitude como fotógrafos.

Arriba está a foto de Sofi Oksanen que orixinou o concurso.

Entregáronse tres premios:

- un primeiro premio para a foto (de alumno/a) que máis lles

gustase aos membros do equipo de biblioteca tendo en conta,

sobre todo, orixinalidade e creatividade. O agasallo era un lote

de libros por valor de 50 euros e un pendrive, que recibiu o alumno MATEO RODRÍGUEZ, de

1º B da ESO.

- un segundo premio para a foto que recibise máis “me gusta”, que conseguiu o alumno

PEDRO PIÑEIRO, de 2º B da ESO. O agasallo era un lote de libros por valor de 50 euros.

- un terceiro premio a sorteo entre as fotos restantes, que foi parar a MIRIAM OTERO, de 3º

B da ESO. O regalo era tamén un lote de libros por valor de 50 euros.

TERCEIRO: A partir do vídeo dunha canción do

cantante británico MORRISSEY (“Will never

marry”), fíxose un concurso exprés que consistía

en dicir que famoso escritor aparecía no clip e que

obra dese autor estaba relacionada coa flor que se

vía no mesmo. O primeiro en contestar, e acertar,

foi outra vez PEDRO PIÑEIRO, de 2º B da ESO. As

respostas eran: Oscar Wilde (escritor) e “O

reiseñor e a rosa” (obra). O agasallo para o

gañador foi o libro Cuentos completos de Oscar

Wilde, editado por Austral.



CUARTO: Houbo outro concurso rápido a partir dun

vídeo (“Winter’s Copacabana”) da cantante

norueguesa MARIA DUE, no que aparecía o monstro

protagonista dunha obra clásica da literatura

gótica. Tratábase de dicir quen era a autora da

novela, cal era o título da obra e en que ano se

publicara. A primeira en participar e acertar os tres

datos foi a alumna MARÍA MARTÍNEZ, de 3º B da

ESO. As respostas correctas eran: Mary Shelley

(autora), Frankestein o el moderno Prometeo

(obra), 1818 (ano de publicación). A gañadora

recibiu de regalo a obra Frankestein,

QUINTO e SEXTO: No mes de maio tamén se fixeron

dous concursos exprés a partir de dous post: o

primeiro relacionado coa autora estadounidense

HARPER LEE e o segundo sobre o escritor galego

MANUEL RIVAS. Tiñan que contestar a tres

preguntas en cada caso; o primeiro en facelo

gañaba un libro dos autores en cuestión: 'Matar a un

ruiseñor' e 'Todo é silencio', respectivamente. Os

gañadores foron Pedro Piñeiro (de 2º ESO) e Miriam

Otero (3º ESO).



43

CONCURSOS
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Graduación

As celebracións constitúen sucesos extraordinarios, aínda que teñan a súa orixe en motivacións

semellantes ou expresen a repetición dun feito . Chegar ao derradeiro curso do Bacharelato é un momento

que calquera estudante espera, o obxectivo final dun proceso (case natural),se ben non todos o

conseguen.

Non será difícil imaxinar, sobre todo para calquera que xa viviu esa experiencia, o estado de

exultante ledicia que definiría a maneira de afrontar unha nova etapa nas súas vidas.

O venres día 26 de maio, celebrouse no noso centro o Acto de Graduación dos alumnos e alumnas de

2º de Bacharelato. As expectativas relacionadas co evento víronse amplamente superadas: case con

puntualidade inglesa (quizais por estarmos no mesmo fuso horario) foron chegando os alumnos e as súas

familias, as autoridades convidades e unha boa representación do Claustro de profesores. O atuendo

elixido e as maneiras revelaban que , certamente, era un día excepcional. E había que gardalo na memoria

das lembranzas perennes, esas que pautan a nosa vida e alumearán, sen dúbida, os nosos derradeiros días,

cando voltemos a vista atrás.

E, entón, cando todos ocupabamos o lugar que nos fora asignado, o xefe de estudos, don Xosé Manuel

Portela, comezou. Adicoulles unhas verbas aos alumnos e foinos nomeando un a un para que a

vicedirectora, dona Verónica Sánchez, lles impuxese as Bandas de Bachareis e o director, don Aquilino

Cavadas, lles fixese entrega dos Diplomas de Graduación. Tamén recibiron un vídeo no que se recollen

escenas protagonizadas polos alumnos en diferentes espazos do Instituto.

Despois, dúas alumnas, Antía Rey Blanco e Aurelia Vilas Pousada, falando en representación dos

seus compañeiros, lembraron, emocionadas, o que supuxera para todos eles o paso polo IES Chan do

Monte e as expectativas que os animaban, agora xa máis relaxados, nunha nova andaina. Tiveron un

emotivo recordo para tres profesores: Mercedes Álvarez e Antonio Puga, recén xubidaos, e Araceli

Queiruga, polo especial pouso que lles deixara en 1º de Bacharelato.

Cómpre mencionar, aquí, a excelente interpretación de piano que realizaron as alumnas de 3º,

Carla García Garrido e Sheila Souto Piñeiro, en diferentes momentos do acto, moi en sintonía coa

relevancia da celebración.

Logo, en representación dos pais e nais do alumnado, dixo unhas emocionadas verbas a profesora

dona Clementina González e , representando o grupo de profesores que lles impartira aulas, falou dona

Mar Carballo. Desta maneira, chegamos ao discurso do director e ás verbas improvisadas da alcaldesa de

Marín e do señor Inspector do centro, resaltando, estes últimos, a grata sorpresa recibida ao comprobar a

seriedade coa que se estaba a celebrar o evento.

Como peche, todos aplaudimos a actuación do grupo de pandeireteiras Fentos e Frouma de San

Xulián, que nos aledaron con cantigas tradicionais.
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