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Dirixir un IES como o San Rosendo de Mondoñedo é un luxo. O seu alumnado, a súa calidade persoal, cualificacións 

académicas á parte, merece o máximo esforzo. Unha humanidade que non nace da casualidade, senón dos bos valores que 

aínda perduran na nosa Galicia rural. Traballar no camiño xa feito dunha educación “made in casa”, acomódao 

considerablemente e permite que os nosos folgos, os do profesorado, sexan máis efectivos á hora de formalo 

intelectualmente. 

Non poden empanar as actuacións illadas de quen non está ao nivel do colectivo, nin alumnado nin familias nin ningún outro 

membro da comunidade educativa en determinadas situacións, o ambiente de respecto e solidariedade co que navega o noso 

centro; e identificadas e denunciadas esas condutas impropias, o conxunto vence no seu desexo de igualdade e de 

responsabilidade.  

Quero resaltar a importancia da esixencia e valoración do esforzo. Admiro ese alumnado que, a pesar de non contar coas 

posibilidades das que outros dispoñen, se supera día a día grazas ao seu amor propio e ao seu espírito de superación, base dos 

grandes logros. Aínda que parece que non hai vontade política por mellorar a educación, pois a LOMCE será a segunda lei 

educativa que temos que poñer en marcha en tan pouco tempo, os profesionais que traballamos aquí si que temos esa 

vontade de mellora. O alumnado do IES San Rosendo non pode estar en inferioridade de condicións con relación ao do resto 

do país.  

Queremos e merecemos un centro limpo, agradable e habitable; saudable, en definitiva. Temos que seguir na liña de reducir e 

separar residuos, con iniciativas como a da reciclaxe de papel e a de economizar luz e auga, que xa non son en si mesmas unha 

innovación senón unha actitude ante a vida. 

Quero tamén agradecerlle á ANPA as súas iniciativas e o seu apoio, e animar de paso as familias para que se asocien e 

colaboren na procura dunha mellor educación. Agradecerlle igualmente ao profesorado a súa xenerosidade no tempo e 

dedicación ao traballo: a educación sálvase polos que a amamos día a día. Parte importante do noso labor é intentar guiar o 

alumnado na viaxe da súa vida e asentar as bases para que sexa frutífera e pracenteira.  

Debo facer especial mención ao traballo realizado polas titorías, sempre procurando coñecer o alumnado de xeito moi próximo 

para axudarlle no que precise, facilitando así o contacto directo coas súas familias. Grazas a esa empatía, pódense detectar a 

tempo condutas erróneas de posibles acosadores e procurarlles a debida solución. 

Felicito tanto a Ollomao, o equipo de normalización e dinamización lingüística, como ao grupo de traballo da biblioteca polo 

grande labor que levan a cabo; e, por suposto, aos clubs de lectura, tanto do alumnado como do profesorado, que seguen a 

desenvolver iniciativas aínda a pesar dos recortes. 

Este ano gustaríame facer mención especial á nosa vicedirectora, Ana Coira, que o vindeiro curso xa estará de volta en 

Asturias… Botaremos de menos o seu entusiasmo, o seu dinamismo e a súa grande capacidade de traballo. E sobre todo, 

botaremos de menos unha gran compañeira. E tamén botaremos moito de menos a nosa axudante lingüística, Annie, 

colaboradora e discreta, sempre disposta, sempre cun sorriso amable. Tamén se nos vai Don Pepe, o único Don que nos queda, 

o Mestre con maiúscula que se retira despois de toda unha vida de dedicación á súa vocación.  

Mención especial tamén, por outra parte, a Paula Sanjurjo, paradigma da xuventude actual e magnífica alumna de Mondoñedo 

no seu día, que traballa actualmente no Reino Unido porque aquí, por moito que nos queiran enganar, non hai traballo. Grazas 

a ela recuperamos os intercambios lingüísticos, que esperamos repetir en anos vindeiros cos nosos partners de Worcester. A 

experiencia foi moi positiva.  

E para rematar, unha reflexión: agardo que os elementos disruptivos que, como en toda comunidade, tamén temos aquí e que 

gastan a súa enerxía de xeito equivocado, poidan meditar e modificar a súa actitude, pois nada positivo aportan para seguir 

avanzando na boa dirección.   
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Durante nove meses botamos no IES San Rosendo 

boa parte da nosa vida. Pero fóra del tamén temos o 

tempo ocupado con moitas actividades e tarefas. O 

dito “xente nova e leña verde, todo é fume” non sem-

pre é certo. Hai moitas cousas que nos interesan e 

moitas que andan por aí adiante porque axudamos 

nós a poñelas a andar...  
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A outra cara da paisaxe 
Levamos unha linda portada. Pero para chegarmos aos sitios emblemáticos do noso arredor hai que 

cruzar a outra cara da paisaxe: a do abandono do medio rural. A do país que non lle deixan ser. Non hai 

tanto, as imaxes que mostramos serían imposibles. Nunca coma hoxe as aldeas, as parroquias e vilas 

nas que vivimos se viron tan deshabitadas, nin tan soas nin tan tristes. Por que? 

Foise perdendo pouco a pouco o respecto pola aldea, pola súa personalidade, pola cultura que xunguía 

o ser humano co medio permitindo que perdurasen ambos século tras século. E se un pobo non se 

respecta a si mesmo, pouco futuro pode agardar. Cando nas nosas casas se iniciou o camiño do 

desarraigamento e se consentiu en crer mellor e incluso superior o modelo de vida industrial e urbano, 

por moi pobre, estraño e escaso que este fose, tamén se iniciou a vía da extinción dun xeito de vivir 

único que caracterizara na historia o pobo galego. Pobre sociedade aquela que non sabe darlle valor ao 

seu! Sempre estará exposta a ser vítima de intereses alleos a ela. 

Que queren dicir cando falan de “asentar xente nova no rural”? Asentala entre ruínas para vivir de que? 

Interesa fomentar un desenvolvemento económico sostible que nos permita traballar e crear vida aquí? 

Non é este un dereito básico que non se debería cuestionar e si defender por todos os medios? Mal 

asunto cando quen pode e quen debe atender polo noso o deixa, en cambio, ir, caer, morrer. En Galicia, 

como dixo Castelao, “non se pide nada, emígrase”. É ese o futuro que tamén nos agarda a nós? 

Estas fotos falan por si soas. Son o retrato dun fracaso colectivo? Retratan unha maneira de facer (e de 

desfacer) completamente contraria á que pediría un país consciente de si mesmo, vivo? Que foi das 

certezas e das ilusións que un día albergaron tantas casas, os muíños, os camiños? Por que non 

queremos ter memoria de quen somos? 

Esta casa está en Viloalle (Mondoñedo), no barrio de 

Vilar.  Falando con xente souben que os seus propietarios 

emigraron a Bos Aires nos anos 40 e que desde aquela só viviu 

nela unha familia que a tiña en alugueiro. Agora xa non vive 

ninguén. Contan os veciños que no seu día era unha casa moi 

potente. Hoxe é a mais pobre do barrio. 

(María Bouso, 2º de ESO) 

Esta casa tamén está en Viloalle (Mondoñedo), no barrio de 

Castañido. Contan os veciños que “era unha boa casa". Non saben 

quen son os seus actuais propietarios, xa que non veñen pola zona 

nin fixeron reforma ningunha. 

(María Bouso) 
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Costa da Laxe, O Outeiro (Labrada). Esta casa 

foi onde naceu miña avoa María; nela viviu toda 

a súa vida ata que casou. Dende a morte de 

seus pais, a casa foi quedando esquecida.  

(Pablo Díaz, 2º de ESO) 

En Moncalvo, Quende (Abadín): a corte do Froilán, 

caída de hai moito.  

(Marcos Lozano, 3º de ESO)            

Construcións do Ricardo da Ramona en Fontepresa, 

Quende, abandonadas desde hai 10 anos.    

 (Marcos Lozano) 

En Moncalvo, Quende: a corte do Froilán, caída de 

hai moito.  

(Marcos Lozano)        
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Tres muíños de Quende (Abadín) 

Por Diego Barja, 2º de ESO 

Este foi o muíño da Cubela. Contoume Eduardo 

Díaz, de 81 anos, que pertencía a varias persoas. 

Foi abandonado porque entraron nel e romperon a 

pedra de moer (capa) e non había diñeiro para 

comprar outra. Queimáronlle o  teito.  

 

Por aquí saía a auga pero o río foi desviado do seu 

rumbo.   

 

 

Muíño da Ribeira. Igual ca o anterior, era de varias 

persoas. Abandonouse porque non había diñeiro 

para mantelo, e ademais houbo xente que entrou 

pola noite para roubar o gran  de trigo. 

             

Dentro, roubaron o ferro e a madeira vai 

podrecendo.  

Muíño de Candabade. Tamén de varias persoas, 

abandonouse pola mala relación entre elas. 

Tamén lle queimaron o teito. 

 

Esta era a súa entrada.  
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Na Campá (A Couboeira) 

Por Vanessa Moirón, 2º de ESO 

 

Na Campá vivimos 20 persoas. É unha aldea na que se pode ver perfectamente o abandono de casas e muíños. 

Tamén en Couboeira, a parroquia á que pertence, vai habendo cada vez máis casas abandonadas que 

habitadas, e dalgunhas delas xa non quedan máis que catro pedras. Así lle pasou tamén ao cemiterio vello. Non 

parece que haxa moito interese en coidar ou recuperar as aldeas. Á maioría da xente non lle parece 

importante. Eu creo que se deberían coidar estes lugares porque son o noso pasado e avivan a memoria da 

nosa xente maior. 

Este é o caso do Muíño da Campá, do que non se sabe a data 

de construción (hai veciños que din que pode ter máis de 

150 anos), e aínda que a xente xa non se acorda de velo 

andando, si que se acorda do que os pais e avós lle 

contaron. Para poder localizalo hai que coñecer ben os 

montes da zona, xa que está metido nun buraco e non se 

ve ben a simple vista.  

Para saber un pouco máis deste muíño, falei del con meu 

avó, Urbano López, que ten 76 anos.  

 

-Sabes de cando é este muíño? 

-Non, pero por aí terá uns 150 anos. 

-Acórdaste de velo funcionar? 

-Non, pero lembro algunhas historias que me contaba miña mai ou incluso miña avoa. Contaban que ían co 

millo nunha cesta que pousaban na cabeza desde a nosa casa ata o muíño para moer e facer a fariña, e así 

despois cocer o pan na casa. Disto hai xa moitos anos, porque xa hai  máis de trinta que temos muíño propio na 

casa. 

 

-E que pensas do seu abandono? 

-Pois eu quixera que polo menos alguén se ocupase del e de rozarlle as silvas… Xa non falo de restauralo, 

porque non está a economía para tanto, pero de ser posible, encantaríame velo ben coidado pois é un recordo 

das persoas que xa non están entre nós e fan lembrar tamén o moito que traballaban. 
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No camiño da Furada, no lugar da Caxigueira, temos esta casa en ruínas. Preguntei por ela a Carme, da 

familia propietaria da casa na actualidade. 

-Máis ou menos, cantos anos terá esta casa? 

-Exactamente non o sei, pero máis de cen si. 

-Súa nai tenlle contado historias dela. Podería dicirme algunha? 

-Miña nai naceu no Pouso e casou con meu pai que era da Campá. Un día ela encontrou un home no camiño que 

vai desde a Campá ata o Pouso que lle dixo que había vivir alí, e así foi; pero unhas semanas despois marchou e 

ninguén soubo máis nada del… Outro día que iamos miña nai e mais eu vender os ovos a Vilanova, xa que era 

feira, encontramos un matrimonio que viña para unha voda que se celebraba nesa casa; nós non sabiamos nada, 

que naqueles tempos dedicabámonos a traballar nada máis e pouco se falaba cos veciños, nin sequera sabiamos 

se vivía alguén alí. Despois desa voda, os donos venderon a casa a uns señores de Mondoñedo que a querían para 

gardaren cousas, pois tiñan montes pola redonda. Anos despois, eses señores chegaron á nosa casa un día e 

dixéronnos se queriamos mercar a casa porque eles marchaban para A Coruña cunha filla, e o fillo que quedaba 

en Mondoñedo non quería saber nada dela. Nós mercamos a casa, pero xa estaba como está hoxe. 

-Unha historia ben curiosa. E vostede que opina de que se abandonen casas como a súa aquí, na Campá? 

-Pois dáme moita pena, porque son de xente que eu coñecín… Se a xente pensase no tempo e no esforzo que 

levou facer unha casa e mantela, igual se preocupaba un pouquiño máis por elas. Pero a xente non quere vivir nas 

aldeas, prefire a capital…  
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A casa do Xoio 
Por Xabier Álvarez, 2º de ESO 

Xosé Manuel naceu na Augaxosa (Riotorto). A súa familia, igual que sucede coa maioría das que viven nas nosas 

aldeas, é máis coñecida polo alcume da casa: a del é a do Xoio. Casou cunha muller de Oural e  instaláronse nunha 

casa do pobo; el arrastrou o nome, e a esa vivenda  quedoulle para sempre  “a casa do Xoio”.  

Era un casa con dúas plantas e  faiado. Na planta baixa tiña un corredor ancho polo que saían os carros de esterco, 

unha cociña de lareira na parte dereita e, á esquerda, as cortes. Na primeira planta había un cuarto grande e outros 

máis pequenos, e mais unha escaleira que subía ao faiado. Na parte traseira había unha horta cunha ameixeira, e 

tamén estaba a aira onde se poñía a meda do trigo e asentaban a máquina de mallar. 

Alí tivo tres fillas. Quedou viúvo novo. Unha das fillas  casou para o “lugar de arriba”; outra para o “lugar de 

abaixo”, e María non casou e quedou con seu pai. O Xoio morreu hai corenta anos, e María viviu na casa ata que 

enfermou e marchou cunha irmá. A casa quedoulle en herdanza á que fora casada para o “lugar de arriba” e 

quedou deshabitada. 

Pouco a pouco á casa viñeron as goteiras e fóronlle podrecendo as fiestras. Logo chegou o peor: empezou a 

torcerse para o lado do camiño  que comunica o resto do pobo coa estrada principal. Cada inverno que pasaba, 

torcía un pouco máis, chegando a ser un gran perigo. Por tal motivo houbo que tomar unha decisión: ou amañala 

ou derrubala. A familia optou por derrubala, xa que restaurala custaba moito diñeiro. 

A xente acórdase moito desta casa, xa que era a única na que se conservaba a lareira. Nela afumábanse todos os 

chourizos que se facían na aldea pola época da matanza dos porcos. Pero tamén lle trae á xente outros recordos 

porque estaba pegada ao Teleclub, que foi un local restaurado polos veciños para onde veu a primeira televisión. 

Todas as familias participaron daquela aportando algo das casas: mesas, bancos; incluso os meus bisavós levaron 

dous pupitres antigos que foran da escola que houbera na casa onde hoxe viven meus avós. Como anécdota, podo 

contar que ao ao cuarto grande da casa, o que estivo dedicado a escola ata non hai moitos anos, aínda recibe o 

nome de escola, e meu avó aínda lle chama “o cuarto de Evarista” a unha habitación onde durmía a mestra que se 

chamaba así. 

As xuntanzas no Teleclub fóronse acabando; o nivel de vida ou o cambio de mentalidade coa chegada da 

democracia, foron cambiando. As familias empezaron a comprar as primeiras televisións e outros 

electrodomésticos: lavadoras, neveiras. Tanto da casa do Xoio como da do Teleclub (casa moi estreita, cunha porta 

vermella), só queda isto que se pode observar nestas fotos. 

Casa do Xoio e o casa do Teleclub (porta vermella)  Casa do Xoio (vista de fronte)  
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Pobres camiños! 

Camiño das Abelairas, Quende, anegado pola auga. 

(Marcos Lozano) 

Camiño da Raíña para Caleira, Quende . (Marcos Lozano) 

Camiño de Galgao ao pé do cemiterio (Marcos Lozano) 
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Por Xabier Álvarez, 2º de ESO 

O que facemos co noso medio pode ser bo, malo ou ambas as dúas cousas á vez. Por exemplo, esta imaxe: 

A canteira da Beira do Río vista 

desde Soutoxuane. 

O que observamos a primeira vista é o impacto ambiental que provoca esta canteira no medio da paisaxe ver-

de que tiveron estes pobos. 

Pero creo que o problema máis importante non é o cambio da paisaxe, senón…  

 A cantidade de ruído que se produce ao serrar as pedras para a súa transformación. 

 O po que hai, que lles impide aos veciños abrir as fiestras para poderen ventilar adecuadamente as súas 

casas. 

 A contaminación da auga do río Baos; cando chove, a auga da chuvia vai lavando todo ese material  e 

depositando os refugallos de terra, barro e minerais pesados no río.  

Este último punto paréceme o máis relevante, xa que non debemos esquecer que este río é o que abastece 

de auga o concello de Lourenzá. 

A pesar de todo, sería inxusto se só sinalase a parte negativa; porque sempre se di que o que é malo para 

unha parte, é bo para outra. Polo tanto imos sinalar a parte positiva desa explotación: 

 Quizais sexa a terceira empresa do concello de Mondoñedo en crear postos de traballo. 

 Transformación de materia prima (pedra) en plaquetas de lousa. Grazas a estes materiais, tamén  po-

demos conservar o entorno típico desta zona, tanto nas casas (lousados, zócalos, revestimentos de 

paredes), como en xardíns (carreiros, lastras, chanzos…). Un exemplo témolo no hospital de Lugo 

(HULA), onde podemos observar que as paredes exteriores están forradas con pedra da canteira da 

Beira do Río. 
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Neste caso, dependendo por que parte o miremos, resulta impactante de distinta maneira. 

Visto dende aquí apreciamos que, ademais de estar a auga moi revolta polo que xa expliquei no primeiro pun-

to, os materiais cos que se realizou resultan pouco apropiados para invadir esta paraxe natural; a esa fraga 

chea de castiñeiros, bieiteiros, carballos e moitas especies autóctonas, non lle queda nada ben esa cantidade 

de formigón e cemento que lle puxeron aí no medio; pero dentro do malo, os enxeñeiros acordáronse das 

troitas que se pescan neste río,  e para elas se fixeron estas escaleiras. 

Se o miramos dende o outro lado, o encoro aparenta un lago natural, pendurando por riba das pólas das árbo-

res que medran a cada marxe. 

Tampouco se pode esquecer que debaixo de toda esa auga quedou afundido o muíño de Oural (o meu pobo), 

ao que os veciños, coas quendas establecidas, ían moer o millo e o trigo; tamén quedaron afundidos moitos 

prados de regadío que naquela época eran moi apreciados pola cantidade de cortes de herba que daban para 

alimentar o gando. 

Despois de enumerar o lado negativo, tamén nos queda un positivo: este encoro fixo posible que o concello 

de Lourenzá goce dun abastecemento continuo de auga.  

O denominado progreso e a creación de postos de traballo non se pode producir á conta de destruír o medio. 

Un país que ten respecto por si mesmo debe dar coa maneira de conciliar desenvolvemento e protección.  

O denominado progreso e a creación de 

postos de traballo non se pode producir á 

conta de destruír o medio. Un país que ten 

respecto por si mesmo debe dar coa maneira 

de conciliar desenvolvemento e protección.  



 14 

 

Tardes coa miña veciña 

Por Vanessa Moirón, 2º de ESO 

As persoas maiores debemos respectalas e coidalas coma 

tesouros pois no seu interior gardan miles e miles de historias, 

contos e anécdotas que foron vivindo ao longo das súas vidas. 

Apréndese máis falando con elas ca vendo a televisión.  

Cando falamos destas cousas, a primeira persoa que me vén á 

cabeza é a miña veciña, unha muller de 86 anos que vive co seu 

marido. Na Campá, a aldea onde eu vivo, hai moita máis xente 

velliña ca xente nova: só somos dúas rapazas e vivimos unha 

nunha punta e a outra noutra. Moitas das tardes pásoas na casa 

da miña veciña, falando ou xogando ás cartas. Dela aprendo 

moitas cousas: como era a vida antes na parroquia, como se 

facían as cousas antes da chegada das novas tecnoloxías  e, o máis 

importante, explícame moi ben cantos traballos pasaban as 

familias para alimentaren os seus fillos. Aprendo dela e fágolle 

compañía. Sempre me agradece que vaia, e iso é moi grande: con 

tan só a compañía facer feliz unha persoa… dá que pensar.  

CUMPRIMOS COS NOSOS 

Por Marcos Lozano, 3º de ESO 

Hai quen pensa que nós, os rapaces e rapazas, temos como única obriga 

estudar. Pero, aínda debendo ser esa a principal ocupación, tamén temos a 

obriga de axudarlles ás nosas familias nas tarefas que nos encomendan. Boa 

parte do alumnado do noso centro axudamos nas tarefas do campo, no fogar, 

na granxa… Somos xente comprometida cos 

nosos! 

Tamén nos toca moitas veces acompañar as 

persoas maiores que temos ao redor,  unhas veces da nosa casa e outras de casas 

veciñas, porque botan moito tempo soas… Delas aprendemos o que 

verdadeiramente nos fai falta na vida. Pódese aprender máis nunha tarde cunha 

persoa maior ca nunha semana de exames, porque falan da súa propia experiencia 

e saben os detalles de todas as cousas. Os maiores son os verdadeiros filósofos das 

nosas vidas. 

A min gústame pasar o tempo cunha persoa a quen lle quero moito: meu avó 

Emilio, de 72 anos, ao que tamén lle axudo no que lle fai falta.  

En boa compañía 

Por Diego Barja, 2º de ESO 

Este bo veciño de 81 anos, Eduardo Díaz,  

axúdame a realizar moitos traballos para 

o instituto e tamén me conta moitas 

historias da súa vida . Escoitándoo, o 

tempo pasa moi axiña. 
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Diego Barja 

Marcos Lozano 

Judith Lozano con Pepita, súa avoa e madriña enferma, a quen atende cada 

día co máximo cariño.  
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LEI 3/1983, DO 15 DE XUÑO, DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (D.O.G. núm. 84, do 14 

de xullo de 1983) 

TÍTULO II DO USO OFICIAL DO GALEGO 

Artigo 10  

1. Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. 

Entón Lourenzá, Paraxes 

e Vilameá quedan fóra da 

lei? 

Por que non se cumpre 

sempre?  

Por que non se vela polo 

seu cumprimento?  
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Somos grandes deportistas! 

Por Antonio Cendán (1º de Bacharelato) e Mara Gato (2º de ESO) 

É moita a xente que, dun xeito ou doutro, practica algunha actividade 

deportiva fóra do instituto. O deporte que predomina é o fútbol, tanto 

sala como campo. Boa parte do alumnado lle dedica parte do seu tem-

po, en moitos casos federado nas escolas deportivas e nos clubs dos 

concellos da zona (Mondoñedo, Lourenzá, Abadín, A Pontenova, Cos-

peito...) 

O segundo deporte con máis acollida é o baloncesto, que practica un-

ha ampla maioría das nosas compañeiras nas escolas deportivas de 

Lourenzá, en categorías senior e cadete. 

Outros dos deportes destacados son a natación, o atletismo, a hípica, 

a patinaxe artística e o karate. 
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TCX  Mondoñedo  
Por Xana Rodríguez, 3º de ESO  

O pasado 3 de maio tivo lugar en Mondoñedo un gran 

acontecemento deportivo, a Toxiza Classic Xtreme, que leva 

este nome por se tratar dun adestramento clásico dalgúns 

participantes mindonienses: consiste nunha maratón polos 

montes e montañas de Mondoñedo, pasando pola Toxiza, o 

punto máis alto, a 828 m de altitude.           

Pasa por outro lugar moi coñecido, a Fraga Vella, e pola Pena 

da Roca, outro monte mindoniense. Saíndo da Praza da 

Catedral, os corredores debían realizar un percorrido de 42 

km. Aínda sendo esta a primeira edición da carreira, tivo un 

gran éxito e os deportistas quedaron moi animados para 

próximas edicións.  

Correron rostros moi coñecidos no mundo deportivo de 

montaña. Fernando Arca, veciño de Pontevedra, 

proclamábase campión nesta primeira edición da Tcx.  

Pero tampouco faltaron os ánimos mindonienses na carreira, 

quedando como gañador o local Xoán Rodríguez, da 

parroquia de Santiago de Mondoñedo (Pedrido). Tampouco 

faltou a participación das mulleres nesta dura carreira, 

resultando campioa Quirina Díaz, veciña de Ferrol. 

Grazas á organización do Club de Atletismo de adultos 

Laurentino e mindoniense, puideron dar a coñecer as 

bonitas paisaxes da cidade de Mondoñedo, a pesar dun día 

dunha gran choiva e frío.  
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Descubrindo a música 
Por Irene Cela (4º de ESO) e Marcos Lozano (3º de ESO) 

A vella provincia de Mondoñedo é terra de xente que goza coa música… Fixádevos neste censo que elaboramos 

polas clases: 

Hai moitos compañeiros e compañeiras que aprenderon a tocar varios instrumentos na Escola de Música de Mon-

doñedo: Silvia García, de 1ºESO B, toca o violín e o piano; Pablo Maseda, de 1ºESO B, toca o piano e o violonchelo; 

María Bouso, de 2ºESO B, toca o violín; Iago Barreira, de 4ºESO A, toca a viola e percusión; Carmen Pavón e Ana 

García, de 3ºESO A, tocan o violonchelo; Iván Cabanas, de 3ºESO A, toca o clarinete; Nerea Bajatierra, de 3ºESO A, 

toca a gaita, a pandeireta, o acordeón, o piano e mais canta (aínda que tamén aprendeu en San Miguel); Iria Rivas, 

de 3ºESO A, toca o violonchelo; Alfonso Carballal, de 4ºESO B, toca a viola e percusión; Xemma Muíña, de 4ºESO B, 

toca o violín; Sara Muíña, de 4ºESO B, toca a frauta traveseira; Víctor Fernández, de 4ºESO B, toca a gaita; David 

Vizoso de 4ºESO B, tocaba a gaita; Belén Ramos, de 2ºESO A, toca o violín; Sabela Carballal, de 1ºBAC A, toca o 

óboe e a gaita… 

Por suposto, tamén sabemos quen anda a cantar no coro: Iago Barreira, de 4ºESO A; Alfonso Carballal, Xemma 

Muíña e Sara Muíña, de 4ºESO B; Belén Ramos, de 2ºESO A… 

Tamén nos interesamos polos rapaces e rapazas da Asociación Cultural Osorio Gutiérrez de Lourenzá: Fátima Moi-

rón, de 3ºESO B, canta e baila folclore e toca a pandeireta; Cristian Piñeiro, de 2ºESO B, toca a gaita, a pandeireta, 

o bombo e o tambor; Carmen Picoaga, de 4ºESO B, tocaba a pandeireta de pequena.  

Iván Seco, de 3ºESO A, vai a clases de gaita en Abadín. Xoel Outeriro e Xana Rodríguez, de 

3ºESO A, tocan o tambor e mais o clarinete respectivamente na Gaitaescola de Masma. 

Javier Rodríguez toca va- rios instrumentos (a guitarra, a batería, os timbais e a ma-

rimba) en dúas bandas musicais: Banda musical de Foz e Aires do Padornelo. Sa-

bela Carballal, de 1ºBAC A, toca na orquestra clásica de Xove e na banda 

Penas de Rodas; e Paula Moirón, de 1ºBAC A, toca a gaita e o tambor na 

Gaitaes- cola de Mondoñedo. Dá que ver!  

Javier Rodríguez 



 20 

 

Fátima Moirón, 3º  de ESO  
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Entrevista a Xan Carballal 

Director da Escola de Música de Mondoñedo 
 
Por Pablo Maseda (1º de ESO), Silvia García (1º de ESO) e María Bouso (2º de ESO) 
  
 -A que idade te interesaches pola música? Quen te iniciou? 
-Desde pequeno, non vos sabería dicir... Inicioume, eu creo que dun xeito inconsciente, miña nai. De oíla, desde 
que teño uso de razón. Iso sempre vai quedando. Sorte tedes os nenos que poden escoitar música na casa. 
 
-Que obras musicais marcaron a túa infancia? Cales son os teus compositores favoritos? 
-Ao mellor destacaría “Fantasía para un gentilhombre” na versión de guitarra interpretada por Narciso Yepes. Non 
teño compositores favoritos; cada un ten algo especial que o fai único. 
 
-Cal é o instrumento que máis che gusta tocar? 
-Os instrumentos que máis me gustan son os de corda, porque son os que máis se parecen ao que para min é o 
instrumento perfecto, a voz humana. 
 
-Canto tempo hai que empezaches a dar clase? Onde empezaches? 
-Hai aproximadamente 35 anos, nun colexio de Lugo. 
 
-Como che parece que se vive a música en Mondoñedo? 
-É moi fácil ver que a música ten unha profunda raíz en Mondoñedo. A música da Catedral foi o berce de grandes 
compositores, algúns deles aínda sen descubrir. 
 
-Que te levou a compoñer música para poemas de autores mindonienses e crear un disco? 
-Creo que era unha débeda que tiña con Mondoñedo e coa súa cultura, xa que a xente sempre me acolleu aquí con 
moito cariño. Para min, á parte de ser unha satisfacción e un reto persoal, non hai dúbida de que é tamén unha 
obriga. 
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Dúravos moito un curso! Aínda que, visto agora 

desde o seu remate, parece que setembro aínda 

foi onte… Desde aquela aquí non se parou. Entre 

unhas cousas e outras, fomos complementando o 

traballo académico con actividades moi diversas e 

moi interesantes que nos axudaron a aprender 

máis e a convivir mellor. E tamén a medrar como 

persoas boas e xenerosas.  
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Patricia Martínez, mellor nota na PAU de 2014 

e Premio extraordinario de Bacharelato 
Patricia Martínez, alumna do IES Plurilingüe San Rosendo o curso pasado, obtivo a nota máis alta nas probas de acceso á  

Universidade. Este é o discurso  que pronunciou  nun acto organizado pola USC como homenaxe ao alumnado coas mellores 

cualificacións no Bacharelato e na PAU.  

Podería, e sería prudente, comezar a miña 

intervención desexándovos boas tardes a todos, 

pero creo que para cada un dos presentes este 

momento é máis, máis que unha tarde, máis que 

unha fórmula. É por iso que prefiro invitarvos a 

mirar dentro de vós e pensar no significado de 

todo isto. Quero convidar aos familiares a dedicar 

esas miradas enchidas de orgullo; quero 

convidarvos a vós, compañeiros, a sorrir 

cohibidos, porque no fondo sabemos que só 

somos representantes da loita por un soño; e, 

finalmente, quero convidar a todos os 

representantes da Universidade a ollar de novo 

con tenrura unha escena que se repite cada ano. 

Estar aquí, de pé, diante de todos vós, pode 

definirse ao mesmo tempo e sen contradición 

como unha responsabilidade e como unha 

irresponsabilidade. Unha responsabilidade 

porque me sinto representante de todas as vosas 

horas de estudo, dos vosos nervios, das vosas 

ilusións, da tinta sobre o papel, de bágoas e 

sorrisos. Teño a responsabilidade de plasmar 

nestas palabras cada un deses momentos de 

indecisión, de dúbida, de felicidade e de 

gratificación. Preciso explicar que non somos máis 

que parte dunha xeración superior a  nós 

Nestas liñas teño a obriga de deixar claro que, no meu caso, se estou aquí é grazas a unha educación pública que me abriu as 

portas dese inexpugnable mundo que é o coñecemento, unha educación pública que loita cada día contra a precariedade. E 

diredes... por que é unha irresponsabilidade? Pois porque o máis probable é que non estea á altura das circunstancias e que a 

miña voz non sexa suficiente para facer danzar todos eses sentimentos ao compás da melodía que xa compuxemos todos.  

Cada un de nós iniciou o seu camiño, non hai só dous anos co comezo do Bacharelato, senón moito máis atrás. Iniciamos o 

nosos camiño a primeira vez que sentimos como a curiosidade espertaba so seu sono preguiceiro e comezaba a explorar os 

recunchos do noso ser. Cando un por que interesado fuxiu máis aló da barreira que marcan os  nosos beizos. Cando nos 

deixamos levar pola corrente de información que nos rodea, que se tece ao noso redor e nos dá a vida, como un esqueleto 

que soporta as nosas inquietudes ou como a enerxía que alimenta as nosas ansias de mellorar. Iniciamos esa peregrinación 

dende distintos puntos de Galicia, con distintas metas e obxectivos, con soños quizais distintos ou quizais semellantes 

rebulindo no maxín. Preparamos a nosa equipaxe co imprescindible: unha dose de ganas, unha parte de interese, algo de 

paciencia, moitos soños e grandes expectativas.  
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Ao longo do camiño distintos compañeiros de viaxe entaboaron lazos connosco. Algúns de nós atopámonos con 

acompañantes non desexados, parasitos que se alimentaron do noso temor e dificultaron o noso avance. Non falo de 

persoas senón de sentimentos truculentos. Falo desa sensación na boca do estómago cando as agullas do reloxo avanzan 

incesantes a un ritmo vertixinoso mentres que a morea de folios se nega  a reducir a súa envergadura. Falo da falta de 

confianza que te leva a sentir que os teus pés te guían cara un precipicio sen fin. Falo de impotencia, de ganas de 

abandonar, de renderse ante a atmosfera hostil, ante a presión, as esixencias e, sobre todo, ante as expectativas dos 

demais. Non obstante, aqueles de nós que atopamos pedras no sendeiro decidimos, por unha razón ou por outra, 

continuar. Sería cómodo sentarse, tomar un respiro, deixar a outros o labor que sentiamos sobre os ombros, descansar os 

pés, alixeirar a carga, simplificar os nosos obxectivos. Pero había algo que ningunha escuridade podía facer que 

esquecéramos, tiñamos unha meta ou simplemente entendíamos o valor do propio camiño, esa aprendizaxe que con 

éxitos e derrotas nos ía mostrando o que de verdade importa, que nos ía ensinando valores polos que simplemente valía a 

pena levantar a vista, apertar os dentes e seguir. 

Tampouco foron sinxelas as decisións que tivemos que afrontar. Elixir ante unha bifurcación no camiño. Nesta viaxe non 

existía un mapa á nosa disposición con todas as rutas sinaladas nin un compás orientado cara ao éxito. Tivemos que pechar 

os ollos e escoitar, escoitar a pesar do barullo dos nosos pensamentos desacougados. Escoitar o que nos dicía esa 

pequerrecha voz interior enclaustrada nalgún lugar do noso ser. Escoitar os propios elementos a ambos lados de ambos 

camiños. Non existe só un camiño correcto, é certo, pero sempre está aí un camiño erróneo. O máis probable é que 

nalgunhas ocasións tomásemos aquel sendeiro incorrecto, pero sempre estivemos a tempo de volver sobre os nosos pasos 

e aprender dos nosos erros incluso máis que dos nosos acertos.  

Deixando as dificultades a un lado, ao longo desta ruta tamén tivemos mans amigas que nos animaron a non rendernos 

nunca. Familiares que endexamais perderon a fe en nós, incluso cando nós mesmos a tiñamos esquecida; certos profesores 

que tenderon pontes de sabedoría sobre as incertezas e os misterios; compañeiros que camiñaron ao noso lado e que, 

estean ou non hoxe aquí, seguisen ou non a mesma ruta, teñen o mesmo mérito. Encontramos gratificación na saída dos 

labirintos. Encontramos respostas a esas preguntas que puxeran inicio ao noso camiño. Atopamos madurez tras as horas 

de traballo. Adquirimos experiencia coas nosas decisións. Aprendemos dos demais e, sobre todo, de nós mesmos. Paso a 

paso íamos alimentando esa curiosidade insaciable que nos levara a andar, a mover os pés. Desexabamos ir máis aló. Ver, 

escoitar, sentir máis. Ver por enriba dos muros que debiamos escalar; escoitar palabras novas de significados inda 

descoñecidos; sentir que íamos mellorando a nivel intelectual e, sobre todo, a nivel persoal. 

E agora, tras esta odisea, estamos aquí, sentados. Máis ou menos descansados e relaxados. Estamos en Santiago. Neste 

preciso momento somos conscientes de que cando iniciamos a peregrinación, o noso particular camiño de Santiago, o noso 

obxectivo non era só chegar aquí, non era alcanzar este primeiro andel nin vernos liberados do temor da selectividade. 

Botamos a vista atrás e comprendemos que o obxectivo era tamén o propio camiño. Caer. levantarse, vivir, aprender. 

Coñecer o mundo que nos rodea. Desvelar misterios. Adquirir uns valores que nos definen como persoas. Agora estamos 

aquí e vemos atrás as nosas primeiras palabras, a educación infantil, a primaria, a ESO, o Bacharelato e a PAU entendemos 

que este non é o fin. É o comezo. O punto de partida dun camiño que non acabará nunca. Nunca a curiosidade humana 

será saciada por completo e nunca os nosos pés deixarán de pedirnos que camiñemos. Estamos aquí de novo, na liña de 

saída. Con millóns de preguntas sen resposta. A día de hoxe temos novos valores e novos coñecementos que constitúen a 

equipaxe da nova peregrinación que nos espera. Enfronte de nós álzase unha nova bifurcación con centos, miles ou millóns 

de sendeiros. Bos e malos. É momento de seguir, seguir coa gratificación de saber o que levamos camiñado e coas 

esperanzas de atopar unha viaxe de novos retos, ilusións e metas. Metas que sempre estarán máis aló de nós. 

Para finalizar a  miña intervención quero insistir en que a ferramenta máis poderosa para cambiar o mundo é a educación, 

esa forza que nos guía nun mundo inabarcable, que debuxa unha sociedade mellor, dá paso á igualdade, fai fronte ás 

inxustizas e nos abre as portas do progreso. Unha educación que esperta potenciais agochados naqueles que a reciben e 

que debe estar en mans de todos. Ninguén debe ser privado dunha educación de calidade que lle permita ver con 

plenitude e comprender aquilo que o rodea. De igual forma quero dar as grazas, grazas a todos os que nos acompañaron 

nesta primeira toma de contacto coa realidade. Moitas grazas porque sen vós hoxe non estariamos aquí.   
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Celebramos o magosto 
Por novembro organizamos un lindo magosto, que acompañamos cunha saída ao Campo do Oso para buscar 
cogomelos. Entre unhas cousas e outras, trouxemos ao centro as cores, os olores e os sabores do outono. 
Aprendemos cousiñas, comemos, cantamos… Con el botaba a andar o novo ENDL do noso instituto. 

O magosto é unha celebración popular organizada no tempo da recollida das castañas. Tiña lugar ao redor 
do 1 de novembro. 

Na cultura céltica o 1 de novembro marcaba a data do remate do ano, o paso do verán ao inverno, o tempo 
no que a vida se encolle do exterior ao interior da casa, a carón do lume da lareira. Era a festa que nesa 
cultura chamaron do Samaín: o tempo no que abría a porta do Sidh, do Alén, do lugar onde moraban os 
mortos para que aquelas persoas que tiñan deixado este mundo puidesen comunicar outra vez coas que 

aínda non o tiñan deixado. 

O Magosto que perdura na tradición galega arrastra o resón dunha celebración propia antiquísima,  irmá 
doutras celebracións europeas nas que está presente “a quintana dos vivos e a quintana dos mortos”.  Era 
unha festa de orixe pagá, relacionada coa fecundidade e co folclore do lume que marcaba o paso dos ciclos 

agrícolas, como símbolo do peche do ciclo solar. Pero sobre todo tiña relación co tempo dos defuntos. 

                         Atendédelles ben, que as castañas falan! 

Hai distintas teorías sobre a etimoloxía da palabra magosto. Pode derivar do latín magnus ustus, que  

querería dicir ‘gran fogueira’ e que marcaría o cambio de estación; tamén pode ter a súa orixe en magnus, 

que significaría ‘grande’ pero tamén ‘mago’.  Outras opinións apuntan á orixe celta da palabra.  

Alumnado de 4º de ESO e 1º de Bacharelato no Campo do Oso  
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As castañas son castañas,  
os ourizos son ourizos; 

os ollos da túa cara  

para min son dous feitizos!  
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A Reserva Integral de Muniellos 
O alumnado dos Ciclos de Agraria visitou no mes de 

novembro a Reserva Integral de Muniellos que ocupa unha 

extensión de 2.695 hectáreas de terreo arboredo no 

concello de Cangas de Narcea (Asturias). Fixo un itinerario 

guiado por traballadores da Reserva, duns cinco 

quilómetros.    

Sotavento 
Nos meses de novembro e xaneiro, 

o alumnado de 2º de ESO, 4º de ESO 

(Bioloxía e Tecnoloxía) e os ciclos da 

Agraria visitaron o parque eólico 

experimental Sotavento, onde 

aprenderon sobre fontes de enerxía, 

eficiencia e aforro enerxético.  Na 

foto, dentro da vivenda bioclimática.  

A Coruña 
O 1 de decembro, o alumnado de 1º e 2º de ESO asistiu  á representación teatral de "A Christmas Carol" e visitou 

o Aquarium Finisterrae e a Domus. 
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Teatro 
Ricardo Frazer acudiu ao centro para achegarnos á Literatura con 

maiúsculas a través de Tempestades. 

Belén e Operación Quilo 
O alumnado de Relixión Católica fixo un belén 

con material de reciclaxe: cortizas, teas, la, 

cápsulas de café, paus... E como en anos 

anteriores puxémonos en contacto co banco 

de alimentos de Viveiro para organizar a 

Operación Quilo. 

O Apalpador 
Recibimos a visita do Apalpador e da súa xente, que quedaron en volver este ano. Desta vez falou dos 

aspectos negativos da sociedade de consumo e deixounos un sitio onde ver produtos que se comercializan 

no noso idioma. O Apalpador évos moi listo. Quen queira entender, que entenda. 
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Vén o Apalpador dicirnos 

NÓS AO NOSO! 

O NOSO 

non era confundir 

lecer con consumo 

nin vacacións 

con centros comerciais! 

O tempo libre 

debe axudar 

a facernos libres! 

Di o Apalpador 

RECUPEREMOS O QUE NUNCA 

DEBEU QUEDAR ATRÁS 

A relación co mundo que nos rodea 

Coa xente. Coa vida! 

Sintamos 

O airiño na cara 

A chuvia nas mans 

O descanso ao abeiro da pedra 

A mansa tranquilidade 

dun carballo 

Unha conversa á raxeira 

A enerxía do río, do mar 

Do monte! 

Di o Apalpador 

De onde eu veño 

 OS FROITOS DA TERRA 

       SON AGASALLOS! 

  DE HABER OUTROS… 

 QUE SEXAN en galego! 

http://www.agasallo.eu 

http://www.agasallo.eu
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Viaxamos a  

Andorra 
Os días en Andorra foron fascinantes! 

A nosa xornada comezaba cun 

almorzo ás 7:30 da mañá. A 

continuación, iamos a unha clase de 

esquí e practicabamos ata o peche 

das pistas, sen parar máis que para 

comer. Despois, tempo libre! 
 

Celebramos o Día 

da Paz 
Durante o segundo trimestre, 

conmemoramos o Día da Paz 

estudando o comercio xusto e 

facendo unha chocolatada solidaria, 

que se combinou con lecturas de 

poemas sobre a paz en distintos 

idiomas. 

O debuxo do cartel elaborouno Elena 
Ying Cabo (1º de ESO). 
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Visitamos As Pontes 
No mes de febreiro, o alumnado de 3º de ESO visitou as instalacións da central térmica de ENDESA e o lago das 

Pontes. 

A reciclaxe de materiais e de roupa foi o punto de partida para a celebración do Entroido. Cada grupo 

creou a súa comparsa e despois participamos nunha festa que que tivo lugar no salón de actos. 
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Flora e fauna nos lousados de Mondoñedo:  

unha historia de amor 
O alumnado de Agraria deu un paseo moi especial por Mondoñedo o 28 de febreiro. O gran intérprete do 

patrimonio e guía da natureza Fernán López, da empresa Rutas Vivas, amosou a cidade desde os seus lousados 

partindo de textos de Álvaro Cunqueiro. Para trasladarnos tan fermosa visión contou coa colaboración da artista 

Mariana Roura, que conseguiu cos seus debuxos baixar os lousados ao chan.  

No recibidor do noso instituto quedou a lembranza viva da actividade: seis lousas pintadas na ruta nas que se 

pode ver a vida vexetal e animal que coroa as nosas casas e as nosas paredes. Como se pode ler na placa 

conmemorativa do acto no que se inaugurou a presenza entre nós destas seis xoias,  a súa autora e mais o 

organizador da ruta estiveron acompañados esa tarde polo cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Reigosa, a 

quen lle foi dedicada a ruta. 
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A Rosalía 
 O 24 de febreiro volveron ao centro as primeiras flores que 

anuncian a primavera, este ano máis adormecidas ca outros! 

Con elas, e coa Alborada na gaitiña de Raúl Hermida, 

espallamos na entrada do instituto o alento lírico de Campanas 

de Bastabales e o denunciante de Pra A Habana! Rosalía, 

sempre vixente, sempre viva… 

Un ano máis participamos na homenaxe a Álvaro Cunqueiro. Este ano o vello Sinbad petou á porta da nosa 

memoria e levounos por mares marabillosos. Xana, Marcos, Mara, Silvia e Pablo dixeron ao final da lectura: 

“…Quen queira saber como acaba esta historia, que lea, que lea moito; e que escoite, e que fale tamén: así 

nolo reclama a vella provincia de Mondoñedo, de onde somos, que tan ben soubo conservar a identidade 

galega que nos dá o ser”. 

A Álvaro Cunqueiro 

“Sinbad amosou a Sari unha estampa na que viñan mui pintadas dúas naos…” 
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A Leiras Pulpeiro 

O 6 de marzo a plataforma cidadá Comarca de Mondoñedo Unida organizou a Xornada da 

Lembranza en homexaxe ao médico, poeta, lexicógrafo e etnógrafo Manuel Leiras Pulpeiro 

(Mondoñedo, 1854–1912), na que participou o noso centro. De ideais galeguistas e anticlericais, 

Leiras formou parte do republicanismo federal. Foi unha persoa consecuente cos seus ideais laicos 

ata o final da súa vida. Como di o cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Reigosa, “proba de que 

Leiras Pulpeiro foi, sobre todo, unha boa persoa é que era coñecido como “o médico dos pobres”; 

endexamais deixou de atender, e mesmo de auxiliar economicamente para mercar as medicinas, a 

quen precisase dos seus servizos. Non sorprende entón que na homenaxe que se lle rendeu en 1921, 

custeada por mindonienses residentes en Arxentina, se lembrase nun epitafio sobre a súa tumba que 

“Amou a verdade e practicou o ben”. 

 

“Tirou o vento unha rosa / no medio dunha lameira; / 
moitos a viron caída, / naide  se achegou pra erguela!” 
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Os Ancares 
O alumnado dos Ciclos de Agraria 

realizou no mes de marzo unha 

visita á Reserva da Biosfera de Os 

Ancares Lucenses e Montes de 

Cervantes, Navia e Becerreá. Saíu 

de Piornedo e foi ata Porto 

Ancares e á aldea de Balouta, 

pertencentes xa ao concello 

leonés de Candín. 

Lucus Augusti 
Polo mes de marzo o alumnado  de Francés de 1º de Bacharelato foi de viaxe a Lugo para asistir á representación 

teatral de Le malade imaginaire de Molière.  

Ao remate da obra, deu unha volta pola muralla e logo foi manger ás Termas. Despois visitou o MIHL (Museo 

Interactivo da Historia de Lugo) no que viu algunhas exposicións, e tamén unha proxección sobre a orixe e a 

evolución ao longo do tempo das distintas etapas que constitúen a historia da cidade. 
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Asistimos ao teatro e 

andamos o Camiño 

de Santiago 
O 7 de abril o alumnado de 1º e 2º de 

Bacharelato asistiu á representación 

de Frankenstein no Teatro Principal de 

Santiago. Pola tarde, realizou unha visita 

guiada ás cubertas da Catedral. 

 

Os días 8 e 9 de abril o alumnado de 

1º de Bacharelato fixo dúas etapas 

do Camiño a Fisterra, 

concretamente Olveiroa-Cee e Cee- 

Fisterra. 

  

Viñéronnos falar á biblioteca 
No terceiro trimestre, na biblioteca desenvolvéronse varias charlas relacionadas coa paisaxe. Con Arte nos 

espazos naturais, Fernán López explicoulle ao alumnado de 2º e 3º de ESO a relación do ser humano co medio. 

Antonio Reigosa falou das lendas e mitos da zona ao alumnado de 4º de ESO e 1º de Bacharelato. 
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Festexamos o Día do Libro 
O 23 de abril premiouse a xente que le con caixas-libro, e o club de lectura coa charla do ilustrador Xosé 

Tomás, con quen compartimos opinións acerca do seu libro Nómades. 

Visitamos Asturias e Narón  
No mes de maio o alumnado dos Ciclos de Agraria realizou unha visita a Asturias. 

Pola mañá foi á planta de ENCE en Navia, e pola tarde percorreu o Xardín Botánico Atlántico en Xixón, un 

museo vexetal especializado na vexetación dos territorios atlánticos. 

Convidados pola Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA), coñecemos a Fundación Terra 

de Trasancos - Cooperativa Santa María do Val (Narón), que promove o desenvolvemento social, cultural e 

económico da bisbarra. 
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Mondoñedo foi poesía 
Participamos na segunda edición de Mondoñedo é poesía, actividade 

que coincide coa  celebración da festa e feira das Quendas e que tivo 

lugar o 1 de maio. Convertémonos varios días antes en poetas e 

creamos algúns textos curiosos, insólitos, suxestivos; outros, 

emocionantes e sinceros. Tamén intentamos debuxar a poesía, que é 

unha cousa ben chocante! Logo, todo o noso traballo foi exposto no 

Auditorio Municipal no Tendal da Poesía que se organizou para a 

ocasión.  Ademais, Mara Gato e Irene Cela participaron na lectura 

pública de poemas que encheu a cidade de palabras: palabras 

fermosas, palabras tristes, palabras alegres, palabras rebeldes, 

palabras máxicas voando polas rúas na primeira tardiña de maio… As 

nosas compañeiras leron textos de Manuel Leiras Pulpeiro, Antonio 

Noriega Varela, Aquilino Iglesia Alvariño e Álvaro Cunqueiro. Mara, 

ademais, botou a andar o seu primeiro poema, que tanto emociona a 

Irene. A poesía, a lingua nosa como ferramenta literaria, ten futuro! 

Miña terra,  

lugar onde nacín  

lugar onde me criei  

lugar onde xogo  

lugar onde xoguei  

lugar que nunca olvidarei.  

Miña terra  

ten de todo  

ríos, mares , montes e fontes.  

Correde neniños, correde.  

Aproveitade que xa pouco queda.  

Falade, falade,  

non deixedes escapar a oportunidade.  

Oíde, oíde,  

oíde como baten as ondas.  

Oíde, oíde,  

oíde como roxe o mar.  

Oíde, oíde,  

non a deixedes escapar.  

Non marchedes nunca,  

quedade, quedade,  

defendede a miña terra  

por riba de todo e con liberdade.  

 Lugar onde nacín 

 lugar onde me criei  

lugar onde xogo  

lugar onde xoguei.  

Non a olvidedes,  

a lingua digo!  

Falade, falade  

sen repouso,  

sen amigo.  

Non olvidedes nada.  

Esta terra é miña,  

é vosa.  

Compartídea,  

pero nunca a perdades.  

Gardádea coma un tesouro  

no voso baúl das verdades.  

Mara Gato Vilaseca, 2º de ESO 

As ras saltaban 

sobre os nenúfares de teflón. 

As ras saltaban 

sobre a súa calor. 

A min fanme chorar. 

As ras saltaban como o meu 
afán. 

As ras sentían alegría verde 

durmían como un meniño novo. 

Vénlles a lúa falar.  

Elena Ying Cabo, 1º de ESO 

 

 

 

 

Judith Lozano, 4º de ESO 

Será cega a abelá 

cando a árbore abandone. 

Todos caemos mudos 

por non dicir 

a súa causa.  
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Participamos no Correlingua 

O 5 de maio participamos no Correlingua en 

Ribadeo.  

Natalia, Lidia, Eugenio, Mara e Xana quedaron 

entre os tres primeiros clasificados en diferentes 

categorías.  

Visitamos a Granxa 
En maio, 4º de ESO foi á Granxa, onde se 

realizou unha xornada de portas abertas 

para dar a coñecer a FP que alí se imparte e 

os traballos que se realizan. 
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Participamos nun obradoiro de dieta mediterránea 

En 3º de ESO participamos 

nun obradoiro sobre dieta 

mediterránea. Recibimos 

información sobre o tema, 

preparamos uns petiscos e 

rematamos cunha clase de 

zumba. 

Visitamos Salas 

O alumnado de Tecnoloxía e Bioloxía de 3º de PDC, 4º de ESO e 1º de Bacharelato visitou as 

instalacións de Danone en Salas (Asturias). 
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Convocamos o IV Concurso de microrrelatos Se o 

vello Sinbad volvese centrándonos no tema das 

Matemáticas.  Participou maioritariamente o 

alumnado de ESO. Ao peche desta edición, aínda 

non se sabía quen gañara. 

Celebramos o Día das Letras Galegas 

 

Letras Galegas  

2015 

Xosé  

Filgueira Valverde 
 

(Pontevedra, 1906-1996) 

O Círculo de Mondoñedo cedeunos 

varias primeiras edicións de 41 libros 

relacionados con Galicia e autores, 

historiadores e arqueólogos 

mindonienses para facermos unha 

exposición na biblioteca. Entre eles 

atopamos Los precursores de 

Murguía, unha 2ª edición de A 

tecedeira de Bonaval, de Antonio 

López Ferreiro, dous libros de 

Concepción Arenal e a Revista 

Regional “De Ciencias, Letras, Artes, 

Folk-Lore, etc.”,  na que se pode 

observar unha corrección manual 

realizada por Manuel Leiras Pulpeiro. 

Espuxemos libros na biblioteca 

IV  

Bailemos, ai ledas,  

raiar de San Johán,  

so ramos d´estrelas,  

nas portas do vran.  

Bailemos, doncelas, 

 na crara mañán,  

nas portas do vran,  

cantar de quincelas.  

Bailemos, ai ledas, 

 raiar de San Johán,  

cantar de quincelas,  

fogueiras no chan.  

Bailemos, doncelas,  

na crara mañán. 

(SEIS CANTIGAS DE 
MAR IN MODO ANTICO, 
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Entrevistamos a especialistas en Física 

Por Patricia Sanjurjo, Sabela Carballal e Braulio Casabella (1º de Bacharelato) e Nerea Bajatierra (3º de ESO) 

-En que consiste esta xuntanza? 

-Reunímonos periodicamente a metade de camiño exacto entre ambas capitais, aproximadamente a 1 h 37 min.  

-Quixeramos coñecer a súa opinión sobre temas dos que xa nós temos noticia… Por exemplo, que importancia lle 

hai que dar ao Bosón de Higgs? 

-É a partícula estrela do momento e a última descuberta, aínda que se pensa que quedan máis por descubrir. 

-Que opinan sobre o gato de Schrödinger?  

-Trátase dunha imaxe que se creou para intentar rexeitar a dificultade que implica a mecánica cuántica en relación 

á vida cotiá. Ten unha parte filosófica, porque fala de adaptar unha forma de pensar que sexa compatible coa 

realidade. A mecánica cuántica axuda a pensar, e iso e as razóns filosóficas crean paradoxos. Existe unha realidade 

cando hai un espectador; de non haber espectador, non hai realidade.  

-E en concreto, que é o que estudan? 

-Todos nós amamos a mecánica cuántica e a teoría da relatividade. Estudamos os conflitos que se crean ao 

xuntalas. 

-Gustaríanos coñecer tamén a súa opinión sobre a teoría das cordas. 

-É unha teoría cunha estrutura “bonita”, simétrica. Hai un prexuízo físico que di que todas as teorías “bonitas” 

teñen que ver coa realidade; polo tanto, a simetría non é unha casualidade. Non é doado atopar teorías simétricas 

que resistan ataques teóricos. Non está demostrada nin está falseada, pero esta teoría universal é a chave para 

avanzar e unir a teoría da relatividade coa mecánica cuántica de xeito natural, pois se non se xuntan non funcionan. 

-Que lles parece a serie televisiva The Big Bang Theory? 

-Todos os personanxes teñen personalidades que existen na realidade dos físicos; os conceptos dos que falan son 

reais, pero non entran a fondo en coñecementos científicos. Nese aspecto poderíamos dicir que se trata dunha 

serie bastante divulgativa. 

Pois nós rematamos coa sensación de termos coñecido ao mesmo Sheldon Cooper… Curiosidade científica 

satisfeita! 

Este curso reuníronse no noso centro 

profesores de Física das Universidades 

de Santiago e de Oviedo, especialistas 

en materia de partículas. Atizounos a 

curiosidade e atrevémonos a facerlles 

unhas preguntiñas.  
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Este ano tamén participamos na terceira edición do Reto semanal. Durante dez semanas aceptamos os desafíos 

propostos. 

Durante o ano, ademais, o departamento de Orientación organizou numerosas actividades nas que 

tamén participamos. 

Fixemos obradoiros organizados polo CIM do Concello de Mondoñedo para alumnado de 1º, 2º e 4º 

de ESO nos que traballamos sobre IGUALDADE, HABILIDADES SOCIAIS e VIOLENCIA DE XÉNERO. 

Realizamos actividades do PLAN NAVEGA CON RUMBO no salón de actos do instituto para o 

alumnado de 1º e 2º de ESO e participamos nos ENCONTROS DA USC 2015, visitando a Universidade 

co alumnado de 1º e 2º de Bacharelato. Tamén levamos a cabo as actividades do PLAN DIRECTOR 

PARA A CONVIVENCIA E A MELLORA DA SEGURIDADE NOS CENTROS EDUCATIVOS, impartidas por 

especialistas da Garda Civil, coas conferencias sobre VIOLENCIA DE XÉNERO, NOVAS TECNOLOXÍAS, 

ACOSO ESCOLAR e DROGAS E ALCOL. 

Reto semanal 



 44 

 

O ENDL iniciou este ano unha nova etapa. Ademais de procurar cumprir coas funcións que nos corresponden 

quixemos facer do alumnado o principal protagonista das iniciativas que puxemos en marcha.  

Xa desde os primeiros días do curso sentimos como medraba a simpatía polo noso traballo. Pouco a pouco foi 

medrando tamén a iniciativa da xente noviña que, recreo tras recreo, nos afalaba sen descanso. Poder contar 

cunha aula fixa como lugar de reunión foi esencial para lograr a capacidade de convocatoria que se logrou. A aula 

do ENDL, aberta de 12:00 a 12:30 case todos os días do curso, foi un febril fervedoiro de ideas, de datos, de 

propostas. De alegría e de proxectos, que nos encantan, e sempre co noso idioma como guía e como obxectivo.   

A pesar do pouco tempo co que contamos, foise 

consolidando o grupo. Por iso nos pareceu 

importante poñerlle un nome propio que se 

axustase ao seu carácter. Buscamos aínda ben e 

demos con el coa chegada do ano novo: decidimos 

chamarlle Ollomao. Pola forma e polo fondo, polo 

lindo nome e por designar a marabillosa cunchiña 

que habita entre nós desde antigo. E de paso 

decidimos tamén buscarlle o mellor padriño á 

criatura: Antonio Reigosa. Pensamos entón na 

posibilidade de chamarlle tamén así á aula de 

reunións, iniciando deste xeito a vía para dotar de 

nomes propios as aulas do centro. Aproveitamos a 

presenza de Antonio Reigosa noutra actividade do 

equipo para inaugurar a colocación da placa co 

nome que xa circula de boca en boca: Ollomao, o 

ENDL do IES San Rosendo, aberto a todo o mundo 

para sumar iniciativas que apoien o uso do noso 

idioma e o ergan grande entre nós, dentro e fóra 

do instituto.  “Contra o meigallo do galego, a 

virtude do ollomao”, dixo o noso padriño. Aí 
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Amuletos e reliquias: Ollomao 

A esta cunchiña, que é o opérculo dun múrice (en palabras 

intelixíbeis, a válvula ou tapa dun caracol mariño), chámanlle así 

(ollomao) porque se cre que repele o mal de ollo, pero é un 

amuleto internacional que mesmo na India é apreciado e recibe alí 

o nome de ollo de Shiva. Pero sen saír de aquí, tamén se lle 

chama ollo de boi vidal, ollo de boi mariño, boimar, faba mariña, 

embigo de Venus, embigo mariño e ata a relixión cristiá, tan 

aproveitada ela, non quixo ser menos que a hindú, por iso tamén 

se lle chama ollo de Santa Lucía.   

Ademais desa propiedade máxica de repeler o mal de ollo (hai 

quen di que os seus efectos repelentes caducan pasado un tempo), 

en tempos utilizábase para botóns de prendas de vestir como por 

exemplo camisas e tamén se adoitaban poñer nas tempas para 

aliviar a dor de cabeza. Hoxe engástase para adornar pendentes, 

aneis, colgantes e toda clase de xoias e bixutería. 

A xente que estuda a física cuántica di que a súa estrutura está 

relacionada co número áureo e a divina proporción.    

Outra das súas características, que fai que o seu halo máxico se 

eleve,  é que aparece soamente en determinadas praias e as que 

están a carón desas determinadas, non reciben a visita das 

cunchiñas por moito que un se empeñe en procuralas. 

(Texto remitido por Isidro Novo, 

Lugo. Abril de 2015) 
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Entrevistamos a Antonio Reigosa, o noso cronista 

Por Xemma Muíña e Rocío Rego, 4º de ESO 

Quen é este home de Zoñán que se chama Antonio Reigosa, escritor e cronista oficial de Mondoñedo? Quixemos 

falar un pouquiño con el porque moitas veces a xente máis próxima a nós é tamén a máis descoñecida.  

-Quen é Antonio Reigosa? Que nos podes contar sobre a túa nenez e a túa adolescencia? 

-A miña nenez e adolescencia xa quedan un pouco afastadas no tempo pero lembro todos aqueles anos como se 

fosen recentes, primeiro na escola de Zoñán e logo no IES de Mondoñedo. Foi un tempo feliz, a pesar de que a 

min nunca me tardaban as vacacións, sobre todo as de verán, pois iso significaba ter moito que traballar. Daquela 

eramos moitos os nenos e nenas da aldea, por tanto, tamén xogamos e festexamos moito. Quédame esa 

memoria dun mundo que se foi, co bo e o malo, que de todo había. 

-Como e por que comezaches a escribir? 

-Nunca sei como responder esta pregunta. Supoño que non hai unha razón única nin especial senón máis ben que 

ao ir descubrindo a literatura foi nacendo en min a necesidade de contar. Escribir non é máis ca deixar proba do 

que un, nun momento dado, quere ou ten necesidade de contarlles aos demais.  Un día pénsalo, outro inténtalo 

e así, sen te decatar, vaslle collendo o gusto. 

-Contas con máis de 40 textos literarios ou de investigación, cal é o máis especial, ao que máis cariño lle tes? 

-Todos teñen unha razón, unha motivación, na orixe. Hai moitos destes libros que son produto do traballo en 

equipo, outros naceron porque me apetecía contar esa historia, que non me esquecese. “Memorias dun raposo” 

pode que sexa o máis especial porque lembro que o escribín de seguido, tendo moi claro o que quería contar. 

Ademais foi o primeiro libro de meu publicado. 

-Que se sente ao ser nomeado cronista oficial da cidade de Mondoñedo? 

-É un galano que che fan, unha satisfacción ver que hai veciños e veciñas do lugar onde te criaches que cren que 

aportas algo ou que podes facer polo bo nome de Mondoñedo. Sinto agradecemento e responsabilidade, pois sei 

que en Mondoñedo hai varias persoas que o merecen e se cadra debera ser algún ou algunha destas persoas a 

elixida. Procurarei que non se arrepintan de terse fixado en min. 

-Coñecemos a túa páxina web www.galiciaencantada.com , por que decidiches creala e que nos ofreces nela? 

A web Galicia Encantada naceu hai 10 anos para aproveitar as inmensas posibilidades que ofrece internet como 

vehículo de difusión da cultura e da literatura popular tradicional. Foi e quere seguir sendo un libro aberto, 

sempre en proceso de ampliación, un espazo para compartir o que se sabe e o que se queira aprender. A cultura 

popular non forma parte dos programas de estudo nin goza do prestixio da cultura das elites. Mais existe, vive 

con nós, por tanto, temos a obriga de pregoala e coñecela. Galicia Encantada é un altofalante da cultura e da 

lingua popular de Galicia. 

-Cales son os teus proxectos de futuro? 

-Máis ca proxectos novos, o que pretendo é consolidar aqueles nos que levo traballando varios anos, tanto desde 

a sección de Literatura de Tradición Oral da AELG como desde a web. Agora, ademais, teño unha obriga especial 

con Mondoñedo así que tratarei de aportar algo á miña terra natal. E a ver se queda tempo para escribir algunha 

historia, para ler, para viaxar… 

http://www.galiciaencantada.com/
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Ao longo do curso, realizamos numerosas actividades nas que expresamos a nosa creatividade. Xa que este ano 

Bibliomerlín tratou o tema da paisaxe humanizada, moitas das que desenvolvemos procuraron responder a esta 

idea. Ademais, continuamos co noso compromiso coa reciclaxe e reutilización de materiais. 

En 4º de ESO deseñamos estes bonecos, que nos deron bastante xogo! 
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Participamos nun obradoiro de 

marcapáxinas creados con 

material reciclado e baseados 

en ditos tradicionais galegos.  

No Nadal, elaboramos adornos nos que o aproveitamento de 

materiais de distinto tipo fose a tónica común.  

O alumnado de Relixión Católica fixo postais 

e coellos de Pascua con material reciclado.  

O alumnado de 1º de ESO 

recolleu, identificou e clasificou 

plantas do noso contorno para 

elaborar estes herbarios. 
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O alumnado de Informática de 4º ESO e de TICS de 1º Bacharelato realizou traballos de edición de imaxes. 
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En Plástica, deseñamos cómics. 

Por Carla Díaz e Mohcin Hammouch (4º de ESO) 
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Por María Díaz e Rocío Rego  (4º de ESO) 
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Por Víctor López e Laura Peteira (4º de ESO) 
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Por Irene Cela e Melanie Lorigados (4º de ESO) 
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Books in Images 

Students explained the English books they read by means of an image. Here are some examples: 

Este é un traballo sobre o outono de Víctor López (4º de ESO) para Lingua Castelá. 
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Nos distintos clubs de lectura que se levan a cabo no centro traballamos partindo de libros en galego, inglés e 

castelán, sobre os que elaboramos distintos traballos que suxiren as obras lidas. Por exemplo, recitamos os 

poemas de Rosalía que máis nos gustaron e convertémolos en vídeos para renderlle homenaxe á autora. 

Tamén fixemos outros traballos. Os seguintes son unha mostra. 
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Vestido de novia, 2a parte 

Quedaban dos semanas para la celebración de la boda. Sophie estaba confusa. Desde la noche de Fin de 

Año algo se había removido en su interior algo que podría llamarse amor. 

Cada día le atormentaba más la idea de decepcionar al hombre que había confiado en ella, el que 
había respetado su decisión de no hurgar en su pasado. Ahora, con él se sentía protegida, incluso había 
empezado a comer y dormir bien. Le aterrorizaba pensar en una nueva huida, en tener que enfrentarse 
ella sola al mundo otra vez. 

Un par de días antes de la boda, mientras se probaba el vestido que iba a llevar, se sintió muy culpa-
ble y decidió descubrirle a su futuro marido su verdadero nombre y su pasado, asumiendo todas las conse-

cuencias. Ella no era la misteriosa mujer Marianne Leblanc, sino la fugitiva Sophie Duguet. 

Cuando le contó la verdad al sargento, este se quedó totalmente desconcertado y horrorizado. Acto 
seguido, abandonó el apartamento de Sophie sin poder pronunciar una palabra. Una vez que llegó a su 
casa empezó a recabar información sobre la tal Sophie Duguet, ya que había muchas cosas que no le cua-
draban. Según ella, la policía llevaba meses buscando su paradero y había puesto en marcha muchos re-
cursos, entre ellos la prensa que había difundido la noticia por los medios de comunicación. Sin embargo, 

a él ni ese nombre ni esos asesinatos le sonaban. Tras buscar en las bases de datos a las que tenía acceso 
por ser sargento, descubrió que Sophie no era una asesina sino una joven que tras la muerte de su marido, 
había ingresado en un centro psiquiátrico, donde la estaban sometiendo a un tratamiento. En el informe 
constaba que Sophie padecía un trastorno que le hacía deformar totalmente la realidad. Tras las indaga-
ciones, el sargento habló con Sophie, le contó la realidad y la convenció de que debía ingresar en el centro 
para seguir el tratamiento y curarse. Ella aceptó. A partir de ese día, Sophie comenzó a sentirse cada vez 
más reconfortada al ir asimilando que todos los cadáveres que habían ido apareciendo a su alrededor eran 
producto de su imaginación. Ella nunca mató ni a Leo ni al banquero ni siquiera a Véronique. 

El sargento siguió visitando muy a menudo a Sophie y entre ellos cada día se iba reforzando más el 
sentimiento amoroso y la necesidad mutua. Esta situación se mantuvo así durante unos dos años, hasta 
que el médico les comunicó que le iban a dar el alta a Sophie, pues consideraba que se encontraba prepa-
rada para regresar al mundo exterior y estaba concienciada de que necesitaba ese tratamiento para llevar 

una vida normal. 

Una vez que salió del centro, el sargento la acogió en su casa y empezaron a convivir. Sophie contó 
con todo el apoyo de él, que la animó a seguir cursos de reciclaje. Al cabo de un tiempo consiguió un tra-
bajo en una empresa y decidieron casarse. Sophie utilizó en la boda el mismo traje de novia que la impulsó 
a revelarle la verdad al sargento. A partir de entonces ella consideró siempre ese traje como el símbolo de 
su liberación y de la recuperación de su cordura. 

Ángela van der Mel, 3o de ESO  
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Xente de noso 

PENEDO NUNCA FALLA 

Marzo, 1976. 

No bar de Pedrido, ao carón da barra coma todas as tardes, Penedo anda a lear coa señora Margarida. Como é xoves, toca 

con Margarida. Venres, coa Florentina. O sábado tocaría ir onde as señoritas. Sempre dicía Penedo: “Esas son as miñas”. 

Xunto a Pepe e Prudencio, tocaba noite de esmorga. Pero non era nada novo, xa era costume. Trou-

lar, rebuldar, ruar, bourear, divertirse, rexoubar, brincar, e ata mesmo truar, eran para Penedo palabras coñecidas. Palabras 

que marcaban a súa vida. Así que se vestiu de gala. Xa non sería un xoves calquera: converteríase nun xoves abraiante. 

Prudencio e Pepe non ían de traxe, pero botaran un recendo por riba deles que os marcaba. Atraían todas as mozas. Todas 

as que non os coñecían, claro. Esa era outra. Eran coñecidos en todas as casas. No bar de Pedrido era costume oílos ás tantas 

da mañá festexando, aínda sen saberen o que. 

Pepe tiña un fillo dunha anterior relación. Por iso di que non quere saber nada de relacións de máis dunha noite, así que 

sempre que anda de festa vai ás señoritas e encontra unha nova. Pepe traballa na construción na canteira de Vilamor, cun 

horario fixo e non pasa fame. Vive na estrada por onde se sobe a San Pedro da Torre. Ao fillo chámanlle O Pepiño. Vai á esco-

la de Pedrido. 

Prudencio di que todo o que se faga de noite lle presta. É un tipo deses que nin traballa nin estuda. A solución da súa boa 

vida: súa mai. Din que seu pai marchara para Bos Aires por asuntos de traballo e que nunca máis volvera nin se soubera del. 

Prudencio criouse con súa mai e nunca lles faltou de nada; sempre se dixo que a súa familia tiña unhas leiras en Abadín que 

lles daban boa vida. 

E Penedo... Ai, Penedo! Tan coñecido que cando se escoitaba no barrio o seu nome xa todo o mundo sabía que aquela noite 

había festa. Seu pai morrera no Padornelo alindando nas vacas e súa mai era unha criada que coidaba do neno de Pepe. Pe-

nedo nunca chegaba á casa antes das sete da mañá, e nunca saía despois das oito da tarde. Sabía amañarse para cear, beber 

e facer o almorzo. Tiña unha ferraxería en Vilamor; se alguén precisaba algunha cousa, el tiña de todo. Non é doado enten-

der como facía para abrir ás nove da mañá se ás oito aínda non adormecera. Aquilo si que era ser un tipo duro, non coma 

eses que saen na televisión dicindo que poden con todo, que son os reis do mundo. Penedo si que é o rei do mundo! 

Eran as dez da noite. Estaban listos. Tiñan por diante unha gran noite, xa que despois viña un festivo e non se había que er-

guer cedo para traballar. Aínda que Penedo, de ter que o facer, ás nove menos cinco estaba abrindo o negocio... A súa 

primeira parada foi na igrexa de San Pedro: tiñan o costume de iren rezar antes de marchar de troula. Dicían que Deus os 

había salvar das malas consecuencias do alcohol. E ata daquela nunca lles tiña pasado nada. Cando era xa noite pecha deci-

diron ir ata o bar de Rosa, que sempre dicía que se Penedo non aparecía por alí a festa non era tal... A xente coñecíaos ben, 

ninguén falaba mal deles. 

Foron pasando horas e horas e xa tiñan visitado todos os bares do lugar. Eu saín tirar as raspas da cea. Por causa do traballo 

dos meus, tiñamos na casa o costume de cear sobre as dúas da mañá, xa que era o único momento do día que nos podían 

ver meu pai e miña mai... Atopei a Penedo, cunha cachola de cocho posta na cabeza, a Pepe nun carromato de levar as leitu-

gas da horta, e a Prudencio con tres vasos agarrados coa man cantando feliz unha canción que, para entenderlla, facía falta 

ser un experto en música. 

Ao oíren tal balbordo, a miña familia tamén se botou fóra. A veciñanza saía das casas para ver o espectáculo. Dar daban que 

ver... Ao outro día, ningún dos tres lembraba nada. Durante un mes, cando a xente os vía pasar, miraba para eles e ría. 

Eu son Carlos do Chamuzo. Vivo en San Pedro da Torre. Paso a vida contando cousas dos meus veciños, sobre todo dos tres 

mellores: Prudencio, Pepe e Penedo, o máis grande. Dar dan para moito! 

Xana Rodríguez (3º de ESO) 
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PANCHIÑO                                                                                                         

O esmorgante máis famoso da miña vila foi Pancho de Martín, coñecido por moita 

xente como Panchiño. Era un personaxe peculiar, pois andaba polas tabernas co 

seu cocho Pepito. Tiña unha galiña, á que lle chamaba Cocó, coa que tamén andaba 

de festa.  

Os compañeiros de troula de Pancho sempre lles facían unha broma aos novos 

clientes da taberna que frecuentaban. Introducían un calcetín limpo, claro, na pota 

onde preparaban a queimada; e máis tarde, cando a servían, sacaban o calcetín 

diante deles para darlles noxo.  

Panchiño xogaba moi ben ó dominó, e un día despois de beberen varias cuncas de 

tinto, púxose a xogar cun amigo seu. Acabaron aborrecéndose e o seu amigo 

arreoulle una labazada. Despois de separalos varias persoas que se encontraban 

vendo a partida, díxolle Pancho:  

-Perdóoche, pero a próxima vez disme: en garda! 

Facía algúns traballos polas casas para gañar algún diñeiro. Un día foi pintar una 

ventá na casa de Don Afonso, pero resultou que este non tiña escada. Entón 

decidiron que Pancho escalaría mentres o señor cura o agarraba pola gabardina. 

Cada vez que remataba unha esquina pedíalle a Don Afonso que o soltara un pouco 

para poder subir un chisco máis arriba. Pero no último momento, cando Panchiño 

non miraba, o capelán amarroulle a gabardina á falleba da ventá; así que cando lle 

dixo que o soltase outro pouquiño, o gabán non deu máis de si e pasou un medo do 

demo ao verse alí prendido.  

Panchiño facía moitas trasnadas. Unha vez apeteceulle facer unha ben boa e 

agochouse nun nicho do cemiterio xusto cando pasaba por alí Bernardino, un 

antigo profesor do instituto, que viña de ver unha amiga que tiña en Valiño. Cando 

Pancho o viu vir desde o nicho, asomou a cabeza e berroulle:  

-Oe Bernardiño, que hora é? 

 Claudia Mangas Alvite (3º de ESO) 
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Unha mañá de domingo montei unha miniautovía na casa e púxenme a 

quitarlle fotos, unha tras outra, para conseguir facer o stop motion. 

Noelia inscribírame no concurso e agora tocaba esperar. Pasaran case 

dous meses e eu xa me esquecera do asunto cando Noelia me dixo que 

xa era unha das 149 participantes do Festival do Audiovisual Galego 

Olloboi 2015. No concurso participaron 60 centros de toda Galicia. 

Despois dun tempo, a páxina web de Olloboi comezou a actualizarse día 

a día. Contábannos que se ían establecer dez categorías e que o xurado 

xa se puxera en marcha. Unha das categorías, a online, consistía en 

conseguir votos a través de Internet. Tiñas que cubrir un formulario 

onde elexías o vídeo que máis che gustase e poñer o teu enderezo 

electrónico ou o DNI. A verdade é que non era moi fácil, empezando por 

ter que buscar “Unha autovía entre as nubes” (https://

www.youtube.com/watch?v=SJ8pzU14c9s) nunha lista de 149 nomes… 

Se non lembro mal, o prazo para as votacións durou unha semana. 

Publicaron as listaxes dos finalistas o sábado 23 de maio e resultou ser 

que eu estaba nominada na categoría online con outros 9 participantes.  

A gala tivo lugar na casa da cultura de Boiro o sábado 30 de maio. Presentaban Xosé A. Touriñán e Federico Pérez. 

Teño que admitir que dende que crucei a porta do salón de actos comecei a poñerme dos nervios. A gala estaba 

amenizada por un grupo do IES de Dodro que tocou xenial e fixo que a gala se fixese máis amena. O xurado 

formábano profesionais do audiovisual e do ensino, e o premio era un dron con cámara integrada e un trofeo 

deseñado por Susana Diz. En cada categoría proxectáronse os vídeos propostos para o premio e o peor foi que a 

categoría online foi a penúltima, polo que tiven que soportar os nervios sobre dúas horas.  

Eu, no Festival do Audiovisual Galego 

Por Xemma Muíña (4º de ESO) 

 

Estabamos na clase de informática cando a nosa profesora Noelia nos propuxo facer un stop motion. Ensinounos 

algúns exemplos que buscamos en Internet e puxémonos mans á obra. Ademais, comentounos que se ía celebrar 

un concurso escolar de audiovisual nas Rías Baixas e que o podiamos presentar.  

https://www.youtube.com/watch?v=SJ8pzU14c9s
https://www.youtube.com/watch?v=SJ8pzU14c9s
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Inmersión lingüística en Lekaroz (Navarra) 
Un grupo formado por 25 alumnos e alumnas de 2º ESO realizou no mes de novembro unha estancia dunha 

semana en Lekaroz (Navarra), seguindo o Programa de Inmersión Lingüística de inglés convocado polo MECD 

“The World Around Us Speaks English”. Compartimos a estancia cun instituto de Barcelona e fomos 

acompañados por Cristina Arango e Ana Belén López. Desenvolvemos actividades relacionadas coa natureza e 

coa ecoloxía ao tempo que traballarmos nun proxecto sobre a paisaxe da bisbarra xa iniciado no instituto. O 

programa tivo como única lingua vehicular o inglés, e estivo organizado por monitores de distintas 

nacionalidades que destacaron o bo nivel nesta lingua do alumnado do San Rosendo. 

A experiencia resultou moi satisfactoria para nós, tanto pola importante mellora da nosa competencia oral como 

tamén polo enclave no que se atopaba o albergue e pola descuberta dunha paisaxe, dunha contorna rural e 

dunha lingua (o éuscaro) diferentes das propias. 

Este foi o segundo ano que o alumnado do IES Plurilingüe San Rosendo participamos nun programa de inmersión 

lingüística, pero o primeiro en levalo a cabo fóra de Galicia.  

Proxecto Ríos 
Este ano, no Proxecto Ríos participamos os 

alumnos de Bioloxía e Ámbito Científico de 4º 

de ESO. Estudamos as características do río 

Valiñadares e os seus poboadores: zapateiros, 

grilos de auga, típulas, larvas de libélulas... 
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Paisaxe e Sustentabilidade 
Durante o curso traballamos a idea da paisaxe hu-

manizada, analizando a actuación do ser humano  

sobre o territorio desde un enfoque positivo e unha 

visión multidisciplinar. 

Neste proxecto participamos todos os cursos de ESO 

e 1º de Bacharelato, a través de diferentes activida-

des. Nunha delas recollemos paisaxes humanas 

próximas a nós co obxectivo de conservalas para a 

posteridade e así mostrar que as persoas poden 

vivir en paz co seu medio, sobre o que se debe 

influír positivamente.  

Proxecto Terra 
O Proxecto Terra é un proxecto de cooperación co mundo da educación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia dirixido 

ás distintas etapas da ESO, co obxectivo de contribuír a mellorar o coñecemento que os escolares deben ter da nosa 

identidade territorial. Os Intercambios Territoriais buscan poñer o alumnado en contacto coas formas básicas de 

organización territorial que configuran a identidade do territorio construído en Galicia e no norte de Portugal: a aldea, a vila, 

a cidade e a área metropolitana así como na súa evolución ao longo do tempo. Tamén se busca concienciar o alumnado da 

identidade común do espazo do noroeste da península ibérica, tanto nos elementos naturais (clima, relevo) coma nas 

paisaxes e organización e formas dos espazos construídos dende moito tempo atrás. Con esta finalidade o alumnado de 4º 

de ESO do IES San Rosendo participaron en maio do 2015 nun intercambio territorial na cidade portuguesa de Guimarães, no 

que visitaron un asentamento prerromano, a Citania de Briteiros, unha pequena parroquia de orixe medieval, o Mosteiro de 

Souto de San Salvador, o centro histórico da cidade medieval de Guimarães, berce da nación portuguesa, co Castelo e Paço 

dos duques de Bragança, e  e as áreas e barrios de desenvolvemento desta cidade na industrialización do século XIX (área de 

rehabilitación dos Couros) e na actualidade. 
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eTwinning Exchange 

This year we worked with our friends from Istambul (Turkey) and Poznan (Poland) in the same line as in previous 

years. This was our project and the students in 3º ESO-A took part in it.  
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IES San Rosendo – Christopher Whitehead Language  

College Exchange 

This year we had the first exchange with an English school, Christopher Whitehead Language College (CWLC) from 

the city of Worcester.  

Fourteen English students and two teachers visited Mondoñedo in March and shared school life and family life with 

our students. Our 4th and 3rd ESO students who participated in the exchange and their English partners visited 

Mondoñedo and met our Major. We also went to Santiago de Compostela where we enjoyed our students’ expla-

nations of the highlights there as well as the wonderful views from the cathedral roof. Here are some of our stu-

dents’ comments about the first part of the experience: 

“We could share the experience with our best friends and at the same time meet new people and learn” [Rocío 

Rego] 

“My partner was very funny and these days we had a good time!” [Carmen Picoaga] 

“I wouldn’t change anything of this experience” [Manuel Vázquez] 

“The most rewarding part was getting to know people from a different country and culture” [Carmen Pavón] 

“We have made a lot of new friends” [Víctor López] 

“It was exciting, though it had to be longer to show them our school and Galicia better” [Paula Rivas] 

Visit to Santiago 

In April we travelled to England. There we spent 3 days in 

London and then went to Worcester. On the plane, some 

took photos… 

BEFORE THE TRIP 

“I am very nervous because this is 

the first time that I go to England in 

an exchange and this will be amaz-

ing because I will meet new people 

with a different language and a 

different culture.” [Carmen Picoaga] 

“Today is the last day before the 

trip. I’m so nervous. During the day I 

was thinking about how it can be. 

I’m excited and I can’t fall asleep 

because of the trip.” [Rocío Rego] 

“I’m so nervous… I just packed my 

bag with all the things I 

need.” [Alfonso Carballal] 

LONDON 

The students wrote a diary of their expe-
rience. Here are some of their most inter-
esting comments: 
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“We arrived in London after an hour and half flight. It was a calm flight and we landed really excited. We picked up 

the train and the underground to go to our hotel, Apollo Hotel. We left our suitcases there, but the hotel wasn’t 

very good. Then we went to see the city…”[Sara Muíña]  

The typical Big Ben Photo  

Eating some delicious burgers at Five Guys. Our red 

hoodies match the decoration! 

“Cars in London: Ferrari 458Halia (2); Ferrari California (2); Aston Martin Vantage (1); Aston Martin Vanquish 

(8); Rolls royce (2); Lamobroghini Aventador (2)…” [Alfonso Carballal]  

A tour around London in the Big Red Bus  

“That night we went to the opera, where we saw Phantom of the Opera. The musical was nice, with incredible 

decorations and music, but maybe a bit long for us because we were so tired. Then we had dinner at Five Guys, 

a lovely restaurant with delicious pizzas, hot dogs, burgers and sandwiches. We came back to the hotel and we 

SLEPT ALL THE NIGHT! I enjoyed the day a lot!” [Víctor López] 

“The musical was amazing and I loved everything about it and could understand it well.” [Carmen Pavón] 

“I didn’t stick my Phantom of the Opera ticket here because 1.I think it is too big and 2.I liked the play so much 

that I wanted to keep my ticket, so now it is on my room wall.” [Uxía Paz] 

“At first I was nervous about using the underground because I had just done that once before and I didn’t like 

that. But now I do!” [Uxía Paz]  
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Taking the underground  

Lunch in Regent’s Park  

[Gemma Muíña]  

WORCESTER 

“We went to the town hall, where we met the major (Alan 

Amos). The building was wonderful, and so was the major. He 

invited us to some cups of tea with biscuits, and he also 

showed us his office and a lot of things in it. I have to say that I 

had never tried tea before, and it was delicious (with milk!). 

Then, we gave him a present and he gave us other 

gifts.” [Víctor López] 

Meeting the Major of Worcester  
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Having tea with the Major  

Worcester Cathedral  

In The Hive, Worcester Library  

Warwick Castle  

Stratford-Upon-Avon, Shakespeare’s town  

“When we finished the classes we went all together to the bowling alley. It was fantatic! I played with Rocío, 

Dani, Leila and Amy. Rocío was first and I was second. It was OK as it was the first time we went to the bowling 

alley.” [Lucía Barro] 

“This is my last night in Worcester. I’m sad because I wanted to stay here longer. I love Worcester and the peo-

ple here are lovely too.” [Alba Ramos]  

[Gemma Muíña]  



 69 

 

SCHOOL 

FAMILIES 

“My exchange family in Worcester was perfect, so polite and their house is fantastic. I will miss 

them!” [Rocío Rego] 

“At first I was afraid because I thought that I wouldn’t understand Ethan’s mother, but I understood eve-

rything and his family was really nice.” [Iago Barreira] 

“I had a misunderstanding with Tilly because I thought that she was going to wake me up, so I was waiting 

for her from 8.00 am in the morning until 12.00am. Then I decided to go downstairs and everyone was 

waiting for me. I was really embarrased. I said sorry and we ate breakfast. Then, we went to the Safari 

park.” [Lucía Barro] 
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Goodbye Barbecue  

AFTER THE TRIP 

“It was one of the funniest weeks of my life.” [Rocío Rego] 

“All I can say about the trip is how amazing it has been. I really loved visiting London and all the landmarks we 

went to. About Worcester, I really enjoyed being a part of Ellie’s house for some days and this made me feel 

I’m ready for next year. Everybody was really kind and nice with me and I can’t wait to see them again. I think 

now a bit of my heart is with all the people there. I would like to repeat this fantatic experience!” [Sara Muíña]  

“I am very glad I went because I have learnt many new things. My stay with the family was great. They 

were lovely, caring people. I would love to come and see them again soon in Worcester.” [Alba Ramos]  

[Gemma Muíña]  

“It was an only and unforgettable experi-

ence.” [Paula Rivas] 
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Clubs de Lectura 

As mil e unha historias 

Cada vez que nos reunimos chegamos con mil ideas e tamén 

algunha confusión que logramos aplacar con preguntas dirixidas 

ao resto dos compañeiros e compañeiras para desentrañar 

aquel aspecto que non quedou claro. As nosas xuntanzas son 

reflexións sobre as obras que lemos, debates sobre a opinión 

que cadaquén ten sobre unha ou outra forma de actuar, de ser, 

de pensar. 

Pero non só falamos, tamén traballamos sobre os libros: 

estudamos a través deles o mundo que nos rodea, o mundo do 

que naceron, ilustrámolos, convertémolos en representacións 

de escenas que atraian para recomendalos, inspirámonos neles 

para crear as nosas propias historias…  

E podemos falar de vez en cando do proceso creativo con algún 

dos seus autores ou autoras, ver a súa obra, preguntarlle en 

que se inspira, de que fontes bebe, que camiño seguiu para dar 

co éxito ou como comezou nesta fermosa tarefa.  

Un club de lectura é sempre unha viaxe que nos 

proporciona novas experiencias. Este curso 

tivemos a oportunidade de facer unha visita 

guiada con Fernán López, un guía do patrimonio, 

pola muralla de Lugo. A través do xogo de 

investigación “Tres en curva” visitamos dez 

portas, coñecemos os seus nomes e logramos 

descubrir acontecementos relevantes da historia 

da capital da nosa provincia. 

Cando creamos no centro As mil e unha historias, o noso club de lectura, nunca pensamos que había medrar tanto 

como o fixo estes últimos anos, non imaxinamos que poderiamos formar unha pequena gran familia. Pero así é. As 

encargadas guían o noso percorrido polos libros; os recreos son o noso tempo; os sofás, o noso espazo; as galletas, 

os conguitos, os bocatas…, o noso sustento; a lectura, a nosa paixón. 

Non hai nome máis fermoso para denominar un club de lectura que o noso. A través del queremos amosar a nosa 

paixón por ler, a atracción que as obras que comparte este gran grupo produce sobre as persoas que o formamos. 

Mil e unha historias son as que queremos ler, as que nos inspiran sentimentos e emocións, as que nos engaiolan e 

nos fan perder a respiración cando aquel personaxe que é o noso favorito se sente atrapado, se namora, busca 

aventuras para fuxir dunha situación que, por que non, poderiamos vivir nós tamén… 

Un club de lectura é algo grande, un espazo especial, noso; un recuncho para soñar e vivir outras vidas, compartilas 

coa nosa xente e con aquela que aínda non é nosa pero que pode selo. 

Apúntate ao noso club!  
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English Book Club 

This year we have had two English book clubs, one for 

students and one for teachers. 

Students of 3rd and 4th ESO took part in the students’ 

book club. They read:  

The students read the books, commented in meetings and car-

ried out different projects (contact writers, book trailers, au-

thor’s reasearch, and so on). All the information is available at 

http://anasbookclub.blogspot.com.es/. 

In the teachers’ book club we read short stories, book excerpts and oth-

er types of texts written in English. We even wrote our own short story 

and had great fun doing it! We met every Thursday during the break 

and commented in English while we had a nice cup of coffee provided 

by our friend from the canteen Sonia! 

“A Christmas Surprise”  

http://anasbookclub.blogspot.com.es/
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-Cantos anos hai que traballas na cafetería do IES San 

Rosendo? 

-Levo aquí doce anos, era unha nena! Recordo que Manuel, o 

profesor de Matemáticas me mandou para a clase 

confundíndome cunha alumna. E como despois non me viu alí, 

mandoume ao despacho do director. Que recordos! 

-Moita xente ten pasado pola barra da cafetería. Hai alguén 

que non esqueces? 

-Si, claro. En doce anos que levo aquí pasou moita xente... 

Recórdoa toda con cariño. Pero, desde logo, non esquecerei a 

Nazaret, Encarna, Natalia Oirán, Marta López, Marta Peláez, 

Rouco, Xosé, Silvia, Sandra, Sonia, Nerea, Natalia, Bea, Diego 

Barro... Ao trío de Mary, Fany e Álvaro; Iria, Lidia e alguén máis 

que me queda por aí... Acórdome de moita xente. Espero que 

vós as dúas e os grupos de 4º, que sodes xeniais, veñades 

verme de vez en cando.  

-Segue sendo a mesma cafetería dos primeiros tempos? 

-Pouco a cambiei, pero este ano teño pensado cambiar 

cousas... Non sei. Falarei coa Dirección! 

-Que foi o mellor que che pasou aquí este ano? 

-Que me tocou a vosa cesta, que ten uns xampús xeniais! 

Tamén estar con vós cada recreo e, por suposto, 

organizar a comida para Ollomao! E sempre é estupendo 

coñecer cada ano os de 1º e preguntarlles o nome unhas 

mil veces ao día... 

-Que esperas do vindeiro curso? 

-Eu só quero que estudedes ben para que teñades un bo 

futuro... Pero tamén vos teño que dicir que o que espero 

é que sexades boa xente, que non berredes tanto! Xa sei 

que só temos media hora, pero eu só teño unha cabeza, 

dúas mans e dúas pernas. Aínda así, con berros e todo, 

téñovos moito cariño. Son moitos anos, día a día. 

Deséxolle o mellor a todo o alumnado. 

Xa coñecemos un pouco máis a muller que nos enche de 

ledicia de luns a venres, de 12:00 a 12:30. Graciñas, 

Sonia! 

Por Xemma Muíña e Rocío Rego (4º ESO B) 

 

Hoxe decidimos coñecer un pouco máis a Sonia, a amiga da cafetería, e interesarnos por saber como fai cada 

recreo para dar atendido a todos os rapaces e rapazas. Sonia coñece todo o alumnado do IES San Rosendo: sabe 

quen é quen e tamén o que máis nos gusta comer no recreo. 
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A miña viaxe ao Canadá comezou como un enorme soño, algo case impensable para min ata aquel entón; e así foi 

tamén como rematou, como un deses soños imposibles de esquecer.  

Nunca chegarei a expresar con fidelidade todo o que vivín o curso pasado. Podería facer unha lista das cousas que 

fixen, dos sitios que visitei e incluso de toda a xente que coñecín, pero iso non sería nin a décima parte do que 

supuxo para min. Creo que moitas veces o máis importante non é o “que”, senón o “como”. O impacto que tivo en 

min pasar un ano lonxe de todo o que coñecía, é algo que creo non se logra entender totalmente ata que se vive na 

propia pel.  

Volta á realidade 

Non obstante, non todo o mundo se da de conta diso e ao regresar esperan a persoa que marchou, o cal resulta un 

tanto imposible. Así como eu notei certos cambios con respecto ao que esperaba atopar, as persoas máis próximas 

a min supoño que tamén o farían. 

Aínda que a simple vista parecese a mesma de sempre, eu cheguei sendo unha Eva diferente. Viaxar, coñecer xente 

nova, adaptarme a outros estilos de vida e estar en contacto con outras linguas e culturas foron cousas que me 

cambiaron e me abriron a mente. Mudei de parecer con respecto a moitas ideas, madurei, fíxenme máis 

independente e, sobre todo, decateime de que é un mesmo quen marca os seus límites.  

Un tempo antes, dende a organización intentan prepararte para o regreso. Dinche que non podes esperar que todo 

siga igual, que quizais a túa familia non dea chegado a entenderte nun principio, que igual as túas amizades 

cambiaron ou que xa non ocuparás o mesmo papel nas súas vidas. Pero o certo é que no meu caso non foi tan 

diferente. Ao principio onde mais cambio notei foi nos costumes e na fala. Facíanseme raras cousas tan simples 

como andar co calzado posto pola casa, comer todos xuntos á mesa ou almorzar algo que non fosen cereais. 

Ademais moitas veces saíanme palabras en inglés sen vir ao caso, non lograba atopar as expresións axeitadas e 

incluso se deu o caso de acordarme dunha palabra en inglés pero non recordar a palabra en galego. Esas pequenas 

cousas foron desaparecendo ao longo dos meses de verán e en pouco tempo todo volveu á normalidade, porque 

ao fin e ao cabo este foi o meu fogar os anteriores 16 anos da miña vida.  
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A nivel escolar todo resultou moi diferente tamén, xa non só o tipo de clases e a forma de levalas, senón tamén 

todo o relacionado con actividades tanto dentro como fóra de horario lectivo. Había moitos equipos de diferentes 

deportes, clubs, agrupamentos con profesores, actividades independentes ao centro aínda que levadas a cabo alí... 

Pero sobre todo, o que máis me impresionou –e algo do que aquí carecemos absolutamente- foi o activo labor do 

Consello Estudantil, por así dicilo, o involucrado que está o alumnado coas actividades do centro. É el quen 

organizan toda clase de eventos, ben sexa iso dos típicos bailes de instituto, actividades temáticas como “vístete co 

teu pixama” ou outras como “famento pola educación” para recadar diñeiro destinado a distintas ONGs.  

No meu caso pode que ese fose o cambio máis forte, no que máis me custou volver á rutina, as demais cousas 

foron pouco a pouco volvéndose do máis habituais.  

Nuns cantos días cumprirase un ano do remate do que para min foi, con diferenza, a mellor experiencia da miña 

vida e non fago máis que recordalo con morriña, desexando que non en moito tempo poida volver reencontrarme 

con todo aquilo que deixei atrás. Moitas veces me preguntaron: “Que che gusta máis Canadá ou Galicia?” E a 

verdade é que aínda non atopei a resposta axeitada, considérome unha persoa afortunada de poder dicir que teño 

dous fogares neste mundo. 

That place was amazing, just like in the movies, just like a daydream. 

The rivers were so clean and shiny that each drop of water seemed 

to be playing. It was late August and the intense green filled up your 

eyes. Sounds like Galicia, doesn´t it? Not this time. I had just 

changed the former Valley of Brea, where Mondoñedo is hidden, for 

the beautiful Mat-Su Valley, named by native Alaskans not that long 

ago. 

They had told me not to be too direct but I got there and kissed 

each one of them twice. Suddenly, I had a sister and two pairs of 

parents, explanations to give to them all. Poor me.  

Even being scared and overwhelmed by this new experience everything was a lot easier than I expected.  The kind-

ness and worry people shows, either to each other or to nature, is surprising. But it is accurate that the way each 

member of a family lives as an individual is astonishing, how could I explain this? They don´t ever sit together by 

the fireplace to listen to their stories, most of them don´t know a thing about their family past. It is a country that 

looks forward to innovation and advances in industry, technology... 

I missed the rain. The smell of wet grass, the ponds in the street, my rain boots. We had plenty snow though. Too 

many degrees below zero and the snow knocking on the door, it almost reached the spyhole. Poor me. 

Anyway, I got the chance to discover little things, find out details, as I like. People doubts about the existence of a 

"second love", I don´t. Mine is that remote place on top of the newest continent. 

Ana Losada Lombardía 

“O lugar era incrible, de película, de soño. Os 
ríos limpos e tan brillantes que as pingas de 
auga semellaban estar a xogar.” 

“Moitas persoas non saben nada do pasado familiar.” 
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This has been the most amazing year of my life so far. I cannot lie and say it has been easy and perfect since the 

first day I arrived here, but I must say that now I´m a lot stronger than I was thanks to those obstacles that ap-

peared during the first four months of my experience. 

In these past 10 months, life has taught more than just English, such as self-confidence and how to accept any kind 

of help. I´m more than thankful for every single moment I spent here, in this cozy town where almost everybody 

has been super kind to me.  

My favorite activity has been sports. Both, basketball and track and field, have made my life complete. With them I 

have met people I will never forget, such as Coach Zinn and Coach Katie, my basketball and track team mates. I 

have shared the most memorable moments of my life with all these people who I can call family. They have done 

so many things for me in return of nothing, just my happiness. Thanks to them I went to basketball and track state 

tournament, I have traveled all around Oklahoma, I have cried of happiness and laughed until I have peed my 

pants, I have been sore for months and ran more than Forrest Gump… Definitely nothing would have been as good 

as it has been without them. 

What I probably liked the best in here is how they support and push each other up. They do not usually give up; 

they go all the way with whatever they start. I still remember my first practice. I was already done on the warm up, 

but they didn´t let me give up and made me finish my work. I also like how funny they are, they can laugh all day 

long. In addition, they are always making fun races to get money for all different kinds of activities; they never stop 

finding new things to try.  

One of the bad things here is that everybody is really poor, so they don´t have parents that can educate them all 

the way and the teens don´t know how to act. Since I´m here I have seen 7 fights in the school and 3 people were 

killed. 

Now, nothing is a curiosity for me, I guess I got used to everything, but I remember that when I first got here I was 

really surprised that they don´t walk anywhere, they spend a lot of money in things that are unnecessary, they 

don´t eat with bread, we have to do always the pledge of the flag every day at school and before any important 

event, they don´t think that burping or farting in public is disrespectful towards the people that are with you and 

girls wear make-up like crazy, as if they were going to a wedding every day. 

However, I do not care about the bad things; I just can be grateful for everything. My life has changed, I have 

changed. Nothing will be the same. I feel more mature and self-confident. I wish all the teens would have the op-

portunity of coming here.This is unforgettable!                                                                             Gema González-Redondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

“Non podo dicir que isto fose 

perfecto desde o primeiro 

día, pero agora eu son moito 

máis forte.” 

“Presenciei sete loitas e sou-

ben da morte de tres com-

pañeiros do instituto debido 

á súa mala forma de vivir.” 
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Hi everybody, 

 My name is Mini or Minerva (how y’all like better) and I’m 

one of those three girls that you haven’t seen at all during 

this past year 2014-2015. As you know, I got to cross the 

Atlantic Ocean and stayed in the United States for 10 

months, studying, meeting new people, improving a lan-

guage in which we are introduced ignoring why, and grow-

ing in a cultural and personal way. 

 Becas High School and a little bit of hard work made the 

dreams that I didn’t even know I had, come true. This is one 

of those experiences that I and my friends Ana and Gema 

won’t ever forget, I’m not going to be the one who says that 

this is the best decision in our lives but it’s among them. 

What we’ve learnt and lived here is something that now 

form part of us and all these good and not so good mo-

ments made this stay in America memorable and unique for 

each one of us. 

At first it was kind of scary thinking that I had to start a completely new life over in a place I didn’t know, full of 

people that I didn’t know either, who had a curious lifestyle. That same place, Graford, Texas and that same peo-

ple became my home and family. It’s hard to understand how people here open their houses to teenagers from 

other countries without expecting anything in return, but they do. I don’t have more than thankful words for all 

of them, I couldn’t ask for a better family or school. 

 My family treated me as their own daughter, taking me to visit different places like the beautiful city of San Anto-

nio, New Mexico, big rodeos or even big baseball games of the Rangers of Texas. They’ve also taught me a few 

things... how to ski, take care of a horse or yes, even how to change a baby’s diaper Lol. 

 The school. I have to admit that our academic level in Spain is way higher than here, what doesn’t mean that we 

are prepared for the everyday life better than them. Here teenagers start working when they are 14-16 so they 

can afford money for college, gas, or even to help their parents paying bills. They start driving at the age of 15 

when they get a permit (they are only able to drive when their parents are in the car) and at the age of 16 they 

can already start driving by themselves. At school, they also play sports like volleyball, cross country, cheerlead-

ing, track, softball & baseball, tennis, golf and basketball, being this last one the biggest in Graford. One of the 

most incredible things I’ve experienced here was get to cheer for our boys “Our Jackrabbits” and watch the gym 

full of people of all ages supporting their players and team. I made a lot of good friends playing sports, they 

helped me when at first I didn’t understand the coach or even when I was really tired in the middle of a condi-

tioning day! People have always been very nice to me, and even with the people I didn’t play sports, I had a good 

relationship. 

  I can’t explain with words all I feel when I talk or remember this incredible experience that made me mature, 

grow as a person, be more independent and of course improve my English. I have a family and friends here that 

helped me through the most difficult situations but also they’ve been with me during the funniest moments. It’s 

difficult to live away from your family but, we never know what we are capable of until we do it! 

Minerva Rivas Cabanas 

“Non serei eu quen diga que esta foi a mellor deci-

sión das nosas vidas, pero é de seguro unha delas.” 
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Lucía Barro entrevistou a nosa compañeira na que será a súa lingua habitual o curso que vén, en Indiana (USA)… O 

mellor e ata a volta, rula! 

This is the third year that a student in IES San Rosendo gets a Beca 
Highschool from Amanico Ortega Foundation to go spend a year 
studying abroad. First, it was Eva Vázquez in Canada and, this 
year, Gemma González, Ana Losada and Minerva Rivas are in the 
US. Sara Muíña (4º ESO-B) has been interviewed by Lucía Barro 
(3º ESO-A) about her experience in applying for the scholarship 
and she tells about expectations for her next year. 

-How did you feel when you knew that you had won it? Did you think that you could win it after doing the different tests?  

-I had to pass two tests: a reading and listening test and then, there was a personal interview only for those who had passed 
the first one. I felt really excited to win the scholarschip and couldn’t believe it as there were 560 students that had applied for 
it. And I was a bit worried because I had got very nervous in the second test. But finally I got it! 

-Have you met other students in this scholarship? Are they going to live near you? 

-Yes, I met some when I went to A Coruña for the test and later on I met everybody when we travelled to Madrid for the visa. 
Five more students are going to live in Indiana, like me. And two of them will not be very far. 

-Many people think that the scholarship to study in another country is not very convinient because you study different sub-
jects in the US. Do you agree? 

-It doesn’t matter because I will be able to choose subjects similar to the ones I’d study here. I can even choose some that I  
wouldn’t be able to do here but that will be very useful for me in the future. 

-You´re going to be away from home around 11 months. What will you miss the most? 

-My family and my friends because they are very important in my life and I won’t be able to see them everyday as I do now. 

But I will be fine! 

  -Have you ever been to the USA? Do you think that life is different   there? 

-No, I´ve never been there and I think culture and life are very different. People spend more time together and they have many 

community activities that are very important. Also, they go by car everywhere and they don´t eat very healthy food. 

-You are going to Indiana? Are you happy with the destination or would you prefer another city? 

-Yes, Indiana. I am very happy with that. I didn´t want any particular location, but when I saw Indiana and searched for infor-

mation, I loved it! Then I got to know it was Lawrence (Indiana) and I was very delighted! And I am leaving at the end of July. 

Classes start the first days of August! 

-Have you already contacted the family?  

-Yes. Lynn (the host mother) contacted me through Facebook even before I was informed. 

-What do you expect from them? 

-The family consists of Lynn, Brian (the father), and Sara and Erin, their daughters. Sara will not be there all the time because 
she will be at University and Erin is 15, so I hope we´ll get to be good friends. Lynn is an accountant and Brian has a job that I 
find difficult to explain, but I know that at the moment he is working at the NASA doing something related to facilities. He was 
also a car racer some years ago. And every day I get to know something new and surprising about them! 

-Thanks for this interview. I hope you´ll enjoy it. Have a great year! 

-What does this scholarship consist of? 

-It’s a scholarship to live a year in the US. During that year I will 
live with an American family and I’ll study in the local highschool. 
The aim is to get to know the American culture and to learn Eng-
lish better. 
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Ana, Pepe: 

Deixádesnos sen palabras. 

Por aquí andarán voando lúcidas as vosas 

na memoria da xente, das aulas, dos corredores… 

Un ollomao para a vida que andaredes por outros camiños! 
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1º ESO A 

1º ESO B 
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2º ESO A 

2º ESO B 
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3º ESO A 

3º ESO B 
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3º ESO - PDC 

4º ESO A 
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4º ESO B 

4º ESO - PDC 
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1º Bacharelato 

2º Bacharelato 
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1º e 2º do Ciclo Superior da Agraria 
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Celebramos que 2015 é o Ano da Andoriña de Cu Branco 

dedicándolle a esa ave amiga o lindo poema Les oiseaux 

du souci, de Jacques Prévert (1900 - 1977) 

 

Pluie de plumes plumes de pluie 

Celle qui vous aimait n'est plus 

Que me voulez-vous oiseuax 

Plumes de pluie pluie de plumes 

Depuis que tu n'es plus je ne sais plus 

Je ne sais plus où j'en suis 

Pluie de plumes plumes de pluie 

Je ne sais plus que faire 

Suaire de pluie pluie de suie 

Est-ce possible que jamais plus 

Plumes de suie... Allez ouste dehors hirondelles 

Quittez vos nids... Hein? Quoi? Ce n'est pas la saisondes voyages?... 

Je m'en moque sortez de cette chambre hirondelles du matin 

Hirondelles du soir partez... Où? Hein? Alors restez 

c'est moi qui m'en irai... 

Plumes de suie suie de plumes je m'en irai nulle part 

et puis un peu partout 

Restez ici oiseaux du désespoir 

Restez ici... Faites comme chez vous.  

...E como as andoriñas viaxeiras tamén vos 

dicimos:  

ATA O ANO QUE VÉN!  
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