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O lema deste curso escolar invitounos a afondar no valor da esPeranZa que xunto á 
interioridade, á responsabilidade, á xustiza, á creatividade, á convivencia e á transcendencia, 
constitúen a esencia da nosa proposta de educación en valores.  Nestes momentos a sociedade 
actual está marcada por dous elementos teoricamente inseparables: a crise económica e a 
desesperanza. A primeira fai camiño dun modo destrutor deixando pegada por onde pasa: paro, 
peche de empresas, recortes, familias desafiuzadas, empresas en suspensión de pagos…   Pero 
como xa apuntaba Aristóteles trescentos anos antes de Cristo “a esperanza é o soño do home 
esperto”. Un home que non cre no día de mañá, que o futuro será mellor, que as cousas poden 
cambiar, que os seus soños se poden facer realidade… non loita, non traballa, resígnase e déixase 
vencer. E unha sociedade así, está perdida. 

san Xoán Bautista de la salle soubo proxectar este valor en todo o seu itinerario vital, en todas 
e cada unha das iniciativas que foi realizando. Con esperanza, ilusión, compromiso e constancia 
comezou unha obra educativa que hoxe aínda está vixente. Tivo unha actitude esperanzada 
ante a vida, con plena confianza en Deus, nos primeiros Irmáns e nos seus colaboradores. Hoxe 
tócanos a nós facer realidade este valor no medio das nosas Comunidades Educativas. Desde 
esta perspectiva, somos conscientes do reto que supuxo traballar este valor durante o curso. 
Recibimos un tesouro que non podemos deixar que desapareza ou se esvaeza. Xuntos, habemos 
de facer medrar o sentimento de que un mundo mellor é posible.

Mirade cantos espazos de esperanza fomos xerando entre todos: a campaña de Nadal, o 
proxecto Hara, o emocionante acto que tivemos con Special Olympics onde os alumnos e 
alumnas de bacharelato foron os organizadores do devandito acto de entrega de premios que 
esta asociación ten cada ano. Os nosos alumnos foron voluntarios tamén durante todo o ano en 
distintas actividades desta asociación, de Amnistía Internacional  e da Rede de Centros Escolares 
Solidarios.

Todo o colexio e as familias volcáronse no proxecto de Proyde de este ano en Togo, o bocata 
solidario, a tenda de comercio xusto, Salle xove,  o compromiso co traballo académico dos nosos 
alumnos, o esforzo de organizar os intercambios lingüísticos a Nantes, Burdeos, Alemaña, París, 
as saídas e viaxes culturais, os espazos de formación e de compartir experiencia que se xeraron 
a raíz da iniciativa Aula de Familias promovida pola ANPA e o Colexio... Así se constrúe colexio 
e así imos creando un entorno axeitado para que os nosos alumnos poidan madurar e medrar 
noadifícil arte de convivir cos outros

Aquí tedes eidos, feita con todo agarimo e con toda ilusión que se pode poñer. Son moitas, 
como xa dixen, as persoas que participaron na elaboración deste novo número, grazas a todos e 
cada un deles por facer realidade este proxecto que se chama eidos.

Quero rematar desexándovos que o pasedes ben  con ela, cos seus textos, coas súas fotos, co 
seu espírito.  Ábrea, pasa as súas páxinas, mira e lembra, búscate nas fotos e volve revivir o que 
foi este curso, porque nestas páxinas, estás ti, estamos todos nós, está a túa vida e a nosa vida. 
comUnidade de Fe, Fraternidade e serViZo coma soñara o noso fundador, Xoán Bautista 
de la salle. ¡FeliZ descanso a todos!

mª del mar Fernández
Directora

Estimada Comunidade Educativa do Colexio La Salle. 

Un ano máis, con emoción e con alegría, preséntovos un novo número 
da nosa querida revista EIDOS, esa revista chea de vida que quere 
achegarse de puntillas aos vosos fogares. EIDOS sempre esperta en nós 
un sorriso e unha alegría desbordante xa que con ela volvemos recordar 
o que vivimos, sentimos e aprendemos neste curso escolar que foi moito 
e bo. Como sempre, é bo ser agradecido, por iso desde estas páxinas 
iniciais o primeiro que quero facer é dar as grazas a todos os profesores 
e educadores do Colexio que fan posible esta revista, a todos os alumnos 
que colaboraron con textos e fotos, á ANPA, a todos e cada un dos pais e 
nais. Sen vós non sería posible nada do que facemos. Tamén quero traer 
a esta páxina a todo o persoal non docente, que sempre está ao pé do 
canón facilitando a tarefa diaria. Moitas grazas a todos, de verdade, polo 
voso traballo, ¡¡¡graZas!!!
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grUPoDesendeirismo
espallanDoPasos
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Un ano máis, o grupo de sendeirismo do colexio 
la salle emprendeu novos horizontes. Nesta ocasión 
tomamos camiño de terras ferrolás dende onde viñemos 
percorrendo as diferentes etapas do Camiño Inglés até 
chegarmos ás nosas benqueridas terras de Compostela, 
onde mesmo o Botafumeiro nos agardaba, ledo, como de 
costume, para darnos a benvida. 

Un ano máis no que, ao longo destes 8 meses, cada 
sábado de ruta, de mañanciña, ataviámonos coas nosas 
roupas peregrinas, o caxato e as botas, e nos erguemos 
coa ilusión de pousar os nosos itinerantes pasos ao longo 
da nosa terra, atravesando os seus sendeiros. 

E salientamos a ilusión pois malia que sendeirismo é 
o “deporte que consiste en facer longos percorridos 
camiñando por vereas e sendeiros1”, para todas e todos 
nós é moito máis que a simbiose entre o deporte e 

1 Definición de “Sendeirismo” segundo o dicionario da real academia galega. 

a natureza, pois en cada andaina que emprendemos 
somos quen de facerlle fronte ao sol, á chuvia, ao vento. 
Sufrindo as mágoas das costas que baixan e que soben, 
dos quilómetros que nos separan da meta. Mais sabendo 
que gozamos atravesando pontes, antigas ou modernas, 
compartindo fatigas, sorrisos e rezos; regando as nosas 
rutas con profundas conversas, aprendendo das xentes, 
das vilas, das letras, sentando todos a carón dunha mesa; 
admirando da vida toda a súa beleza. 

E como non, apreciando e admirando todo o fermoso que 
nos brinda cada andaina liberadora que nos aparta dos 
trafegos de toda a semana e que nos despexa o espírito 
para afrontar a seguinte. 

En definitiva, moitas foron as sendas que deron acubillo 
aos nosos pasos ao longo deste curso, pero moitos son 
os camiños que, ben sexa sós, ben en grupo, os nosos 
infatigables pasos queren seguir percorrendo, se Deus nos 
deixa, o vindeiro ano. 

Silvia Otero

Con estas fotografías queremos facer memoria do que foron as nosas 
andainas durante este curso. A ruta de cedeira a sto. andré de teixido, aló 
polo mes de setembro; á recente viaxe por terras segovianas polo parque 
natural de “las Hoces del duratón”, piragüismo incluído, na ponte da 
Ascensión; e o que foi o tema principal deste ano: O camiño inglés, dende 
Ferrol e Coruña ata Santiago, que nos ocupou os meses de outubro a maio. 
E aínda nos queda para o mes de xuño unha etapa do Camiño dos Faros 
da Costa da Morte, que nos levará de Laxe a Camelle e Arou, seguindo as 
pegadas de Traski.
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aeXPerienciaDocel
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trouxen do cel unha carpeta verde cargada de papeis 
e un corazón cheo de lembranzas; trouxen unha vida 
ateigada de experiencias e dos froitos que saíron de todo 
o que compartimos; trouxen algunha amizade para sempre, 
trouxen un espírito renovado, esperanza, e sobre todo... 
agradecemento.

A experiencia do CEL, vai moito máis alá dunha formación. 
É un tempo persoal, de cambio, de transformación, de 
atoparse cos talentos persoais dos outros, de crear lazos e 
comunidade, de descubrir a riqueza da misión lasaliana... O 
CEL, foi para min unha oportunidade de parar e reflexionar 
sobre o importante que é a tarefa que realizamos, unha tarefa 
que non podemos desvincular do que somos a nivel persoal 
nesa escola-comunidade que demanda vínculos fortes, 
compromiso coas persoas, compartir unha misión e traballar 
non só o puramente educativo...

Encantoume afondar na vida do fundador, e descubrilo coma 
un home vulnerable e responsable que se deixou afectar pola 
realidade e se comprometeu a transformala, un home que 
se dedicou a facer escolas útiles, creando unha obra a partir 
das persoas e coas persoas, coidándoas, consultando cos 
irmáns, vivindo e construíndo con eles dende o compromiso 
máis absoluto, dende a proximidade, facéndose un máis e 
facéndolles sentir que a obra era de todos.

Veño convencida de que o tempo, en La Salle, debe seguir 
sendo para a achegamento, para o humano, para coidar 
as persoas, porque as persoas son as que fan realidade os 
proxectos e este proxecto paga tanto a pena que por el é 
preciso arriscar, regalar momentos, escoitar..., segue sendo 
tempo para confiar e para mirar doutro xeito...

Tiven oportunidade de coñecer experiencias doutros centros, 
doutros países, e vexo que en La Salle, temos forza aínda 
hoxe, camiñamos cos tempos e superamos as crises para 
levantarnos e seguir caradiante. Seguimos abríndonos ao novo 
por iso mantense esa necesidade de coherencia absoluta, esa 
necesidade de que sexan os nosos xestos os que nos definan 
e nos brinden a capacidade de  seguir tocando corazóns.

E veño soñando a escola que querería La Salle hoxe: unha 
escola útil, divertida, que potencie a creatividade, que prepare 
para identificar e xestionar as emocións, que axude a sacar 
proveito dos erros, dende o positivo;  unha escola que ensine 
a crer nas capacidades de cada persoa, que acompañe, 
que se preocupe da diversidade; unha escola para aprender 
e desaprender se é preciso, unha escola que restaure a 
dignidade do ser humano e que ofreza á sociedade aquilo que 
máis falta nela... unha escola que non perda a súa identidade. 

O curioso, é que creo que esta experiencia non remata. Sinto 
que dalgunha maneira é algo que permanece e se pode levar 
alí onde nós queiramos, só temos que permitilo. Sei que ese 
é o meu camiño, que ese é o camiño de todos os lasalianos.

Dª. Ángeles Goas Amado
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aBiBlioteca
centro De recursos Ir. fernanDo DIéguez

na nosa biblioteca durante este curso fixemos moitas 
cousas. 

Ademais de estudar e traballar, non paramos de celebrar: 
que se o día das bibliotecas escolares, o Samaín, o Nadal, o 
Entroido.

Empezamos cun obradoiro moi divertido para coñecer os 
nosos gustos literarios, e de paso, enchemos a nosa árbore 
da Sala de Lectura de libros e follas de outono. En novembro 
celebramos o día dos nosos dereitos cun mural onde 
debuxamos a nosa propia interpretación deles.

En decembro decoramos a biblioteca cunha árbore de Nadal 
moi orixinal e fixemos un morea de estrelas de papel e folerpas 
de neve.

Xa en 2015, pasámolo xenial facendo bigotes, labios, gorros 
e lentes para disfrazarnos no Entroido, e quedáronnos 
chulísimos.

E chegou a primavera e o día do libro, decoramos con flores 
e bolboretas de papel todas as paredes e recantos. No día 
do libro fixemos un concurso e tivemos dúas gañadoras, 
creadoras dun bonito cartel con mensaxe.

Este curso xa se remata, pero no seguinte esperamos facer 
aínda máis cousas divertidas e interesantes, porque a biblio 
é para estudar e traballar si, pero tamén para relaxarnos e 
desconectar.

Sonia Vega
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Parabéns para todos os participantes e a 
comezar coas novas obras para a próxima 
exposición.

Un saúdo
Xabier Limia Lamas

• categoría de infantil
1º Diego Castro Brotón de 4 anos A
2º André Budiño Cancelas de 5 anos A
3º Valeria Fernández Negreira de 4 anos A

• categoría de Primaria
1º Martín Otero Otero de 5º C
2º Marcos García Silva de 5º C
3º Emma Senín Collazo de 2º B

• categoría secundaria e Bacharelato
1º Yaiza Mira Pererira de 3º ESO C
2º Vanessa Castro Alonso de 3º ESO A
3º Uxía López Casal de 1º Bacharelato  A

novosmUndosDecreatiVidade

no maio fixeronse entrega dos Premios de Pintura da 
exposición celebrada durante a semana das festas colexiais. 
Para a mesma presentaronse máis de 100 obras de alumnos 
de infantil, primaria, secundaria, bacharelato e achegados ao 
colexio.

Unha vez reunido o xurado formado por D.ª Paula Fernández 
Fernández, D. Ramóm Martínez Reboiras, D. Julio Lens 
Diz, D. José Antonio Martínez Menduiña, D.ª Rocío Romero 
Fernández e D. Alejandro Fernández Martínez, decidiron 
outorgar os seguintes premios:

PremiosDOXUrado

no departamento de orientación traballamos: unha 
profesora de Audición e Linguaxe (maría montero), 2 
profesoras que teñen horario de Pedagoxía Terapéutica 
(lidia muñiz e ana isabel lópez) e dous orientadores (maría 
Basavilbaso e Juan manuel Pérez). 

Ao principio de curso facemos unha programación xeral 
na que prevemos as accións individuais e conxuntas do 
departamento con respecto á atención á diversidade, á 
orientación académica e profesional e o apoio á acción titorial. 
Cada trimestre revisamos coa información dos titores a axuda 
individual ou grupal que precisan os alumnos con necesidades 
educativas especiais e cada semana temos unha reunión na 
que se revisa, en equipo, o progreso dalgún destes alumnos.

Durante este curso axudamos na aplicación de probas de 
lectura cada trimestre e de niveis de competencia curricular 
en primaria, ao inicio e final do curso. Aplicamos probas 
psicométricas nos cursos 3º e 5º de EP.  e 1º de ESO e probas 
de preferencias profesionais en 4º de de ESO, onde axudamos 
os titores na elaboración dos consellos de orientación.

En atención directa de Pedagoxía terapéutica temos 
pequenos grupos de entre 6 e 10 alumnos para desenvolver 
estratexias de resolución de problemas matemáticos e accións 
de apoio dentro da aula en varios niveis de primaria. Tivemos 
10 alumnos en atención individual continua durante este curso. 
As dificultades polas que son atendidos son moi diversas e os 
tipos de atención que reciben son, tamén, diferentes.

En audición e linguaxe o traballo é sempre individual e 
neste curso traballouse con 5 alumnos en Educación Infantil 
e 13 alumnos en Educación Primaria. Os alumnos teñen 
dificultades de linguaxe de todo tipo desde dislalias (6 dos 
alumnos foron dados de alta deste tipo de dificultade) ata 
hipoacusias, trastornos de espectro autista ou trastornos 
específicos da linguaxe.

Ademais de facer o estudo individual de cada alumno 
ao que tratamos directamente, facemos moitos informes 
psicopedagóxicos con outros propósitos, desde a 
comunicación con servizos médicos ou externos ata a 
solicitude de bolsas destinadas a necesidades educativas. 

No departamento estamos satisfeitos co traballo realizado 
durante este curso xa que imos rematar as actividades 
programadas ao inicio do ano académico.

dePartamentoDe
                 orientaciÓn



o Departamento de Lingua galega e Literatura e mais 
o Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística co 
patrocinio da ANPA quixemos render homenaxe un ano máis 
ás NOSAS LETRAS.

A celebración das Letras Galegas é importante para todos 
os galegos. É un xeito de lembrar a tantos autores e autoras 
que foron e son quen de situar a nosa literatura no plano de 
recoñecemento  do que goza na actualidade. 

Durante a semana fóronse traballando nas titorías diversos 
recursos sobre a figura homenaxeada: Xosé Filgueira Valverde. 
Rematamos a semana das letras cunha breve xuntanza para 
entregar os premios da XXXIII edición do Certame Literario.

A participación do alumnado foi excelente, presentando un 
total de 92 traballos. Os premios obtidos foron:

categoría c (1º e 2º eso)
• Segundo premio para o texto titulado “Naquela vella maleta”   

presentado por Natura  escrito por maría noya Juncal.
• Primeiro premio para o texto titulado “Dor” presentado 

baixo o pseudónimo Casiopea, escrito por carmen 
Villaverde nartallo.

categoría B (3º e 4º eso)
• Segundo premio  para o texto “Un halo gris” escrito por 

sara mosquera lópez.
• Primeiro premio para o texto “Nunca sós” presentado baixo 

o pseudónimo Mariposa, escrito por carmen Vázquez 
Peñamaría.

categoría a (1º e 2º Bach.)
• Segundo premio para o texto “A prisión máis cruel” 

presentado baixo o pseudónimo  Efémero  escrito  por 
alicia mato Pérez.

• Primeiro premio para a triloxía de poemas  “Amencer 
indrustrial”, “Azul” e  “Alén mar”  escrito baixo o pseudónimo  
Skoteinos  da autoría de roi santiago Ferreiro. 

Parabéns a todos aqueles que fostes premiados e ánimo a 
aqueles que non puidestes selo. Lembrade que “escribir é un 
oficio que se aprende escribindo” e que somos o que facemos 
repetidamente; polo tanto, a excelencia non é un acto, senón 
un hábito.

semanaDas

letrasgalegas
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oFrenda Floral no PanteÓn de galegos ilUstres 

Un grupo de alumnos, familias e profesores visitamos o 
Panteón de Galegos Ilustres para  honrar as figuras senlleiras 
que deu a cultura dos galegos e galegas, especialmente Rosalía 
de Castro. Continuemos hoxe o labor dos nosos devanceiros, 
coidando e proxectando a nosa lingua e a nosa cultura: “Ao pé, 
polos duros camiños da montaña, nas tabernas da beiramar...” 
nas rúas, nas escolas, nos documentos oficiais e non oficiais, 
cos amigos... exercitemos a nosa lingua, expresemos quen 
somos.

Grazas devanceiros, polo voso labor incansable, cumpriremos 
os vosos desexos traballando máis ca nunca por un idioma 
galego escrito e falado.

Por ti e por nós, pobo galego, defenderemos esta lingua que 
tantos recordos nos trae. 

Xosé Fernando Filgueira Valverde, ao que hoxe lle rendemos 
homenaxe, foise fisicamente hai 19 anos, pero permanecerá 
vivo entre nós a través das súas ideas, os seus textos... O 
legado está representado na súa obra galeguista, no seu 
traballo.

El viviu unha vida plena e incomparable. Por iso, o lembramos 
como un creador xenial, un ser humano cheo de sabedoría, 
un traballador incansable, que soubo ensinarnos que o mellor 
xeito de aproveitar é seguir a vocación persoal.

A súa devoción pola cultura de Galicia adquiriuna na infancia, 
cando o galego era moeda común nas rúas e nos mercados 
de Pontevedra, a súa terra natal. De neno marabillaba as 
visitas recitando de memoria poesías de Rosalía de Castro.

Tivo a enorme habilidade de sobrevivir vantaxosamente aos 
máis diversos réximes políticos, tanto na ditadura coma na 
democracia, tanto na monarquía como na república, e en 
todos eles deixou clara a súa enorme categoría intelectual e a 
súa indiscutible militancia ao servizo da cultura galega.

Simultaneou as cadeiras de brazos da Real Academia Galega 
e da Academia da Historia co seu cargo de Conselleiro de 
Cultura do primeiro goberno autónomo. E aínda tivo tempo 
para publicar tantos libros que nin el mesmo sabía cantos, 
cando xa estaba no inverno da vida...

Foi autor dunha numerosa e variada obra, que vai dende 
estudos sobre lírica medieval ata investigacións de textos 
antigos musicais, pasando por traballos sobre arte, cultura, 
lingua e literatura. A fecunda obra de Filgueira está constituída 
por centos de traballos etnográficos, investigacións, 
conferencias e artigos que se dividiron en catro apartados: a 
literatura galega medieval, a lingua galega, os estudos sobre 
a vida e obra do padre Sarmiento e os artigos de literatura 
galega moderna.

Mantivo unha estreita e extensa  colaboración epistolar con 
Castelao, Ramón Otero Pedrayo, Ramón Cabanillas, Álvaro 
Cunqueiro, Iglesia Alvariño ou Lois Tobío, entre outros, dos 
cales algúns mantiñan posicións políticas totalmente opostas 
ás de Filgueira.

Impulsou desde o seu xermolo o Seminario de Estudos 
Galegos, despois o Instituto Padre Sarmiento, a colección 
Bibliófilos Galegos e, por riba de todo foi a alma do Museo de 
Pontevedra.

Carmen Francisco Díaz  e María Calvo Pena
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Sabemos que estabades moi ilusionados por poder contar 
coa presenza do escritor Xosé neira Vilas, pero non puido 
ser; debido a unha hospitalización do autor por un leve 
problema de saúde. Desexámoslle unha rápida recuperación 
e intentaremos compartir con el outro momento para que nos 
achegue a súa experiencia.

Agradecemos a rodrigo ares e a sofía escariz a súa creatividade 
e espontaneidade por ser quen de achegarnos información 
como homenaxe ao mestre Neira Vilas. Estendemos ese 
agradecemento aos profesores Fernando Villa e Julio lens 
que, xunto cun grupo de alumnos, conseguiron (en moi 
pouco tempo) preparar unha interpretación poético- musical 
moi orixinal de temas e melodías coñecidos por todos nós. 
Grazas a tamara mata e tania Blanco por deleitarnos unha 
vez máis con  eses versos  de rosalía de castro. Agradecemos 
ademais a un grupo de alumnos que as acompañaron con 
algún instrumento: Pablo castro co tambor, maría noya coa 
pandeireta, Fernando del río, Xabier Villa e Pablo saá cos 
saxos e ós gaiteiros david novo, david nieto, Francisco Vidal, 
roberto maroñas e Hugo sanjiao.

XosÉfernanDo
FilgUeiravalverDe
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15 INFANTIL E PRIMARIA

SECUNDARIA E BACHARELATO

ola, amigos! 

Xa tedes nas vosas mans EIDOS!  Sen dúbida que vos 
atopastes nalgunha das fotos das páxinas desta memoria.  
Fixástesvos na foto desta páxina, ou pasou inadvertida? Non 
importa se non reparastes nela. Podedes facelo agora. 

É a foto da comunidade relixiosa la salle. De esquerda á 
dereita tedes os Irmáns: José moradillo, iván gonzález, 
Justino Fernández, Víctor mata, Xosé m. reboiras (director), 
luis Varela, José Pérez (subdirector), salvador Fernández, 
claudio Jimeno, santos martínez e Joaquim calçada. 

Queren facervos compañía en EIDOS porque viven no 
mesmo centro educativo ca vós e comparten convosco 
moitas das vosas inquietudes e ilusións. Algúns fixéronse 
maiores impartindo a educación cristiá neste Colexio e no 
da Inmaculada. Hoxe están contentos e séntense felices de 
exercer o seu labor.

A algúns coñecédelos máis cá outros porque aínda vos dan 
ou deron clase, ou comparten convosco horas na biblioteca, 
teatro, autobuses e patios. Ou os vistes cantar na Coral La 
Salle, nas misas da TVG, nas parroquias de san Bieito ou santa 
Olalla de Bando. Ou noutras tarefas: levar a correspondencia, 
coidando as plantas da terraza, as flores e paxariños do 
corredor, ou atendendo os peregrinos que chegan ao 
Albergue La Salle.

Se queredes saber máis cousas dos Irmáns sempre estarán á 
vosa disposición para escoitarvos e informarvos.
 
Como ben sabedes, Xoán B. de la salle non é un personaxe 
histórico que xa pasou. Non. É algo vivo, que está no zume  
que agroma dos seus escritos e na luz cenital que irradia a súa 
vida. O seu era orientar: ser faro, ser alma da escola e lograr 
que o mestre, ao que dedicou os seu esforzos, o sexa tamén. 
Verdade que isto encaixa plenamente co lema: “nas nosas 
mans está o futuro de la salle”?

 Irmán Justino Fernández

acomUnidadeDeirmáns
XUntosePorasocIacIón
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FestascolexIaIs2015

e chegaron as festas-2015 tan ansiadas e tan queridas por 
todos. Este ano a inauguración foi pola tarde e, como sempre, 
foi todo un espectáculo. A presenza de todos os alumnos do 
Colexio, do profesorado, da directiva da Anpa e de moitísimos 
pais e nais deu colorido ao acto. Bailes, desfiles, imposición 
de becas e, sobre todo, os xigantes e cabezudos dinamizaron 
o comezo das nas nosas festas. Este ano, ademais, tivemos 
invitados especiais compartindo os días de festa; estiveron o Ir. 
Jesús Miguel Zamora, Visitador do Distrito ARLEP e o Ir. Andrés 
Corcuera, Visitador Auxiliar do Sector de Valladolid 

Este ano a chama olímpica acendeuna, no nome dos alumnos, 
Ignacio Rivas Pereira. Nacho destacou polo seu compromiso 
co Atletismo e, sobre todo, por ser unha grande e boa persoa. 
Nacho, parabéns no nome da Dirección e de toda a Comunidade 
Educativa.

A tarde do martes, despois da inauguración, houbo concurso de 
pasapalabra, de petanca, graffiti, xogos de ordenador,...



EIDOS 1918 Omundodetodos

as festas non son festas se o deporte non está presente. Diversos campionatos 
nos distintos deportes (fútbol, baloncesto, 3x3) e nas distintas etapas, e as 
tradicionais carreiras de infantil e as de primaria fóronse celebrando durante os 
días previos as festas. Previamente, durante o curso, celebráronse as eliminatorias 
e as clasificacións, para poder celebrar as finais o  martes, véspera das festas.
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Un acto moi entrañable, onde participamos todos os alumnos e todos os profesores, 
xunto coas familias que queren acompañarnos, é a Eucaristía colexial na honra de San Xoán 
Bautista de La Salle. Este ano, o Equipo de Pastoral, sorprendeunos cunha celebración 
dobre:  os pequenos, Primaria e Infantil, tiveron a celebración no teatro presidida polo 
franciscano Miguel de la Mata e os maiores tiveron a celebración en San Francisco presidida 
polo Delegado de Pastoral da Diocese Javier García. 

Despois da Eucaristía houbo un magnífico espectáculo de maxia a cargo do Mago 
Román García, pai de Nicolás de 5 anos B, para os alumnos de Ed. Primaria e Ed. Infantil. 
Campionatos baloncesto 3x3, tenis de mesa e xogos de mesa, matraquiños, concurso de 
cociña, scalextric,  inchables, triplas, troulada de animais, fútbol 7, concurso de triplas, 
exhibición de baile, xogos de cidade, amigables de fútbol profesores/pais, mercadillo para 
PROYDE ...



EIDOS 2322 Omundodetodos

mirade o esforzo, a entrega, a ledicia... todo o traballo 
da organización. Este ano máis que nunca se miramos as 
súas caras, os seus sorrisos.

E como remate das festas, a tan ansiada e esperada 
verbena colexial. O patio cuberto estivo preparado con 
moito esmero,  photocall incluído,  polos alumnos de 
bacharelato e a moitos profesores e profesoras. A verbena 
estivo moi concorrida, pois a música, os bailes e sobre 
todo os picadiscos amenizaron a mesma de xeito especial. 
Os alumnos sacaron as mellores galas para este evento 
único no ano. 
E agora, despois das festas, toca rematar o curso, centrarse 
nos exames finais, estudar... e por suposto, esperar con 
ilusión o verán para ter un merecido descanso!

Parabéns a todos
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O filosofo Michael Levin decía, “ Ter fillos non converte a un 
en pai, igual que ter un piano non converte a un en pianista”. 
Efectivamente, ser pai ou nai require, sobre todo, unha 
atención constante ás necesidades dos nosos fillos/as e de 
grandes doses de cariño, afecto e comprensión.

E de todas as tarefas que nos corresponden como pais e nais, 
a máis complexa é dende logo, a educativa. Educar non e fácil, 
nin moito menos; implica tomar decisións dun xeito continuo 
e ás veces nada doadas de tomar, e non existe ningun manual 
completo, nin moito menos perfecto, que nos ensine..

E hoxe remata, como diciamos, unha etapa na vida dos nosos 
fillos e fillas, unha etapa na que fomos testemuños directos da 
súa evolución como persoas. Unha etapa na que aprenderon 
a ver a vida desde novas perspectivas, aprenderon a superar 
situacións cada vez máis diversas e complexas, foron adquirindo 
maior madureza e responsabilidade, consolidándose en fortes 
valores, que de seguro lles permitirán ser persoas adultas, 
responsables e respectuosas co mundo que os rodea. Unha 
etapa, na que tamén medramos como pais, aprendendo con 
eles.

Compartindo esta marabillosa tarefa de educar e formar os 
nosos fillos e fillas, tivemos a sorte de contar cun excelente 
colexio: 0 Colexio “La Salle”, cun equipo de profesores e 
profesoras que desde a constancia e o rigor docente, esixible 
a todo bo profesional da educación, conseguistes, ademais 
dos mellores resultados educativos, o afecto e o aprecio dos 
vosos alumnos/as o longo de todos estes anos.

Din, que todo soño empeza cun profesor que cre en nós. 
Estou convencida de que moitos dos soños dos nosos fillos/
as empezaron así.  Sempre puideron contar co voso cariño 
e apoio nos momentos de dificultade e desánimo, soubestes 
valoralos como persoas e potenciar as súas cualidades, 
conseguindo que melloraran día a día.

Se o voso obxectivo foi facelos adultos máis preparados, 
pero sobre todo mellores como persoas, este obxectivo está 
acadado. Moitisimas grazas,de corazón, polo voso traballo, o 
voso tempo e a vosa comprensión.

Queridos pais e nais, avós/as, familiares, docentes, 
alumnos e alumnas, amigos e amigas.

Antes de nada, quixer agradecer ao equipo directivo do 
Colexio La Salle, a xentileza de invitarme a participar en 
neste acto entrañable, para falar no nome dos pais e nais 
dos alumnos/as que estades a rematar, hoxe, esta etapa tan 
importante.

Estas verbas, van permitir que me situe no rol que máis me 
satisface desenvolver na vida que e, sen lugar á menor dubida, 
o rol de nai. Como tal, quixer dirixirme a todos/as vostedes. 
Son Guadalupe Rodríguez Silva, a nai de Pedro Fernández. 
Unha orgullosa nai, que estou completamente segura, 
comparto este sentimento con todas e cada unha das nais e 
pais que hoxe estades neste acto.

E falo de nais e pais orgullosas/os, porque afortunadamente, 
temos os mellores fillos e fillas que puideramos desexar, e isto 
quere dicir que entón non o fixemos tan mal, ou nada mal!

Xa sei que o sabedes, pero o tempo demostraravos aínda con 
máis certeza e en maior profundidade, se cabe, a importancia 
que terán na vosa vida os amigos, os bos amigos.

Quero aproveitar este momento, para dar as grazas, tamén, a 
unha persoa marabillosa como persoa, pero fundamentalmente 
como pai, a Fran, o pai de Pedro, e por extension a todos os 
pais. Existe un proverbio africano, moi coñecido en educación, 
que dí que ”para educar un neno, fai falla toda unha tribu”. 
Isto é unha gran verdade. Pais, nais, avós, irmáns, tíos/as, 
profesores/as... todos estamos dalgún xeito implicados nesta 
gran tarefa, que e a ducación dun neno.

Entón, moitas grazas a todos/as os implicados, especialmente 
os avós, esos seres marabillosos, con prata no pelo e oura no 
corazón, cómplices, amigos, e aliados perfectos dos netos/as, 
insustituibles no corazón de calquera neno/a. Mil grazas avos, 
por estar aí e sempre dispostos a botar unha man!

desPedidaDa

PromociÓn2015
As nosas expectativas non se viron defraudadas. Moitas 
grazas tamen á ANPA, a e todos aqueles que participan 
no Proxecto Educativo do Centro, un proxecto serio e 
responsable, no que a
educación en valores tivo e ten unha grande importancia. 
Un modelo educativo, no que os pais e nais confiamos 
desde o momento mesmo no que eliximos este colexio, ao 
que chegaron en moitos casos, como foi o caso de Pedro, 
con tan só 3 anos acabados de cumprir, collidiño da miña 
man, con un mandilón e unha mochila novos, e as bágoas 
inundándolle os ollos.

Pouco tempo pasou, a verdade, para que as bágoas se fosen 
trocando por sorrisos e ilusión por vir o “cole”. Se foran 
trocando por un apego cada vez máis sólido polos seus e as 
súas “profes” e os seus novos amiguiños/as, moitos deles, 
afortunadamente, seguides e estades hoxe aquí. Grazas!

promoción 2013/2015 
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• Reportaxe fotográfica: Santi Alvite

Pero se unha etapa remata, unha etapa nova comeza para 
todas/os vós a partir de agora. A pasada, sera unha etapa 
que dun xeito imborrable formará parte esencial da vosa 
traxectoria vital. E a que vén, será unha etapa na que poredes 
en práctica todo o aprendido, non só galego, xeografía ou 
matemáticas, senón tamén valores como o esforzo, o respecto, 
ou a amizade. Queremos que saibades que estes valores nos 
enchen de orgullo tanto ou máis, que o nove en inglés, ou 
o dez en “mates”. Tendes por diante novos retos e novos 
desafíos, que de seguro superaredes sen maior dificultade, 
pero ao igual que o acadado ata o de agora, lograrédelo se 
vos esforzades. Esforzo e superación levaranvos a acadar 
as metas e os logros propostos coa satisfacción do deber 
cumplido.

Tamén queremos que saibades o moito que vos queremos. 
E que vos queremos tal e como sodes, cos vosos defectos 
e as vosas virtudes. Incondicionalmente e á marxe do todo 
o acadado. Esta etapa, será ademais, unha etapa chea de 
recordos que de seguro vos acornpañarán como ningunha 
outra o longo de toda a vosa vida. Máis alá do espazo 
xeográfico no que vivades, do traballo que desempeñedes, ou 
das responsabilidades que a vida vos depare, sempre, sempre 
recordaredes Iigada á vosa infancia:

A vosa escola
as vosos primeiros amigos e xogos

os vosos profesores e profesoras máis queridos
os primeiros descubrimientos no amor ou no desamor...

Porque, non debemos de esquecer que a verdadeira patria do 
home é a súa infancia.

Quixer rematar desexándovos, ÉXito e moita sorte na 
Vida. Que sexades moi Felices, porque da vosa felicidade, 
non o dubidedes nunca, depende tamén a nosa, a dos vosos 
pais e nais e a das persoas que vos queremos. 

Non esquezades que o éxito consiste en conseguir o que se 
desexa, pero a felicidade consiste en gozar do que se consegue. 
E pedímovos que non escatimedes en esforzos, porque todo 
na vida require esforzo e traballo. Nada é regalado. E que 
cando a vida vos presente suficientes razóns para chorar, 
saibades demostrarlle que tedes mil e unha razóns para sorrir. 
Pero ante todo, pedirvos que sexades boas persoas. Nelson 
Mandela, dicía que a educación é a arma mais poderosa para 
cambiar o mundo. Pois que a educación recibida, e o amor 
propio, vos permitan facer do mundo no que vos tocou vivir, 
un sitio un pouco mellor para todos/as.

moitas grazas, e... ata sempre!

Guadalupe Rodríguez Silva
Licenciada en Psicoloxía

Ex-concelleira de Educación
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· Parabéns en nome de toda a comunidade educativa ·
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omuNDODe
inFantil

ter a fortuna de convivir con nenos permite comprobar, en 
cada situación, como combinan de modo máxico o esforzo no 
xogo. A nada se dedican con máis intensidade, envorcando 
niso todo o seu ser nun mundo que fan seu a través da fantasía.

Son as súas emocións, os seus sentidos e a súa sensibilidade 
os que dan auténtico valor á nenez, esa marabillosa etapa á 
que tantas veces nos gustaría volver... e da que parece que 
nos empeñamos, ás veces, en expulsalos antes de tempo!

A etapa de Educación Infantil é tan rica en cores como o é en 
matices de personalidades e modos de percibir e expresar, 
canta variedade e riqueza que os nenos regalan sen reparar 
apenas no seu tesouro!

Cada vez que as profes contamos un conto ou explicamos un 
pequeno traballo, eles, co seu marabilloso filtro de inocencia e 
intensidade, son capaces de recrear o escoitado, de inventar 
o apenas suxerido e todo iso..., mentres xogan!

Por iso en Infantil tomamos o xogo moi en serio, sabemos 
que a través del, os nosos nenos e nenas, van construíndo un 
mundo de ideas, magnitudes, aproximacións e relacións que 
non poden -nin deben- facerse doutro modo.

A través do xogo, o neno vese obrigado a pensar en 
posibles solucións e elixir unha delas, o que inflúe no 
seu desenVolVemento cognitiVo e aUtonomÍa; 
tamén ha de idear solucións orixinais, o que fomenta a 
súa creatiVidade e necesita relacionarse tendo en 
conta os demais, o que axuda a sentar as bases do seu 
desenVolVemento socioemocional.
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Recordemos os nosos xogos da infancia e un sorriso aflorará 
aos nosos rostros inevitablemente.

Que os estupendos adestramentos deportivos ou as 
interesantes actividades extraescolares non releguen o xogo, 
o auténtico xogo, a un faiado ao que só se acode de cando 
en vez.

O xogo é a ferramenta de aprendizaxe máis valiosa na infancia, 
de nós depende en boa medida que os nosos nenos a utilicen, 
a manexen con destreza e saquen dela o mellor partido.

Poñámonos pois, mans á obra e... a xogar!

Estes mecanismos e moitos máis - dos que poderedes gozar 
cando vos sentades simplemente a observar como xogan-, 
serán de gran valía ao longo da vida adulta, axudarán aos 
nosos nenos, cando deixen de selo, a tomar decisións 
considerando todos os factores, a buscar solucións a un 
problema que parece imposible e a gozar dos seus amigos ou 
compañeiros de traballo, a valoralos e facerse escoitar cando 
sexa necesario.

Así pois, o xogo na infancia non é tan só un tempo de 
descanso, o xogo é un modo de aprender e un eficaz camiño 
para facelo e a través del, os nenos e nenas descubrirán que, 
ademais do esforzo e a constancia ,gozar de verdade con 
aquilo que facemos é a única garantía de éxito.

“o home é a longa sombra que 
o neno proxectará no tempo”

 Jorge Luis Borges
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no mes de abril tiven o pracer de compartir coa ANPA e 
algúns dos profesores do Colexio La Salle de Santiago, dúas 
charlas bautizadas co nome, Se hai un problema hai unha 
solución: a mirada sistémica.

As devanditas charlas, forman parte dun compendio de 
Obradoiros para Familias, Profesores e Profesionais da Axuda, 
que ten como fin recuperar a mirada tenra e compasiva para 
relacionarnos cos que nos rodean. Falar e que nos falen, 
tocar e ser tocado con tenrura, proporciónanos seguridade 
e a sinxela felicidade de amar e sentirnos amados. Resulta 
así máis doado superar e dar un sentido a esas partes máis 
ásperas que nos encontramos en noso cotián vivir.

Para lograr esta actitude, temos en conta tres bases:

Un ano máis, os nenos de Educación Infantil 
saen de excursión para vivir unha das experiencias 
máis emocionantes do curso, unha gran 
oportunidade para gozar dun fermoso entorno 
natural e de  compartilo cos seus compañeiros.

Os nenos de 3 anos puideron facer un pequeno 
paseo a cabalo,  participar e coñecer o coidado 
de animais, achegarse a actividades agrícolas, 
realizar sinxelos obradoiros, ... Todo isto na granxa 
escola medioambiental Bergando.

Igual que os seus compañeros de 3 años, 
os nenos e nenas de 4 anos gozaron dunha 
xornada en contacto directo coa natureza e 
realizando diferentes obradoiros, neste caso 
fixérono na granxa Kiriko. 

E os maiores da etapa, os nenos e nenas de 
5 anos, viaxaron a apípolis, donde, inmersos 
nesta cidade das abellas, tiveron ocasión de 
coñecer de primeira man a estes pequenos 
insectos, que tanto nos poden facer sufrir e 
que tanto nos ofrecen.

conclUsiÓn

A través do labor pedagóxico e terapéutico que desenvolvo, 
estou en contacto con pais e profesores, que hoxe máis que 
nunca, ten grande interese e infórmanse amplamente de todo 
aquilo que signifique unha mellora da comunicación e da 
aprendizaxe.

Case sempre a solUciÓn encóntrase ao noso lado e ten 
unha formula sinxela... como o biscoito da nosa avoa:

• 1/2 Quilo de amor
• 1/2 Quilo de tenrUra
• Moitas culleradas sopeiras de sentido do HUmor
• Abundante raspadura de correcta resPiraciÓn
• Moita, moita, moita... Paciencia

Decatámonos do importante que é, á hora de comunicarnos, 
a resPiraciÓn e a lingUaXe corPoral. Unha respiración 
superficial, acurtada, fainos entrar en tensión, o corpo contráese, 
quétase e a nosa boa disposición para comunicarnos, fracasa; 
tendemos entón a separarnos e separar fisicamente o outro. 
Vencer esa tendencia á separación, buscar a proximidade, ese 
QUÉdome ata QUe o arranXemos, é o que fai crecer o 
amor e o que une.

a cHarla

Neste primeiro contacto, achegámonos ás cousas que eran 
importantes en o noso sistema Familiar.

Experimentamos que somos mente, emociÓn e instinto 
e como estas tres partes han de estar en concordancia 
para comunicar con claridade e honradez aos nosos fillos, 
alumnos e persoas que nos rodean, aquilo que queremos 
ou necesitamos e como cando dicimos unha cousa sentindo 
outra, entramos en ambivalencias e culpas que desconcertan, 
especialmente os nenos, e que van creando unha barreira de 
desconfianza.

• Que formamos parte dun sistema familiar, do cal non só 
herdamos a xenética, senón tamén as emocións, os modelos 
e aquilo que consideramos bo ou malo. Tamén recibimos 
del os coidados suficientes para facernos adultos.

• Que as persoas somos pensamentos, emocións e instintos 
e que todo iso ha de funcionar en conxunto, para sentirnos 
en paz.

• Que formamos unha comunidade e que é necesario 
recoñecer o lugar que ocupa cada un, o seu labor e a súa 
importancia nela, para que pais e profesores se sintan 
mutuamente apoiados e os nenos e nenas, tranquilos, 
confiados e en disposición de aprender.

Dª. Mª Dolores Ave Miranda
Logopeda e Terapeuta de Vinculación

DescubrInDomUndo
saíDascUltUraisDeinFantil
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 INFANTIL 3 ANOS C

 INFANTIL 4 ANOS A

INFANTIL 3 ANOS A

INFANTIL 3 ANOS B
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 INFANTIL 5 ANOS A

 INFANTIL 5 ANOS B

INFANTIL 4 ANOS B

INFANTIL 4 ANOS C
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urxente e difícil de conseguir na nosa sociedade debido ao 
ritmo de vida que levamos. Se conseguimos concienciarnos 
e traballar o noso interior desde pequenos, na idade adulta 
seranos moito máis doado facernos conscientes das nosas 
emocións e controlaremos mellor os nosos pensamentos e 
impulsos físicos, e polo tanto a nosa vida.

En resumo, o ioga é una ferramenta marabillosa que está 
ao noso alcance e que os nenos poden gozar comezando 
desde pequenos a explorar o seu propio corpo, as súas 
posibilidades e facéndose conscientes de que o camiño 
importante é o que fan día a día.

Amor, conciencia, fe e felicidade…

D.ª Cristina Castro González 
Mestra de Educación Infantil

e Mestra de Ioga para Nenos e Ioga en Familia

AImPORTANCIADOIOGANASIDADESTEMPERÁS...

omuNDODe
Primaria
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Hai moito que apareceu o ioga na historia, pero aínda 
ben pouco que se comezou a practicar en occidente e 
máis cando falamos de ioga na infancia. Ésta técnica é moi 
beneficiosa para os nenos e nenas en tanto ao aumento 
da súa capacidade de concentración, da súa flexibilidade 
física e mental, da súa conciencia corporal e da maneira 
de relacionarse co seu contorno dunha forma máis plena 
e profunda.

Agradecida me sinto por esta oportunidade que nos 
brindou o colexio e a ANPA colexial, non só a min senón 
tamén aos alumnos e alumnas, e ás súas familias (en ioga 
en familia) de buscar una pausa no camiño, un espazo onde 
poder respirar e pararnos a sentir, de divertirnos xuntos con 
respecto, e de poder aprender uns doutros o que nos temos 
que achegar.

Aprender a controlar os nosos pensamentos é algo tan 
beneficioso e necesario como respirar, para chegar á 
felicidade a través da paz interior. E tan importante como

INFANTIL 5 ANOS C

saíDacUltUralaastUrias
Un ano máis, gozamos dunha fermosa saída de cinco 
días a Asturias, onde realizamos diferentes actividades de 
carácter lúdico, deportivo e cultural. Pero, sen dúbida, o que 
máis valor ten para nós é o aspecto convivencial xa que a 
maioría das actividades realízanse para favorecer a relación e  
colaboración de todos. 

Percorremos bonitos lugares como Xixón, oviedo, covadonga, 
Parque natural de redes… onde entramos en contacto coa 
natureza e a cultura asturiana; visitamos diferentes museos 
como o da minería, o Xurásico, o da sidra, etc, onde recibimos 
unha boa ración de coñecementos moi interesantes; 
divertímonos no río sella, realizando os xogos nocturnos 
no albergue ou simplemente tendo os nosos momentos de 
tempo libre. 

Seguro que lembraremos esta experiencia dunha maneira 
positiva grazas a todas as oportunidades que nos ofreceu de 
medrar como persoas.
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o último venres do mes de maio 
dedicámolo a convivir cos compañeiros  dun 
xeito diferente en contacto coa natureza e 
coa ciencia. Traballamos o currículo dun xeito 
máis ameno convertindo o día nunha sesión 
de lecer. Para iso programamos as seguintes 
saídas culturais.

saíDascUltUrais

Os nosos alumnos de Primaria foron coñecer:

• 1º Primaria: Casa do Queixo en Sobrado 
                     dos Monxes.
• 2º Primaria: Granxa Escola Serantello    
                       en Cambados.
• 3º Primaria: Casa do Patrón, Doade, Lalín.
• 4º Primaria: visita aos Museos Científicos de  
                      A Coruña.
• 5º Primaria: Un día no Camping Paisaxe II: 
                      traballamos o Coñecemento do 
                      Medio e a Educación Física en 
                      contacto coa natureza. 
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festIvaIs
nadal,Danza,entroido
eletrasgalegas

Pero todo isto non sería posible, sen moitas mans que se xuntan 
para levar a cabo estas actividades: as mans dos profesores, 
dos alumnos, das familias... mans que xuntas traballamos polo 
futuro dos nenos e do Colexio, coa esPeranZa de ser cada 
día mellores. 

graciñas e... ata o ano que vén!!! 

E case sen darnos conta, chagamos ao final do segundo 
trimestre cun grandísimo Festival de danza; no que 
adquirimos a responsabilidade non deixar que a nosa música 
e danza caia no esquecemento: saias, dengues, mantelos, 
polainas, camisas, faixas… muiñeiras, xotas… O salón encheuse 
do noso folclore e da satisfacción do traballo ben feito, e en 
moitos casos dunha gran aprendizaxe.

E así rematando, chegamos ás letras galegas. Certo que non 
tivemos festival, pero non podemos deixar de mencionar, 
a participación dos alumnos de 6º no roteiro das letras, e 
da ofrenda no Panteón de galegos ilustres, como outra 
actividade na que seguimos poñendo o mellor de nós mesmos.

outro ano máis puxemo mans á obra na tarefa de 
rematar o noso primeiro  trimestre cunha gran festa. O xa 
tradicional Festival de nadal, onde ofrecemos o mellor de nós 
mesmos para recordar e actualizar o nacemento de Xesús, un 
ano máis: música, cor, nervios, sorrisos… Enchemos o cole da 
ledicia que nos trae o recordo dese nacemento, do que cada 
ano intentamos celebrar no noso festival.

Un pasiño máis no curso e comezamos a traballar o entroido,  
festa tradicional galega, na clase. Culminou cunha gran festa, 
todos xuntos degustando os doces máis típicos da nosa terra, 
logo de converternos por unhas horas naquilo que máis nos 
gustaría ser: fadas, princesas, piratas, superheroes… 
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1º C PRIMARIA

2º A PRIMARIA

1º A PRIMARIA

1º B PRIMARIA
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3º A PRIMARIA

3º B PRIMARIA

2º B PRIMARIA
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4º B PRIMARIA

4º C PRIMARIA

3º C PRIMARIA

4º A PRIMARIA
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5º C PRIMARIA

6º A PRIMARIA

5º A PRIMARIA

5º B PRIMARIA



despois de saír elixidos e prepararnos para o Parlamento 
Xove: maría creus, nerea mata, gabriel salsón e Uxía taboada, 
encontrabámonos no Pazo de Mariñán, listos para representar 
o noso colexio nunha competición de debates a nivel de toda 
Galicia, na que participaban 46 equipos de diferentes centros. 
Os enfrontamentos serían sobre o tema: “debería adiantarse 
a maioría de idade legal aos 16 anos?”, tomando  a postura a 
favor ou en contra que se sabía xusto no mesmo momento de 
iniciar o debate. 

Na fase preliminar que tivo lugar na Deputación de A 
Coruña, só oito equipos se clasificaban para a fase final e nós 
conseguimos o cuarto posto. O tema cambiou, e pasou a ser 
se as salas de cine van desaparecer. Outra vez a preparase de 
novo, esta vez con máis ganas aínda; saber que estamos na 
fase final e íamos debater no Parlamento de Galicia, supoñía 
máis presión pero tamén máis ilusión.

O tempo pasou e xa estabamos debatendo en cuartos de final, 
xa non segundas oportunidades, ou gañabas ou acabábase. 
Despois de superar os cuartos de final e a durísima semifinal, 
chegamos ao hemiciclo do parlamento, na final. Foron trinta 
e cinco minutos intensos nos que tivemos que defender 
e convencer ao xurado de que as salas de cine non ían 
desaparecer.  Todo o esforzo e o traballo realizado, pagou a 
pena porque resultamos campións de Galicia. 

Pero aínda que pareza que todo se resumía en gañar ou perder, 
o máis importante de todo foi a xente, a experiencia, aprender 
a falar en público e superar os nosos medos. Mais isto non 
quere dicir que non vaiamos gozar da viaxe que gañamos.

Temos tamén que destacar a participación dun grupo de 
rapaces de 2º da ESO  nun campeonato de debate similar 
ao do Parlamento Xove, o Debate.com. Preparados polos 
compañeiros de 1º de Bacharelato: laura guinarte, Uxía Vez, 
miguel Fernández e anxo Fariñas,  os alumnos  de  2º ESO:  
sofía Prol , diego lugo , lucas arjona  e andrés césar  que 
fixeron un excelente labor debatendo sobre se os estados 
deberían impor leis para limitar a liberdade de expresión. 

 María, Nerea, Gabriel e Uxía
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a edición número 46 do Festival do sar, tivo lugar este 
curso o venres 13 de febreiro. Coma sempre, este magnífico 
festival de música de diversos estilos e interpretada en 
directo, fixo as delicias dos alumnos e profesores da ESO e 
Bacharelato. Todo un verdadeiro proxecto cooperativo entre 
os alumnos das clases e os titores, profesorado en xeral que 
facilitaron, mimaron e coidaron un ano máis todos os detalles 
da posta en escena: instrumentación, harmonización das 
voces, vestiario, coreografía e complementos ... Todo para 
arrincar o aplauso e o sorriso dun entregado público e dun 
esixente xurado, pois estaba en xogo a oportunidade de 
gañar como premio unha magnífica excursión!

Os seguintes grupos foron os triunfadores desta edición:

Grazas a todas as persoas e grupos que coa súa participación 
fixeron posible unha mañá chea de música e cor, dando sempre 
o mellor de si mesmos... e interpretando dun xeito magnífico 
e cunha altísima calidade este ano, cancións en varios idiomas 
e de estilos tan distintos como baladas, pop-rock español e 
rock&roll galego, temas de cantautor e case autobiográficos, 
representacións de auténticos musicais sobre as táboas...; 
todo isto combinando letras míticas, por exemplo dos 60, 70 
e 80, cos ritmos de máis éxito na actualidade e tocando os 
máis variados temas como o amor, a amizade ou divertidas 
parodias de temas máis ou menos cotiás. Vaia tamén o noso 
agradecemento a moitas persoas que axudaron nos ensaios e 
preparación das cancións, no control técnico de luz e son, no 
escenario, no reconto informático dos votos, na decoración 
do salón e na organización... para que puidese saír adiante 
unha vez máis, este noso festival por excelencia da canción.

Deseguido lembramos a pequena presentación dos temas 
que fixeron os delegados de curso das clases gañadoras, a 
través dos presentadores do festival, maría creus miñores e 
alejandro Pena redondo, delegados de alumnos de ESO e 
Bacharelato:

2º ESO D: “High Hopes”
High Hopes é o primeiro traballo do estudo de Bruce 
Springsteen incluíndo unha mestura de novas cancións. Foi 
número un en varios países como España, Finlandia, Estados 
Unidos, Alemaña… Entre as cancións antigas, High Hopes, 
tema que dá título ao álbum, foi orixinalmente gravada en 
1995. O escritor desta canción é Tim Scott McConnell. Por 
certo, a maioría dos instrumentos tócanos os propios alumnos 
desta clase! Esperamos que a gocedes como o fixemos nós 
preparándoa.

4º ESO D: “Califonia Dreamin”
Os alumnos de 4º ESO D deseguido van interpretar a mítica 
canción de The mamas & The Papas,  California dreaming, 
unha das cancións mais representativas dos anos sesenta. 
A canción foi escrita pola nostalxia que Michelle, unha das 
autoras, sentía por California. Esperamos que vos guste!

2º BACH. D: “Bertolina”
A continuación, os alumnos de 2º Bacharelato D vanvos 
interpretar a canción da Bertolina. Feita por Paramo Pictures, 
é unha agreste versión da canción Adrenalina do mundial de 
Brasil de 2014. Esperamos que vos guste e que percibades o 
esforzo posto na súa interpretación, agradecendo ao seu titor 
a súa participación.

1º BACH. D: “Nada”
Os alumnos de 1º Bacharelato D van interpretar a canción 
‘Nada’, a famosa canción de inicio de Dragon Ball escrita 
orixinalmente por Chiho Kiyooka (música) e Yukinojo Mori 
(letra). Comezou a emitirse na television de Galicia co nome 
das Bolas Máxicas no ano 1989 e tivo un grande  impacto 
entre os nenos e non tan nenos galegos. Escollemos esta 
canción por que nos anima e nos motiva a seguir adiante, a 
estar dispostos a todo e a manter a nosa cara risoña.

EIDOS 5756 OmundodeESO

• Gañador 1º ciclo de ESO: 2º D (“High Hopes”, de Bruce Springsteen).
• Gañador 2º ciclo da ESO: 4º D (“California Dreamin’”, de The Mamas and the Papas).
• Gañador Bacharelato: 2º D (“Bertolina”, de Paramount Pictures).
• Gañador mellor canción en galego: 1º D (“Nada”, da serie Dragon Ball).xLVI
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IntercambIo
alemaña

Mon échange à Bordeaux a été une expérience inoubliable pour moi. Je me suis bien amusée et je me suis fait plein d’amis. En plus, 
j’ai appris beaucoup de français. 

J’ai vécu une semaine avec la famille de ma correspondante et j’ai adoré ça. Je m’entends très bien avec elle. Ça a été une expérience 
complètement nouvelle pour moi et je crois que tous ceux qui y sommes allés la recommanderions. 

Sofía Prol Rodríguez

tras vivir a súa primeira experiencia de intercambio, os alumnos de 2º 
ESO quixeron deixar plasmadas as súas impresións:

“Para min o intercambio non foi nada como o esperaba. Foi unha experiencia 
única, moi agradable e divertida. Mellorei moito en francés e coñecín moitos 
costumes diferentes alí en Francia. Isto gustoume moito aínda que me 
custou adaptarme ao horario”.

“Creo que aprendín moito vocabulario novo, pero sobre todo quedo coa 
experiencia de poder convivir con outra familia, coñecer os seus costumes, 
a súa cultura, o seu país... ademais, creo que agora comprendo moito mellor 
o idioma”.

O que máis me gustou da experiencia foi estar noutro país e coñecer os seus 
costumes aínda que algúns me custaron, como os horarios, porque eran 
un pouco duros. A experiencia parecíame difícil pero ao coñecer a familia, 
todo foi moito máis doado do esperado. Foi unha estanza inesquecible que 
repetiría”.

Une semaine en échange lingüistique, une semaine de 
nouvelles expériences, une semaine en immersion culturelle, 
une semaine en découvrant Paris et voilà le résultat de tout ce 
que nos élèves ont retenu. 

Paris sera toujours la ville de la lumière, mais aussi la ville de 
l’amour, de la fraternité et l’endroit où il fait bon vivre et ce que 
nos élèves ont pu resentir durant cette semaine intense dans 
la capitale française. 

In my case, it was the first time I visited that country and for 
some students it was the first time on an airplane. We had the 
pleasure to appreciate the culture, traditions and timetables 
of the German people. 

They are very friendly people although they seem cold at first 
sign. Our stay in that country was very productive because, 
apart from learning their traditions, we could taste their 
typical food and visit their most representative places. 
I hope we have the opportunity to enjoy again this experience 
offered by the school in following years. 
       
  Alba Vidal Otero

We are the first group to go on an Exchange to Germany. 
It was an amazing experience. All the students who have 
participated wouldn’t doubt to go again. 



saíDacUltUral4ºeso
Luns 23 de marzo 7:30 da mañá

Todo estaba a punto de comezar, todo ese sono acumulado 
por durmir pouco, toda esa emoción por esta incrible viaxe 
que iamos realizar; esta última viaxe que se fai todos os anos 
como preludio do final de curso e de ciclo.

Tras pasarmos as 3 primeiras horas no bus e media hora 
de descanso, a xente xa se empeza a cansar de falar de 
absolutamente todo. A fame que levas no estómago de 
non ter comido dende as 7 da mañá, empézase a acumular 
ata o punto de desexar chegar a Burgos para poder sentar 
diante da catedral, todo moi antigo e moi bonito aínda 
que nada comparable á nosa querida catedral compostelá; 
o papamoscas foi un evento realmente curioso que á gran 
maioría lle recordou algún compañeiro ou profesor...

Horas despois saïamos correndo cara a Bujedo para non 
chegar tarde e sobre todo para non morrer de frío, durante as 
nosas infinitas horas de viaxe, ata vimos nevar. Para finalizar 
fómonos axiña a cama para ter enerxías ao día seguinte.

Martes 24 de marzo 8:00 da mañá

Hoxe, tras ducharnos e almorzar cunha “fame canina” 
collemos o bus cara á cidade medieval de Frías. Ao chegar a 
esa apartada paraxe dividímonos en dous grupos: o primeiro 
subiría á cidade para visitar o castelo e o segundo quedaría nas 
instalacións para facer tiro con arco e para escalar o rocódromo, 
o que, para sorte dalgúns puidemos ver subido ao profesor de 
informática Picola.

Xa na vila e tras ver as casas colgantes que máis ben 
se deberían chamar as casas apretuxadas ao bordo do 
precipicio, subimos ao castelo. Dende arriba considerando 
a paisaxe e pensando un pouco acordeime dos soldados do 
século XV que o debían pasar xenial alí arriba vixiando todo o 
día, cun vento que se mete ata os ósos e esperando que non 
se achegase ningún mouro polo horizonte.

Pola tarde, tras comer, realizamos un paseo ata o cume dunha 
montañita próxima. Horas despois volviamos a Bujedo para 
cear e pasar unha entretida reunión falando cos amigos 
mentres nos morriamos de cansazo.

Mércores 25 de marzo 7:30 da mañá

Saída para cabárceno. Vimos todo tipo de animais realizando 
a súa vida diaria, mentres Benito ou Raquel nos ían explicando 
que se supón que era cada animal: aínda que a nós todos nos 
parecesen unha gacela, en vez dunha gacela superestraña de 
África que só vive nun punto en concreto, nótese a ironía. 
Despois de ver os leóns mariños (non confundamos con 
focas) saltar por un aro e bailar ao ritmo da música fomos 
comer. Sobre as 6 da tarde fomos ao espectáculo de aves 
rapaces, no que participaron todo tipo de aguias e miñatos, 
facendo piruetas no aire para buscar un cacho de carne.

Despois de volver a Bujedo e cear, Suso ofreceunos dar un 
paseo polo monte próximo. Ao chegar ao cume, tras unha 
subida ás escuras e cun vento que se metía como pequenas 
agullas conxeladas por cada abertura da túa chaqueta, el nos 
contounos unha historia, entre picante e terrorífica, sobre un 
irmán un pouco rebelde, da que gozamos moito.

Venres 27 de marzo 7:15 da mañá

No último día de excursión fixéronnos almorzar a toda présa 
xa que debiamos coller o bus para chegar axiña a Burgos. 
Ao chegar alí fomos directos ao museo da evolución humana. 
Neste museo vimos dende a Megafauna ata o cranio de 
Miguelón pasando por un circuíto de esculturas na que había 
recreacións dos nosos antepasados, todos moi monos, nunca 
mellor dito. Despois da visita marchamos cara a astorga 
onde comemos un bocata no parque, en fronte da estación 
de autobuses. O tramo final de camiño a Santiago está un 
pouco anubrado na miña memoria porque as sestas que nos 
botamos, debido ao cansazo acumulado ao longo destes 
cinco días, foron de varias horas. Ata a última parada que 
fixo Benito, o noso querido condutor, para descansar, non 
espertamos de todo

en resumo; foi unha viaxe chea de emocións, todo 
acompañado dos nosos amigos e dunhas boas risas.

Extracto da crónica realizada por Martín Falces

Xoves 26 de marzo 8:45 da mañá

Xa no penúltimo día da excursión fomos a Bilbao, en concreto 
a ver o guggenheim, o museo de arte moderna deseñada 
por Frank Gehry, que ten unha aparencia exterior fantástica 
pero que ao entrar te sorprende pola súa grande amplitude 
e calidez. Por dentro podemos encontrar todo tipo de obras, 
dende unhas grandes pranchas metálicas que che fai pensar 
no pequeño que é en comparación co resto do mundo ata a 
unhas señoras gordas xirando nun pau. Despois de dar unha 
volta e comer empezamos o xogo de cidade que nos fixo 
percorrer todo Bilbao: collemos o metro, o tranvía e se fai 
falta un avión para percorrer toda a cidade. Ao final do xogo 
quedamos no punto de saída para reencontrarnos, pero ao 
parecer o grupo de Germán debeu perder os dous mapas que 
nos deron e dar unha volta por debaixo do Nervion porque 
chegaron case media hora tarde.

Xa en Bujedo tivemos unha festa na que máis que bailar nos 
moviamos como parrulos mareados e sobre a unha da mañá 
nos mandaron a durmir porque o día seguinte ía ser un día moi 
longo.

Paseino moi ben en xeral, todo estivo moi ben, tanto a 
comida, como os xogos que fixemos, a neve, a discoteca... 
A discoteca foi unha das mellores cousas, aínda que a min 
pareceume moi pouco tempo, pero as cancións estaban ben, 
eran coñecidas e moi bailables. O tempo non acompañou 
moito, e non puidemos facer algunhas das cousas planeadas, 
pero parecéronme boas actividades as que fixemos, decididas 
a última hora. Os cuartos xenial, creo que a todos nos tocou 
cos nosos amigos, e a min polo menos encantoume, non tiven 
ningún problema xa que eran todas das miñas máis próximas 
amigas. Persoalmente, o que máis me gustou foi a neve, aínda 
que custaba bastante subir a costa, pagou a pena e foi o que 
máis me gustou. Entre todas as actividades esa era a miña 
favorita.

Carlota Pinaque

esta foto é da excursión que fixemos a Manzaneda. 
A verdade é que foron uns días inesquecibles e unha 
oportunidade para ir á neve, estar cos teus amigos, relacionarte

con outros compañeiros, e convivir con eles nun mesmo 
cuarto. Fixemos moitas actividades, e todas resultaron ser moi 
divertidas e entretidas, con algunha finalidade de aprender. É 
unha excursión que paga a pena. Tres días inesquecibles dos 
que todos desexabamos que se converteran en moitos máis.

Alexandra Fisher

saÍda2ºesomanzaneDa
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3º B ESO
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4º A ESO
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oito horas. Oito horas de duro esforzo, ademais do 
tempo dedicado á laboración da previa investigación. Máis de 
cincuenta alumnos reunidos nas salas do colexio La Salle cun 
único fin; debater sobre os catro temas que foron propostos: 
medio ambiente, emprego e integración social, nacionalismos, 
e asuntos monetarios.

A Fase escolar tivo en dúas partes. Comezamos o día 
reuníndonos por comisións, nas cales afondamos nos nosos 
temas, compartimos as nosas opinións e elaboramos a 
resolución, máis adiante defendida na asemblea xeral, que foi 
gravada e enviada a Madrid.
     
Varios meses máis tarde, recibimos a boa nova. gustavo 
álvarez, rodrigo ares Furelos, Pablo chedas e natalia Vázquez 
fomos seleccionados para participar na Sesión Nacional. 
Ademais, entre nós contabamos co noso compañeiro de 2º 
de Bacharelato Pablo Quirós, quen  participou na presidencia 
dunha das Comisións. Comezamos a nosa aventura cos 
nervios a flor de pel, no avión que nos levaría a Madrid, o 
día 20 de febreiro. Partiamos con numerosos obxectivos, 
como aprender e enriquecer as nosas capacidades oratorias 
mediante o diálogo, o que nos achegaría unha visión máis 
ampla e dende diferentes puntos de vista sobre o mesmo 
tema. Por iso, para nós foi unha grande oportunidade poder 
escoitar a postura e debater con persoas de puntos tan 
diferentes da xeografía española e con ideais tan diferentes,  
tanto en comisión, durante a elaboración das resulucións, 
e buscando un punto común, como na asamblea Xeral no 
congreso dos deputados, onde aprobamos as resolucións, e 
realizamos un debate máis amplo. 

parlamentoeUroPeo

O equipo La Salle II, integrado por laura guinarte, Uxía Vez, 
anxo Fariñas e miguel Fernández foi o que caeu eliminado 
aquela tarde. En cambio, o equipo La Salle I, formado por 
carmen Francisco, Paula lópez, lara caeiro e Pedro montero, 
foi o que accedeu á Fase Final. 

Esta Fase celebrouse o 17-18 de abril na cidade de Santiago. O 
esquema seguía a liña deportiva da fase preliminar: cuartos de 
final, semifinais e final. O noso grupo enfrontouse ao Castro 
Alobre de Vilagarcía nos cuartos de final, e obtiveron unha 
moi alta puntuación que lles permitiu pasar ás semifinais. 
Ao día seguinte, na semifinal, o equipo venceu ao Eduardo 
Pondal, podendo así acceder á final, celebrada no Parlamento 
de Galicia. 

Neste último debate, víronse as caras co IES de Becerreá II. 
Tras un intensísimo encontro, o equipo quedou subcampión 
galego por unha mínima diferenza de puntuación. 

Definitivamente, foi unha experiencia inesquecible, na que 
aprendemos a expresarnos en público, traballar e gozar da 
confianza dun equipo, coñecer a moitas persoas de toda 
Galicia, e convencer co poder das nosas verbas.

Os equipos de Bacharelato

no mes de febreiro, dous equipos formados por alumnos 
de 1º de Bacharelato participaron na fase preliminar da 
competición de debate Parlamento Xove, no Pazo de Mariñán, 
na Coruña. 

Nesta competición, 46 equipos de toda Galicia debaten sobre 
o tema escollido previamente polos xuíces. Desta forma, 
organízase un cadro de competición ao máis puro estilo 
deportivo, no que se determina que equipos se enfrontarán 
entre eles. Cada equipo participa en tres debates, e está 
integrado por dous argumentadores e dous refutadores, que 
amosan as súas capacidades oratorias defendendo unha 
postura, a favor ou en contra do tema. Son valorados por tres 
xuíces, que ao finalizar o debate determinan unha puntuación 
numérica a cada equipo. Aquel que obteña máis puntos 
será o gañador do debate, e aqueles oito equipos con maior 
puntuación total, pasarán á Fase Final.

Tras un intenso día de debates, no que ambos grupos tiveron 
unha brillante actuación ao enfrontarse a diversos equipos de 
toda Galicia, só un conseguiu pasar á Fase Final. Ambos os 
dous gañaron o mesmo número de  debates, pero a puntuación 
numérica foi definitiva para determinar a clasificación final.

oPoderDasVerBas

Ademais desta experiencia, Pablo chedas tivo a sorte de ser 
seleccionado entre os tres mellores da Sesión Nacional, o 
que lle garantiu o dereito a formar parte da delegación que 
representaba a España na sesión internacional de nápoles 
2015, dende o 21 ao 28 de Marzo, na que participaron máis 
de cento oitenta alumnos de diferentes países da Unión 
Europea. Pablo foi membro da Comisión de Desenvolvemento 
Rexional. Durante a súa estancia no país, descubriron a cidade 
de Nápoles, viaxaron a Roma para comer có embaixador e 
tivo a oportunidade de coñecer persoas de diferentes países 
e culturas.

Logo de participar en numerosos debates meP tivemos a 
oportunidad de participar, esta vez dende a presidencia 
na novidosa “Edición 0” da Fase galega do modelo de 
Parlamento europeo no Concello de Melide o 2 de maio. Para 
participar nesta edición do noso centro foron seleccionados 
os alumnos de cuarto da ESO maría murga, carmen cuiñas, 
Javier romarís e martín garcía Becerra como delegados que 
fixeron moi  bo papel.

Sen máis, agradecer á nosa profesora mónica pola orientación 
que nos deu á hora de facer os traballo, e por estar sempre 
conosco axudándonos en todo momento.

Gustavo, Rodrigo, Pablo e Natalia
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ViaXeaBÉlXica
1ºbacharelato

premIosconcUrsolIterarIo
DEcastellano

vIsItas
tecnolÓXicas

en abril tuvo lugar la entrega de premios del concurso 
literario organizado por el departamento de lengua castellana 
y literatura. En este acto contamos con la colaboración de 
Francisco gomis, que introdujo el acto recitando un bello 
texto de la segunda parte del Quijote, de la que celebramos 
este año el cuarto centenario.

Se han presentado un total de 54 trabajos, 21 en la categoría A 
(alumnos de 1º y 2º de ESO), 7 en la categoría B (alumnos de 3º 
y 4º de ESO) y 26 en la categoría C (alumnos de Bachillerato). 

Felicitamos a todos los participantes por haberse presentado, 
apostando por una actividad que exige trabajo y dedicación, 
valores que no son muy frecuentes. La calidad de todos los 
trabajos es muy buena, y pueden sentirse orgullosos.

El jurado, compuesto por profesores y miembros del ANPA del 
colegio, después de valorar todos los trabajos presentados, ha 
decidido otorgar los siguientes premios:

no primeiro trimestre deste curso que remata, e coma en 
anos anteriores, o alumnado de 1º de Bacharelato da materia 
optativa Tecnoloxía Industrial I mudou as aulas do colexio 
polas instalacións da etse de minas en Vigo, nunha xornada 
ateigada de descubrimentos e experiencias no marco da 
semana da ciencia 2014.

Persoal investigador e profesores da Universidade puxeron 
a disposición do noso alumnado experiencias manipulativas 
relacionadas co temario da súa materia. Foron así mesmo 
interesantes as diversas charlas que nos ofreceron e que lles 
mostraron aos estudantes técnicas avanzadas en enxeñaría, 
como a termografía aplicada ao estudo da eficiencia térmica 
de estruturas e á detección de avarías e problemas estruturais. 
Outras experiencias da xornada incluíron a identificación 
de diversos materiais de uso técnico  no laboratorio ou a 
introdución ao manexo dos explosivos de uso común na 
obra civil. Igualmente, os nosos rapaces e rapazas gozaron 
de prácticas nas que puideron observar o uso da tecnoloxía 
láser en topografía e no estudo de estruturas, e o emprego da 
imaxe estereoscópica no recoñecemento do terreo. A tarde 
na ETSE tamén incluíu un tempo para falarmos das enerxías 
renovables e para podermos apreciar as características dun 
motor Stirling en funcionamento.

a viaxe cultural realizada polos alumnos de 1º de Bacharelato a 
Bélxica  dende o 23 ao 27 de marzo de 2015 foi todo un éxito entre 
o alumnado que participou nel, aínda que fose o primeiro ano que 
se realiza nun país distinto ao tradicional (Italia). O luns houbo 
que presentarse na dársena colexial moi cedo, para poder chegar 
a Bruxelas a media mañá. Ese mesmo día, pola tarde, fixemos 
un paseo rápido pola cidade, para ir coñecendo a contorna e os 
lugares e monumentos máis emblemáticos da cidade. Nos días 
seguintes fomos coñecendo detalladamente, xunto cun guía 
turístico, eses lugares, entre os que se atopan o Manneken Pis, 
o Pazo Real ou a Grande Place. Tamén visitamos, na mesma 
cidade, o Atomium, Mini-Europa, multitude de catedrais e galerías 
comerciais. E coma non, o Parlamento Europeo.

Xa en Amberes, onde pasamos a metade das noites, fixemos 
un percorrido a pé para coñecer a cidade. En cidades máis 
pequenas, coma Bruxas ou Gante, só pasamos a mañá e a tarde, 
respectivamente, pero aproveitamos, igualmente, un patrimonio 
histórico  de moitos séculos de antiguidade.

Na volta á Coruña houbo un contratempo no avión polo que 
aterramos en Santiago, o que nos aforrou hora e media no autobús.

Pablo Lamas Codesido

categoría a (alumnos de 1º y 2º de eso):
· 2º premio: “Mi abuela tiene poderes” 
 Enma Combo García, de 1º de ESO B.
· 1er premio: “Esmat”
 Elena Bengoa Fernández, de 2º de ESO A.

categoría B (alumnos de 3º, 4º de eso): 
· 2º premio: “Contrarreloj” 
 Marta Trillo García, de 4º de ESO D.
· 1er premio: “Libertad”
 María Camarena García, de 3º de ESO B.

categoría c (alumnos de Bachillerato): 
· 2º premio: “La breve historia de una mente atormentada”
 Inés Sáa López, de 1º de Bachillerato D.
· 1er premio: “Te invito a pensar”
 Uxía Pérez Lorenzo, de 1º de Bachillerato B.

O alumnado de 3º de ESO realizou, tamén no primeiro tramo do 
curso, unha visita ao Parque eólico experimental sotavento. 
Ás charlas divulgativas impartidas polos monitores, nas que 
debullaron o funcionamento da enerxía eólica e doutras 
enerxías renovables, uníronse experiencias tan interesantes 
como a visualización do funcionamento dun vehículo eléctrico 
ou a observación da estrutura dun aeroxerador. A visita a 
unha casa bioclimática puxo o colofón a unha xornada que 
enchoupou os sentidos e as aprendizaxes dos nosos rapaces. 
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· Meilleur court-métrage: Dupées
· Meilleure bande-annonce: Dupées
· Meilleure affiche: À la fin du chemin
· Meilleur générique: Casse-cou à bout
· Meilleure bande sonore adaptée: Chez Mme Langlois
· Meilleurs costumes: Doutes, sexe et trahison
· Meilleurs décors: À la fin du chemin
· Meilleur scénario original: À la fin du chemin 
· Meilleur montage: Dupées
· Meilleur bêtisier: Le dernier soupir
· Meilleur acteur: Jacobo Miramontes
· Meilleure actrice: Lara Caeiro 

lorsque l’on mélange de bonnes idées, du travail, de 
l’engouement, du savoir-faire et les moyens nécessaires, le 
résultat est clair: un festival de courts-métrages spectaculaire. 
Huit films ont présenté les élèves du lycée La Salle pour cette 
dixième édition des prix Franscars. Le palmarès en a été le 
suivant:  

Cette année nous avons également inauguré le premier 
concours inter-collèges Franscars 2015. En cette occasion, 
Dupées, en représentation de notre collège, a remporté trois 
des six statuettes octroyées. Sabotage fromage, l’enjeu du 
centre scolaire Peleteiro a gagné les trois autres Franscars. 

J’aimerais  remercier le jury exceptionnel qui nous a 
accompagné en ce 29 avril: Alfonso Zarauza, Ricardo de 
Barreiro, Moncho Lemos, la directrice de l’Alliance Française, 
les experts en montage Manuel Vidal, Silvia Hernández et 
Alex Doueihi et les professeurs de français, l’Association des 
Parents d’Élèves de notre collège qui a soutenu ce projet et un 
grand merci à Jaime Mansilla sans qui ce festival ne pourrait 
en aucun cas  briller de la même manière. 

     Ana Roel 



coa charla sobre o Grao de Enfermaría que presentou a Decana da Facultade: 
Dona María Jesús Núñez Iglesias concluíron as Xornadas de Orientación deste curso 
no Colexio La Salle.

Ao longo do mes de febreiro tivemos o gusto de poder contar con importantes 
investigadores e docentes do mundo universitario que, coas súas explicacións e 
consellos, nos axudaron na orientación do alumnado de cara á importante toma de 
decisións que se ten que producir durante o bacharelato.

Este ano contamos con conferenciantes de todas as universidades de Galicia. A 
presentación central sobre a vida universitaria correspondeulle á  Universidade de A 
Coruña que nos informou da súa oferta actual e das súas previsións.

O obxectivo co que se organizan as xornadas de orientación é que cada alumno 
reciba, polo menos, sete conferencias sobre distintas titulacións  durante os dous 
cursos de bacharelato e chegue a coñecer a oferta das tres universidades públicas 
do Sistema Universitario de Galicia así como a dalgunhas universidades privadas de 
distintos lugares de España.

EIDOS 7776 OmundodeBacharelato

semanaDa
orientaciÓn

omUndoDaresidenciaDe

estUdantes

· ADE e ECONOMÍA: D.Xosé A. Rodríguez González.
· ENFERMARÍA: Dna. MªJesús Núñez Iglesias.
· ENX. INFORMÁTICA: D.Manuel F. González Penedo.
· ENX. TELECOMUNICACIÓNS: D. Raúl F. Rodríguez Rubio.
· FARMACIA: Dna.Mª Isabel Sández Macho.
· FÍSICA: Dna. MªCarmen Bao Varela.
· MAXISTERIO: D.Miguel A. Nogueira Pérez .
· PRESENTACIÓN UDC: Dna. Laura Fraga García. 
· PUBLICIDADE e RRPP:  D. Jesús Pérez Seoane.
· PSICOLOXÍA: Dna.Carolina Tinajero Vacas.

cHarlasImpartIDas:

Parece que foi onte cando todo comezou. Eu só tiña 16 anos 
cando pisei por primeira vez o Hostal La Salle para coñecer os 
meus futuros compañeiros, cos que viviría e compartiría os 
meus dous anos de bacharelato.

Eu era un mangado de nervios cando coñecín os residentes 
pero nunca tería podido predicir o moito que ían significar 
esas persoas para o min. Eramos moi diferentes pero á vez 
complementabámonos, cada un achegabamos o mellor de 
nós mesmos e sempre nos apoiabamos os uns aos outros nos 
peores momentos.

Non é doado estar separado da túa familia e dos teus 
amigos e ter que afrontar os problemas en por ti pero 
grazas aos residentes, a Suso e á súa familia todo se fai máis 
doado. Realmente a residencia faite crecer a nivel persoal e 
enfrontarte ao futuro do mellor xeito posible, pero todo o que 
empeza ten que rematar.

Estaría eternamente a dar as grazas a profesores e alumnos 
que diariamente nos apoiaron en todo momento e nos 
acompañaron no noso camiño. Sobre este tema sempre hai 
xente que di que somos os “nenos mimados” do colexio, pero 
isto non é verdade. Os nosos resultados son froito do noso 
esforzo diario e ninguén nos pon as cousas máis doadas, 

por iso moitas persoas deberían valorar a nosa valentía ao 
deixar todo só por virnos estudar a unha cidade lonxe da nosa 
casa e de todas as persoas que queremos.

Entre todos estes anos lévome grandes momentos como as 
ceas da residencia onde podemos estar todos xuntos, a nosa 
visita a Noia e as numerosas bromas que nos fixemos durante 
todo este tempo. Espero que os residentes dos próximos anos 
saiban apreciar a sorte que teñen de vivir esta nova etapa da 
súa vida en La Salle. Oxalá que o que nos agarde o futuro 
sexa tan perfecto como o foi esta experiencia e coñezamos 
persoas como as que nos levamos de La Salle.

Despois deste pequeno resumo sobre a miña vivencia na 
residencia só me queda dar as grazas. Grazas a Suso, Mara, 
Carlos, Diego, Marco, Rubén, Sandra, Juan, Yago e Teresa 
porque fostes unhas das mellores persoas que puiden 
encontrar na miña vida e coas que sempre estarei agradecida. 
Grazas a todo o profesorado, alumnado e persoal do 
Hostal La Salle por axudarnos e demostrarnos o apoio que 
necesitabamos nos malos momentos. Aínda que todo isto 
se remate, sei que sempre unha parte de min quedará en La 
Salle porque como me di sempre a miña avoa: As persoas que 
realmente te queren permanecerán sempre na túa vida.

Realmente isto non foi unha residencia, foi unha gran familia.

María Domínguez Isla
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aldrey Urresti, alba alonso Barreiro, andrés ameijeiras Quintáns, Fabio

ameijeiras Quintáns, tania antelo cea, esteban Balseiro Vilela, iria

Barreiro Uzal, andrea Barros caeiro, andrea Bolorino monroy, albert

Bouzas suárez, Pablo Bravo Blanco, Helena cao delgado, manuel

carballo rodríguez, Juan castellanos Ferreiro, 
José alberto

castro Vázquez, maría

codesido Pérez, Xurxo couto cancela, daniel covelo Paz, alba

EIDOS 8382 FinalistasBacharelato2015



creo sánchez, laura cribeiro Villar, isabel díaz tamayo,
mateo nicolás

domínguez Bretaña, Xoán domínguez isla, maría esmorís Bravo, lara

Fernández alonso, Pablo Fernández Fernández, Jordi luis Fernández martínez, alejandro

Fernández mato, clara Fernández rodríguez, 
Pedro manuel

Fernández rodríguez, sandra

Fernández-campa gonzález,
alejandra

Fondevila rouco, nazaret gallego Fariña, mª del mar

garcía Fernández, iago garcía Quelle, iago gil méndez, alfonso

EIDOS 8584 FinalistasBacharelato2015



gómez Vieites, marta gonzález rodríguez, marcos guinarte rey, roque

gutiérrez rodríguez, 
José ramón

Hermida Vázquez, maría Hernández durán, santiago

iglesias Freire, diego Javier iglesias iglesias, Pablo iglesias Vieites, adrián

lea Fernández, martín lima temprano, nuno limés calvelo, marta

liñeira gonzález, daniel lobato carrillo, carlos lópez mazón, teresa

lorenzo ramberde, andrés martínez crespo, alejandro martínez olazábal, susana

EIDOS 8786 FinalistasBacharelato2015



mato Pérez, alicia meléndez Barreiro, Jorge miramontes garcía, 
Juan Jacobo

morgade de arcos, antonio nieto gesto, alejandro ordás lópez, José ramón

otero gigirey, antía otero Pena, martín otero reboreda, elia

Pardo iglesias, montserrat Peiteado mejuto, noelia mª Pena redondo, alejandro

Pereiro da torre, andrea Picón gómez, alejandro Quinteiro goyanes, Javier

Quirós corte, Pablo rey Blanco, anxo rivas gonzález, alexandre

EIDOS 8988 FinalistasBacharelato2015



rivas Pereira, ignacio riveiro sáez, nerea rodríguez gonzález, alfredo

rodríguez lage, elena rodríguez otero, carlota rojas álvarez, 
John Franccesco

rúa Villar, andrea saénz-diez martín de Vidales,
luis

san José suárez, carmen

sánchez Pampín, ana santos conde, daniel

seijas otero, isabel

santiago Ferreiro, roi

seoane leal, iriasenande torrado, Jacobo

signiorini Vilariño, amelia

EIDOS 9190 FinalistasBacharelato2015

silva Piñeiro, alicia sobrido codesido, rosana
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tabango cristobo, amaro taboada rodríguez, Héctor Varela menéndez, laura

Vázquez sesar, Brais Vilaboy Barbosa, Xiara Yarima Viqueira rodríguez, manuel

EIDOS 9392 FinalistasBacharelato2015

FINALISTASBacHarelato2015aINSIGNIAQUeRECIBIDES...

a insignia de Antigo Alumno de La Salle ídela levar ao igual que a levaron moitos alumnos do 
mundo que vos precederon, e outros que han de vir despois.

salla (e non SALLE) porque a orixe do apelido é español, foi un valente guerreiro do S. IX en 
tempos de Afonso II, o casto. Este guerreiro, caeu gravemente ferido xa que unha pedra lle fracturou 
unha perna en tres partes. O rei, en premio ao seu valor, concedeulle que puidera ostentar no seu 
escudo de armas tres madeiros quebrados sobre fondo azul. Pasados os séculos, a familia SALLA 
estableceuse en Francia e o apelido SALLA mudou en SALLE. Dentro desta familia naceu, en 1651, 
Xoán Bautista de La Salle e os Irmáns tomaron ese símbolo para toda a FAMILIA LASALIANA.

Ese símbolo e a lenda indiVisa manent, dúas palabras latinas que significan PERMANECEN 
UNIDOS, porque aínda que quebrados, os madeiros non están completamente separados. Un bonito 
símbolo para indicar que aínda que marchedes do Colexio e sigades por camiños distintos,  teredes 
sempre un lazo de unión como é o de ter sido alumnos e alumnas de La Salle.

Boas tardes a todos os presentes: dirección, profesorado, 
familiares e, como non, aos nosos compañeiros e compañeiras 
de segundo de bacharelato. 

Aínda que seguramente un pouco cansos e cos nervios a 
flor de pel, espero que gocemos deste último acto entre as 
paredes do noso segundo fogar: La Salle.

 Son moitos os anos que algúns levamos aquí, nada menos 
que quince. Comezabamos co século XXI e, naquel ano 2.000, 
La Salle acollíanos con aquel “todos somos importantes”, 
que gran lema para principiar o noso camiño nesta escola. 
Alí estaba o irmán Salvador agardando a nosa chegada cada 
mañá. Non esquecía o sorriso e non aforraba agarimos para 
todos nós.

As nosas primeiras etapas foron perigosas, entre punzóns e 
esa deliciosa plastilina que a moitos nos provocou algunha 
que outra dor de estómago...

Alicia, Pili e Elisa foron as nosas primeiras guías. Tivemos 
as nosas primeiras clases de arte, prácticas e teóricas, con 
aquelas láminas que facían que lembrásemos a obra e o autor. 
Daquela o  patio era o noso paraíso, xogar e xogar.

Na primaria xa nos sentiamos maiores e cada primeiro de 
curso o máis importante era que che tocase cos teus amigos 
e amigas na clase. Nina, Carmela e Teresa acolléronnos un 
pouco despistados, pero logo collemos o ritmo.

Que preocupacións aquelas! A vida transcorría entre festivais... 
Nadal, Entroido, bailes galegos, as festas colexiais... Todo era 
un gran acontecemento. Sempre eramos nós os protagonistas, 
mais non sabiamos que era todo unha conspiración dos nosos 
mestres e mestras para que aprendésemos o significado 
desas palabras que non coñeciamos... Convivencia, traballo 
en equipo, amizade... Para nós, todo era un xogo. Para eles, un 
xogo de valores. 

Non imos nomear a todos os mestres desta etapa, pero que 
saibades que todos formades parte de nós.

E pasaba o tempo... Cambios e máis cambios ao noso redor. 
Non só ao noso redor... E no noso interior? Novos intereses, 
máis curiosidade, preguntas sen resposta... Pero, eh! 
Tranquilos, que San Jorge e A Inmaculada trouxeron reforzos 
para axudarnos cos nosos conflitos existenciais.

A acollida non estivo mal, de feito, fixemos algún que outro 
amigo que aínda nos toca hoxe aturar, pero con gusto. Era 
un momento importante nas nosas vidas, unha andadura 
complicada. Transformacións tanto físicas como psicolóxicas. 
Os amigos xa non se quedaban sempre en só amigos e os 
estudos xa non se quedaban entre plastilina ou festivais. As 
primeiras verbenas, que acontecemento!, a nosa primeira 
saída de festa.

Pero tocaba pisar o acelerador. Os escasos suspensos da 
primaria, comezaron a frecuentar algún que outro boletín de 
notas.  Ás veces iamos con présas, outras eramos un pouco 
lacazáns, pero nunca perdiamos o espírito lasaliano que tantos 
anos estivera a crecer en nós. Tiñamos que tomar decisións, 
seguir adiante ou quedar co xusto, nós decidimos continuar, 
de feito, todos chegamos aquí. 

Tocaba o último tramo. O bacharelato. Algúns non sentiamos 
presións nin preocupacións. Só eran dous anos máis 
exactamente iguais aos anteriores. Máis maduros, en contacto 
coa realidade, forxando as nosas aspiracións e soños, 
encontrándonos a nós mesmos e as cousas que realmente 
nos definían como persoas.

Outros, pola contra, non podiamos controlar os nosos 
sentimentos. Nervios, medo, labirintos e máis labirintos que 
non parecían rematar nunca. As dúbidas non marchaban, 
non conseguiamos saber realmente quen queriamos ser e 
que queriamos facer cos nosos futuros. Semellaba que nos 
afogabamos entre un mar de inseguridades.

E aquí estamos. Algúns decididos, outros querendo estalo... 
Pero xa sabedes, como sempre nos di o noso profesor 
de matemáticas: o importante é ser felices. E con iso nos 
quedamos. Cos momentos felices que compartimos todos 
e todas nesta andaina. Cos amigos que levamos nos nosos 
corazóns e cos mestres e mestras que nos ensinaron a voar.

Pola nosa parte, só queremos dar as grazas aos nosos pais 
por apoiarnos tanto nos bos coma nos malos momentos do 
camiño , aos nosos mestres e mestras por ensinarnos con 
paciencia non só as letras e os números, senón a pensar por 
nós mesmos e, por último e non menos importante, aos nosos 
compañeiros por prestarnos o ombro cando  facía falta e o 
cóbado cando nos durmiamos na clase.

En definitiva, grazas a La Salle. Porque la salle somos todos 
nós. moita sorte coas notas, cabeciña coa festa e, xa sabedes, 
nas nosas mans está. E, como di Antonio... a ser felices!

Carmén San José Suárez

discUrsoFINALISTASBacHarelato2015
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Eu son voluntario/a, e ti?

Un ano máis o equipo de educación na Xustiza levou a 
cabo no colexio as distintas actividades que nos axudan a 
reflexionar cos nosos alumnos, acerca do mundo que nos 
rodea intentando situar os nosos alumnos nunha actitude 
crítica cara o mundo que os rodea e do cal forman parte: a 
Paz, os dereitos dos nenos, os dereitos Humanos unidos a 
campaña de nadal...

Pero non queremos que as cousas se queden na clase, se 
non que queremos que os nosos alumnos poidan participar 
como voluntarios noutras actividades, experimentando 
a gratuidade e tamén as inxustizas que nos atopamos na 
nosa sociedades.

special olimpics é a actividade que maior participación 
ten; onde os nosos alumnos pasan o día colaborando 
e dando o seu tempo con persoas discapacitadas, 
axudando á organización dos eventos a que estes saian 
adiante, e aos deportistas nese momento. 

O colexio pertence á rede de centros solidarios da 
Xunta, e participa nos encontros que se fan, planificando 
actividades e compartindo con outros rapaces todos as 
actividades que se realizan.

Non podemos esquecer aos máis pequenos do colexio que, 
dende 5º de primaria, colaboran con ProYde abrindo a 
tenda de comercio Xusto.

Toda unha aprendizaxe para a vida; o ser capaz de dar 
o tempo de maneira desinteresada, para axudar a quen  
necesita da túa axuda, do teu tempo e da túa persoa... 



contáronme unha vez a historia dun neno que non quería 
medrar, dixéronme que tiña medo porque o mundo era un 
lugar estraño para él; un lugar que non entendía, que lle 
provocaba tristeza e non sabía que facer … por iso encerrouse 
nunha burbulla onde podía ver, pero ningúen o podía tocar; nin 
o sol, nin a chuvia … nin un amigo, nin un can que lle ladrase…  

E así foi pasando a vida sen que nada lle afectase, non coñeceu 
a dor… pero tampouco a felicidade de poder compartir con 
outros… 

É a nosa resPonsaBilidade e está nas nosas mans o 
traballar porque este mundo sexa un lugar mellor para todos. 
Esa é a aposta que dende ProYde facemos: axudar a todos 
os membros da comunidade educativa a implicarse dun ou 
doutro xeito na construción deste mundo máis xusto para 
todos.

E soamente podemos dicir GRACIÑAS porque deixades que 
rompamos esa burbulla na que todos queremos vivir para 
acercar a realidade doutros países, doutras nais e país e nenos 
en situacións de pobreza. 

Todos temos a tentación algunha vez de encerrarnos e ver o 
mundo pasar sen que nos afecte. Temos esa tentación, pero 
sabemos que non podemos nin debemos deixar que iso pase.

“moita xente pequena, en 
moitos lugares pequenos,

 facendo cousas pequenas, 
poden cambiar o mundo” 

estÁnasnosasmans
ProYde

Graciñas á anPa pola súa axuda constante; aos alumnos por 
facer que non nos quedemos parados, facendo o de sempre. 

Graciñas aos profesores por ser a cara visible de PROYDE no 
colexio, por levar ao día a día as propostas de Educación para 
o Desenvolvemento.

Graciñas aos voluntarios de PROYDE que levan a cabo as 
actividades. Graciñas porque este ano renovamos o Diploma 
de ser Centro Educativo polo Comercio Xusto; graciñas 
porque entre todos estamos facendo dun comercio centrado 
nas persoas unha alternativa na nosa cesta da compra.

Graciñas a ti que nos estás lendo, graciñas porque es ti quen 
cambia o mundo coa túa maneira de ser e de actuar. A ti por 
confiar en nós. A ti, por ser quen es e formar parte da nosa 
familia. A familia ProYde a familia Lasaliana.

GRAZAS!

EIDOS 9796 OmundodePastoraleXustiza
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as actividades e iniciativas propostas desde Pastoral 
curricular pretenden ofrecer ao alumnado a posibilidade 
de ir vivindo experiencias ao longo do curso que lle 
permitan descubrir a mensaxe do Evanxeo e o axuden a 
interiorizala na medida en que queiran e poidan.

O noso colexio maniféstase como seguidor do proxecto 
de Xesús de Nazaré, e intenta transmitir a través de todas 
as súas actividades os valores e criterios que definen o seu 
proxecto para a humanidade, sempre co convencemento 
de que ese estilo de vida fai feliz a persoa.

Aínda que todo o que facemos pretende estar nesta 
clave, hai algunhas propostas que son máis específicas 
e que poden servir para afondar, a modo de momentos 
fortes especiais. A maioría destas actividades xa as fostes 
coñecendo a través da páxina web do colexio, na que 
fomos contando como se foron desenvolvendo.

Unha destas propostas é a reflexión da mañá, uns minutos ao 
comezo de cada día para ter calma, relaxarnos, reflexionar en 
torno a algún tema, compartir opinións, e poder rezar.

De vez en cando temos un tempo máis intenso e propoñemos 
unhas semanas nas que reflexionar e ter experiencias sobre as 
misións (semana do domund), a axuda aos demais (campaña 
de nadal), a situación no mundo (semana de loita contra 
a Fame), ou a última que tivemos, en torno á figura de La 
Salle, coincidindo coas festas. Nestas semanas as titorías son 
momentos esenciais para poder vivilas con intensidade.

omUndoDaPastoral

Tamén é importante celebrar momentos especiais, e por 
iso as clases teñen a posibilidade de xuntarse na capela 
e ter un tempo para cantar, rezar, pensar…, en advento, 
coresma e Pascua. Os máis pequenos tamén celebran os 
seus momentos importantes, como o Nadal, ou o mes de 
María en maio.

Algunhas veces xuntámonos con outros colexios que 
teñen o mesmo ideario ca nós e celebramos xuntos 
momentos significativos, como o domund, o día da Paz, 
ou o mes de maio en torno á figura de maría.

Pero todo isto non sería posible sen os educadores e 
educadoras que tanto nestes momentos concretos como 
no seu traballo do día a día se senten axentes de Pastoral 
e levan adiante as actividades propostas para transmitir 
esa mensaxe da que falabamos antes. Sen eles e elas toda 
s estas celebracións non serían posibles, e desde aquí 
queremos agradecérllelo.
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FútBol

alevín - la salle B

maio de 2015. Chegamos ao fin da tempada. “Por fin!” dirán moitos 
pais e nais cun sorriso cómplice nos beizos. E non lles falta razón, 
porque se algo temos claro é que todo o que se monta ao redor do 
clube deportivo la salle non podería saír adiante sen a inestimable 
axuda e colaboración de todo os pais e nais que acompañan os seus 
fillos, os nosos deportistas, a cada partido.

Por iso, quero comenzar este texto agradecéndovos o esforzo e 
sacrificio que supón pola vosa parte, porque somos conscientes de 
que planificades cada fin de semana en función do partido que xogan 
os vosos fillos.

grazas! Grazas por confiar neles, e grazas por confiar en nós. Porque 
nós traballamos en cada adestramento e en cada partido coa 
convicción de que ese neno ou esa nena serán mellores persoas no 
futuro grazas ao seu paso polo Clube da Escola.

Supoño que o que corresponde a un texto que presume de resumir 
unha tempada é falar dos éxitos do Clube. Deses trofeos, ascensos, 
torneos e partidos importantes nos que se acadou a vitoria. E sí, estou 
convosco en que esa é unha parte importante do deporte, non serei 
eu quen o negue. Pero sempre prefiro quedarme coas ensinanzas da 
derrota, do esforzo por levantarse e dos ánimos colectivos que fan 
que se fortaleza o grupo. Sen esquecer que a principal finalidade e 
máxima expresión do deporte na idade escolar é a diversión. non é 
gañar a primordial meta para os nenos, senón xogar.

Como dicía antes, traballamos con orgullo cada día na formación 
deportiva pero tamén educativa dos rapaces. E entendemos que 
non hai como o deporte para facerlles entender conceptos como o 
traballo en equipo, a solidariedade ou a cooperación. Para nós é moi 
importante que sexan tolerantes e apoien a integración, non só cos 
compañeiros, senón tamén cos rivais e sempre baixo un respecto que 
é valor primordial dunha persoa.

Non admite discusión que no deporte debe verse, sobre todo, un 
beneficio físico e mental. O seu traballo repórtalles unha boa sáude, 
unha mellora da calidade de vida e unha aprendizaxe do control 
emocional e de sentirse ben cun mesmo. Isto vai relacionado 
directamente coa autodisciplina e a responsabilidade, xa que os 
rapaces toman autonomía sobre os seus actos.

Por suposto, o noso esforzo vai encamiñado a que 
aprendan a superarse, a que fagan da motivación o seu 
lema de cabeceira, e a que aprendan a valorar o sacrificio 
persoal, dos compañeiros e de cada pai e nai que, con 
tanto agarimo, os agardan en cada adestramento e os 
acompañan en cada competición.

Somos moitos os que soñamos con ver triunfar no 
mundo do deporte os nosos nenos. Pero temos que ser 
conscientes do que iso significa, do esforzo que implica 
e sobre todo, que so uns poucos serán os elixidos. Todos 
demais, aínda que non cheguen a profesionais do deporte, 
serán uns verdadeiros campións se grazias ao xogo e ao 
adestramento aprenderon a ser mellores persoas. Con 
paciencia e humildade ese é o noso reto, con nobleza e 
honestidade ese é o noso desafío.

Brais Alonso
Adestrador do Clube

100 OmundodePastoraleXustiza

a Pastoral Xuvenil -hoxe todos nos sentimos novos- segue 
adiante, contando co traballo conxunto da Pastoral Escolar 
e da Pastoral Social. Todos os esforzos son necesarios para 
lograr sacar adiante o Proxecto Educativo deste Centro La 
Salle.

Un ano escolar é un caderno coas súas follas. A planificación 
prevé o itinerario, e os equipos de persoas van poñendo a súa 
mellor caligrafía, sabendo que é unha tarefa inacabada e que 
novos retos quedan sempre por diante ao pasar de curso. No 
conxunto de actividades pastorais, acontece algo parecido.

salle-Xove é un terreo común para a oferta de actividades de 
achegamento e afondamento na proposta cristiá do Centro, 
sempre seguindo o ritmo de desenvolvemento e crecemento 
persoal, e con aspiracións a seguir servindo, máis alá do 
espazo e o tempo, dos muros e as idades habituais do Colexio.

Aí deixámosvos unhas instantáneas para poñer imaxe a 
algunhas das páxinas do caderno deste ano: non é posible 
poñer todas: mesmo noutros lugares desta mesma revista 
veredes o traballo de moita xente e con obxectivos sempre 
afíns. Grazas a todos/as polo esforzo realizado e o noso 
agradecemento a cada familia pola confianza depositada na 
tarefa.

salleXoVe
PlataFormaDeactiVidadespastoraIs
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Benjamín - la salle a

Benjamín - la salle B

Fútbol - 11 - infantil - la salle

infantil - la salle c

infantil - la salle B

infantil - la salle a
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PB - la salle PB2 - la salle

Foto de familia

Fútbol 8 - Benjamín - la salle
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Baloncesto

escuela fútbol-sala

Fútbol - 8 - PB - la salle

Fútbol - 8 - alevín - la salle B

alevín - la salle c

cadete - la salle

Foto do clube

alevín - la salle a

James thomas anthony Valvano, máis coñecido como Jim 
Valvano foi un adestrador de baloncesto da ncaa durante 23 
anos. Entre os seus logros importantes conquistou o anhelado 
título universitario coa Universidade de North Carolina 
Stateen 1983, nunha final ante a Universidade de Houston, 
que se decidiu no último segundo. Quizais esta historia non 
nos soe moito, pero se engadimos que en Houston xogaban 
Drexler e Olajuwon a algún xa lle parecerá máis familiar o 
asunto. Valvano faleceu no ano de 1993 vítima do cancro, 
chegando a ser un exemplo a seguir pola súa coraxe ante a 
mortal enfermidade. Co seu nome hai unha fundación en favor 
de vítimas de cancro nos Estados Unidos. Foi extraordinario 
un discurso que pronunciou 8 semanas antes da súa morte, na 
cerimonia dos premios ESPY Awards. 

Dende hai tempo levamos compartindo varios adestradores 
do clube unha reflexión sobre as actitudes dos nosos rapaces 
e rapazas nos adestramentos. Temos a sensación de que non 
acaban de gozar dos adestramentos como deberan. Chegan 
co tempo xusto, falando de deberes e exames, de clases 
particulares, de academias, de buses...Algúns deles fálanche 
do pouco que descansan e outras coméntanche que entre o 
First e Violín non teñen tempo para ver vídeos de basket. E 
a todo isto, o adestramento remata e nin se inmutan. É de 
supoñer que cando están nesas clases ou academias tamén 
estarán mirando o reloxio para non chegar tarde a baloncesto, 
ou a guitarra. Viven nunha total e constante tensión. E non 
teñen tempo. Deberiamos reflexionar acerca disto?

Valvano no seu discurso non falou de baloncesto, senón de 
filosofía, compartindo o que el pensaba da vida: -Rirse, pensar 
e levar as túas emocións ata as bágoas. Faino sete días á 
semana e terás algo especial. Así de sinxelo.- díxolle aos que o 
escoitaban aquel día. 

Teñen os nosos fillos e fillas tempo para rir? E para pensar? E 
as súas bágoas, son de emoción?. Igual deberiamos facerlle 
un pouco de caso a Valvano. Centrémonos en ser felices, que 
é o verdadeiramente importante. E parece  ser que facendo 3 
pequenas cousas ao día nós podemos. Ou iso pensaba Jim.

“Para min, hai tres cousas que todos deberiamos facer todos 
os   días. Deberiamos facelo todos os días das nosas vidas. 
O número un é rirse. Deberías rir todos os días. O número 
dous é pensar. Deberías pasar algún tempo metido nos 
teus pensamentos. E o número tres é que deberías levar 
as túas emocións conmovidas ata as bágoas, poderían ser 
de felicidade ou de alegría. Pensa niso. Si riches, pensas, e 
choras, iso é un día completo. É un gran día. Se o fas sete días 
á semana, vas ter algo especial”.

Jim Valvano
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cadete Feminino 1º ano autonómica masculino

autonómica Feminino

cadete masculino cadete Feminino 2º ano

escola de Baloncesto

infantil Feminino 1º ano infantil Feminino 2º ano

infantil masculino Junior Feminino
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mini masculino mini mixto

Premini Feminino Premini mixto

Junior masculino

mini mixto

mini masculinoterceira división masculina
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actiVidades
extraescolares

cada ano presentamos a toda a comunidade educativa un 
amplo programa de actividades extraescolares, educativas, 
deportivas e culturais que queren ser un complemento á 
formación integral que ofrecemos a todos os alumnos.

Este ano participaron 245 alumnos repartidos en 20 grupos 
atendidos por 14 profesores especialistas nas distintas 
actividades. Este ano ofertamos ao longo do curso :judo, 
patinaxe, pintura e artes plásticas, karate, informática, danza 
galega, xogos e predeporte, ximnasia rítmica, francés, ioga 
e xadrez. Esta oferta está dirixida a todos os alumnos do 
colexio, salientando as etapas de infantil e primaria polo seu 
número de participantes.

As actividades están adaptadas as distintas idades e o nivel 
de competencia de cada alumno. Temos integrado un boletín 
de avaliación trimestral onde ofrecemos un seguimento 
sistemático de cada actividade e o nivel de consecución de 
obxectivos en cada actividade. Cada ano tentamos ofrecer 
novas actividades que respondan ao interese dos nosos 
alumnos. Este ano recuperamos danza galega e xogo se 
predeporte, ioga e ximnasia rítmica.

grazas a todos pola vosa participación.

IngléseXtraescolar
Xa é o segundo ano do Programa Beda de perfeccionamento 
e coñecemento da lingua inglesa.

As características máis salientables son: Método comunicativo, 
clases exclusivas en inglés, grupos reducidos e adaptados 
ao nivel de cada alumno, profesorado bilingüe ou nativo 
totalmente  cualificado...

Preparamos aos alumnos para que poidan optar aos exames 
de Cambridge. O curso pasado 12 alumnos de 1º ESO acadaron 
o Pet e este mes de xuño van outros 11 alumnos de ESO para 
a titulación Pet.

Este curso contamos con 18 de grupos, 8 profesores/as e un 
total de 191 alumnos/as dende infantil ata 2º da ESO. Para o 
vindeiro curso seguiremos potenciando o estudo do inglés 
e que moitos alumnos poidan acadar unha titulación de 
Cambridge anexa a súa formación académica. O obxectivo 
do vindeiro curso e acadar o primeiro grupo de alumnos de 3º 
ESO coa titulación FIRST.

Feliz verán a todos.

programaBeda
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as a multilingual center we aim to foster the gradual 
inclusion of the English language in the curriculum of certain 
subjects in Primary and Secondary school. Because knowing 
languages supposed to function in a world where mobility is 
part increasingly professional and personal.
And we are working on it daily.

As every school year we are working with a native assistant 
teacher one hour a week in each class, so the children took 
the opportunity to improve their pronunciation and oral skills.

We continue with laboratory experiments that are giving so 
successful among students. Children on 2nd and 4th grade 
have fun and learn and older are actively involved in the 
learning of young students.

os idiomas son na actualidade, e cada vez máis, un dos 
aspectos máis importantes na educación. O noso Colexio 
segue potenciando ano tras ano a aprendizaxe dos idiomas 
tanto a nivel metodolóxico como favorecendo experiencias 
de intercambio que achegan os alumnos a situacións onde 
poden desenvolver todas as destrezas e competencias 
comunicativas dun idioma, que non só se refiren á parte 
escrita de comprensión e escritura, senón tamén e sobre todo, 
ás de comprensión e comunicación fluída por oral.

Así, os obxectivos principais do plurilingüismo na etapa da 
Secundaria pasan por favorecer dentro e fora de aula as 
estratexias que lle permitan ao alumno prácticar de primeira 
man a lingua estranxeira, estudando materias non lingüísticas 
en inglés, ampliando o seu vocabulario, as estruturas 
sintácticas e gramaticais para poder expresar os contidos 
que van adquirindo, reforzando o inglés como medio de 
comunicación e grazas ao profesorado plurilingüe do propio 
colexio, máis a presencia dun profesor nativo auxiliar de 
conversa na aula, mellorar a audición e a pronunciación.

Durante este curso que remata as materias impartidas en en 
inglés (ademais da propia materia curricular) foron:

•  1º ESO ciencias naturais (science).
•  2º ESO tecnoloxía e música (techonology e music)
• 3º ESO tecnoloxía e ed. Física (techonology e Physical 

education)
• 4º ESO ciencias sociais e ed. Física (History e Physical 

education)

PlUrilingüismo

englIshCORNER
PlUrilingüismo
prImarIa

secunDarIa

Being the English Auxiliar is an amazing experience. I am 
so happy teaching bilingual subjects such as Natural Science, 
Social Studies, Music, Technology and Physical Education, and 
I have some wonderful memories from this year.

I loved showing “Bill Nye the Science Guy” to 1°ESO. I loved 
helping 2°ESO learn English lyrics and watching them perform 
at the Festival do Sar. I loved sharing my San Francisco Giants 
with 3°ESO. I loved explaining different styles of art to 4°ESO. 
The other teachers have created the perfect environment for 
building a bridge between our
cultures.

My students still cannot hit a “home run” in baseball, but they 
are already very talented in languages. They have taught me 
as much as I have taught them, and I feel very lucky to have 
one more year in this great program.

Erin Vong 
(English Assistant - Secundaria)

i could not have asked for a better place to have worked for 
my first year as an English Auxiliar. From the beginning of the 
school year to the end I have seen incredible improvement in the 
comprehension and confidence of my students, especially the 
youngest ones!

We have covered all sorts of science topics, all in English of course, 
from nutrition and diet all the way to medieval times.  Some of 
my favorite classes were when we were learning about elections. 
Certain students held a campaign and made an election speech 
during class to persuade their classmates to vote for them! The 
students had so much enthusiasm during these classes.

Learning a new language can be very difficult and daunting but 
my students definitely stepped up to the challenge every day. La 
Salle has an amazing group of students and bilingual program.

Jessica Danker 
(English Assistant - Primaria)



  

Este curso dende a ANPA traballamos conxuntamente co Colexio nun Aula de
Familias integradora e participativa.   Contamos con mestres,  profesores  de 

   Universidade,  técnicos,  profesionais, coachs
   e ata deportistas de élite:

XOGANDO LIMPO
Moncho Fernández

 e Ezequiel Mosquera

SE HAI UN PROBLEMA HAI UNHA SOLUCIÓN
Dolores Ave Miranda

DESCUBRINDO O COACHING
Alicia López & Estefanía Zardolla

Yolanda Candal & Eva Muñoz

SEMINARIOS
 Comunicación na Adolescencia
 A Familia mais que un teito
 Coaching Educativo
 Intervención Sistémica
 Ioga en Familia

CHARLAS DIVULGATIVAS.
 Redes Sociais
 Valores no Deporte
 A situación da Infancia

COACHING E INTERIORIDADE.
 Practicando o Benestar
 Proxecto Hara

ORIENTACIÓN.
 As Pontes do Ensino:
 O paso á Universidade
 O paso a Primaria e á ESO

 

IOGA EN FAMILIA. Cristina Castro

PRACTICANDO O BENESTAR. Leandro F.Macho

omuNDODos
Paisenais

EIDOS 117116 OmundodosPaiseNais
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

● Banco de Libros de Texto 
● Banco de Libros de Lectura 
● Día da Familia
● Festa de Entroido
● Magosto
● Club de Lectura Tragaluz
● Celebración do Día do Libro
● Grabación dos Festivais de Nadal
● Grabación do Festival de Sar
● Grabación dos Francars e 
     Franscars Intercolexial
● Grabación do Festival de Danza Galega 
● Seguro de Continuidade Escolar
● Obradoiros de Cociña 
● Concurso de Tartas
● Cursos de Confección e de Costura
● Envíos Boletíns Dixitais
● Curso de Pilates
● Aula de Familias

● A Caixa Solidaria (Caritas)
● SOS Merenda para todos (San Francisco)
● O Bocata Solidario (Proyde)
● Apoio a Pastoral
● II Maratón de Contos

ANPA SOLIDARIA

LECTURA. Club de Lectura Infantil e Xuvenil. Preto de 100 rapaces en
horario de mediodía nesta nova actividade de balde para as familias.

Curso 14/15

ANPA E FAMILIAS ANPA E ALUMN@S

Club de Lectura Infantil e Xuvenil
Os venres da Biblio

Premios do Festival de Sar
Certames Literarios en Lingua Galega e Castelá

Festas colexiais: xogolandia e troulada de animais
Premios actividades extraescolares

Recreos Deportivos
Nadal en Educación Infantil
Certame de Artes Plásticas
Certame de Baile Moderno

Transportando
as Caixas Solidarias

ANPA E COLEXIO

II Semana da Autoprotección e Seguridade
para primaria e ESO que rematou coa evacuación do centro

Encontros trimestrais coa Dirección do Colexio
Representación no Consello Escolar

Colaboración co Club Deportivo e a Biblioteca
Cooperación con Pastoral e Proyde

Seguimento de servizos extracolexiais

23 ABRIL
Un libro = Unha flor

PREMIOS. Recreos Deportivos, Troulada de Animais, Franscars e Gañadoras do Concurso de Tortas

Maratón de
Contos  con
Soledad Felloza

Magosto

OS VENRES DA BIBLIO. O saco dos contos, Story Time....

Exhibición de Baile




