
memoriaescolar 
lasallesantiago
anoacademico
20152016

número 

57

eidos
EIDOS
eIDos



e
ID

o
s

3

Este curso estivemos traballando un lema “dobre”: É XUsto e necesario. coÑece, 
interPreta e transForma. En primeiro lugar “É xusto e necesario” foi a frase que presidiu 
todo o curso e que deu unidade a todas as actividades que se foron facendo e ás experiencias 
que se foron suscitando. Como comunidade educativa quixemos facer fincapé en que a Xustiza 
é un concepto necesario para a sociedade. A xustiza social non é un capricho nin unha moda, 
senón unha necesidade. Actuar con xustiza é necesario, facer o xusto é necesario. 

En segundo lugar o lema estivo acompañado por unha tríada de accións directamente vinculadas 
ao noso Plan de Acción Social, “Coñece, Interpreta, Transforma”. Tres actitudes que non axudaron 
e motivaron ao longo do curso nos quefaceres do día a día. Coñecer e interpretar o noso mundo 
e a nosa sociedade é necesario para actuar con xustiza, polo que o feito de achegármonos a el 
xa de por sí é un feito de xustiza; pero non nos quedamos aí, estivemos traballando arreo para 
intentar transformalo e facelo mellor.

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. Comezou unha obra educativa en favor dos nenos 
e da mocidade como resposta xusta á realidade que lle tocou vivir e que hoxe continuamos nós. 
Hoxe, aquí e agora tócanos a nós facer realidade este valor no medio das nosas Comunidades 
Educativas. Recibimos un tesouro que non podemos deixar que desapareza ou se esvaeza. 
Xuntos, temos que contribuír a un mundo máis xusto e fraterno.

Mirade cantos espazos fomos xerando entre todos para que o noso colexio puidese ser casa 
de eXPeriencia: a campaña de Nadal, o proxecto Hara, o voluntariado dos alumnos maiores 
con Special Olympics, con Amnistía Internacional  e coa Rede de Centros Escolares Solidarios. 
Todo o colexio e as familias volcáronse no proxecto de Proyde de este ano en Karameno e no 
seu 25 aniversario, o bocata solidario, este ano case 1200!, a tenda de comercio xusto, Salle xove 
que programou actividades todo o ano para que os nosos alumnos puidesen convivir e facer 
experiencia dos valores lasalianos,  o compromiso co traballo académico dos nosos alumnos, 
o esforzo de organizar os intercambios lingüísticos a Nantes, Alemaña, París, as saídas e viaxes 
culturais de todas a etapas, os espazos de formación e de encontro 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 no difícil arte 
de convivir cos outros e de comprometernos coa construción dun mundo máis humano onde 
caibamos todos.

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 tí, 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
lIfeisaJoUrney

omuNDODe
todos

durante este curso, o grupo de sendeirismo do colexio 
la salle seguiu reencontrándose cada mes e gozou, a 
partes iguais, dos compañeiros de ruta e dos encantos da 
natureza.

O Sendeirismo séguenos poñendo ao alcance dos nosos 
pasos os valores do cotián: a compañía e compartir; a 
beleza da natureza, o respecto que se merece e  o esforzo 
que nos esixe; a observación, como  unha excelente forma 
de descubrir e aprender novas cousas...

As rutas deste curso leváronnos por veredas e carreiros 
sempre impresionantes; aqueles nos que o horizonte se 
perde no mar - Praia do trece a Camariñas ou a costa 
norte de Oleiros. Tamén nas distintas perspectivas que nos 
ofrecen as alturas dos nosos montes próximos - Santiago 
monte de Viso, monte de deus e ou monte Pedroso. 

Deixámonos impresionar tamén polos máis recolleitos 
escenarios cheos de colorido acompañando ao río, cando 
parece non ter présa e cando nos sorprende e sorprende 
á nosa cámara lanzándose sonoro en saltos de escuma 
que nos hipnotizan - Ruta do Mao, Ruta do Xabriña, ruta 
Segade-Barosa, Ruta Ribasieira; ou como o Pai Miño ao 
seu paso por Ourense, ao comezar o ano mostrounos todo 
o seu poderío mentres percorriamos os seus  paseos por 
ambas as beiras ou ao observalo desde o alto da ponte 
do Milenio.

Os “Mb” de anécdotas  de cada ruta deste  curso están 
xa almacenados na nosa memoria e nalgunha das fotos 
destas páxinas.

Esteban Pérez Madrazo
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aeXPerienciaDocelas

• Coñecer o itinerario de san Xoán Bautista de la salle  
    e a Institución que fundou coa rede de obras 
    educativas que desenvolve.

• Axudar a sentirse implicados na misión educativa aos 
    non docentes.

• Promover lazos de asociación e de solidariedade en 
    torno á misión que a Igrexa  nos confiou..

OBXECTIVOS:

formacIónlasaliana

este curso, convidáronme a facer o celas. Para min, foi 
unha grande oportunidade de formación e enriquecemento 
persoal. Unha oportunidade para coñecer outras persoas 
doutros colexios que coma min, se senten identificadas coa 
figura de La Salle e se saben pertencentes a algo máis grande.

O celas non docente, é un curso dirixido a persoas do 
entorno lasaliano que non se adican directamente á labor 
docente na aula (persoal de administración e servizos, 
ANPAS, antigos alumnos, animadores...) Xurde para promover 
a conciencia da misión compartida dende o carisma lasaliano 
entre os compoñentes das comunidades educativas, porque 
nos centros La Salle, todos somos importantes para levar a 
cabo esta primordial tarefa; ao fin e ao cabo, todos somos 
educadores.

Eu xa coñecía algo de la salle porque levo anos formando 
parte da comunidade Parmenia, e o feito de ir agora a Madrid 
recibir esta formación supuxo moito para min porque cando 
algo toca o teu corazón, sentes a necesidade de coñecelo 
máis e eu puiden seguir dando pasos neste sentido.

Alí, tiven a oportunidade de ver que en La Salle hai xente moi 
diferente facendo cousas moi distintas en toda España, pero 
no fondo, todos traballamos polo mesmo.

Puiden afondar un pouco no tema da espiritualidade, 
adicar tempo para pensar en min e compartir con outros 
inquedanzas, ilusións... porque o ambiente que creamos era 
de moita intimidade e confianza.  É curioso experimentar que 
en catro encontros chegas a sentir un vínculo especial con 
esas persoas que se forman contigo.

Gustáronme todos os encontros, e no terceiro, por casualidades 
da vida, tivemos que desprazarnos a Griñón e así, ademais 
da formación, puidemos coñecer este lugar e coñecer a súa 
historia, que foi moi significativa na nosa institución.

Penso que este foi un agasallo grande porque, se paramos 
a pensar ben, cantas oportunidades temos para falar de nós 
no día a día?, cantas oportunidades, nas nosas rutinas para 
compartir con outros dende a fondura do que realmente 
somos?, para sentir que aportamos e nos aportan... Hoxe, 
falando disto, fágome consciente de que para querer hai que 
coñecer, e canto máis coñezo La Salle, máis o quero.

Dª. Mara Blanco Dobarro

acomUnidadeDeirmáns
UnmoDoParticUlarDeserViZoámisión

de actividade como profesor en activo. Hoxe segue sendo 
unha referencia vital e tamén un exemplo de dedicación a 
outras tarefas sociais, pastorais… de servizo á Igrexa local e á 
Sociedade. En ambos Centros da cidade podes atoparte cun 
sorriso. 

Tamén te podes achegar á segunda comunidade na contorna: 
a comunidade Pastoral, porque os tempos fan necesario 
desenvolver outro proxecto máis específico nese senso. Podes 
atopalos facendo equipo con moitas persoas, en tarefas 
máis centradas na educación social e en actividades máis 
específicas de iniciación cristiá, a diversos niveis e idades. 
Seguro que te cruzaches con eles tamén ao entrar ou saír do 
cole, pola porta do patio, ao ir para a casa. 

Sorte con todo. Seguimos xuntos, coa intención de ser Irmáns 
e de estender esta fraternidade contigo, cos teus amigos, cos 
teus pais, ... “con esta estupenda Comunidade Educativa”. 

Os teus Irmáns de La Salle en Santiago de Compostela

Un saúdo cordial para todos os lectores habituais de eidos, 
desde esta fiestra colexial de toda a Comunidade Educativa de 
pais, alumnos e profesores. Neste marco común de persoas, os 
Irmáns de La Salle sempre colaboraron, dun modo particular e 
compartido, no gran proxecto da “educación cristiá da nenez 
e da mocidade”. 

A historia “xa ten historia”. Antes incluso da presenza no 
moi querido colexio da inmaculada nesta cidade -que se 
vai achegando xa aos 100 anos-, os proxectos lasalianos 
iniciábanse por Ourense (Verín, Xunqueira de Ambía, Pobra 
de Trives) e por Pontevedra (Caldas de Reis). Co paso do 
tempo, algunhas destas obras educativas deixaron de ser 
xa necesarias e outras xurdiron, como os colexios la salle 
en Ferrol e santiago, arredor dos anos 50: algunha xeración 
segue recordando de bo grado aqueles tempos iniciais e os 
seus “Irmáns maiores”. Algúns de vós, agora, sodes os seus 
netos. 

Os Irmáns son persoas ilusionadas con este mundo educativo 
e fixeron unha aposta vital por el: queren ser fraternos (cos 
seus Irmáns na comunidade, ao tempo que Irmáns maiores 
dos nenos e mozos); queren ser cristiáns (coidando a Fe e 
ensinándoa a cantos se inician); queren ser Servizais (poñendo 
o traballo e a propia existencia ao servizo da educación). 
Fixáchesvos nestas 3 palabras? Fraternidade, Fe e servizo: 
son as 3 cousas que todos podemos adaptar ao noso modo 
de vivir. 

Hoxe en Santiago, pódeste atopar con 2 comunidades 
de irmáns: unha delas, con residencia na zona anexa ao 
teu Colexio. Os seus membros exercen diversas funcións 
educativas de colaboración neste Centro e na Inmaculada. 
É unha comunidade moi recordada e querida por toda unha 
traxectoria de moitos anos ao servizo educativo, ata máis aló
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aBiBlioteca
centro De recursos Ir. fernanDo DIéguez

gústame moito nosa biblioteca, porque nela podemos 
facer moitas cousas. Se tes que facer tarefas ou estudar e 
buscas tranquilidade podes facelo na sala de estudo ou na 
sala de lectura. E se te queres divertir ou relaxar tamén podes 
debuxar, ler ou xogar un intre ao computador. Nas salas de 
grupo podes facer traballos cos teus compañeiros, hoxe estou 
a escribir isto nunha, cunhas amigas, e estou a gozar. 

Ademais das actividades de todos os días tamén podes 
participar nalgún que outro concurso ou apuntarche a un 
taller de papiroflexia e outras manualidades para desenvolver 
a túa creatividade ou simplemente pasalo ben.

En conclusión, este é un espazo moi agradable onde podes 
gozar e practicar a imaxinación. Nel podes crear, debuxar e 
deseñar, etc.

Os nenos e nenas da biblioteca

É sabido xa por todos os galegos que un dos nosos chegou 
a Hollywood e voltou cun oscar na maleta. Trátase do premio 
á mellor curtametraxe, un recoñecemento que recibiron este 
ano os 5 integrantes do equipo que creou a curtametraxe 
Stutterer (“tatexo” en galego), entre os cales se encontraba 
nico casal, autor da banda sonora da mesma.

Como dixo o profesor Fernando Villa, só fixo falta unha 
mensaxe de facebook para que Nico Casal aceptara vir ao que 
foi o seu colexio para achegar aos rapaces ao seu mundo: ese 
no que a música e o cine se funden nunha simbiose capaz de 
provocar bágoas,  gargalladas e calafríos.

O martes 7 de xuño, os alumnos do Colexio La Salle tiveron a 
oportunidade de seren unhas das primeiras persoas en España 
que vían a curta galardonada co Oscar: Stutterer. A peza, 
duns 12 minutos foi acollida calurosamente polos rapaces que 
asistiron ao acto. Os alumnos non só tiveron a posibilidade de 
visionar a curtametraxe, senon que tamén puideron coñecer 
a este profesional da composición para cine, un traballo que, 
como ben dixo el, é pouco coñecido pero moi importante no 
sector cinematográfico.

O acto estivo presidido polo profesor Fernando Villa, que 
abriu a conversa preguntándolle a Nico polos anos que estivo 
no colexio coma estudante. Despois de lembrar unhas cantas 
anécdotas, Nico amosou alguns dos spots publicitarios aos 
que puxo música, entre eles anuncios para Fenosa, Estrella 
Galicia e Adidas.

Nico falou da sua traxectoria e da importancia que tivo o apoio 
dos seus pais cando decidiu adicarse á musica e estudar piano 
profesionalmente. Tamén se falou moito de como é o proceso 
de compoñer música para unha peza audiovisual e de como 
varía dependendo de si o proxecto é un spot publicitario ou 
si se trata dun traballo para cine. Aínda que os métodos de

traballo mudan segundo o formato e a xente para a que se 
traballe, Nico explicou que adoita traballar con palabras como 
“nostalxia”, “felicidade”, “aventuras” ou “emoción” que despois 
ten que deixar reflictidas na música que compón. 

Cara ao final da gala, alumnos, profesores e exalumnos tiveron 
ocasión de facerlle algunhas preguntas ao compositor sobre o 
seu traballo, a música concebida como banda sonora e o risco 
que supón decidir adicarse á composición. 

O colexio quixo agradecerlle que compartira os seus saberes 
cos rapaces facendo entrega, en sinal de sorte para o seu 
futuro coma compositor, dunha escultura que imita unha 
fídula do Pórtico da Gloria.

“Se tes claro o que che gusta, con constancia e un pouco 
de sorte, chégase”, con estas verbas se despedía Nico dos 
presentes, animando aos rapaces a perseguir os seus soños e 
a traballar duro para facelos realidade.

Ana Escariz Pérez
Ex-alumna da promoción 2014

Estudante de dobre grado comunicación audiovisual e xornalismo na Carlos III 

nicocasal
músicaeVida
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• categoría de infantil
1º Diego Castro Brotón de 5 anos A,
    obra: “Troitas saltando”
2º Valeria Fernández Negrín 5 anos A, 
    obra: “Praia de San Roque”
3º Jimena García Castros 5 anos C,
    obra: “El ábol del amor”

• categoría de Primaria
1º Tomás Vázquez Morandeira 4º C,
    obra: “A ponte”
2º Enzo Mosquera Díaz 5º C,
    obra: “El ojo que todo lo ve”
3º Diego Mateo Merelles 3º A,
    obra: “Crepúsculo”

• categoría secundaria e Bacharelato
1º Cecilia Lei Vázquez Pérez 1º ESO D,
    obra: “As cereixas”
2º Sara Mosquera López 4º ESO B,
    obra: “A noite encendida”
3º Uxía López Casal de 2º Bacharelato D,
    obra: “Fror 1”

no maio fixeronse entrega dos Premios de Pintura da exposición 
celebrada durante a semana das festas colexiais. Este ano tivemos como 
artista convidada a Noelia Buján López e, xunto as súas obras, expuxéronse 
máis de 100 obras de alumnos de infantil, primaria, secundaria, bacharelato 
e achegados ao colexio.

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

PremiosDOXUrado

a orientación é “un proceso que inclúe a toda a comunidade 
educativa, que debe garantirse desde as primeiras idades do 
alumnado permitindo así a prevención e detección temperá 
das súas dificultades tanto no desenvolvemento persoal ou 
da aprendizaxe como profesional. De aí a necesidade de que 
os centros educativos conten con profesionais da orientación 
que colaboren co profesorado e as familias para lograr 
maior desenvolvemento do alumnado e que lles permitan 
ter unha imaxe completa e adecuada de si mesmos e das 
súas posibilidades” (Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a 

organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia)

No  Departamento de Orientación do Colexio traballamos 
unha mestra de Audición e Linguaxe (maría montero)cun total 
de 25 horas semanais, tres profesoras con horas de Pedagoxía 
Terapéutica, cun total de 35 horas semanais (lidia muñiz, 
enalia álvarez e ana isabel lópez) e dous orientadores lidia 
muñiz (14 horas para Educación Infantil e Primaria) e Juan 
manuel Pérez (25 horas para E.S.O. e Bacharelato).

No noso Plan Xeral Anual 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. Entre as actividades que se repiten cada ano 
académico están a aplicación de probas de lectura e de niveis 
de competencia curricular, de probas psicométricas (en 3º e 
5º de E.P.  e 1º de ESO), probas de preferencias profesionais 
en 4º de de ESO e a realización dos apoios aos alumnos con 
necesidades educativas específicas por parte das mestras de 
Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica.

En atención directa de Pedagoxía Terapéutica tivemos 13 
alumnos que recibiron atención individual (ou en parellas) 
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 6 alumnos en Educación Infantil e 8 
alumnos en Educación Primaria. Os alumnos teñen dificultades 
de linguaxe de todo tipo desde dislalias ata hipoacusias, 
trastornos de espectro autista ou trastornos específicos da 
linguaxe.

Ao final de cada trimestre revisamos coa información dos 
titores a axuda que precisan os alumnos con necesidades 
específicas de apoio educativo e cada semana temos unha 
reunión do Departamento completo na que se revisa o 
progreso dalgúns destes alumnos.

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

Durante o presente curso axudamos aos órganos responsables 
(Equipo Directivo, Comisión de Convivencia...) na elaboración 
de protocolos que adaptan os documentos base da 
administración educativa ao noso centro. Están adaptados ao 
noso centro os protocolos de tratamento educativo para os 
alumnos con TDAH en ESO e Bacharelato e os de prevención 
de acoso escolar, e de atención a alumnos con TEA para todas 
as etapas.

No apoio á acción titorial da ESO ,ademais de traballar 
directamente cos alumnos nalgunhas titorías, axudamos no 
deseño e avaliación do propio plan. En 1º de Bacharelato, 
coa entrada en vigor da LOMCE, houbo que centrarse no 
acompañamento individual mentres que, en segundo, se 
mantiña un plan de sesións colectivas. O novo horario de 
Primaria posibilita  o deseño dun plan que integra a aplicación 
dos plans de innovación La Salle coa acción titorial.

a orientación educativa implica, ademais do departamento 
de orientación, a toda a comunidade educativa. A atención 
á diversidade, o acompañamento titorial e a axuda ao 
descubrimento vocacional son liñas esenciais nun centro de 
ideario cristián.

dePartamentoDe
                 orientación

eXPosiciónDe

artesplástIcas
novosmUndosDecreatiVidade



o departamento de lingua galega e literatura 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 tantas persoas ou asociacións 
que foron quen de situar a nosa literatura no plano de 
recoñecemento  do que goza na actualidade. 

Convócanos, este ano, manuel maría o cal, dende moi 
novo, sentiu a necesidade de celebrar co pobo. Para el as 
celebracións constaban de dous elementos básicos: xuntanza 
e diálogo. Polo tanto,  os faladoiros eran a mellor fonte  de 
formación e de espírito crítico, esenciais para a época que lle 
tocou vivir.
 
O poeta chairego é unha referencia imprescindible no 
panorama literario da segunda metade do século XX. Cultivou 
a poesía, a narrativa, o teatro, o ensaio, o xornalismo literario 
e destacou como activista político volcado na normalización 
lingüística. A súa obra está en plena actualidade e deberíamos 
facer presente o seu compromiso social e a defensa da cultura 
galega, especialmente do idioma.

Commemoramos asemade o centenario da fundación de as 
irmandades da Fala, organización galeguista craeda, entre 
outros, por antón Vilar Ponte. O seu labor foi fundamental 
porque conseguiu poñer a Galiza como centro de decisión e 
como suxeito do seu devir social, cultural e político.

Rematamos o acto coa parte máis grata para os alumnos, a 
entrega dos premios da XXXiV edición do certame literario. 
A participación do alumnado foi excelente, presentando un 
total de 104 traballos. Eles déronlle forma á palabra e puxeron 
o seu maxín a crear.

Os premios obtidos  nesta edición foron:

categoría c (1º e 2º eso)
• Segundo premio para o texto titulado “Xan descubriuse 

para Manuel María” presentado por Mensaxeiro  escrito por 
antonio romero Bello.

• Primeiro premio para o texto titulado “Historias para non 
esquecer” presentado baixo o pseudónimo Fénix, escrito 
por mariana Jáuregui andión.

categoría B (3º e 4º eso)
• Segundo premio  para o texto “Realidades antagónicas”  

presentado baixo o pseudónimo de Albor escrito por maría 
camarena garcía.

• Primeiro premio para o texto “A desgraza de morrer de 
ganas”  escrito por sara mosquera lópez.

categoría a (1º e 2º Bach.)
• Segundo premio para os poemas titulados “A SE e AB IMO” 

presentado baixo o pseudónimo  Alter ego  escrito  por 
carmen Francisco díaz.

• Primeiro premio para o texto que leva por título  “Punto e 
coma” escrito baixo o pseudónimo  O Rato  da autoría de 
anxo Fariñas torres. 

Parabéns a todos aqueles que fostes premiados e ánimo 
a aqueles que non puidestes selo. Lembrade as palabras 
de Manuel Iglesias “comecei a escribir por casualidades da 
vida”. Aproveitade calquera momento para escribir e non vos 
desanimedes se non sae á primeira porque a excelencia non é 
un acto, senón un hábito.

semanaDas

letrasgalegas
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mIl prImaveras máIs para a nosa lIngua

Galicia somos nós:
a  xente e mais a fala
¡Se buscas a Galiza

en ti tes que atopala!

manUel marÍa FernándeZ teiXeiro naceu en Outeiro 
de Rei o 6 de outubro de 1929. En 1942 trasladouse a Lugo 
para estudar o bacharelato e aquí comezou a súa precoz 
carreira literaria participando, á idade de 20 anos, no ciclo 
de conferencias “Jóvenes valores lucenses”. Esta primeira 
conferencia serviulle para entrar en contacto cos integrantes 
da tertulia do café Méndez Núñez (Pimentel, Fole...) que o 
poñerán en contacto coa realidade galega, tanto interior 
como do exilio. Nesta primeira etapa da súa vida, publica o 
primeiro poemario dun poeta da nova xeración, Muiñeiro de 
brétemas (1950), co que se inaugura a denominada “Escola 
da Tebra”.

En 1958 instálase en Monforte como Procurador dos Tribunais 
e ao ano seguinte casa con Saleta Goi. Nos axitados anos 
sesenta e setenta, Manuel María participa na reorganización 
política, na clandestinidade, dos partidos nacionalistas, e 
atende os chamamentos e peticións que lle chegan de todas 
as organizacións que, en todo o país, andan a traballar pola 
recuperación cultural: desde impartir conferencias ou recitar 
poemas a presentar á Nova Canción Galega. A súa obra 
literaria diversifícase e multiplícase de acordo cos novos 
tempos: ensaio, narrativa, teatro... sen abandonar o cultivo da 
poesía. Do existencialismo e o seu pesimismo radical evolúe 
cara á unha poesía que rompe, tanto no formal como na 
temática, con esta liña subxectiva para se comprometer co ser 
humano, coa súa xente, coa súa realidade social, en definitiva, 
co seu pobo.

A súas actividades políticas culminaron coa súa elección como 
concelleiro en 1979. Son anos duros, e a súa participación 
nas campañas en defensa da lingua foi moi activa. En 1985 
abandonou a militancia política para se dedicar por completo 
á actividade literaria e cultural e, desde a súa xubilación, reside 
na cidade da Coruña. A súa xenerosa entrega foi recoñecida 
en 1995, na Homenaxe organizada pola asociación socio-
Pedagóxica galega na Coruña.

Non é doado resumir en poucas liñas a obra deste insigne 
poeta pola amplitude dos seus rexistros, das súas propostas e 
da súa temática: intimismo, paisaxismo, socialrealismo crítico 
ou satírico, preocupación relixiosa, reivindicación lingüística... 
e, como fío condutor de todo este mundo poético, a 
construción da patria.

Manuel María faleceu na Coruña o 8 de setembro de 2004. 
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A protagonista da nosa celebración foi, sen lugar a dúbidas, 
a palabra. Manuel María afirmaba: “O idioma é a chave con 
que abrimos o mundo”. Nós botamos man desa chave e 
conseguimos  darlle vida, tanto no ámbito oral coma no 
escrito. 

Ela estivo presente na presentación powerpoint que elaborou 
gabriel salsón na que sintetizou os trazos máis significativos 
da vida e obra do poeta da Terra Chá. Cobrou vida na 
extraordinaria interpretación dos versos que recitaron roi 
Vázquez e álvaro lópez. Ademais pousou nos beizos de teresa 
garcía para presentar ao narrador manuel iglesias turnes que 
compartiu cos presentes (alumnado e profesorado) algúns 
dos acontecementos das súas xoias literarias, As rapazas 
de Xan e Que non te aten. O novelista reflexionou sobre o 
protagonista das súas novelas, o rural galego; destacando a 
súa importancia e  modernidade e desbotando os prexuízos 
que aínda poden existir por descoñecemento do sector. 
Profesionalmente, dedicouse á mellora xenética da raza 
Frisona e, polo tanto, é un escritor cos pés na terra. Vive e 
defende unha Galiza agraria renovada que sexa un referente a 
nivel europeo. Non se esqueceu de Manuel María e rematou a 
súa intervención cos versos do poema “galiza”:

VidaeoBra
manUelmarÍaFernándeZteIXeIro
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INFANTIL E PRIMARIA

SECUNDARIA E BACHARELATO

Chegaron á merecida xubilación... e decimos ATA SEMPRE! 

ramón martínez reboiras (Moncho Reboiras)

Foron moitos os anos no colexio, primeiro 
como alumno e logo como profesor suman 
máis de corenta no que moitas xeracións 
o recordarán como un gran profesor de 
xeografía e historia e como un gran contador 
de anécdotas e feitos “verídicos”.

Henrique alonso mougán
Chegou ao colexio nos anos 90 procedente 
de Ferrol. Foi profesor das áreas de ciencias e 
tecnoloxía na ESO  e ultimamente profesor da 
materia de Educación Plástica.

esteban Pérez madrazo 
De longa traxectoria no colexio en dúas 
etapas, esta última dende 1983, desenvolveu 
a súa labor docente como profesor de inglés 
en secundaria e bacharelato, sendo sempre 
referente en novas metodoloxías e procesos 
de innovación docente.

Verdadeiros mestres son os que deixan pegada, quen, co seu 
traballo ben feito, co seu labor cotián, permanecen na memoria 
de todos. Os que hoxe se xubilan deixan esa pegada. Pegada na 
vida para sempre.

grazas polas incontables horas de ensino de nenos e nenas, 
por transmitirlles os coñecementos e indicacións necesarias 
para a súa formación, para a súa socialización e integración na 
Comunidade, sempre tendo presente que a educación non é 
preparación para a vida; a educación é a vida mesma.

· GRAZAS MAESTROS... GRAZAS AMIGOS... ALGO DE VÓS LEVARÁN... ·

ProFesoreslasalle
edUcacióneVida

20
15

/20
16

“vuestro celo para con los niños 

que instruís sería muy limitado, 

produciría pocos frutos y tendría 

poco éxito si todo se redujera a 

palabras. para lograr que sea eficaz, 

es necesario que vuestro ejemplo 

apoye vuestras enseñanzas. ésa 

debe ser una de las características 

principales de vuestro celo.“
meditaciones para los días de retiro. mr 202,3,1

San Xoán Bautista De La Salle

Este ano dixemos BENVIDOS!

• ir. Jorge sierra canduela, profesor das áreas de ciencias, 
   informática e relixión en ESO e BACH.

• magali trillo gonzález,  profesora de historia e xeografía en 
   ESO, sustituindo ao profesor Moncho Reboiras.

• rodrigo maneiro sánchez, profesor de inglés en ESO y BACH.

• marta duyos míguez, profesora de lengua española e inglés en 
   ESO y BACH, sustituindo ao profesor Esteban.

• sonia castro alonso, profesora de EPV en ESO, sustituindo ao 
   profesor Enrique.

• Jacobo alonso núñez, profesor en Ed. Primaria.

• david cao otero, profesor en Ed. Primaria.

• laura mosquera lópez, profesora bilingüe en Ed. Primaria.

• marta Vázquez martínez, profesora bilingüe en Ed. Primaria.

• andrea rodríguez sánchez, profesora bilingüe en Ed. Primaria.

• raquel castro Varela, profesora bilingüe en Ed. Primaria.

• noelia ces Vieito, profesora en Ed. Primaria.

• enalia álvarez iglesias, no departamento de orientación.

• andrea castro lobato, profesora en Ed. Infantil.

• Beatriz Fernández mañana, profesora de informática.

· moitas grazas en nome de toda a comunidade educativa ·
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FestascoleXIaIs2016

#somosdelasalle. Este foi o sentimento ao longo de todo este 
curso e sentiuse especialmente nas festas colexiais 2016 na 
horna de san Xoán Bautista de la salle, as festas de todos!

Emoción e moita enerxía na inauguración das festas na que non 
faltou a música, bailes e os esperados cabezudos.

Troulada de animais, xogos de mesa, deportes, carreiras, bailes, 
concurso de tortas e cociña, pasapalabra, inchable, karaoke, 
xogos tradicionais, petanca, graffiti, exposición de pintura... e 
outras moitas actividades formaron parte destes días de festas.

Festas na que tamén estivo presente Proyde a favor de 
Karameno e o anPa colaborando en moitas das actividades.

Sen dúbida as festas seguen sendo ese momento especial no 
curso na que todos somos un, todos #somosdelasalle.
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vémonos nas Festas 2017! 
Ata o ano que ven!
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Polo medio, o día do Pai e da Nai, onde nos faciades uns 
marabillosos agasallos: Cadros, cartafoles, osito de cortiza, 
bufo, colares de macarróns, que en moitos casos aínda 
seguen estando presentes nas nosas casas, e que non se nos 
ocorra tiralos!  E como non, o festival do Sar , que a medida 
que cumprides anos crece en imaxinación, e mesmo contades 
coa actuación estelar dalgún profesor, e as Letras Galegas, 
coa Ofrenda no Panteón de Galegos Ilustres , e xa tras o 
sprint final, as Festas Colexiais, coa  troulada de animais, o 
concurso de tortas e, por favor!, que pasou co facho? Para 
acabar con vosa primeiro verbena, que se está transformando 
máis en guateque de tarde... e volver empezar!.  A isto hai que 
intercalar cumpreanos, na selva ou en Macdonals e Camelot… 
e coas primeiras comuñóns.

Todos sen dúbida, lembrades con moito agarimo ás vosas 
primeiras profesoras, os primeiros deberes e o desgusto de 
non saber: “como chegaba o pajarito ao niño” (que non era 
máis que trazar unha liña recta). Que lonxe parece xa todo!

A vosa etapa escolar, estivo guiada por tres directores: 
O irmán Anxo, que xa quixese eu saber onde compraba 
os pantalóns grises tres-cuartos, que tan bo rendemento 
déronlle!,  seguido de Meneses, que lle incorporou un pouco 
de marcha á dirección, e finalizades con Mar, (que nos deu 
a todos, unha gran lección de vida, en momentos moi duros 
para ela). Tampouco non podemos esquecernos, dos que xa 
non están connosco:  Algún profesor, algún irmán, así como 
algún amigo ou familiar querido, para eles tamén o noso 
agarimo e o noso recordo, nun día como leste.

De todos estes anos, o que sen dúbida, era unha crise, para 
os pais , era se che chamaban do colexio: Se a chamada era 
de Mª Carmen, de portería porque estabades enfermos, nese 
momento paralizábase todo, e non che chegaba o tempo nin 
as pernas, para deixalo todo e vir de inmediato ao colexio. 
Aínda que si a chamada era de Graciano, entón o risco de 
infarto que sufrías, era moito maior, e nun lapso de segundos 
cruzábanseche na cabeza, todas as dúbidas do mundo, así 
que se sobrevivías, estaba claro que a túa coronaria estaba 
en condicións.

A todos: Directores, Profesores, Irmáns, encargados do patio, 
señoras da limpeza, encargados do autobús, cociñeiros:  
Grazas por axudarnos nestes anos!.

O día que empezabades, comentábavos que o importante é 
formarse como persoa, que tiñamos que ter o corazón aberto, 
e que non debiamos esquecer as raíces que nos atan ao chan, 
e mantéñennos ergueitos, a pesar dos golpes da vida, que 
todos temos que levar, porque a vida é aprender a vivir con 
dificultades. Comentábavos que o importante non só é o 
que se ve, senón o que non se ve, a vosa formación, o voso 
agarimo, o voso traballo…

Agora que deixades este colexio: Non vos esquezades, que 
aquí seguen os vosos profesores, que aínda que en ocasións 
fosen un pouco duros, traballaron para formarvos o mellor 
posible.  Nunca deixedes de querer, aos que vos axudaron!. 
Non vos esquezades, que máis importante que a vosa 
formación académica (aínda sendo moi importante), é a vosa 
formación humana.

desPedidaDa

Promoción2016
E xa que estamos de despedida, lembrar aos profesores  
ese medio puntiño na nota, que tedes en dúbida se de máis 
ó menos, que sexa de máis, como agasallo de despedida! .
E aos nenos que finalizades , lembrarvos co “pasa pa clase”, 
que aínda non están postas as notas… comportarvos!.

Este ano sabemos que é moi duro, non dubido que os 
profesores así volo contar vos, e cónstame que o primeiro 
día de clase repetíronvos 30 veces a palabra selectividade 
(por se o esqueciades).

Como vos dicía, a partir de agora seguiredes camiños 
paralelos, pero xa non xuntos no día a día, o que non 
impedirá, que sigades véndovos e xuntándovos, porque 
ademais os amigos do colexio, son para toda a vida, aínda 
que pase moito tempo, sempre que vos vexades, será coma 
se viñésedes das vacacións.

promoción 2014/2016 

Queridos profesores, pais e sobre todo alumnos, que hoxe 
finalizades a vosa etapa no colexio. 

Faime moita ilusión estar hoxe convosco: En primeiro lugar, 
porque cando empezastes a primaria, tamén vos dirixín 
unhas palabras de benvida. E en segundo lugar, porque como 
Familia numerosa, hoxe finalizamos un período de 22 anos de 
vinculación ao Colexio. 

Agora vos, quedan uns días de intenso esforzo, e logo, 
tomaredes camiños distintos na vosa vida, por iso, que esta 
festa debe ser un recordo bonito, de tantos anos vividos 
xuntos.

Empezastes, con só 3 anos. Que rápido pasa o tempo! Os 
anos escolares, veñen marcadas por unha sucesión de clases, 
exames e recuperacións, que se intercalaban con eventos 
festivos. O principio de curso, sempre estaba cheo de alegría, 
aínda que o primeiro ano, moitos iades chorando ás clases, e 
mesmo a moitos vos tiñan que levar en colo. Logo tiñamos o 
festival de Nadal, onde nos narrabades en casa todas as obras, 
que interpretabades, e acudiamos ansiosos, para ver como 
diciades unha palabra como moito,  ou unha panxoliña (que 
a todos parecíanos o máis bonito e o mellor interpretado). 
Seguíalle o festival de Entroido, que valía de intercambio entre 
os pais: Tes? déixasme? déixoche. etc… e a tarde de entroido, 
todos disfrazados no baile do pavillón. 
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• Reportaxe fotográfica: Santi Alvite

Levar na vosa mochila, estes deberes para o resto da vosa 
vida, que sen dúbida reúnen o espírito lasaliano: Nunca 
deixedes de dar grazas, de ofrecervos a axudar, de pensar 
nos demais, de querer aos que vos queren, e respectar aos 
que non vos queren. Nunca vos esquezades de rir, e de gozar 
sanamente da vida,  que nunca, haxa unha bágoa de ninguén, 
por que non recibiu a vosa axuda! Aprender ben, do libro da 
vosa vida, pasar as súas follas con coidado e con agarimo, 
non deixedes que ninguén as pase por vós, aprender o 
máximo de cada unha, lembrar que a vida non ten marcha 
atrás. Ser vosos propios protagonistas, facer da vosa vida, a 
historia máis bonita, que queira ser imitada, non malgastedes 
ningunha liña. Non vos angustiedes se outros van máis 
avanzados, marcarvos os vosos prazos e os vosos tempos, 
pero por favor: nunca deixedes de ser felices. Mirar sempre 
lonxe, sen esquecer aos que tedes preto, buscar a perfección, 
pero sempre respectando e comprendendo a imperfección. 

Loitar! Loitar  por un mundo mellor, un mundo onde reine a 
paz, que non haxa nin unha morte inxusta. Que nunca vos 
quede a pena, de non loitar por un mundo mellor!

Nunca vos esquezades da vosa canción do colexio: E saber 
voar, coa inocencia dun neno , sen medo á liberdade.

Que se vos coñeza aos alumnos de La Salle, por ser persoas 
que buscades a paz e a concordia onde queira que esteades.

E vou terminar, cunhas palabras de Teresa de Calcuta,  coas 
que creo  sentimos identificados todos os que estamos hoxe 
aquí.

Ensinarás a voar, pero non voarán o teu voo.
Ensinarás a soñar pero non soñarán o teu soño.

Ensinarás a vivir, pero non vivirán a túa vida.
Con todo… en cada voo, en cada vida, en cada soño, 

perdurará sempre a pegada do camiño ensinado.
 
 Boa viaxe á vida!

Enriqueta Rivas Lombardero, nai de alumno.
Santiago de Compostela, 20 de maio de 2016

· Parabéns en nome de toda a comunidade educativa ·
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omuNDODe
inFantil

Un ano máis os nenos e nenas de Infantil presentamos a 
todos os compañeiros do colexio as actividades que fixemos  
ao longo do curso.

O ano escolar empeza un pouco a trompicóns para os máis 
pequenos aos que, nos inicios, nos custou un pouco comezar.
Estamos moi nerviosos, moi ansiosos, e sobre todo os  
nosos papás e mamás que están a expectativa do que imos  
facer nós.. Pero ao pouco tempo temos xa superada a nosa 
adaptación o colexio. Tanto é así, que todos os nenos e nenas 
fomos o teatro ver: Caperucita Roja.                          

Pero, este trimestre culmina con dous acontecementos moi  
importantes para nos: a visita dos Paxes reais, que veñen con 
sorpresas, e ademais tráennos un agasallo de parte dos nosos 
amigos os Reis Magos, e, o Festival de nadal, onde poñemos 
a funcionar todas as nosas destrezas musicais e teatrais.

Comezamos o segundo trimestre coas pilas cargadas e cheos 
de enerxía. Tivemos, tamén, cousas moi importantes nas 
que participamos. Os nenos de 4 e 5 anos fomos o teatro  
ver The Vain Little Mouse. Esta obra de teatro era en inglés; 
participamos no día da Paz e puxemos as nosas mellores galas 
para disfrutar todo Infantil xuntos das Festa do entroido, con  
merenda e baile incluído.
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E, por fin, chega o terceiro trimestre cargado de 
acontecementos como: as Festas do Fundador, o concerto de 
María Fumaça e, por último, o máis importante, onde vivimos 
unha das experiencias máis emocionante de todas, a nosa 
excursión.

E chegan as tan esperadas vacacións de verán. Pero non 
queremos esquecernos dos maiores da etapa que se despiden 
de nós e comezan unha nova andaina en Primaria. Esperamos 
que esa nova aventura, que empezades en Primaria, estea 
chea de novos descubrimentos.

Mandámosvos a todos un saúdo e esperamos ter que 
contarvos moitas cousas máis o ano que ven.



tiven a sorte de que pola miña infancia, en Abadín, pasaran 
mulleres coma a Mamá Flor, a tía Orosia ou a tía Victorina. Das 
súas bocas escoitei por primeira vez falar de Carapuchiña, dos 
Sete cabritiños e nunca me faltaron tampouco os contos do 
lobo ou do raposo... Penso que, no fondo, a elas lles debo o 
amor á narración oral.

Podo dicir que levo toda  a vida escoitando contos e aínda 
hoxe, devezo por deixarme transportar polas historias que se 
narran de viva voz, empezando polas de meu pai, que sempre 
ten algo que relatar.

Eu conto contos polo puro pracer de contar, porque se me 
pon a pel de galiña cada vez que vexo eses olliños atentos 
e esas cariñas que se sorprenden, que se alegran, que van 
amosando nelas toda a ringleira de emocións que pode facer 
sentir unha historia, porque eles (os nenos) devolven con 
creces o que reciben e darlles un conto é recoller todo o seu 
interese e toda súa atención.

Aínda así, o pracer, non sería o único motivo para contar. Os 
contos son unha das mellores ferramentas que podemos 
utilizar na escola e tamén na familia. Cando contamos un 
conto a un neno, estamos tendo con el unha comunicación 
afectiva, dedicándolle tempo e dicíndolle, de forma indirecta, 
o importante que el é para nós.

O primeiro motivo para contar contos aos nenos é que lles 
gusta. Estas pequenas obras de arte son moi gratificantes 
para eles e normalmente tamén para quen os conta. 

Outros motivos para contar, poderían ser que axudan a 
desenvolver a imaxinación e a creatividade, dan valor e sentido 
á lectura, favorecen o desenvolvemento da linguaxe, melloran 
e amplían o vocabulario, serven para traballar a atención, 
desenvolver o sentido do humor, son vehículos para traballar 
valores e emocións, motivan para a aprendizaxe... etc.

amaXiaDasHistorias 
porQUecontarcontos?
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natureza, descubrimento,…emoción, amizade. 
Os nosos alumnos de Educación Infantil saen 
de excursión, un ano máis, para vivir unha das 
experiencias máis esperadas e emocionantes do 
curso, unha gran oportunidade para gozar dun 
fermoso entorno natural  e para compartilo cos 
seus compañeiros. 

Na granxa medioambiental Bergando, os nenos 
de 3 anos poideron facer un pequeno  paseo 
a cabalo, coñecer e participar no coidado dos 
animais, achegarse  a actividades agrícolas, 
realizar sinxelos obradoiros,…

Os nenos de 4 anos non gozaron menos en 
Fervenzaventura.  Exploraron, identificaron, 
coñeceron características e coidados de 
animais e plantas no seu medio natural. Unha 
maneira de aprender e gañar o respecto ao 
medioambiente.

“De celda a celda vou, pero presa non estou… 
ABELLA”. A cidade das abellas foron os nenos 
de 5 anos. Alí, en apípolis, tiveron ocasión de 
coñecer de primeira man a estes pequenos 
insectos, que tanto nos poden facer sufrir e 
que tanto nos ofrecer.

Os contos son unha das mellores 
ferramentas que podemos utilizar na 

escola e tamén na familia.

Dª. Ángeles Goás Amado
(fotografía: Mino Andrade)

DescubrInDomUndo
saÍDascUltUraisDeinFantil

Non existen motivos para non contar, podemos usar libros, 
podemos contar contos que coñecemos ou inventalos, contar 
anécdotas propias ou de outros... Hai quen di que non sabe, 
que non ten habilidade, pero isto sempre é falso, todas as 
persoas sabemos contar; a mellor maneira é facelo de forma 
natural, sendo un mesmo, porque ao fin e ao cabo, o que 
importa é a comunicación dende o afecto que teñamos cos 
nosos nenos e non a nosa habilidade como narradores.

Podo dicir por experiencia, que eses nenos que teñan unha 
Mamá Flor ou unha tía Orosia, eses nenos que teñan un 
papá ou unha mamá que os agasallen co tempo de contar, 
nunca o van esquecer. E quen lles conte, sempre recibirá a 
gratificación deses olliños atentos e desas cariñas fascinadas 
ante a maXia das Historias.
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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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temos entre mans, desde a premisa de que o que en cada 
momento se fixo foi para entender mellor o mundo que 
nos rodea, para asimilalo e para situalo nas nosas cabezas 
e corazón... E sobre todo, de que gozasen no proceso sen 
darse conta, superando pequenos obstáculos e facéndose 
cada vez máis seguros e fortes nas súas creacións.

Para isto foi e é fundamental non xulgar/se e a súa ilusión, 
a súa dispoñibilidade para participar. Desde a admiración, 
o respecto e a sinceridade de sentirse os mellores, 
permitéusenos facer dúas exposicións nas que o deron 
todo. 

Moitas grazas por permitirme formar parte deste proceso.

J. Jimenez
Profesora, pintora e retratista

Profesora da actividade extraescolar de Pintura

APINTuRA:PROCESOSCREATIVOS...

omuNDODe
Primaria
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o principal obxectivo desenvolvido foi un interese pola 
pintura e aquelas artes plásticas que estimulan unha visión 
artística e estética do alumnado. E dentro disto, tentamos 
aprender a observar os elementos que configuran a contorna 
visual e plástica, a adoptar  unha actitude de curiosidade 
e sensibilización ante certos aspectos formais, observar e 
describir cores na natureza e nas obras de arte, coñecer a 
formación dos mesmos e obter cores novas... e todo iso, 
empregando distintos materiais acordes cos procesos 
creativos e cos problemas que nos fomos atopando.

Evidentemente, houbo días nos que as cousas saían e outros 
nos que non. Non me preocupou, nin me preocupa. Hai que 
entender que a actividade exposta parte do sentimento e a 
ilusión por debuxar e pintar, nalgúns casos representando 
algo máis recoñecible e noutros movéndonos no mundo 
da subxectividade, pero sempre desde a premisa de que se 
trata dunha linguaxe visual que implica unha concentración 
e un recollemento necesario para a interiorización do que

INFANTIL 5 ANOS C

saÍDacUltUralaastUrias
logo dun ano de moito traballo, despois de ter rematado a 
etapa de Primaria na que os alumnos e alumnas de 6º puxeron 
todo o seu interese e ilusión por facer ben as cousas, chegou 
o esperado e merecido premio: a... excursión a asturias!

Trátase de 5 marabillosos días, nos que temos tempo para 
visitar o museo de minería e industria, o museo xurásico, o 
museo da sidra, pasear por luarca, por Xixón, por oviedo, 
polo parque natural de redes, pola praia das catedrais, 
facer o descenso do río sella, visitar o santuario e os lagos 
de covadonga... Pero sobre todo e máis importante, temos 
tempo para fomentar o compañeirismo e a convivencia. 

Grandes momentos vividos nunha experiencia lúdica e 
formativa que vivimos xuntos, alumnos e profesores, que xa 
forma parte das nosas vidas e non esqueceremos. 

graZas polo que compartimos xuntos e, que esta experiencia 
sexa un pulo para a nova etapa de ESO que nos agarda o 
próximo curso.
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rematando xa o curso, fixemos 
un alto na actividade propiamente 
académica para coñecer novos lugares, 
compartir cos nosos compañeiros un día 
fóra de aula e do Colexio. Aprendemos 
cousas novas dun xeito distinto e moito 
máis lúdico e tratamos deste xeito de 
que os nosos alumnos descubran e 
sexan que de valorar unha parte da gran 
riqueza cultural, científica e de ocio que 
temos ao noso redor.

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: CETGA e Parque Natual de 
        Corrubedo en Ribeira.
• 4º Primaria: Acuarium e Domus  
                      A Coruña.
• 5º Primaria: xornada de ocio no Camping 
        Paisaxe II no Grove.
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festIvaIs
nadal,Danza,entroido
eletrasgalegas

E… graciñas as familias porque estades detrás deles apoiando o 
seu esforzo e crecemento cun gran aplauso… 

Sen vós nada disto sería posible.

Acénsense as luces, escoitanse aplausos, rematamos cun gran 
éxito para nós no noso crecemento como persoas… Ata o ano 
que ven!

No entroido fomos o que quixemos: superheroes, princesas, 
animais,... o pavillón foi testigo dun gran baile e continuamos 
con doces típicos destas datas.

Cambiamos as luces do nadal, polas cores tradicionais do 
nosos traxe. O segundo trimestre cerrouse cun gran festival 
no que queremos resaltar a importancia do noso folclore. 
Muiñeiras, valses, jotas… puxemos o nosos esforzo por 
aprender algo moi importante para a nosa cultura. A danZa. 

É xusto e necesario dar as grazas a todas as persoas implicadas 
para que os festivais saian adiante. Graciñas os profesores 
polo esforzo de preparar as súas clases, de aparcar os libros 
para traballar dende outro lado o aprendido. Graciñas aos 
nenos e as nenas poolo seu esforzo, polos bos momentos que 
nos fan pasar, por ser tan artistas e agasallarnos co mellor 
de si mesmos.

Escoitase un pequeño murmuio no Salón, apáganse as 
luces, soa a música e faise o silencio… 

Os artistas saen o escenario, e son nenos de Primaria 
demostrándose que son capaces de mostrar o mellor de si 
mesmos nesta faceta artística. Non é doado actuar diante 
dun salón cheo de persoas e para máis se son persoas as que 
queremos.

Fíxose a lUZ en nadal e os nosos nenos bailaron e cantaron 
como debeu facer a estrela de Belén; achegándonos un 
pouquiño esa mensaxe de amor e PaZ; lembrándonos o 
realmente importante deses días. Un bo remate para un longo 
primeiro trimestre.
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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

2º C 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



Xa van tres anos dende que o noso colexio participa no 
Parlamento Xove na categoría da ESO. E nós, rita garcía, 
diego mariño, marta garcía-Bouzada e roberto maroñas, 
tíñamos o difícil reto de acadar o nivel dos anos anteriores, eso 
si, cun tema totalmente diferente. A nosa primeira cuestión foi: 
“Determina o papel do profesor o futuro dos seus alumnos?”. 
Este tema mostrounos diferentes puntos de vista; quedou 
claro que o  profesor é moi relevante na nosa educación, pero 
como non, na outra banda tamén quedou claro que está a 
nosa familia, e en conxunto, ambos forman a nosa educación. 
Con esta simple pregunta puidemos gañar os tres debates 
no Centro Residencial de A Coruña e clasificarnos para a fase 
final no Parlamento de Galicia.

Desta vez o tema deu un cambio radical, seguiu estando fixado 
nos mozos e nas mozas, a pregunta foi a seguinte: “Segue o 
machismo adolescente presente na nosa cultura?” . A verdade 
é que defender a postura en contra foi todo un reto, e tras 
ter pasado horas diante da pantalla en busca de información, 
conseguimos facernos cun amplo contido argumental. Este 
tema amosounos a realidade que nos asoballa.

omuNDODaeso
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6º B PRIMARIA

6º C PRIMARIA

ParaacategorÍaDaeso
parlamentoXoVe

Para nós os catro, o Parlamento Xove non foi só unha 
actividade extraescolar. Esta oportunidade ofrecida polo 
colexio permitiunos perder o medo ante o público, facernos 
donos da nosa propia lingua, e sobre todo poder gozar 
dun debate onde predominou o traballo en equipo. Esto 
supuxo que forxáramos unha forte amizade. Como non, 
tamén coñecemos a un amplo número de rapaces, que coma 
nós tiñan unha gran ilusión de poder ser partícipes nesta 
actividade.

Como equipo, nós, non fomos autodidactas, detrás de nós 
non só estaba Mónica, a profesora que nos instruíu, tamén 
os compañeiros de 2º de Bacharelato, que a pesar de ter 
que preparar exames e selectividade, estiveron con nós cada 
xoves. Por eso a vós: lara, anxo, Pedro e Paula, querémosvos 
dar as gracias.

Tamén cabe mencionar o duro traballo feito polos alumnos 
de 2º da ESO, estes participaron nun campionato de debates 
similar ao Parlamento Xove, chamado debate.com. Os 
paticipantes foron:  maría caridad  lado , maikel Blanco 
Hernández, clara carril Bodelón, ángel landeira rodríguez , 
iago Villanueva doforno, Pablo Balsa amarante, martín conde 
martínez, marina cuiñas Fariñas, mencía gonzález conde e 
carla Pérez raposo.

Estes rapaces estiveron preparados polos alumnos de 1º de 
Bacharelato: nerea mata, ángela chorén e caetana Penas. 
Cabe destacar o gran esforzo que estes fixeron nos seus 
debates.

Rita, Diego, Marta e Roberto



XlIXFestiValDosar

no mes abril celebrouse a 49ª edición do Festival do sar, 
unha oportunidade para que todos os alumnos de Secundaria 
e Bachalerato compartisen o seu talento artístico cos seus 
compañeiros e profesores do centro. Todo un proxecto 
cooperativo entre os alumnos das clases, os titores e profesorado 
en xeral que facilitaron un ano mais todos os detalles da posta en 
escena, instrumentación, harmonización, vestiario, coreografía 
e complementos…Todo para arrincar o aplauso e o sorriso dun 
entregado público e un esixente xurado, estando en xogo a 
oportunidade de gañar como premio unha magnífica excursión.

A familia musical do noso colexio, sobre todo no apartado 
instrumental, non fai mais que medrar ano tras ano, esta vez 
da man da nova agrupación Blue D.C., que tivo este ano a súa 
primeira e prometedora experiencia con voces e instrumentos 
tratando de explorar novos horizontes interpretativos. E por 
suposto estivo presente en practicamente todas as cancións 
do festival. A sección de ventos estivo formada por Xabi Villa 
sempere, marta trillo, Pablo saá e tamara mata tourís a cargo 
dos saxofóns, andrea corbelle Fernández do oboe, iago lópez 
casal do fagot e antía iglesias leiva e noelia mata tourís 
dos clarinetes. Na sección de corda puidemos disfrutar das 
interpretacións de antonio romero Bello e alexandra Fischer 
Petrushevskaya a cargo dos chelos, aitana martínez rey da 
viola e cayetana romero Bello do violín. carlos casal Blanco e 
alex iglesias garcía deron conta de forma maxistral da batería 
e da guitarra eléctrica respectivamente, e maría noya Juncal 
aportou a exactitude e estilo á que nos ten acostumados coa 
súa pandereta. Por suposto houbo alumnos que tamén tocaron 
coas súas respectivas clases e que enriqueceron todavía mais as 
interpretacións.

Tanto todos estes instrumentistas como as voces solistas 
e corais fixeron que a calidade do festival deste ano siga

evolucionando en liña ascendente, con cancións en varios 
idiomas, con estilos diferentes, combinando letras míticas e 
versións sorprendentes pola súa variedade.

Vaia tamén o noso recoñecemento a varias persoas que 
axudaron nos ensaios e nas cancións, no control técnico de 
luz e de son, no reconto informático de votos, na decoración, 
organización..para que puidese saír adiante este noso festival  
por excelencia da canción. 

Tamén lembramos a gran presentación do festival por parte 
de raquel núñez y iago Vicente como representantes de 
Bacharelato  que foron axudados polos representantes da 
ESO.

As cancións gañadoras foron as seguintes: 

2º ESO D “Proud Mary”
Tamén coñecida por moita xente como “Rolling on the River”, 
é unha canción composta por John Fogerty e interpretada 
en 1969 pola súa banda, a “Creedence Clearwater Revival”, no 
seu album “Bayou Country”, e moi popularizada pola versión 
que fixo Tina Turner en 1971. A versión de 2º D estivo inspirada 
nesta última en combinación coa mais recente de Beyoncé, 
engadindo un inicio con cuarteto de corda que desembocou 
na parte rápida mais coñecida cunha carga potente da sección 
de vento. A posta en escea, a coreografía, as voces en coro e 
solistas… fixeron que o resultado fose espectacular. 

3º ESO A “We’re all in this together”
Canción que forma parte da bando sonora da película de 
Disney “High School Musical”, de 2006, gañadora de sete 
premios Emmy. O reto de 3º ESO A era combinar a difícil 
coreografía cunha afinación e pronunciación adecuadas, 
e conseguiron acertar no resultado que os levou a gañar o 
premio que os acredita como a mellor interpretación do seu 
ciclo. 

1º Bacharelato A “Roll Jordan Roll”
Adaptación do espiritual do mesmo nome, composto por 
Charles Wesley no século XVIII e que chegou a ser moi popular 
entre os escravos de Estados Unidos durante o século XIX. No 
XX inspirou á música blues e convertiuse nun referente do 
gospel. A interpretación de 1ºA estivo baseada dunhas voces 
moi ben afinadas e un acompamento de piano, guitarra e 
batería. 

EIDOS 5352 OmundodeESO
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IntercambIo
alemaÑa

nous avons passé une semaine à Paris et nous y avons découvert de 
nombreux aspects qui ont attiré notre attention. En voilà les 10 les plus 
représentatifs:

· Il y a 365 types différents de fromage, un pour chaque jour de l’année et 
les Français adorent le fromage. 
· La plupart des plats français ont du fromage ou de la crème fraîche. 
· Il faut payer pour utiliser les toilettes publiques. C’est fou, n’est-ce pas? 
· Dans les maisons, les toilettes sont séparées de la sale de bain. 
· Ils se couchent très tôt, en général, à 21h tout le monde est couché. 
· Quand le directeur entre en classe, tout le monde se tait et se met debout. 
· Les élèves vouvoient leurs professeurs et les appellent par leur nom de 
famille. 
· À Paris, les gens de marchent pas, ils prennent le metro. 
· Les mercredis, ils doivent aller au lycée bien habillés, c’est le jour de 
l’élégance. 
· À Paris, un café peut coûter 5 euros. 

esta semana foi fantástica, pero quedo en particular co 
“laser Game”, o ben que me acolleron e o moito que mellorei 
en francés. 

David Álvarez

acolléronme moi ben e gustoume poder aprender dos 
seus costumes, probar da súa comida e sentirme “francesa” 
por unha semana. 

María Caridad

Foi unha semana estupenda, xenial. Quedo con todos 
os momentos que pasei co meu correspondente, que 
sempre estivo atenta a min para que fose unha experiencia 
inesquecible. Sen ningunha dúbida o peor momento foi a 
despedida, porque aínda que só sexa unha semana, cólleselles 
moito agarimo a todos e nunca esquecerei todos os momentos 
pasados con eles. 

Inés Peláez

encantoume a cidade de Nantes pero quedo cos momentos 
pasados co meu correspondente e a súa familia. 

Laura Buono

german riddles. Try to guess!

· What is the name for a white football circle that changes its 
colour from red to green?
· Its is not a bird, but it can fly and thanks to it we arrived to 
Germany quick!
· Yellow in the bottom, with white froth above, it’s the most 
typical German drink that everybody there likes.
· What is the typical food, which receives its name from a city, 
that is eaten in Germany?
· Beer, dresses and so many people... Which party is it?
· If you are Jewish you must make a wish to escape from this 
place with your arms, legs and head.
· German musician that was deaf. He is now dead.
· It can be sweet or savoury and German people love them! 
Can you say the name of this typical food?
· There is a lot of snow here and it seems it touches the sky. In 
this place we visited you can also see all the German paradise.
· Apart from Hamburg and Berlin, another big city in Germany 
is....

Martín Caeiro, Andrés Soto and Adriana Oreiro 

Solutions to these riddles:

1. Allianz Arena. 2. A plane. 3. Beer. 4. Frankfurt. 5. The Oktoberfest. 

6. Dachau’s concentration camp. 7. Beethoven. 8.Bretzel. 9. Zugspitze 

(The highest mountain in Germany). 10. Munich.



saÍDacUltUral4ºeso

se tivese que definir a excursión a Bujedo chegaríame con 
dúas verbas: felicidade e unión. Por que felicidade? Na miña 
opinión, esta cuestión é relativamente sinxela de responder, 
a saída cultural estivo chea de bos momentos, principiando 
polas risas no autobús e as cancións dalgúns profesores, 
como a xa convertida en himno do noso mestre Suso:

“Somos una familia
Un auténtico mogollón

Una Salle divertida
Y a donde vamos armamos las de Dios”.

Tamén co condutor do autobús, Benito, o mellor na súa 
profesión, que nos levou dende a cidade máis pequena de 
España, chamada Frías, ata o museo guggenheim de Bilbao, 
pasando polo parque de cabárceno e deixándonos abraiados 
coa súa incrible selección de música.

As cousas non foron moi diferentes en Bujedo, onde mesmo 
puidemos desfrutar do contorno e de pequenos momentos 
libres cos compañeiros, entre a cea e o toque de queda, 
hora na que todos estabamos xa na cama. Tamén  contamos 
cun tour nocturno polos arredores, arroupado por múltiples 
historias de medo, misterio, chistes e un magnífico luar.

Do mesmo xeito, habería que preguntarse a conto de qué 
ben a palabra unión, pois é ben doado de entender. A saída 
cultural contiña moitas actividades, entre elas a xincana por 
grupos en Bilbao ou a observación de estrelas dende Bujedo 
que  fixeron solidificar moitas amizades e formar outras novas, 
situación que moitas veces durante o curso se fai moi costa 
arriba, por mor dos estudos, exames e o ritmo de traballo. 
Tampouco esquecer que o feito de colaborar repartindo a cea 
e o almorzo  por grupos serviu para fomentar o traballo en 
equipo, o respecto e  a convivencia.

En definitiva, Bujedo foi, é e será unha experiencia marabillosa 
e inesquecible que todo alumno do colexio La Salle debería 
vivir.

Julián García Peteiro

o alumnado de terceiro de ESO gozou dun día de lecer 
entre exame e exame.

Nunha actividade programada desde o equipo de titores do 
nivel, en coordinación coa Xefatura de Estudos, realizamos 
unha saída lúdica e cultural polo Baixo miño. Houbo tempo 
para camiñar entre pallozas no castro de santa trega, para 
coñecer a guarda e para gozar dunha extraordinaria tarde de 
sol e bo tempo na praia de Baiona.

no mes de marzo saímos cheos de enerxía en autobús 
desde o colexio con destino Manzaneda. 

Chegamos ao mediodía e descubrimos as nosas habitacións. 
Comezaban tres días de tolemia e emocións nas que gozamos 
da piscina, practicamos ultimate (principal modalidade 
da disciplina deportiva do Disco Voador), tiro con arco, 
multiaventura, béisbol, visitamos o casino,... O máis divertido 
foron as noites, comezando na disco e acabando nas 
habitacións cos nosos amigos. 

Daniel Iglesias, Maikel Blanco, Alba Gendra e Andrea Rey

saÍda2ºeso

saÍda3ºeso

manzaneDa

baIXomiÑo

EIDOS 5756 OmundodeESO

ViaXeaBUJedoearredores
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1º C ESO

1º D ESO

1º A ESO

1º B ESO
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parlamentoeUroPeo

Ao seren capaces de pasar á fase final, o primeiro equipo tivo 
que preparar de cero un novo tema en un tempo moi limitado. 
Este tema que causa controversia na sociedade actual que é 
se o machismo segue presente na adolescencia. A pesar da 
súa magnífica intervención, non conseguiron gañar o debate 
contra o IES Becerreá, que posteriormente se proclamaría 
campión absoluto desta edición.

Ao mesmo tempo nerea mata e caetana Penas foron as 
encargadas de coordinar dous equipos de sexto de primaria 
para outro torneo de oratoria organizado polo Colexio SEK 
Atlántico. E tal e como pasou no Parlamento Xove, neste 
tamén houbo un derbi. Un dos equipos que estas dúas alumnas 
prepararon conseguiu chegar á final, aínda que non puido 
alzarse co premio. Os alumnos do último curso de primaria 
que participaron foron: maría Prado Bellón, Jorge Vilariño 
ríos, gara aboal medina, martín cabaleiro díaz, gonzalo 
landeira rodríguez, elena castro chao, marcos garcía silva e  
Xaquín Vieites torreiro.

Independentemente de que ningún equipo do noso colexio 
gañara esta edición, todos fixeron unha gran actuación 
neste torneo de oratoria. Non é necesario gañar para saber 
que esta é unha experiencia inesquecible na que aprendes, 
coñeces xente... porque moitas veces, gañar non é o mellor 
dos premios.

Os equipos de Bacharelato

este ano, oito alumnos de primeiro de bacharelato 
fomos seleccionados despois da Fase Escolar celebrada no 
noso centro. Ilusión, medo, felicidade, nervios... todos estes 
sentimentos encontrábanse no momento no que os alumnos 
chegaron ao Centro Docente da Coruña, onde os debates 
foron celebrados. Nesta edición propúxose o tema na fase 
xeral: determinan os profesores o futuro dos seus alumnos?

Esta competición de debates é o Parlamento Xove e na súa 
fase inicial celébranse tres debates e outros tres na fase final. A 
fase preliminar consiste en que cada equipo debe debater tres 
veces e, ao final da xornada, os parámetros da clasificación son 
primeiro o número de debates gañados e posteriormente a 
suma da puntuación que cada equipo conseguiu ao longo dos 
tres debates na que só os primeiros oito equipos teñen unha 
praza na ansiada final. O que pasou  no sorteo desta sétima 
edición foi un derbi. O primeiro debate da mañá integraba 
aos dous equipos lasalianos. O primeiro equipo de La Salle é 
o que se clasificou para a fase final, gañando os tres debates. 
Este equipo estaba conformado por: carmen cuiñas, manuel 
corral, andrea Fernández e maría murga. Por outra banda, o 
segundo equipo que o colexio levou; o formado por ángela 
chorén, Pedro montoya, nerea mata e caetana Penas, non 
conseguiron o pase ao final, pero si recibiron unha mención 
especial pola súa cantidade de puntos.

O momento cumio da xuntanza tomou lugar no Senado de 
España, onde os alumnos do noso colexio obtivemos un 
discurso co que puidemos espremer as nosa dotes na oratoria. 

Pero non só no meP debatemos en inglés. Un grupo de 
compañeiros nosos: tamara mata, adrián caamaño, claudia 
cobelo, claudia Pensado, Jose luis álvarez e andrés torres 
foron partícipes de European Youth Parliament, que se 
celebrou en Vigo.

Neste modelo de parlamento, debatiron sobre diferentes temas 
de actualidade como “Transport” ou “Global Warming”onde 
acabaron un excelente resultado.

Animamos ás xeración seguintes a apuntarse á sesión escolar 
dada a grandiosa presidencia que lles agarda o vindeiro ano. 
Para rematar queremos darlle as grazas a profesora mónica 
pola súa motivación, esforzo, dedicación e apoio para que a 
nosa participación fose tan productiva como inesquecible.

Ainhoa Fernández Guasch, Javier Romarís,
 Gabriel Salsón e Martín García

moito café. Tres horas diarias e pouco máis que estres, 
diplomacia e moita actitude foron os compoñentes dos catro 
días que viviron os alumnos deste colexio: martín garcía 
Becerra, Javier romarís campaña, ainhoa Fernández guasch 
e gabriel salsón lage en Madrid. E a verdade, é que este ano 
o MEP deu para moito.

Comenzamos no mes de Outubro cunha Fase Escolar na 
que participación cuarenta alumnos e onde fumos escollidos 
para representar ao colexio dentro da elite nacional de 
Europarlamentarios. Os temas de este ano relacionados coa 
harmonización fiscal, a liberdade de expresión, os dereitos 
sociais, e o crowdfunding; levantaron unha morea de 
expectación, traballo e esforzo ao que estivemos sometidos 
e, consideramos,  á altura das circunstancias.

Acompañados do antiguo alumno Pablo Quirós que foi 
seleccionado para facer de  presidente pola sua brillante 
actuación do ano anterior, demos o mellor de nós día tras día; 
obtendo un gran recoñecemento entre os membros  tanto 
das comisións coma  das presidencias.

O mellor que sacamos este ano, ademais das experiencias, 
foi un triplete internacional, levando a tres delegados do 
noso colexio a cadansúa fase europea: martín foi aderezado 
a Copenhague polas súa aportacións no eido da economía, 
gabriel dirixiuse a Budapest polo seu traballo na comisión 
de liberdade de expresión e por último Javier terá como 
destino Maastricht como conmemoración do 25 aniversario 
do tratado da cidade Holandesa; sesións nas que a lingua 
vehicular é o inglés.
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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 del Departamento, 
miembros del ANPA, profesores y educadores del centro, a 
quienes agradecemos su colaboración, después de valorar 
todos los trabajos presentados, decidieron otorgar los 
siguientes premios:

seguindo a tradición de anos anteriores, no primeiro 
trimestre deste curso que remata, alumnos de 1º de Bacharelato 
realizaron unha visita didáctica ás instalacións da etse de 
minas en Vigo. A visita organizouse dentro da semana da 
ciencia 2015, que permitiu esta xornada de especial interese 
para os nosos alumnos.

As actividades manipulativas estiveron presentes nunha 
xornada especialmente enriquecedora, non só polo trato 
co persoal docente e investigador, senón tamén pola 
experiencia de visitar os laboratorios de investigación. Da 
man de persoal altamente cualificado, os alumnos observaron 
as posibilidades que ofrecen as técnicas de termografía no 
estudo da eficiencia térmica de estruturas, na detección de 
avarías, na determinación de problemas estruturais ou na 
diagnose médica. 

Os coñecementos sobre o uso de explosivos na obra civil 
e a recuperación de contornos de minas explotadas tamén 
tiveron o seu espazo neste día. Ademais, foi especialmente

atraente para os nosos alumnos o uso de tecnoloxía láser 
en topografía e no estudo de estruturas. Con todo, foi no 
laboratorio de materiais de uso técnico onde o noso alumnado 
deixou abraiado ao personal investigador do centro cos seus 
coñecementos. Non faltou, nesta tarde, un tempo para falar 
das enerxías renovables, afondando nos contidos que os 
nosos alumnos estiveran a traballar na aula. Coas charlas de 
orientación sobre os distintos programas de estudos que 
ofrece a Escola, a xornada rematou por ser verdadeiramente 
proveitosa e gratificante.

No terceiro trimestre, os alumnos de 3º de ESO tiveron 
a oportunidade de visitar o Parque eólico experimental 
sotavento. Os monitores do recinto captaron a atención dos 
rapaces con amenas charlas divulgativas sobre a enerxía 
eólica e outras enerxías renovables. O feito de visitar unha 
casa bioclimática con instalación domótica ou apreciar in situ 
a magnitude dos aeroxeradores provocou miradas de abraio 
por parte dos nosos alumnos e alumnas. 

Ramón Casal Fernández

categoría a (alumnos de 1º y 2º de eso):
· 2º premio: “El diario extraordinario” 
 Enma Combo García, de 2º de ESO C.
· 1er premio: “Me desperté con su nombre en mis labios”
 Teresa Xiaoyu Aboal Marqués, de 1º de ESO D.

categoría B (alumnos de 3º, 4º de eso): 
· 2º premio: “Ciudad perdida” 
 María Camarena García, de 4º de ESO C.
· 1er premio: “La muerte del Big Ben”
 Sara Mosquera López, de 4º de ESO B.

categoría c (alumnos de Bachillerato): 
· 2º premio: “El silencio de tu ausencia”
 Susana Sanchiño Antelo, de 2º de Bachillerato C.
· 1er premio: “Para poder llorar”
 Jáuregui Andión, de 2º de Bachillerato C.

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 
ángeles goás, que introdujo el acto con unos cuentos muy 
bien acogidos por el público.

Se presentaron un total de 39 trabajos, 8 en la categoría A 
(alumnos de 1º y 2º de ESO), 11 en la categoría B (alumnos de 3º 
y 4º de ESO) y 20 en la categoría C (alumnos de Bachillerato). 

a viaxe cultural dos alumnos de 1º de Bacharelato levounos 
de novo a italia do 14 ao 19 de marzo. O país dos Césares, 
dos espaguetis e do Renacemento é sempre unha garantía de 
desfrute entre o alumnado. 

A pesar do tremendo madrugón para poder chegar a Venecia 
a media mañá todo se esquece entre os espectaculares 
canais e os abraiantes palacios. Todo o tempo nesta cidade 
debúxanos un sorriso de continua sorpresa. Ao día seguinte 
coñecemos Bolonia, coa súa beleza medieval e o seu ambiente 
estudiantil e cosmopolita. Continuamos ata Pisa onde ademais 
da famosísima torre inclinada gozamos do bonito conxunto 
que a rodea. Fixemos noite perto de Florencia, cidade que 
desfrutamos ao día seguinte coa Piazza da Signoria, cúpula 
da Catedral de Brunelleschi, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti 
entre tantas outras cousas que nos deixaron con gañas de 
quedarnos máis tempo aínda. Desprazámonos a continuación 
á  cidade de Siena situada entre fermosas montañas toscanas 
e repleta de pintorescas rúas medievais que sempre te dirixen 
á Piazza do Palio. Tocaba agora o traxecto máis longo e 
divertido en autobús para chegar ao noso último destino. 
A imponente Roma. Nela pasaríamos xa o resto da viaxe, 
desbordados de arte, cultura e historia.

As catacumbas, a Basílica de San Pedro e os museos 
Vaticanos, o Pantheon, a Fontana de Trevi, as Piazzas de 
España e Navona, as moitas igrexas e basílicas cheas de arte 
e esculturas coma o Moisés de Miguel Anxo, o Coliseo, os 
Foros e ruínas romanas deixaron en nós un recordo que nunca 
esqueceremos, xa que viaxar é sempre un pracer pero facelo 
cos teus amigos e compañeiros é un verdadeiro regalo. 

Chegou o inevitable regreso... Que non merece a pena nin 
contar. Como diría un italiano Arrivederci e per sempre Italia.



Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ce projet, 
dans la décoration, la préparation, la présentation ou tout 
simplement en venant comme public, à vous tous un grand 
merci et à l’année prochaine. 

Ana Roel 

XIremiseDesPriXFranscars
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nous avons célébré cette année la Xième édition des prix 
de cinéma Franscars. De nouveau, notre lycée s’est réuni au 
complet pour assister à la grande sortie des films. Nos élèves 
ont pu voter les différentes catégories et en voilà les résultats : 

Le 26 mai, a eu lieu le ii ème concours inter-collèges. Cette 
fois-ci, nous avons  collaboré avec le collège Seminario 
Menor de Saint-Jacques de Compostelle. Les prix ont été très 
partagés. En voilà les résulats : 

neste curso implantouse por primeira vez o Bachalerato 
dual no colexio, o único de Santiago onde se oferta.

Ao principio custou un pouco adaptarse ás dinámicas que 
un estudo “en liña” en inglés require, pero unha vez collido o 
ritmo foi todo moi ben.

Os titores son moi atentos e ofrecen multitude de oportunidades 
para non quedarse atrás e poder compatibilizalo cos estudos 
oficiais e demais actividades que os nosos alumnos realizan.

· A miña opinión sobre o Bachalerato Dual é moi positiva, e 
espero repetir esta experiencia o ano que ven, xa que coa 
materia non so aprendes vocabulario e gramática inglesa, 
senón que tamén se aprenden cousas ben útiles que servirán 
para o día a día do noso futuro, como aprender a pedir un 
préstamo, cousas que pensamos que son ben simples e xa 
sabemos, e a hora da verdade resúltanos difícil; e tamén 
apréndense cousas para a nosa idade como as consecuencias 
da consumición de drogas ou tabaco; e todo tipo de cousas 
que nos poden ser útiles para a vida, cousas que na miña 
opinión deberían ser impartidas no colexio, máis como non 
é así, unha boa maneira de aprendelas e co Bachalerato Dual.

Mario Cabaleiro Díaz

como todos os anos os nosos alumnos de bacharelato 
tiveron a oportunidade de mostrar o seu potencial académico 
en concursos, certames e olimpíadas acompañados polo 
profesorado da etapa. A páxina web do colexio recolleu 
todos estes éxitos individuais que celebramos como colexio. 
Ademais das ligas de debate que están noutra sección da 
revista, participamos en concursos xornalísticos, literarios, 
audiovisuais e nas olimpíadas de Física, Matemáticas, Filosofía 
e Latín. Na promoción de 2º de Bacharelato que agora 
titula, nada menos que 25 alumnos (25% da promoción) poderán 
concorrer aos Premios extraordinarios de Bacharelato ao 
alcanzar medias de excelencia entre as 19 materias de 1º e 2º 
de bachillerato (8,75 de media en diante).

En nome de todos eles queremos citar especialmente a miguel 
Fernández, de 2º Bacharelato que obtivo mención de honra 
na olimpíada matemática galega 2016. Esta olimpíada é 
unha competición entre estudiantes de Galicia que ten como 
obxectivo fundamental o estimular o estudio das matemáticas 
descubríndoas fóra dos ríxidos temarios curriculares e dos 
chamados exercicios tipo, en definitiva, desenvolver o gusto 
pola resolución de problemas.

“A Fase Nacional da Olimpíada 
Española de Física é unha competición 
que enfronta aos clasificados das 
fases locais de toda España. A proba 
divídese en dúas, unha de tipo 
experimental, onde se han de tomar 
datos reais sobre un experimento 
real realizado polo propio alumno, e 
noutra de tipo práctico, que consiste 
na resolución de tres problemas.

A pesar da dureza da proba, non se poden sacar máis que 
conclusións positivas desta experiencia. Convivir durante 
catro días con persoas de toda España coas que un conxenia 
desde o primeiro momento é sen dúbida algo que se lembra 
para toda a vida; ao final, o facer un exame durante sete 
horas é o primeiro que un esquece destes días. De modo que, 
aquel alumno de 1º de Bacharel ou mesmo 4º ESO que estea 
interesado, que estea atento o ano que vén para participar.”

Tamén obtivo mención de honra na fase nacional de la Olimpiada 
de Física, e así nos describe a súa experiencia: 

· Sobre a miña experiencia no Bachalerato Dual, podo dicir 
que foi moi gratificante. Para todas as familias que pensan 
que non serven para nada podo dicir que é unha experiencia 
que asenta o teu nivel de inglés, á parte de que che permite 
coñecer e experimentar, de certa forma, como traballan 
noutro país. Durante este ano eu creo que foi unha cousa que 
me axudou a mellorar o meu nivel de inglés. Ao principio é un 
pouco confuso e tiven problemas como todos pero despois é 
todo afacerse.

Fran Vidal Negreira

oBacHarelatoDual

parabéns...

acaDemIcainternationalstuDIes

· Meilleur court-métrage : Ni avec ni sans toi
· Meilleure bande-annonce : Prisonnières
· Meilleure affiche : Pénitence 
· Meilleur générique : une famille improvisée
· Meilleure bande sonore adaptée : Ni avec ni sans toi
· Meilleurs costumes : De l’autre côté
· Meilleurs décors : De l’autre côté
· Meilleur scénario original : Frustrés  
· Meilleur montage : Frustrés
· Meilleur bêtisier : Ni avec ni sans toi
· Meilleur acteur : Gabriel Salsón pour Ni avec ni sans toi

· Meilleure actrice : Tamara Mata pour Ni avec ni sans toi 

· Meilleure diction masculine : Rodrigo Ares
· Meilleure diction féminine : Lara Caeiro et Carmen Francisco

· Meilleure bande-annonce : l’Espoir 
· Meilleure affiche : l’Espoir  
· Meilleure bande sonore adaptée : Ni avec ni sans toi
· Meilleur scénario original : l’Espoir 
· Meilleur montage : l’Espoir 
· Meilleur court-métrage : l’Espoir 
· Meilleur acteur : Guillermo Gutiérrez pour Ni avec ni sans toi

· Meilleure actrice : Ángela Chorén pour Ni avec ni sans toi 
· Meilleure diction : Carlos Casal pour Ni avec ni sans toi



durante a primeira semana do mes de febreiro 
celebramos as Xornadas de Orientación. Neses días recibimos 
conferencias de profesores das tres universidades galegas 
sobre as titulacións nas que máis alumnos mostraron interese 
na enquisa de orientación deste ano.

A presentación central sobre a vida universitaria 
correspondeulle á Universidade de Vigo. O seu representante 
nos explicou a situación actual e, tamén, as novas titulacións 
que é previsible que se aproben nos vindeiros anos.

Cada alumno participou en catro charlas, tres delas 
relacionadas coa súa modalidade de bacharelato, e tivo 
oportunidade de coñecer as características dos graos 
universitarios, dos mestrados aos que dan acceso, da 
investigación que se produce nas facultades e escolas técnicas 
e as opcións laborais que se abren ao remate dos estudos.

Pola súa parte a anPa organizou unha conferencia para as 
familias sobre este tema. O Director do programa A Ponte da 
USC ,  Vicepresidente da CIUG  e Catedrático de Xeometría e 
Topoloxía da USC, luís maría Hervella torrón, que nos falou 
sobre as últimas novidades sobre a organización das PAU 
para este curso e a proba de reválida para o curso vindeiro.

EIDOS 7372 OmundodeBacharelato

orientación2016
XornadasDe omUndoDaresidenciaDe

estUdantes

cHarlasImpartIDas:

Pois estes somos os que convivimos este curso na 
residencia. teresa, yago, diego, carlos, mara e suso. Falta 
na foto Antón, que non puido saír. Yago e Teresa xa eran 
veteranos, e Antón foi a nova fichexe deste curso. Os demais 
somos os de sempre, e xa van alá sete anos.

A residencia de estudantes pretende ser unha posibilidade de 
compartir con outras persoas a convivencia diaria no colexio. 
O principio fundamental é a responsabilidade persoal e o 
respecto entre as persoas, e iso é o que pretendemos inculcar 
ao alumnado que decide participar nesta experiencia. Porque 
fundamentalmente é unha experiencia que nos gustaría que 
fose sobre todo agradable e enriquecedora para eles e ela.

Temos horarios, si, pero tamén moito tempo persoal para que 
cada un se organice como crea máis oportuno. Cremos que 
hai que ser flexibles, en diálogo coas familias, e sempre coa 
idea clara de que mentras están aquí formamos outra familia. 
Nese sentido é importante sobre todo o tempo das ceas, máis 
repousado, máis tranquilo, onde compartimos como nos foi o 
día, como nos van as cousas…

O diálogo é fundamental, e o instrumento básico para 
solucionar os conflictos que inevitablemente xorden, como en 
calquera grupo humano. 

E como calquera familia temos os nosos tempos de lecer 
xuntos. Este ano volvemos a ir á Gafa a compartir unha fin de 
semana vendo unhas películas, falando ata tarde…, e tamén 
fomos cear varias veces por Santiago, saíndo da rutina, que 
é moi sano. Acabamos compartindo mesa coas familias dos 
finalistas, para despedir o curso, nunha velada moi agradable 
e entretida.

Unha oportunidade para convivir con persoas distintas, cada 
unha coas súas particularidades, aprendendo a coñecer aos 
demais e aceptalos, e tamén a adaptarnos uns aos outros e 
conseguir unhas relacións afectuosas. Mesmo convivir con 
tantas e tantas persoas que pasan polo hostal, case sempre 
peregrinos, cos que sempre podes botar unha parrafada 
e preguntarlles cousas das súas viaxes, así como ter que 
soportar algunhas veces as festas e ruidos que outros montan, 
e que ao final acabas tentando relativizar.

Como dicía, unha experiencia de convivencia que, como todo 
encontro con outras persoas, sempre deixa algo en nós.

estes son os profesores que nos axudaron este ano nas 
Xornadas de orientación:

dereito
dª. ana díaz martínez
Profesora titular de Dereito Civil na Universidade de Santiago 
de Compostela.

centro superior de Hostalería de galicia
dª. marta Fernández Vázquez
Directora do CSHG. Colaboraron na explicación destes 
estudos profesores do CSHG, antigos alumnos deste Colexio, 
e tamén denís aldrey, que foi alumno do Colexio ata hai dous 
cursos.

Presentación da Universidade de Vigo
d. ricardo corderí salgado
Xefe do Servizo de Extensión Universitaria da Universidade 
de Vigo.

ciencias da actividade Física e o deporte
dª. elena sierra Palmeiro
Profesora titular do Departamento de Educación Física e 
Deportiva no INEF da Universidade da Coruña.

Bioloxía
d. Juan luis Barja Pérez
Catedrático de Microbioloxía da Universidade de Santiago de 
Compostela.

medicina
d. manuel Freire-garabal núñez
Catedrático de Farmacoloxía da Universidade de Santiago de 
Compostela.

enxeñaría Química
d. Francisco omil Prieto
Subdirector da Escola Técnica Superior de Enxeñaría. 
Catedrático de Enxeñaría Química na Universidade de 
Santiago de Compostela.

enxeñaría de camiños, canles e Portos
d. ignasi colominas ezponda
Director da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, 
Canles e Portos. Catedrático da Universidade da Coruña.

enxeñaría industrial
d. Fernando cerdeira Pérez
Subdirector de alumnado na ETS de Vigo. Profesor na área de 
Máquinas e Motores Térmicos.
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abelenda soto, Paula aldrey dono, maría Violeta álvarez ávarez, irene

álvarez castedo, Pablo antelo cea, esteban álvarez sáez, antón

alvariño Vázquez, elisa ares Furelos, rodrigo ares lópez, Francisco José

Barreiro castro, Beatriz Barreiro salgado, antonio Barros guerra, Jorge

Bautís garcía, natalia Bermo sánchez, ana Bolón gonzález, alejandro

caeiro de soto, lara calvo Pena, maría camino del oro, álvaro

EIDOS 7978 FinalistasBacharelato2016



casal Varela, sara castro gonzález, santiago castro saavedra, Jorge

chao mugico, laura chedas castro, Pablo cortiñas munín, Beatriz

crego dos santos, Jessica doval expósito, adán escariz Pérez, sofía

escariz Quintás, manuel Fariñas torres, anxo Fernández gómez, miguel

Fernández iglesias, iván Fernández Jeremías, ana Fernández lópez, Javier

Fernández martín, iago Fernández Veloso, Paula Ferreiro iglesias, Pedro damián

EIDOS 8180 FinalistasBacharelato2016



Fontenla gonzález, Jesús Francisco díaz, carmen gallástegui Baamonde, 
Francisco José

garcía Puga, daniel gómez casas, Paula gonzález castelo, Juan

gonzález isorna, ana granja gonzález, oscar guinarte redondo, laura

Hermida Vázquez, Borja iglesias calvo, carla iglesias mouriño, Brais

Jáuregui andión, manuel lagares Viqueira, Javier lamas codesido, Pablo José

lareo couto, adrián lópez casal, Uxía lópez iglesias, Paula

EIDOS 8382 FinalistasBacharelato2016



lópez iglesias, teresa lópez Villamor, Uxía macía rivas, Julia

mansilla Vázquez, Patricia marcos carregal, Julián mardlin  alende, daniel

martínez saavedra, alexandra martínez tarrío, endika martínez Vidal, Blanca

martiñá rivas, lurdes mayo Penido, maría míguez sanmartín, Javier

millán restrepo, sofía inés mira Fernández, martín montero macías, Pedro

núñez rodríguez, raquel otero rodríguez, Patricia otero souto, ana

EIDOS 8584 FinalistasBacharelato2016



ouro couselo, gabriela Pardo gonzález, maría Pensado sande, marina

Pérez lorenzo, Uxía antonia Pérez marcos, maría Pintos martín, alberto

Porto montes, iago rial calvo, carlos rial Villar, david

rodriguez Fiuza, diego rodríguez soriano, ángela

saá lópez, inés

rodríguez lastres, Patricia

sanchiño antelo, susanasagastizábal labella, 
mariana ascensión

somoza martínez, Berta eugenia

EIDOS 8786 FinalistasBacharelato2016

suárez Bueno, andrés suárez rial, iago



EIDOS 8988 FinalistasBacharelato2012

torres cid, marta trigo rosón, elena Vaamonde moraña, rafael

Varela  Paz, Francisco José Vázquez gonzález, alexandre Vázquez Purriños, natalia

FINALISTASBacHarelato2016aINSIGNIAQUeRECIBIDES... discUrsoPADRIÑOPromoción2016

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.

estimadas familias, profesores, queridos alumnos:

O ser humano ten a capacidade de  imaxinar, inventar, 
soñar. A capacidade de tinguirse de fantasía.

Eu tamén xogo a imaxinar, pero nunca soñei o que agora 
estou sentindo, o que agora estou vivindo. Ás veces todo é 
tan real que custa crelo.

E neste momento, incriblemente real, síntome un home feliz, 
alegre, afortunado, satisfeito, agradecido e emocionado.

É para min unha honra ser o primeiro padriño dunha 
promoción de alumnos do Colexio, e non dunha promoción 
calquera, a promoción dos alumnos do curso 2015-2016. 

Iso marca e deixa pegada; polo tanto, estouvos  moi,  moi 
agradecido.

Emocionado?, como non vou estar emocionado! Teño que 
estar así á forza. Que me teñades elixido para compartir 
con vós e coas vosas familias un día tan especial,  como é 
o final dunha etapa no noso camiño compartido, iso non só 
emociona senón que pode chegar a conmover.

Se para vós é un momento entrañable que sempre 
lembraredes, para min será un día que pasará a formar 
parte dos recordos imborrables da miña vida, e vós sodes, 
seredes, os protagonistas deste recordo.          

grazas. sorte e ata sempre.

Vizoso neira, eva Vizoso neira, eva

EIDOS 8988 FinalistasBacharelato2016

Vega Prado, daniel Vez Pampín, Uxía Vicente rañó, yago

duyos garea, Jose antonio. Padriño da Promoción 2016.
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eVolUntariado

EIDOS 9190 OmundodePastoraleXustiza

Súmate ao voluntariado!

dende a Pastoral social traballamos o coñecemento 
da realidade que nos rodea e achegamos a 4º da ESO a 
implicación na súa transformación co voluntariado.

Semanas como os dereitos dos nenos, dereitos Humanos, 
Paz con titorias e reflexións… O Par coas súas tutorías 
de coñecemento de realidades moi concretas que se nos 
veñen presentar…

O Pas, o noso Plan de Acción Social, co voluntariado. Este 
ano estivemos colaborando con residencias de anciáns, 
apoio escolar, Terceiro Mundo, Special Olimpics…

Ver a realidade, coñecela e comprometernos coa súa 
transformación é o noso obxectivo!



“moita xente pequena, en 
moitos lugares pequenos,

 facendo cousas pequenas, 
poden cambiar o mundo” 

conta unha lenda, que a miña avoa contábanos cando 
eramos pequenos, que nunha vila da costa galega fai moitos 
anos encaiou un barquiño preto da praia… un dos mariñeiros 
subiu a vila rápido a pedir axuda, xa que corrían o risco de 
perder a súa carga e o barquiño… un a un os veciños do pobo 
baixaron a praia para axudar, dende os máis pequenos aos 
maiores, e aproveitando a sabiduría duns e a forza doutros 
lograron cando subía a marea que o barco puidese volver ao 
mar. Tiveron que agardar, é verdade, pero ao final puideron 
despedirse do barquiño.

Quizais nós non sexamos quen de cambiar o mundo, quizais 
non poidamos nin cambiar a vida das persoas que teñamos 
máis preto… pero se nos xuntamos e entre todos o intentamos 
algunha realidade podemos e de feito estamos cambiando.

Cambiamos a realidade de togo de novo, colaborando co 
proxecto do ano pasado. Lograremos axudar a cambiar a 
realidade de Karameno axudando á construción da escola 
Secundaria. 
 

Pero tamén axudaremos a cambiar o noso xeito de pensar, 
o noso xeito de achegarnos aos outros. Seremos quen de 
entender que tódalas nosas accións pode facer a vida das 
persoas máis doada, e que non sempre teñen que ser cun 
gran esforzo. 

graciñas como cada ano a anPa colexial por facer posible 
que mais de 2000€ vaian íntegros a Karameno doando todo 
o que precisamos xunto con SERESCA para a realización do 
Día do Bocata. 

graciñas aos profesores por facer unha gran labor de 
sensibilización nas súas aulas a prol de PROYDE motivando 
aos alumnos nesta causa. 

graciñas a vós rapaces e rapazas por querer a PROYDE como 
algo voso e mostrar toda a vosa creatividade buscando un 
obxectivo común.

soÑosDunmUndomellor
Proyde

proyde
graciñas ás familias, que cada ano nos sorprendedes máis coa 
vosa colaboración, ideas e fidelidade. 

graciñas a Proyde Joven e Gente pequeña por dar 
gratuitamente algo que nunca se recupera como é o tempo, 
sodes exemplo para todos nós de compromiso coas persoas 
que mais vos necesitan. 

graciñas ao Pas colexial, persoal non docente, animadores … 
porque estades aí sempre que se necesita axuda cun sorriso. 

graciñas a todas as persoas que fan posible todo isto, que 
cada ano tentemos chegar a mais xente, co ideario da nosa 
ONGD… 

Lembrade que cada 6 horas a marea enche…  e o que parecía 
imposible pode lograrse, graciñas a todos por facer que 
o soño dun mundo mellor para todos, estea cada día un 
pouquiño máis preto.

EIDOS 9392 OmundodePastoraleXustiza
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este curso tamén propuxemos desde a Pastoral escolar 
moitas ofertas que esperamos nos axudaran a descubrir 
algo máis.

Con motivo da semana do domund tomamos conciencia 
do Terceiro Mundo e colaboramos na mellora das cousas 
en cooperación con outros colexios de Santiago.

Unha vez máis organizamos a campaña de nadal para 
recoller alimentos e produtos de hixiene e ofrecerllos ás 
institucións que están traballando cos máis desfavorecidos.

Unímonos á campaña de Manos Unidas na semana de 
loita contra a Fame para reflexionar sobre a importancia 
de sementar para cambiar o mundo.

Na semana Vocacional descubrimos que todos somos xustos 
e necesarios para para descubrir o sentido da nosa vida.

A finais de abril celebramos as festas do colexio na semana 
de la salle para acordarnos das nosas orixes e descubrir que 
hoxe a súa persoa segue a dicirnos algo aos seus herdeiros.

Seguimos celebrando momentos fortes do ano (advento, 
coresma e Pascua) cos nosos compañeiros de clase coa 
axuda de Javi.

omUndoDaPastoral
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omuNDODos
dePortes

FútBol

alevín B Fútbol - 8

¿Que beneficios aporta o fútbol 
aos nenos e nenas?

O fútbol é un dos deportes máis practicados e seguidos no 
mundo, por iso é considerado como o deporte rey. Nenos, 
nenas, adolescentes, adultos e anciáns saen ao campo 
segundo as posibilidades de cada un, a pasar un anaco 
de máxima concentración e intensidade, pero sobre todo 
distracción.

Este deporte non só levanta paixóns entre quenes o siguen 
dende as bancadas, senón que ademais aporta grandes 
beneficios a quen se atreve a calzar unhas botas de fútbol e 
sair a un campo de xogo. Ademáis é un dos deportes estrela 
nos colexios de todo o mundo, onde xogan nenos e nenas.

O fútbol, non só é un deporte de masas sin máis, é 
unha actividad que aporta beneficios para a saúde e o 
desenvolvemento emocional dos nenos que o practican. 
É beneficios para nenos e nenas hiperactivos xa que lles 
axuda a adquirir disciplina, capacidade de organización e 
concentración. Tamén é moi común entre nenos autistas ou 
con síndrome de Asperger polos múltiples beneficios que se 
atopan na súa conducta.

Os adestradores ademáis de dar importancia aos aspectos 
físicos, técnicos ou tácticos do fútbol, prestarán especial 
atención aos psicolóxicos xa que estes serán importantes na 
formación do xoven futbolista: os nenos e nenas adquiirán 
unha serie de valores potenciando o espíritu de superación 
e sacrificio, xerando autoestima aportando disciplina, 
capacidade de traballo en grupo e esforzo. Por suposto, 
tamén a nivel físico o noso deporte posúe unha serie de 
vantaxes non seus practicantes como o aumenta da potencia 
muscular, a estimulación da coordinación motora, o aumenta 
da densidade ósea do fémur, a osixenación do sangue, a 
mellora da visión periférica ou a mellora da capacidade 
cardiovascular.

O fútbol, como deporte colectivo que é, fomenta as relación 
de compañeirimos e amizade e crea lazos que perduran 
no tempo para o resto da vida. Esas vivencias en ligas, 
campeonatos, torneos, etc. son recordados para sempre co 
sorriso dun recordo imborrable. Un deporte que, máis alá de 
darlle patadas a un balón supón unha formación continua 
para todos os seus participantes e posibilitan unha educación 
deportiva e social entorno a unha idea que impide en moitos 
casos, o seguir un mal camiño para os xóvenes.

Así que, un ano máis animamos a todos os indecisos a unirse 
a un deporte que via máis alá do que se pode ver nos medios 
de comunicación e que constitúe un indudable complemente 
da educación e formación dos máis xóvenes.

96 OmundodePastoraleXustiza

salleXove - salleJoven é unha gama de actividades 
educativas e pastorais no tempo libre que se ofrece dende 
o noso Colexio e o Colexio A Inmaculada para os alumnos 
de 5º de Primaria en diante. Ademais das reunións semanais 
e talleres, temos reunións diversas cos grupos de SalleXove 
do sector de La Salle Valladolid (Castela e León, Cantabria, 
Asturias...) e encontros e campamentos de verán en Bujedo 
(Burgos).

O principal obxectivo é continuar a aprender a ser persoas 
no noso tempo de lecer, mentres gastamos un bo tempo 
xuntos. En SalleXove achegámonos ao que pasa no noso 
ámbito dende unha perspectiva e reflexión diferente, baseada 
no evanxeo. Ademais, serve como una plataforma para outras 
realidades e interactuar con elas a través de opcións de 
solidariedade.

Ah! Pero non esquezas ... O mellor de todo, sen dúbida, é que, 
xuntos, pasámolo xenial!

salleXoVe
PlataFormaDeactiVidadespastoraIs
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Benjamín Futsal

alevín B Futsal

Fútbol - 11 - infantil - la salle

alevín d Futsal
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PB2 Fútbol - 8 alevín a Futsal

alevín a Fútbol - 8

Biberones
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Baloncesto

PB1 Futsal

infantil a Futsal

alevín - la salle c

PB2 Futsal

escola de Baloncesto

infantil y cadetes Futsal

“camiñar.
tripar a terra cos pes.
subir, baixar.
camiñar.
seguir os calcos do sol ata o fin”

Tomás Barros

estas liñas que comezan camiñando son un recordo do 
presente. Digo un recordo porque o que hoxe é, naceu un día e 
foise construindo. Digo do presente porque esa construcción 
continúa, e é agora cando se pode apreciar e comprender. 
Non falo dunha catedral, dun viaducto nin dun porto exterior, 
se non de algo máis grande e máis fermoso. Falo de persoas.

marta e olga son as dúas xogadoras máis veteranas do club 
e as capitanas do equipo sénior. Medraron nesta casa dende 
ben pequenas e nunca a deixaron. Foron educadas aquí e 
son un exemplo para outras rapazas máis novas das que son 
adestradoras. Subiron e baixaron moitas veces os problemas 
que as súas pupilas atopan. Respetan e comparten os valores 
que buscamos. son un espello que reflicte escintelos valiosos

para a educación que queremos. Son, en definitiva, unha 
imaxe de como é esa construcción que iniciamos cando pasan 
os anos.

Quero referirme precisamente a elas non porque non haxa 
máis exemplos no noso club (véñenme a mente moitos 
nomes de homes e mulleres). Refírome a elas porque tiven 
a oportunidade de ver como durante unha difícil tempada 
medraron notablemente, avanzando aínda máis por ese 
camiño angosto que escollemos en La Salle hastra o fin. Non 
paran de mellorar e o fan libremente, con ferramentas propias, 
adquiridas previamente.

É complicado que un rapaz entenda por que facemos as 
cousas como as facemos, incluso que os pais o entendan. 
Actualmente reina un nocivo amor pola inmediatez. Pero nós 
imos paseniño, tripando a terra cos pes, recollendo os froitos 
no seu momento, seguindo os calcos do sol. Temos a sorte 
inmensa de contar con xente como Marta e Olga, sempre 
comprometidas, nas que sen dúbida o baloncesto foi unha 
parte fundamental do seu crecemento, como esperemos que 
o sexa de moitas novas xeracións. O esforzo vale a pena.

Fran Formigo
Adestrador do CB La Salle
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cadete Feminino 1º ano

infantil Feminino 2016

cadete masculino 2016 cadete Feminino 2º ano

Junior Feminino 2016

infantil masculino 2016 Junior masculino 2016

mini mixto 1º ano mini mixto 2º ano
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mini masculino mini mixto

Premini Feminino 2016 Premini masculino 2016

Preminini mixto 2016

senior autonómica masculino 2016

senior auntonómica Feminino 2016terceira división masculina
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omuNDODas

actiVidades
eXtraescolares

cada curso disfrutamos dun amplo programa de 
actividades extraescolares, culturais, artísticas, deportivas 
e sempre educativas que pretenden ser un complemento á 
formación integral dos nosos alumnos.

Ao longo do ano participaron 270 rapaces repartidos en 
17 grupos atendidos por 13 profesores especialistas nas 
distintas actividades. Este ano ofertamos: artes plásticas, 
informática, ioga, iudo, kárate, musicoterapia, patinaxe, 
predeporte, xadrez e ximnasia rítmica. Esta é unha oferta 
dirixida a todos os alumnos do colexio, destacando a gran 
participación existente nas etapas de infantil e primaria.

As actividades adáptanse ás distintas etapas e ao nivel de 
competencia de cada alumno. Facemos un seguimento 
sistemático nas actividades onde tentamos plasmar a 
ilusión pola consecución duns obxectivos pedagoxicamente 
marcados. Cada ano tentamos ofrecer novas actividades 
que respondan ao interese dos nosos alumnos.

apertas e grazas pola vosa participación.

IngléseXtraescolar

este  é o terceiro ano que levamos coa metodoloxía Beda 
para a iniciación e perfeccionamento da lingua inglesa. Cada 
curso imos incrementando o número de alumnos participantes 
e mellorando as estructuras necesarias para acadar os 
obxectivos propostos. Este curso somos centro examinador 
de todas as titulacións de cambridge.

As características máis destacadas do método BEDA son: 
Método comunicativo e audiovisual, clases exclusivas en 
inglés, grupos reducidos de similar nivel de inglés, profesorado 
bilingüe ou nativo coa cualificación académica, informe de 
progresos e diario de clase trimestral, titoría…  

Contamos con 21 grupos, 9 profesores e alumnos dende 
infantil ata 3º da ESO. Preparamos aos alumnos para que 
poidan optar aos exames de Cambridge. Este curso acadamos 
a primeira promoción de alumnos coa titulación de FIRST, de 
2º e 3º da ESO.

O noso obxectivo fundamental é ofertar aos nosos alumnos a 
posibilidade de acadar unha titulación e formación en inglés 
ao longo da súa vida académica en La Salle que lle permita 
completar a súa formación académica reglada.

Feliz verán a todos.

programaBeda
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more. Every time I walk into a classroom or the gym, I am so 
happy to be in such an exciting place with such fun people. 

Future auxiliares will be so lucky to participate in this program 
with this school. Languages are very important in this modern 
world, and the students at La Salle are experts in many different 
ones. I will miss all our multilingual conversations. Thank you to 
the staff and students for giving me two perfect years!

Erin Vong (English Assistant - Secundaria)

there are not enough words in English to describe my 
amazing years at La Salle. I have worked with wonderful 
bilingual teachers in such interesting subjects with the best 
students.

This year we were all millionaires in 1ºESO, everyone in 2ºESO 
can almost pronounce “renewable”, the 3ºESO videogames 
were so creative, and 4ºESO hopefully understands art a little 

englIsHCORNER
PlUrilingüismoprImarIa

PlUrilingüismosecunDarIa

non hai suficientes palabras en Inglés para 
describir os meus incribles anos en La Salle. 
Traballei con mestres bilingües marabillosos 
en moitos temas interesantes cos mellores 
estudantes. 

Este ano fomos todos millonarios en 1ºESO, todos 
os de 2ºESO poden pronunciar “renewable”, os 
videoxogos 3ºESO eran tan creativo, e 4ºESO 
entende a arte un pouco máis. Cada vez que 
entro nunha aula ou no ximnasio, estou moi feliz 
de estar nun lugar tan emocionante con tanta 
xente divertida. 

Os auxiliares do futuro serán moi afortunados 
de participar neste programa con esta escola. 
Os idiomas son moi importantes neste mundo 
moderno, e os estudantes de La Salle son 
expertos en moitos deles. Vou estrañar todas 
as nosas conversacións multilingües. Grazas a 
todo o persoal e os estudantes por darme dous 
anos perfectos!

o meu ano aquí como asistente en La Salle foi nada menos 
que unha bendición. Ser capaz de interactuar cos estudantes 
e facer que falen Inglés nas súas clases de ciencias foi algo 
gratificante cada día. O miña parte favorita deste traballo é ver 
como determinados nenos non só melloran as súas habilidades 
en inglés, senón tamén aprenden sobre as materias.
 
Cooperar cos outros mestres e o seu apoio continuo é outro 
aspecto deste traballo que me mantén activa todos os días. De 
luns a venres, vexo un grupo de mestres acolledores colaborando 
xuntos co obxectivo común do ensino destes nenos, o que 
consecuentemente se reflicte nos nenos e a forma en que actúan 
os uns cos outros. Espero levarme estas leccións comigo cando 
empezo a ensinar.
 
Son moi afortunada de ser parte dunha comunidade tan unida, 
onde os mestres e os pais preocúpanse moito pola educación 
dos nenos e os mozos, que están continuamente motivados 
para mellorar o seu Inglés. Espero que os estudantes continúen 
traballando duro nos próximos anos. Grazas aos pais, profesores 
e estudantes que fixeron posible este ano!

my year here as an assistant at La Salle has been nothing 
short of a blessing. Being able to interact with the students 
and getting them to speak English in their science classes 
has been something rewarding everyday. My favourite part of 
this job is seeing how determined the children are to not only 
improve his or her English skills, but to also learn about the 
subject.
 
Cooperating with the other teachers and their continuous 
support is another aspect of this job that keeps me going 
everyday. From Monday to Friday, I see a group of welcoming 
teachers collaborating towards the common aim of teaching 
these children, which consequently reflects upon the children 
and the way they act towards each other. I can only hope to 
take these lessons with me myself when I begin to teach. 
 
I’m so lucky to be a part of such a close-knit community, where 
the teachers and parents care so much about the children’s 
education, and the young people are continually motivated 
to improve their English. I hope the students will continue to 
work as hard in the years to come. Thank you to the parents, 
teachers and students that made this year possible!

Ellyze Francisco (English Assistant - Primaria)



  

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

CHARLAS DIVULGATIVAS
Da alimentación á nutrición 
Xestionando conflictos
A educación do talento co Profesor Marina
Uso de móviles para maiores de 55

SEMINARIOS
Programa de coaching persoal (25 horas) 
Comunicación na adolescencia (8 horas)
Programa de coaching educativo (12 horas)
Escola de intelixencia emocional (6 horas)
Obradoiro de risoterapia 

         

 

Senén Barro presenta

a J.A.Marina

      O profesor José Antonio Marina inaugurou o Aula de Familias facendo
unha chamada á acción, unha invitación a engadirse a unha conspiración
para espertar a un sistema educativo que se atopa durmido. A revolución

busca promover  unha “Sociedade da Aprendizaxe” a todos os niveis.  Para emprender un cambio educativo 
é necesario crer que pode producirse, querer e saber facelo; iniciando un proceso de complicidade 
irradiante cun obxectivo en mente. A xestión do cambio educativo debe producirse a través dun pacto 
social sobre educación, unha “movilización educativa de toda a sociedade” que provoque o cambio que 
estamos a buscar.

omuNDODos
Paisenais

EIDOS 113112 OmundodosPaiseNais
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

● Banco de Libros de Lectura 
● Día da Familia. A ruta das verbas: Santiago-Padrón
● Festa de Entroido
● Magosto
● Club de Lectura para adultos Tragaluz
● Grabación dos Festivais de Nadal
● Grabación do Festival de Sar
● Grabación dos Francars
● Franscars Intercolexial
● Grabación do Festival de Danza Galega 
● Seguro de Continuidade Escolar
● Obradoiros de Cociña e Coctelería sen
● Concurso de Tortas
● Cursos de Confección e de Costura
● Envíos Boletíns Dixitais
● Curso de Pilates
● Aula de Familias

● A Caixa Solidaria (Caritas)
● O Bocata Solidario (Proyde)
● Apoio a Pastoral
● III Maratón de Contos

ANPA SOLIDARIA

Curso 15/16

ANPA E FAMILIAS

ANPA E ALUMN@S

Obradoiro de técnicas de estudo (ESO)
Obradoiro de acción social (Bach)

Obradoiro de técnica audiovisual (Eso e Bach)
Espectáculo do Mago Benxamín (Primaria e Infantil)

Contacontos con Soledad Felloza (Infantil)
Club de Lectura Infantil e Xuvenil

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

ANPA E COLEXIO

III Semana da Autoprotección e Seguridade para primaria e ESO
Encontros coa Dirección e representación no Consello Escolar

Colaboración con Club Deportivo, Biblioteca, Pastoral e Proyde
Seguimento de servizos extracolexiais

Concurso de tartas

Curso coctelería 0,0

Caixa Solidaria                                            Magosto

Cursos pais e nais

Día

da Familia




