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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 no bico dos pés 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!!!
Este curso estivemos traballando o lema: “MIRA MÁIS ALÁ”. Un lema de tan só tres
verbas pero cunha gran profundidade e riqueza. A palabra MIRAR vén do latín mirari que
significa ADMIRARSE. Á súa vez o verbo admirar fai referencia ao feito de marabillarse,
pasmar, mirar con beleza, con estima ou agrado; en latín “ad” cercanía e “mirari” mirar.
Pois isto o que intentamos vivir este ano mirar con cariño ao que tiñamos ao lado, ás
nosas tarefas, actividades, materias; achegarnos a realidades diferentes para velas con
cercanía e cariño. Pero o lema non queda aí, invítanos aínda a unha tarefa de maior
fondura e de maior esforzo. Invítanos a ir máis alá do que vemos, do que sentimos, do
que traballamos. Invítanos a trascender, invítanos a mergullarnos na nosa interioridade,
a descubrila, a compartila e a gozala.

IDOS
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Estimada Comunidade Educativa do Colexio La Salle:

San Xoán Bautista De La Salle viviu intensamente este valor en todo o seu itinerario vital,
en todas e cada unha das iniciativas que foi realizando. Escribiu moitas obras educativas
para os Irmáns e os educadores nas que insistía no valor da interioridade con frases
coma “Entre con frecuencia dentro de si para renovar e vigorizar o recuerdo da presenza
de Deus” e insistindo na necesidade de facer as cousas dende “o espírito de Fe”
E por iso fomos xerando entre todos actividades, contextos, encontros, experiencias
onde todos puideramos ir máis alá e descubrirNOS, e descubrirLLE en todos e en todo:
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. Este
ano, ademais, Special Olympics concedeu ao colexio UNHA MEDALLA pola promoción
do VOLUNTARIADO. Todo o colexio e as familias volcáronse no proxecto de PROYDE
deste ano en Champerico, Guatemala, o bocata solidario, 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 e o día das Familia
promovidas pola ANPA e o Colexio... Así se constrúe colexio e así imos creando un
contorno 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 ti, estamos todos nós,
está a túa vida e a nosa vida. COMUNIDADE DE FE, FRATERNIDADE E SERVIZO coma
soñara o noso fundador, Xoán Bautista de la Salle.
¡FELIZ DESCANSO A TODOS!

Mª del Mar Fernández
Directora

3

OMUNDODE

TODOS
PROFESORESNOVOS

CELASEDUCADORES

FORMANDOEDUCADORES

26PROMOCIÓN

E

ste ano veño de continuar a miña formación lasaliana
co inicio do CELAS, animado polo Irmán José Ángel
Arrizabalaga e por Lidia Rey.
Este curso, cunha duración de dous anos, iniciouse con
catro encontros no Centro de La Salle de Griñón (Madrid)
e rematará, ao ano seguinte, con tres encontros en Griñón
e unha última semana en Santiago.
Nesta formación, educadores de escolas lasalianas de
toda España reunímonos para profundizar na identidade
e pertenza lasaliana, axudándonos a coñecer as realidades
dos distintos centros de La Salle no noso país.
Nas xornadas de formación, transcorridas de xoves
a sábado, combinábanse charlas, que os irmáns
procedentes de distintos puntos do país levaban a cabo,
xunto con dinámicas que nos axudaron a fortalecer a nosa
aprendizaxe. Ditas dinámicas versaban sobre a preparación

de presentacións ou a creación de actividades que podían
desenvolverse na aula. Ademais, algúns compañeiros da
formación relatáronnos as súas experiencias nas obras
educativas de La Salle, como, por exemplo, PROYDE ou
Project Obert.
Asemade, gustaríame sinalar que, en cada encontro,
levamos produtos típicos da nosa comunidade para
compartir co resto de compañeiros.
Por último, convén indicar que esta formación axúdanos,
xa que logo, a ser conscientes da magnitude que teñen as
escolas La Salle, non só no noso país, senón tamén a nivel
internacional. De feito, La Salle é unha gran familia na que
todos; irmáns, docentes e non docentes, contribuímos ao
seu crecemento e divulgación das ensinanzas do noso
fundador San Xoán Bautista de La Salle.
Jose Menduiña

E

nsinar aprendendo, aprender ensinando. Semella doado
pero non o é tanto. A experiencia reforza e complementa o
coñecemento que nos fornecen os libros para sermos capaces
de llos transmitir aos alumnos. Por iso para os profesores novos
son tan importantes os cursos de formación, son un xeito de
ir moldeando a experiencia que imos adquirindo nas aulas; ao
mesmo tempo que descubrimos os valores e alicerces sobre
os que se asenta o noso centro e que debemos, dalgún xeito,
facer nosos.
En La Salle os cursos desenvólvense mediante unha serie de
reunións ao longo do ano, normalmente en Valladolid, dos
profesores dos distintos centros de La Salle que están nos
seus primeiros anos da súa carreira docente. Esta formación
divídese en función dos anos de experiencia: profesores de
primeiro ano, de segundo e de terceiro. Neste primeiro ano de
experiencia os profesores novos asistimos a tres encontros.
O primeiro deles realizouse o 23 e 24 de setembro e só
acudimos os profesores de primeiro ano. Comezamos cunha
presentación e unha cea de benvida na que aproveitamos
para intercambiar opinións e comentarios cos compañeiros
doutros centros. Xa o segundo día entramos en materia,
empezamos pola xénese, a orixe, é dicir, coñecer o nacemento
do centro e o seu fundador. Profundizamos na vida de San
Xoán Bautista de La Salle e na formación dos primeiros
centros, creados para axudar a xente sen recursos. Despois
deste primeiro encontro fomos conscientes da realidade que
nos rodea e do gran grupo o que pertencemos.
O segundo dos encontro tivo lugar o día 11 de marzo. Esta
vez asistimos cos compañeiros de segundo e terceiro ano.
Unha vez coñecida a orixe e o significado de La Salle, era o
momento de saber un pouco máis sobre o noso mundo e o
dos nosos alumnos. Actualmente vivimos nunha sociedade
líquida; a realidade sólida á que estabamos acostumados
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esvaeceuse e deu paso a un mundo máis ansioso, que rexeita
os aspectos fixos e que non quere solucións definitivas. E
algo similar ocorre coa a xeración á que pertence os nosos
alumnos. A chamada xeración Z, caracterizada entre outras
cousas por ser moi activos, por esixir inmediatez nas respostas
e por conceder só 8 segundos para que captemos a súa
atencion. Un reto tan difícil como interesante, estamos nunha
época de profundos cambios. Cambia a sociedade, cambian
as xeracións e, de igual xeito, ten que cambiar a maneira de
ensinar. Temos que adaptarnos ao contorno que nos rodea e
traballar todos xuntos por unha eduacación actualizada.
O último encontro deste curso tivo lugar os días 26 e 27 de
maio baixo o título de “Pedagoxía Lasaliana”, un dos máis
interesantes. Que mellor maneira que coñecer a pedagoxía
lasaliana que vista a través da opinión dos alumnos?
Neste momento tres alumnos do centro da Salle Lourdes
explícaronos que era para eles un bo profesor. Destacaron
que un bo profesor é unha persoa capaz de entendelos,
motivalos e preocuparse por eles. E valoraron sobre todo
o acompañamento que reciben nos nosos centros. E neste
sentido é no que temos que traballar. Este é o verdadeiro
carácter e pedagoxía lasaliana, preocuparse polos nosos
alumnos, motivalos e acompañalos sempre que o necesiten.
Despois de tres encontros, podo afirmar que a aprendizaxe e
experiencia adquiridas neste centro é máis que positiva. Destes
encontros non só destacamos os contidos teóricos senón a
convivencia con outros compañeiros, a enriquecedora bagaxe
persoal e profesional que nos brinda para logo afrontarmos
ao día a día nas aulas con firmeza e motivación. Sentímonos
orgullosos e agradecidos de poder formar parte desta GRAN
FAMILIA que é o noso centro.
Leticia Lorenzo Gómez

EIDOS
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D

urante o segundo trimestre, desde o 23 de xaneiro ata o 3
de febreiro e desde o 20 de febreiro ao 3 de marzo asistimos en
Madrid, máis concretamente en Griñón, ao CURSO SUPERIOR
DE DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, impartido pola
International Graduate School. O director do curso foi Jesús
Alcoba, Director Escola de Negocios La Salle.
Todos os participantes asumimos desde o primeiro momento
un reto: FACER CAMIÑO COMPARTIDO.
Procediamos de Galicia, Castela, Cantabria, Andalucía,
Euskadi, Cataluña, Madrid, Canarias, Valencia, Palma e de
Colombia. De aí o de facer o camiño compartido, porque foi
unha riqueza convivir con irmáns, educadores e directivos
provenientes de 30 colexios con trinta realidades tan diversas.
Tamén compartimos desde o primeiro momento a motivación:
o compromiso coas persoas da institución e a inquedanza
persoal de formación para sermos útiles nas necesidades que
nos requiran. Formámonos alí para que o proxecto educativo
lasaliano vaia avanzando cos tempos e coas novas realidades

que nos toca vivir neste mundo efervescente. Foi intensa a
competencia formativa en funcións propias do cargo directivo
e foron necesarias as reflexión para darmos resposta renovada
a todas as necesidades.
En definitiva, a finalidade conseguiuse de sobra e todos
vivimos unha afirmación significativa con experiencias: de
grupo, de equipo, de comunidade...
Os docentes do curso destacan todos polo nivel de prestixio
no ámbito educativo e formativo de equipos e grupos. Entre
eles, queremos deixar constancia dalgún apuntamento sobre
o que nos orientaron.
O traballo en equipo axuda a mudar mentalidades, sobre todo
para os que son remisos. O importante é modificar o modo de
facer. O que dá experiencia é a mellora diaria do que facemos.
E para iso cómpre reflexionar.
Se a realidade futura vai ser que en quince anos as profesións
muden ata o punto de que hoxe non existen, como facemos
de modo repetitivo sempre o mesmo.
O que é certo é que hai que responder ás necesidades do
mundo. “O profesor do século XXI ten que explicar o que non
sabe”, Peter Senge (El País 23/01/17). Os alumnos traballan
para compracer o profesor, en realidade trátase de aquí
comeza o camiño da innovación, pero a tecnoloxía non cambia
a ensinanza, faino o cambio da metodoloxía. O importante
é a xestión que o profesor realice. A avaliación efectiva é a
autoavaliación reflexiva, valorando o progreso propio: sermos
donos da propia aprendizaxe. Tamén vale para o alumnado.
Aprendemos que as transformacións necesarias na escola
non pasan só por ter unha tableta senón por transmitir a
aprendizaxe partindo de preguntas. Hai que pasar de TER a
USAR esa tecnoloxía. Xa estamos na fase seguinte á internet
(toda a información á man), toca aprender a aprender para
outro contexto. O alumnado ten que saber que facer co que
sabe, descubrir que o que aprende serve para algo. Aquí nace
a necesidade da ABP (Aprendizaxe baseada en proxectos),
algo que implantaremos xa o vindeiro curso.
Foron catro semanas intensas de formación, que comezaban
ás 8:00 e remataban ás 19:30. Aínda así houbo tamén tempo
para o lecer e para o deporte. A convivencia tamén foi intensa
e o labor dos irmáns que nos acompañaron estiveron sempre
pendentes de nos facer máis cómoda a estadía e de animar os
momentos máis celebrativos.
Xosé Ramón Pallares Leal
Xefatura de Estudos ESO
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COMUNIDADEDEESTUDOSLASALIANOS

urante os tres primeiros meses deste curso, de setembro
a decembro, tiven a sorte de poder participar nunha
experiencia de formación en Madrid. O CEL (Comunidade de
Estudos Lasalianos) é unha oferta de La Salle para afondar no
carisma do fundador.
Consiste en vivir nunha comunidade durante ese tempo con
persoas (no meu caso eramos trece) de distintos lugares e
realidades vitais que comparten unha inquedanza por La Salle
e a súa obra. Alí nos xuntamos profesores segrares, irmáns e
unha irmá guadalupana, cada un coa súa experiencia de La
Salle, para vivir xuntos durante ese tempo. Como comunidade
tiñamos o noso proxecto, as nosas saídas comunitarias, a nosa
oración e celebración... na idea de compartir as nosas vidas.
Tamén tivemos unha formación moi completa sobre
espiritualidade, interioridade e todo o que ten que ver con
La Salle. En realidade esta era a nosa ocupación principal en
tempo e traballo. Tivemos moita sorte con todos os relatores,
que nos levaron polo terreo da cristoloxía, Biblia, oración…,
e por suposto con todo o relacionado coa figura de La Salle
(vida, obra, escritos, carisma…) e o seu proxecto presente e
futuro. Non quedou nada sen ver, coa axuda dunhas persoas
realmente impresionantes e que compartiron connosco os
seus coñecementos.
Xunto coa formación teórica visitamos tamén distintas
realidades, tanto de tipo social como educativo, nas que
nos atopamos con formas de vivir o Evanxeo e a educación.
Por exemplo, visitamos Basida, comunidade que se ocupa
de persoas terminais por culpa da enfermidade, centros
educativos con distinto tipo de alumnado (discapacitados,
situacións de exclusión social…) e traballo desde a Pastoral.
Todas foron moi interesantes e con moitas ideas para aplicar.
A min persoalmente tocoume de maneira especial o encontro
coa Comunidade San Exidio. Compartimos con eles a oración
da tarde e logo acompañámolos no reparto de comida pola
rúa. Para min foi unha experiencia noveidosa, un encontro
con unha realidade (a dos transeúntes e prostitutas) que
descoñecía e que me custou. Un grupo de nós, a metade
máis ou menos, decidimos participar semanalmente tanto
na oración como no reparto. Creo que supuxo unha das
actividades máis intensas para min.

Tivemos a gran sorte de coñecer de primeira man os lugares
polos que andou La Salle grazas á peregrinación que fixemos
pola ruta lasaliana. Fai un tempo xa a fixera con parte da miña
comunidade, pero nesta ocasión contamos cunha persoa que
coñecía tanto que foi unha ledicia. Todo o que estiveramos
coñecendo teoricamente sobre a vida do fundador puidemos
palpalo, estar onde estivo el, e iso axudounos moito a entender
mellor como se foron dando eses pasos “de compromiso en
compromiso…”
Por suposto, houbo tempo tamén para o lecer, e visitamos
lugares, fomos ao teatro, saímos de picoteo… Tiven moita
sorte coas persoas coas que coincidín, e algunhas delas
impresionáronme de maneira especial, como Isabel, irmá
colombiana que cambiou totalmente a miña opinión sobre as
irmás guadalupanas, e que nos deu a todos un testemuño de
compromiso a favor da non violencia nese país tan castigado,
coincidindo precisamente coas datas nas que se asinaba a
paz. Non é o mesmo velo de lonxe que que cho conte alguén
que o estivo vivindo (e vaino seguir vivindo) en primeira
persoa. Impresionante.
E xa vou acabando. Por suposto que foron moitas máis cousas
das que caben aquí. Tedes as crónicas para coñecer máis. E,
por suposto, estou á vosa disposición para explicar, contar,
compartir… o que queirades.
Só me resta dicir que teño que dar as grazas á institución
por ofrecerme esta oportunidade, seguramente única na miña
vida, por todo o que vivín e aprendín. E teño claro que esta
experiencia ten que repercutir na miña tarefa, teño que dar
o que recibín, na medida que poida e se me pida. Non sei
moi ben en que vai consistir esta correspondencia, pero estou
convencido de que nalgún momento se producirá. Espero que
estea á altura.
Suso Casal Taboada

EIDOS
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ABIBLIOTECA

ARTESPLÁSTICAS

CENTRO DE RECURSOS IR. FERNANDO DIÉGUEZ

NOVOSMUNDOSDECREATIVIDADE

A

nosa biblioteca é como o noso refuxio. Alí podemos
pasar un bo intre, lendo e participando nos talleres que Sonia,
a bibliotecaria, organiza.
Se o necesitamos podemos utilizar o computador para
buscar información, para facer os traballos. Tamén podemos
utilizar unha sala en grupo na que podes facer proxectos cos
compañeiros.
Outros lugares que podes atopar son a sala de estudo e a
sala de lectura. A sala de estudo utilízase para facer deberes e
estudar mentre que a sala de lectura para ler. Sonia pódeche
axudar no que necesites, esteas onde esteas.
¿Que queremos dicir con isto? Que se necesitas un lugar
tranquilo e agradable, a biblioteca do cole é a mellor opción.

N

o mes de maio fixeronse entrega dos premios do XXVIII Certame de
Artes Plásticas expostas durante a XXXIII Exposición de Artes Plásticas
celebrada durante a semana das festas colexiais. Este ano tivemos como
artista convidada a Soledad Felloza e, xunto as súas obras fotográficas,
expuxéronse máis de 100 obras de alumnos de infantil, primaria, secundaria,
bacharelato e achegados ao colexio.

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

PREMIOSDOXURADO
• Categoría de Infantil
1º Martín Souto Carreira de 5 anos A,
obra: “Primavera”
2º Xandre Feijoo Montero de 5 anos A,
obra: “El castillo”
3º Manuela Pérez García de 4 anos B
• Categoría de Primaria
1º Alba Rodríguez Peteiro de 6º B,
obra: “Rana con gafas”
2º Diego Castro Brotóns de 1º B,
obra: “Paisaxe”
• Categoría Secundaria e Bacharelato
1º Inés Torres Iglesias de 3º ESO C,
obra: “La perfección animal”
2º Pablo García Esmorís de 3º ESO C,
obra: “Os bailaríns”
3º Emma Combo García de 3º ESO D,
obra: “Mark Knophler”
• Categoría Secundaria e Bacharelato
1º Sonia Franco Torres (Profesora)
2º Clara Torres Iglesia (Ex alumna),
obra: “Faciana na pedra”
3º Aurora Díaz Varela (Pai de alumnos)
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SEMANADAS

LETRASGALEGAS
MIL PRIMAVERAS MÁIS PARA A NOSA LINGUA

O

Departamento de Lingua galega e Literatura co
patrocinio da ANPA e da Libraría Couceiro 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 Carlos Casares, embaixador da nosa
lingua e literatura nunha época de transcendental importancia
no proceso de normalización lingüística e fecunda en
manifestacións culturais na nosa lingua. Comprometido
con Galicia e co galego e, sobre todo, coa súa difusión. As
súas facetas como tradutor e articulista puxeron en marcha
ese obxectivo de difundir a literatura galega alén das nosas
fronteiras.
Casares foi tamén un gran coleccionista: máquinas de escribir,
de fotografía, maquetas de trens, edicións d’O principiño…
Pero o que máis coleccionou, sen ningunha dúbida, foron
historias.
Os faladoiros foron unha das súas grandes paixóns. Xa
dende moi novo, escoitaba con curiosidade as historias que
lle contaban os seus avós. Os anos universitarios servíronlle
de plataforma para achegarse á realidade cultural de Galicia
e do mundo enteiro. Deixounos unha ampla produción
literaria, ensaística e xornalística na que aplicou o coñecido
dito “A pluma do escritor ten que estar sempre ao servizo da
liberdade”.

Acompañounos na celebración a escritora Rosa Aneiros,
autora da triloxía Ámote Leo A., entre moitas outras.
Compartiu cos presentes (alumnado, profesorado e algunhas
familias) reflexións moi interesantes centradas na importancia
que ten tomar decisións tendo en conta o que nos apetece e
non o que nos impoñan. Ela referíase sobre todo ao ámbito
académico ou laboral.
A escritora rematou a súa intervención cunha afirmación que
a miúdo lle escoitaba a Carlos Casares, co que traballou no
Consello da Cultura Galega. Dicía así: “ Escribo porque me
peta e me dá a gana”. Rosa tamén nos revelou que segue esa
premisa á hora de escribir e, polo tanto, disfruta cando escribe,
necesita escribir e intenta contar historias que reflicten as
realidades que máis “agochadas” están.
Os verdadeiros protagonistas nesta celebración son os
alumnos que están sempre dispostos e ilusionados con
calquera tarefa que se lle encomendemos: Sara Mosquera
e Sara Castro foron as encargadas de elaborar un vídeo
para sintetizar o labor levado a cabo por Carlos Casares, o
coleccionista de historias; Andrés Soto presentou a Rosa
Aneiros; Marta Seoane contounos a historia de Toribio,
personaxe con moito enxeño creado por Casares e un grupo
de alumnos (Ada Quintela, Antía Díaz, Elena Castro, Alba
Noya, Iago García, Alicia Lago , Álvaro López, Sahel Carril,
Alberto Romarís, Diego Casal, Iván Salsón, Ignacio Diéguez,
Elena Bengoa, Alba Franco, Andrés Soto, Raúl González e
Diego Llamas) compartiron con nós accións que podemos
levar adiante para usar a nosa lingua no día a día.

Rematamos o acto coa parte máis grata para os alumnos, a
entrega dos premios da XXXV edición do Certame Literario.
A participación do alumnado foi excelente, presentando un
total de 114 traballos elaborados por alumnos que dedicaron
tempo e esforzo para expresar as súas ideas a través da
escrita literaria.
Os premios obtidos nesta edición foron:
Categoría C (1º e 2º ESO)
• Segundo premio para o texto titulado Soños memorables
presentado por Ciel escrito por Mariana Liz Jáuregui
Andión.
• Primeiro premio para o texto titulado A vida dun morto
presentado baixo o pseudónimo Piiiña, escrito por Teresa
Xiaoyu Aboal Marqués.
Categoría B (3º e 4º ESO)
• Segundo premio para os poemas titulados Xuramentos
para incumprir presentado baixo o pseudónimo de Anteros
escrito por Fermín Rey Fernández.
• Primeiro premio para o texto É un adeus presentado por
Aeternum escrito por Avelino J. Casal Fernández.
Categoría A (1º e 2º Bach.)
• Accésit para o texto titulado Réquiem for a dream creado
por Mozart e presentado por Alejandro Alcalá Fernández.
• Segundo premio para o texto que leva por título A derradeira
chuvia presentado baixo o pseudónimo Maxia escrito por
Martín García Becerra.
• Primeiro premio para o texto titulado O sabor do galego
escrito baixo o pseudónimo Lúa nova da autoría de Tania
Blanco Hernández.
Parabéns a todos aqueles que fostes premiados e ánimo
a aqueles que non puidestes selo. Lembrade as palabras
da escritora Rosa Aneiros: “Vós sodes o futuro, escribide e
facede protagonistas das vosas historias a aqueles que non
poden alzar a súa voz”.

Grazas a todos os que
apoiades esta celebración
cultural e xa sabedes
sacade a lingua fóra cando
vos pidan que a gardedes.
É un ben cultural que non
debemos agochar.

10 Omundodetodos

VIDAEOBRA
CARLOSCASARESMOURIÑO
Nado en Ourense no ano 1941 e finado en Vigo no 2002. A súa
infancia na Limia e as historias que alí escoitou, reflectiranse
máis tarde na súa obra. Lector voraz e inesgotable conversador
e contador de anécdotas. Coa determinación de quen
descobre a súa vocación, en- seguida se traslada a Santiago
a estudar Filosofía e Letras. Durante os anos sesenta inicia a
súa carreira como escritor coa publicación do seu primeiro
libro Vento ferido. Á súa vez, entra en contacto co mundo
político, converténdose nun opositor activo ao franquismo e
uníndose ao movemento galeguista. Tras exercer de profesor,
comezou a chegar a máis xente por medio de diferentes vías.
Por unha banda, converteuse no amigo de papel e tinta de
moitos galegos colaborando diariamente nunha sección de La
Voz de Galicia chamada “A ledicia de ler”. Pola outra, no ano
1981, foi elixido deputado do que sería o primeiro Parlamento
Galego da historia, onde lle estreitou a man ao porvir da nosa
lingua, fortalecéndoo a través de medidas coma a Lei da
Normalización lingüística (hoxe vixente). No ámbito cultural,
colaborou na difusión da nosa literatura dirixindo a Editorial
Galaxia; e, presidiu tamén o Consello da Cultura Galega, ao
que lle deu unha nova capa de frescura e vida.
Con respecto á súa obra, a súa intención sempre foi
patente: pretendía concederlle o poder suficiente ás súas
verbas para tocar aos seus lectores sen necesidade de
moverse. Procuraba a sinxeleza e a comunicación, mais
sen renunciar nunca á fondura coa que trataba os temas.
Cultivou en especial a narrativa. Tras Vento ferido e Cambio
en tres, publicou Xoguetes para un tempo prohibido, sendo
galardoado co Premio da Crítica española á mellor novela en
galego publicada en 1975. A esta seguiranlle dúas das súas
novelas máis célebres: Os escuros soños de Clío e Ilustrísima
(esta última galardoada co premio da crítica galega). Conta
cunha temática moi variada: abrangue dende a brutalidade da
guerra en Os mortos daquel verán (1987) pasando por unha
fonda crítica ao fanatismo e á intolerancia con Deus sentado
nun sillón azul (1996), e rematando, como non podería ser
doutro xeito, no amor con O sol do verán (2002). Ten tamén
unha gran relevancia na súa obra a literatura infantil, con
títulos como A galiña azul (1968), o texto teatral As laranxas
máis laranxas de todas as laranxas (1973) ou a saga de Toribio.
Finalmente, publicacións coma Vicente Risco (1981), Ramón
Piñeiro. Unha vida por Galicia (1991) ou Un país de palabras
(1998) prestíxiano á súa vez como ensaísta.
Deixounos un 9 de marzo aos sesenta e un anos, o mesmo
día que deu por finada O sol do verán, a súa, xa mencionada,
derradeira novela. Deixounos como só os máis senlleiros
escritores saben facer: abandonándose a unha historia.
Sara Mosquera (1º Bach. A)
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FESTASCOLEXIAIS2017

#SOMOSDELASALLE
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Vémonos nas Festas 2017!
Ata o ano que ven!

16 Omundodetodos

EIDOS

17

DESPEDIDADA

PROMOCIÓN2017
o

19 de maio os alumnos de 2º de bacharelato celebraron,
con toda a comunidade educativa, a súa festa de graduación.
Foi unha tarde moi emotiva que comezou coa Eucaristía
na Igrexa de Santa Clara. Na homilía, o sacerdote salesiano
Xabier Blanco, incidiu na gratitude que todos os presentes,
pero especialmente os alumnos finalistas, debemos ter aos
nosos pais e a idea de que estudamos para mellorar o mundo
que nos rodea. Foron moitos os alumnos que se implicaron na
música, nas ofrendas e nas lecturas. Destacou un bonito xesto
onde os titores da promoción dende infantil ata a secundaria,
pasaron, xunto ao padriño da promoción, unha vela acendida
como símbolo da transmisión da fe. A misa rematou co canto
do himno lasaliano e cunha foto diante da fachada barroca que
inmortalizou ao arquitecto compostelán Simón Rodríguez.
A segunda parte celebrouse no salón de actos colexial. Alí
o equipo de titores da promoción: Magdalena Pérez, Mónica
de Soto, José Feijoo e Xabier Limia, prepararon un gran
número de sorpresas para que o acto fose o máis divertido e
inesquecible posible.
Despois dun espectacular desfile inicial dos alumnos
finalistas, o primeiro discurso foi o da nosa directora dona
Mar Fernández, no cal lembrou as moitas virtudes que ten
esta promoción e a responsabilidade que supón poñer en
práctica, no futuro, todos os valores académicos e humanos
aprendidos nestes anos no colexio.

Posteriormente Tamara Mata e Álvaro Parra interpretaron
unha canción acompañados polo profesor Julio Lens ao
piano para dar paso ao discurso do Padriño da Promoción:
o profesor Antonio Rodríguez Aldemunde. Sen dúbida
un referente no colexio que encarna perfectamente a
definición lasaliana de educador. Gran profesional no seu
campo de estudo pero mellor persoa, cercano e implicado
no desenvolvemento humano dos seus alumnos. No seu
discurso, cheo de metáforas e imaxes, falou deste camiño.

Para cerrar o acto, os protagonistas: os alumnos. Os delegados
deixaron pinceladas da súa “boa memoria” e compartiron
lembranzas e vivencias (moitas delas moi simpáticas) Mentres
os titores preparaban o momento final da entrega das becas
e insignias de antigos alumnos, profesores, algún irmán,
alumnos e mesmo a nosa secretaria Maricarmen Pardo, en
representación do persoal non docente, atrevéronse a facer un
test formato kahoot onde se examinaban, de xeito divertido,
dos seus coñecementos do colexio.

Posteriormente o alumno Carlos Casal e a súa parella de
baile María, agaslláronnos cunha magnífica actuación que
enlazou co discurso do representante dos pais don José
Manuel Taboada López. Neste momento do acto quixemos
lembrarnos e agradecer como colexio a confianza que as
familias depositaron en nós ao encargarnos da educación
do seu ben máis prezado. José Manuel, antigo alumno e
gran coñecedor do colexio, fixo un gran discurso no que
destacaría o seguinte fragmento: “Nestas aulas, entre estas
paredes quedan gravadas as vosas pegadas (...) Este intre é o
lazo que une ese pasado metido nesa mochila que vos dicía,
co futuro que todos e cada un de vós escribiredes. Non vos
esquezades xamais da familia: é o eixo básico e fundamental
na vosa formación como persoas e na vosa vida. Neste mundo
que avanza a velocidade da luz (dívolo alguén que sentou
coma vos nestas cadeiras cando a TV tiña dúas canles e era
en branco e negro, a música escoitábase en radio casetes
e as redes sociais era xogar as bólas no patio de arriba)
hai valores que seguen sendo máis necesarios ca nunca: a
solidariedade, o compañeirismo, o esforzo en mellorar e en
avanzar, a constancia.” O seu propio fillo representou a figura
do “Antigo alumno” cunhas verbas gravadas dende a súa
estadía en Alemaña onde está realizando os seus estudos.

Promoción 2016/2017
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Foi o momento de presentar a beca pola representante da
ANPA, dona Montserrat Trillo e a insignia de antigo alumno
polo director da comunidade o Irmán don Xosé Martínez
Reboiras. Entre os símbolos do escudo nobiliario de S. Xoán
Bautista de la Salle, falouse da lenda INDIVISA MANENT, dúas
palabras latinas que significan PERMANECEN UNIDOS, sen
dúbida un bo lema para unha despedida onde moitos amigos,
emprenderán camiños diferentes. Un fermoso símbolo para
indicar que, como ex-alumnos, sempre teredes un lazo de
unión como é o de ter sido e sentirvos alumnos e alumnas de
La Salle.

Deséxovos, en nome do toda a Comunidade
Educativa, a maior das sortes. Aquí está a vosa
casa. Volvede de cando en vez.

Fernando Villa Vieiro
Xefe de estudos de Bacharelato

Iniciouse posteriormente o momento das fotos por grupos
de amizade para finalizar cun divertido vídeo final realizado
polos alumnos e protagonizado por alumnos e profesores.
Xa de noite, despois dunha foto final nas escaleiras do colexio,
compartimos mesa familias, alumnos e profesores. Sen dúbida
unha tarde-noite para lembrar.
Persoalmente, para quen asina este artigo, foi un pracer
animar ese acto pero sobre todo, acompañar a esta
promoción durante estes dous anos como profesor e xefe
de estudos. Nunha etapa onde importa tanto o resultado
académico, a valía humana supera, con moito, calquera media.
Estou seguro que en futuras entrevistas de traballo este valor
será desequilibrante no voso favor. Sen dúbida sodes unha
promoción inesquecible que lembraremos durante tempo.

• Reportaxe fotográfica: Santi Alvite
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OMUNDODE

INFANTIL
U

n ano máis, empezamos por dar a benvida aos novos
alumnos que pasan a formar parte da nosa etapa de
Educación Infantil.
E agora, a piques de rematar un curso no que, como sempre,
está cheo de experiencias, de vivencias, de emocións… Facer
memoria non é unha tarefa doada.
Cada día está cargado de centos de acontecementos,
anécdotas. Cada día é diferente, e isto fai que o tempo pase
moi rápido.

Inauguramos o curso 2016-2017 alá polo mes de setembro,
baixo o lema “Mira máis alá”. Unha mirada que tivemos e
temos moi presente no día a día, invitándonos a pensar no
outro e a compréndelo. Comezamos vendo ás bágoas dos
máis pequenos, para os que vir ao cole de maiores é un
cambio moi importante. Iso si, ao pouco tempo, xa a aula é
súa, o patio e todos aqueles espazos por donde se moven e
que comparten con todos os seus compañeiros.
Para eles ábrese unha nova porta a unha nova etapa, crucial
nas súas vidas, aínda non o saben. Os anos de colexio afianzan
unhas amizades que perdurarán para sempre.

22 OmundodeInfantil

EIDOS

23

Compartidas cos compañeiros, coas profesoras, coas
coidadoras, e por suposto, ¡coas familias! Non nos olvidamos
do pilar fundamental. Nós soltámoslle a man cando se acaba
a xornada, soltámosllas aos nenos e nenas de 5 anos, pero as
vosas mans, as das familias, son as que sempre se manteñen.
As que ás veces empuxan, outras veces apertan, outras veces
guían,…
Un anos máis rematamos dicindo “ata sempre” aos que se
van, “ata o próximo curso” aos que se quedan e un grazas
enorme a todos.

Uns chegan á nosa etapa e a outros tócanos despedilos.
Tres anos xuntos, tres anos coñecéndonos, compartindo un
camiño de aprendizaxe en todos os aspectos da vida, gañando
responsabilidade, autonomía, curiosidade… querendo máis, e
por iso, os temos que deixar ir a unha nova etapa, que pode
crear incerteza, como todo cambio. Aos poucos días, nin
sequera botarán de menos o patio de infantil que agora tanto
queren.
E aí están os nenos e nenas de 4 anos, avanzando no seu
camiño, medrando, sendo cada vez máis autónomos, seguros,
responsables… O que lles permite avanzar proporcionalmente
no proceso de aprendizaxe.
Aprendendo uns dos outros, nenos e mestras. Cada día os
nenos e nenas sorpréndennos, cuestiónannos, esíxennos,
dannos as grazas, búscannos, acaríñannos, abrázannos,
quérennos, ilusiónannos... Esteamos na aula, vaiamos ao
Parque de Bonaval ou preparemos un Festival de Nadal, o
fundamental é a ilusión. Mantela en cada momento é un dos
nosos maiores propósitos, e non é sinxelo. Está feita dun
material fráxil, de doada destrucción.
Ilusión é o que puxeron no Nadal, no teatro, na festa de
Entroido, no concerto de Oviravai e no de ópera infantil, na
visita da policía, nas festas do noso Fundador, nas excursión,
facendo pan, plantando sementes... E en cada unha das
experiencias vividas e, sobre todo, compartidas.
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DESCUBRINDOMUNDO

AEDUCACIÓNFÍSICA

SAÍDASCULTURAISDEINFANTIL

EMOTRICIDADEENINFANTIL

N

atureza, descubrimento, emoción, amizade...
Os nosos alumnos de Educación Infantil saen de
excursión, igual que o curso pasado, 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.

N

os últimos anos, a psicomotricidade é unha actividade
educativa que poderiamos considerar de moda. Estou seguro
de que todos e todas escoitastes ou lesstes sobre a súa
importancia. Presentándose na primeira etapa escolar como
ferramenta para favorecer a formación do esquema corporal,
autonomía, socialización e capacidade para interactuar
adaptándose ao entorno.

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

Ocupa un lugar importante na educación infantil e está
relacionada co desenvolvemento motor, intelectual e afectivo.
Mellorar o dominio do movemento corporal facilita a relación
e comunicación que o neno ou nena establece cos demáis,
cos obxetos e co seu entorno.
Os nenos de 4 anos non gozaron menos en
FervenzAventura. Exploraron, identificaron
e coñeceron características e coidados de
animais e plantas no seu medio natural. Unha
maneira de aprender e gañar o respecto ao
medioambiente.
Á 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
ofrecen.

Na actividade lúdica, que debe ser unha actividade
extraescolar en idade infantil, aparece o xogo motor
como principal instrumento da intervención educativa
polo seu carácter motivador, creativo e pracenteiro. As
súas capacidades integradoras e as situacións nas que se
desenvolve propician a participación e interacción global do
grupo. O proceso de ensinanza-aprendizaxe debe ir sempre
desde o global e amplio cara ao específico: diversidade antes
da especialización.
A actividade extraescolar máis axeitada no periodo dos 3 ós 6
anos é aquela na que mediante un ambiente de xogo é capaz
de traballar máis contidos. Non hai necesidade dunha iniciación
deportiva precoz, máis alá dunha presentación mediante
xogos motores das diferentes opcións e modalidades que
poderán atoparse nos próximos anos.

A adquisición dunha progresiva autonomía
nas actividades habituais da vida cotiá
e hábitos de vida saudables (hixiene,
alimentación e movemento) deben ser
obxectivos principais do curso..
Unha vez inmersos na educación primaria, dos 6 ós 9 anos
xa as preferencias do neno ou nena serán tomadas moito
máis en conta. Teñen períodos irregulares, mostrando maior
ou menor disposición cara ao aprendizaxe de novas técnicas
ou movementos deportivos. Aparecen habitualmente a
competitividade e gusto por exhibir as habilidades aprendidas.
Nesta iniciación deportiva, deberían seguir traballándose
contidos de forma global mediante o xogo deportivo.
Para finalizar, como opinión persoal sen entrar en detalles,
despois de varios anos de estudo e traballo, tanto ca
educación física infantil como co rendemento deportivo,
se tivera que planificar a experiencia deportiva dun futuro
ou futura profesional da competición deportiva (futbolista,
ciclista, atleta, tenista, judoka...) a iniciación deportiva no “seu”
deporte non comezaría antes dos 10 anos.
A elección dunha actividade extraescolar debe estar baseada
nos gustos de quen a vai a practicar, pero non é beneficiosa
a especialización precoz. A opción de asistir a varios cursos é
boa sempre que o neno ou nena manteña unha cantidade de
tempo libre adecuada ás súas necesidades.

D. Nicolás García Cadet
Licenciado en Ciencias da Actividade Física e o Deporte
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INFANTIL 3 ANOS C

INFANTIL 3 ANOS B

INFANTIL 4 ANOS A

INFANTIL 2016/2017

INFANTIL 3 ANOS A

INFANTIL 2016/2017
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INFANTIL 5 ANOS A

INFANTIL 4 ANOS C

INFANTIL 5 ANOS B

INFANTIL 2016/2017

INFANTIL 4 ANOS B

INFANTIL 2016/2017
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INFANTIL 2016/2017

INFANTIL 5 ANOS C

OMUNDODE

PRIMARIA
SAÍDACULTURALAASTURIAS
O

s días 5 ao 9 de xuño, tivemos a nosa saída cultural os alumnos de
sexto de Primaria. Foron cinco días de intensa aventura e sobre todo de
moita convivencia. Coñecemos Xixón, onde surfeamos as ondas cantábricas,
visitamos os animaliños de Cabárceno, descendemos as augas do río Sella
e visitamos a señorial Oviedo, trasladámonos ao Xurásico para aprender
moitas cousas sobre os dinosauros e convertémonos en expertos mineiros
no Museo da Minaría. Ademais de darlle un abrazo á santina de Covadonga.
Sen dúbida unha experiencia que non olvidaremos.

PROMOCIÓNINFANTILfinalistas2017
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SAÍDASCULTURAIS
A

finais do mes de maio e principios
de xuño, os alumnos de primaria fixemos
un alto na actividade académica para
compartir un día ou, no caso dos
compañeiros de 6º de primaria, unha
semana de actividades fóra das aulas e
coñecer novos lugares, aprender cousas
novas dun xeito distinto e descubrir unha
parte da grande riqueza cultural e de
ocio que temos ao noso redor.

Os nosos alumnos de Primaria foron coñecer:
• 1º Primaria: Casa do Queixo en Sobrado
dos Monxes.
• 2º Primaria: Granxa Escola Serantello
en Cambados.
• 3º Primaria: Casa do Patrón en Lalín.
• 4º Primaria: Marcelle Natureza en Outeiro
de Rei.
• 5º Primaria: xornada de ocio no Cámping
Paisaxe II no Grove.

TORNEODEBATESEK
N

o mes de marzo celebrouse en Pontevedra a edición
número IV do Torneo Debate SEK Atlántico. Participaron
catro colexios de Galicia e un grupo de alumnos de 6º de
Primaria do noso colexio: Carlos Arjona Díaz, Carmen Varela
Durán, Micaela Cancela Rosende, Enma Sánchez Lomba,
Marta Fontán Torres, Manuel Rey Mella, Laura Ferrín Calderón,
Elena Cajaraville Souto, Pedro Rodríguez Tomé, Marta
Costal Álvarez, Raquel Matalobos Méndez e Pedro Vázquez
Sánchez-Agustino. Os nosos alumnos foron adestrados por
tres alumnos de 2º de Bacharalato do noso colexio: Andrea
Fernández Vizoso, Nerea Mata Baliñas e Manuel Corral
Pazos. Todos coordinados pola profesora Mónica de Soto e o
profesor Xan Guillén Vázquez. O equipo formado por Pedro
Rodríguez Tomé, Marta Costal Álvarez, Raquel Matalobos
Méndez e Pedro Vázquez Sánchez-Agustino foi o gañador do
torneo.
Cada un dos equipos participantes tivo que realizar tres
debates sobre o tema desta edición: Debe prohibirse o uso
dos teléfonos móbiles na clase?
Nesta edición o equipo de xuíces, formado por expertos tanto
en debate como oratoria, destacaron o alto nivel que tiñan
todos os equipos nos seus argumentos e na súa capacidade
dialéctica, malia tratarse de alumnos de 5º e 6º de Educación
Primaria. O evento contou con máis dun cento de familiares
dos participantes que gozaron do traballo realizado polos
debatientes.
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FESTIVAIS

NADAL,DANZA,ENTROIDO
ELETRASGALEGAS
S

acar o artista que todos levamos dentro, ser quen de
esquecer medos e vergoñas e pisar forte o escenario para
regalar ás persoas que nos rodean a parte máis agradable da
nosa educación integral.
Comezamos en decembro, xa cansos do primeiro trimestre.
Sacamos de onde nos sabiamos que nos quedaban forzas
e ilusións para regalarnos a todos un ratiño distinto con
actuacións moi distintas, cheas do sentido do Nadal, de darnos
aos demais e facernos por un momento pequenos pastores e
reis que regalan aquilo que teñen ao neno que nace. A nosa
ilusión, traballo e creatividade: teatro, danza, cancións... Uns
verdadeiros artistas!

O Entroido trouxo con el a posibilidade de ser quen
normalmente non podemos ser. Miramos os nosos desexos
“mais secretos” e por unhas horas fomos quen sempre
quixemos ser ao ritmo da música (graciñas a ANPA polo
DJ): superheroes, princesas, indios, policías... Para rematar
degustando doces típicos deste tempo (ás familias como
sempre GRAZAS por encher as nosas mesas)... Ata Darth
Vader ten que comer!
En maio o acto das Letras Galegas e, cambiando de data,
o festival de Danza no final de curso; non dubidamos que
dende o coñecemento e cariño polos nosos costumes e
tradicións, bailaremos ao son da nosa música, muiñeiras,
xotas, pasodobres... outra vez daremos o mellor que temos
para gozar todos xuntos.

Non podemos rematar sen dicir que nada disto sería posible
sen mirar máis alá do resultado final e fixarnos en cada unha das
persoas que alí estiveron dando unha parte de si mesmas: nenos,
familias, profesores.... Graciñas por facer que todos saquemos
“o artista” que levamos dentro... Quedamos convidados para o
seguinte curso... Non faltedes!
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aos adolescentes para aumentar eficazmente a súa
seguridade?” A verdade foi que defender calquera das dúas
posturas trouxo a súa dificultade. Nembargantes, solventamos
con éxito estos problemas iniciais para chegar con seguridade
á última fase, rematando entre os catro mellores equipos de
Galicia.
Mais non nos atopabamos sós ante este reto. Queriamos
agradecer profundamente a axuda á nosa coordinadora
Mónica, e aos rapaces de segundo de Bacharelato: Nerea
Mata, Caetana Penas e Gabriel Salsón, que nos axudaron a
preparar os debates apoiándose na súa experiencia como
participantes.

6º C PRIMARIA

S

omos a cuarta edición que participa neste concurso polo
noso colexio na categoría da ESO. Nós: Avelino Casal, Elena
Bengoa, Alba Torres e Andrés Soto loitamos contra “vento
e Rodeira” para defender o mellor posible os temas que nos
foron encomendados. A nosa primeira cuestión foi “Variar
o límite de idade legal influiría nos hábitos de consumo de
alcol entre os menores?” Grazas á exhaustiva investigación
que fixemos, sobre o tema en cuestión, puidemos elaborar
unha opinión baseada en sólidos argumentos e, por suposto,
defendela, tanto a favor coma en contra, a pesares da
dificultade que isto ás veces supuña.

En canto aos días que pasamos, gustaríanos animar
aos rapaces a que participasen nestas actividades polo
enriquecemento que aportan. Non só no sentido de coller
fluidez ao falar en público, senón no que aporta o espírito
de equipo e preocuparse máis do beneficio común que do
individual. Por outra banda, a sensación de estar falando no
hemiciclo do Parlamento de Galicia é algo que paga a pena
vivir e que recompensa todo o esforzo que hai que facer para
chegar ata alí.
Ningún de nós dubidaríamos repetir, así que... Ata o ano que
vén!
O equipo da ESO

Sentímonos tremendamente orgullosos cando quedamos
clasificados no podio con 214 puntos. A nosa estancia no
Centro Residencial da Coruña non só nos trouxo o pase á final
no Parlamento de Galicia, senón tamén a satisfacción de que
Andrés Soto gañou o Premio ao Mellor Orador.
O novo tema do debate, xa para a fase final. estaba máis
centrado nas TIC: “Deberiamos restrinxir o acceso a Internet
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A última categoría en actuar, a de segundo e primeiro da ESO,
nos últimos anos está gañando en calidade e en aportacións
artísticas que enriquecen o espectáculo musical. Comezou D
co número “You can´t stop the beat”, do músical “Hairspray”,
pouco coñecido en España pero cita obrigada en moitos high
schools estudounidenses, para seguir coa potencia e afinación
de C en “X’s & O’s”. O grupo B ofrecéu “The greatest”, no
que a expresividade corporal e a danza contemporánea
tiveron protagonismo, e os Jackson 5 tiveron unha particular
reencarnación no grupo A, no que incluso un Michael Jackson
neno cobrou vida e nos transportou á Detroit da música
Mottown dos anos 70. Os primeiros da ESO puxeron a nota
festeira con “Me duele la cara de ser tan guapo” e “Se eu
tivera unha vasoira”, así coma unha versión moi ben feita do
coñecido “I love rock and roll” e a gañadora “All of me”, que
nos emocionou a todos.

L

FESTIVALDOSAR

(50)

U

n ano máis, pero non outro calquera, senón o do seu 50
aniversario, celebrouse o Festival do Sar no noso colexio. Se
ben as datas, poucos días despóis do regreso das vacacións
de Semana Santa, non favoreceron a preparación das cancións
por parte dos grupos que non tiñan a asignatura de música, o
resultado final foi, en xeral, moi bo grazas ás gañas e o talento
dos nosos alumnos.
O festival, conducido de principio a fin pola presentación
de Nerea Mata e Martín García, contou cun principio
protagonizado polos grupos de segundo de bacharelato, que
ofreceron ó público as cancións “No tengo ritmo” (da serie
Phineas e Ferb), “Tuyo” (tema principal da serie “Narcos”,
con actuación estelar do titor Xabier Limia), o “karaoke”
coreografiado do tema “Mueve el ombligo” e un playback con
tintes humorísticos de “Esta noche” (do Combo Dominicano).
Non podía faltar algunha das cancións que nos machacarán os
tímpanos durante o próximo verán, así que un dos primeiros
de bacharelato optou pola adaptación de “Paramo Pictures”
dunha canción de Enrique Iglesias que se pasóu a chamar
“Tira cos valados”. Tamén interpretaron dúas traducións de
pop en español (“O tren furacán”e “É gratis”, esta última con
só de saxo de Marta Trillo) e unha canción popular galega e
himno dos siareiros do Obradoiro, “O Miudiño”, votada á súa
vez como gañadora desta categoría.
Nas categorías da ESO as seccións de vento, corda, percusión,
as coreografías traballadas, fixeron a súa aparición. Esta
xeración de cuarto, que hai dous anos se convertiu na
primeira en facer desaparecer as gradas das súas actuacións,
puxo o seu selo ca canción coreografiada “Ego”, gañadora
da categoría. Tamén aportaron a versión a capella do rap
“Búscanse valentes”, gañador coma mellor canción en galego,
“Antes de que cuente diez” e o tema principal de “Doraemon”,
coa participación dun tal Pikachu que pasaba por alí.
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A partir deste punto, seis das oito actuacións restantes
non precisaron da seguridade que dan as gradas á hora de
poñerse cara ó público. O espectáculo precisa de moito
máis traballo, o resultado é máis espectacular, mais sempre
hai un pero. O son non sempre logra mostrar as habilidades
bogais do grupo. Despois de ver ao grupo D dalo todo con
“Barbie de extrarradio”, chegaron as espectaculares postas
en escea de “Footloose”, con coreografía rock’nrollera (como
custou… verdade, Andrea e Lucía?), “Don´t blame it on the
boogie” (con ritmo e estética setentera, incluindo os pasos
de dous auténticos “Jackson” como David e Alejandro), e
a combinación da calidez do noso cuarteto de cordas cos
ritmos e pasos de baile da música disco máis actual en “Can´t
Stop the feelling”.

Todo o traballo mostrado nesa mañá de abril ante o público
presente no teatro do noso cole non sería o mesmo sen o
talento e bo facer dun grupo exclusivo de alumnos músicos

que fan posible día a día, ano tras ano, que a vida musical
do centro gañe en calidade. Na sección de ventos estiveron
Alba Gendra (Fagot), Pablo Saá, Xabi Villa, Marta Trillo e
Tamara Mata (Saxo Alto), Ángel Rodríguez (trompeta),
Álvaro Rodríguez (Trombón de varas), Antía Rodríguez e
Noelia Mata (clarinete). Na de corda frotada estiveron Diego
Rodríguez (Contrabaixo), Antonio Romero e Ana Relova
(Violonchelo), Aitana Martínez (Viola) e Cayetana Romero
(Violín). No caixón flamenco Noa Fernández. Na batería
estiveron Irea Deive, Ana Piñeiro , Mateo Pérez e na maior
parte das cancións o xa experimentado Diego Casal. Álex
Rodríguez estivo presente ca súa guitarra eléctrica en todas
as cancións e Julio…. bueno, Julio trataba de que todo o
ensaiado saíse ben desde o seu teclado aos pés da escea.
O grandísimo traballo facendo sacándolle o máximo partido
ó son desde a mesa de mezclas estivo a cargo de Fernando
Villa e Jaime Mansilla. E por suposto, de xustiza é recoñecer
o traballo e disposición de titores e demáis profesores á hora
de preparar un festival desta envergadura. O ano que vén máis
e, se é posible, aínda mellor.

PROGRAMAI+D+i
ENFOCANDOUNNOVOMUNDO

O

s alumnos de 4º ESO da materia de Cultura científica,
do profesor Alexandre Pallares, participamos no Programa
Investiga I+D+i organizado pola Fundación San Patricio e a
Universidade Europea e avalado polo CSIC.
Despois da fase de entrega de traballos para a selección,
chegou a nova de que non escolleron entre máis de cen colexios
que tamén presentaron os seus traballos de investigación.
Por fin, o 19 de maio comezamos a nosa aventura en Madrid.
Chegamos ao CSIC con moitos nervios e as presentacións
persoais foron achegándonos aos compañeiros cos que
compartimos a preparación do relatorio, que había deixar ben
claros os nosos coñecementos sobre a liña de investigación
de cadaquén.
Na liña de Biociencias puidemos gozar coa exposición que
os abriu as portas do coñecemento e algunhas das súas
alteracións, da man de Fermín Rey; o grupo de Vida en
ambientes extremos coñecemos adaptacións que poden
chegar case á ciencia-ficción, grazas á participación de Sofía
Seijo; na liña de Isabel Castro solucionaron as dúbidas sobre o
quecemento global e as posibles medidas para frealo no frupo
Enerxía e medio ambiente; o grupo de Álvaro Villaverde, que
estudou as Tecnoloxías da información e das comunicacións
captaron a atención con cifras desmesuradas de datos
informativos que se almacenan cada día, e finalmente eu, Iria
Ochoa e os meus compañeiros presentamos a investigación
sobre Nanotecnoloxía e novos materiais, o mundo nano do
que moita xente non oíu falar aínda, con gran potencialidade
e versatilidade.

que iso mesmo me pasou e despois de ler a introdución de
Nanotecnoloxía, dubidei se sería para min. Pero tras pasar
dous trimestres esforzándome para realizar un bo traballo,
direivos que esta experiencia me está axudando a aclarar os
meus obxectivos profesionais.
A principio de xuño soubemos que algúns de nós iamos pasar
á seguinte fase, que se celebrará en Madrid entre o 26 e o 30
de xuño, na VIII SEMANA DO INVESTIGADOR.
Se ti es un alumno de 3º ESO, convence a algún profesor para
que o vindeiro ano poidas participar na seguinte edición:
gozaralo, descubrirás cousas, novas amizades, e, por raro que
soe, gozarás e divertiraste aprendendo.
Iria Ochoa

Mirade, se non vos interesa, ou non sodes quen de interpretar
estes mundos, ou non lles vedes interese, non vos preocupedes,
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INTERCAMBIO
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NANTES

ara min o intercambio a Nantes foi a primeira e,
posiblemente, a mellor experiencia da miña vida. Unha
semana para facerse amigos de nenos doutro país e para vivir
cousas novas. Tamén para vivir cousas inolvidables cos teus
amigos e aprender o idioma, cousa que nos servirá de moito
nun futuro. En resumo, recomendo, sen dúbida, apuntarse a
este intercambio se queres pasar as mellores dúas semanas.
Sen agobios, cos teus amigos. Se no futuro me teño que
quedar con alguna experiencia da infancia, quedareime con
esta sen pensalo.
Iago García

ALEMAÑA

tempo en Alemaña foi incrible. Gustoume moito
poder coñecer os seus costumes e sentirme unha máis
na súa familia. Nunca esquecerei os momentos vividos co
meu correspondente, que me fixo pasar unha experiencia
inesquecible. Todos os que participamos no intercambio
botámolos moito de menos, e esperamos velos pronto.

E

ste ano, os alumnos de 4º da ESO tivemos unha oportunidade
de facer un intercambio con Versailles.
Para min, foi unha das mellores experiencias que vivín. Estiven a
contar con ilusión todos os días para facer esa viaxe. Tiven moita
sorte coa familia, que me acolleu como unha máis na súa casa e me
trataban de marabilla. Ademais, en tan só unha semana, puidemos
visitar unha gran variedade de sitios, como os monumentos máis
importantes de París e Versailles, o Palacio de Versailles, a Torre
Eiffel, o Arco de Triunfo, Montmartre, os Campos Elíseos, unha
variedade de museos e mesmo Disneyland. Despois duns cantos
días indo a excursións e a clases, tivemos o fin de semana en
familia onde puidemos aproveitar para descansar e para gozar
máis cos correspondentes.
Creei un vínculo moi amigable co meu correspondente e, a
verdade, é que volvería alí sen ningunha dúbida. Levo un dos
mellores recordos da miña vida e recomendaría facer este
intercambio a todo o mundo que teña oportunidade.

Para min o máis divertido foi pasar un día enteiro nun parque
de atraccións, pasámolo xenial. O peor de todo foi, sen dúbida,
a despedida, por que aínda que non o pareza, cólleselles
moitísimo agarimo, e ningunha esquecerá a experiencia que
vivimos.
Nuria Álvarez Márquez

Ensináronnos a zona de Alemaña: Munich, Odelzhausen,
Indersdorf, Augsburg... Leváronnos varios días a Munich.
Un deles fixemos xogos de cidade, nos que iamos sós por
algunhas zonas de alí. Fomos de compras con todas as
alemás, comemos xuntas, sacamos fotos.. Foi un día xenial.
Leváronnos tamén a un centro onde gravaban películas como
Asterix e Obelix, Mimzy máis aló da imaxinación... Deixáronnos
facer actividades coma se actuásemos en películas e foi moi
divertido. Fomos ao campo de concentración de Dachau.
Moitos españois se entristecieron ao velo e imaxinarse todo.
Leváronnos tamén a un lugar chamado Füssen, no que
os nosos monitores deixáronnos tempo libre para visitalo.
Despois de visitar o vila subimos unha montaña ata chegar ao
castelo de Neuschwanstein.

INTERCAMBIO

VERSAILLES

Fomos ás súas clases, cumprimos os seus horarios, fomos
alemás por unha semana. O que máis me impactou, entre
outras cousas, foi que alí todo é calma, é dicir, vas polas rúas
e está todo en silencio. Ademais, nalgunhas clases como en
educación física, separaban aos nenos e ás nenas, e facían
actividades diferentes.

INTERCAMBIOSUECIA
E

ste ano iniciamos un novo intercambio cun colexio de
Suecia. Fermín Rey cóntavos a súa experiencia acollendo a
unha sueca.
“Fai unha semana dende que chegaron, dos países nórdicos,
cinco rapazas e o seu profesor coa intención de descubrir
como se fai un intercambio e coñecer máis da nosa cultura.

Pasaron aquí pouco tempo, non máis de cinco días, pero
aproveitárona ben. Visitaron o centro histórico da nosa
cidade, asistiron ás clases e incluso foron á Coruña un día para
visitar lugares tan emblemáticos como A Torre de Hércules.
Para rematar a estadía, polas tardes xuntábamos todos os que
nos apuntamos a esta acollida para pasar un rato agradable
coas nenas, que, ao contrario do que se cre, gozan de gran
entusiasmo e emoción.
Cremos que, polas mensaxes recibidas por parte das nosas
compañeiras, pasaron unha gran semana e estarían dispostas
a volver se se lle propuxera.
Pola nosa parte, esperamos volver a velas por aquí e quedamos
cun bo sabor de boca tras compartir esta semana tan xenial,
con esta xente tan marabillosa.
Adjö!”
Fermín Rey

Alexandra Fisher
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SAÍDACULTURAL4ºESO

SAÍDA3ºESO

VIAXEABUJEDOEARREDORES

S

aímos de Santiago á hora prevista e xa na primeira parada
escoitaron en Bujedo os cánticos de aniversario dedicados
a varios compañeiros. A falta de enerxía facíase cada vez
máis evidente, así nada máis chegar a Burgos, e baixo un
sol de xustiza, dedicámonos a atopar o sitio ideal e comer
con calma. Aínda deu tempo a un pequeno paseo en grupos
antes de adentrarse nos segredos da espectacular catedral,
acompañados dun guía moi conciso.
A chegada a Bujedo resumiuse en berros de emoción polos
que xa coñecían o lugar e abraio dos novos ao descubrir os
parecidos do interior coa famosa escola de maxia de Harry
Potter, feito que xa nos adiantara Jorge Sierra.
O segundo día transcurriu entre as actividades multiaventura,
nas que se iniciou Raquel e nas que John fixo unha
demostración de triples saltos; e a visita a Frías. Os que nos
tocaba o segunda quenda, subimos ao autobús asustados
polas caras e comentarios dos do primeiro grupo, máis tarde

A

descubririamos que non era para tanto. Admiramos o castelo e
por suposto subimos as infinitas escaleiras que daban acceso
á privilexiada panorámica. O día rematou co sendeirismo
marcado polas marabillosas vistas (pouco apreciadas!), a
falta de auga e as formigas mutantes de tamaño descomunal.
de momentos máxicos e tempos libres que se agradecen
moito.

Depois desta visita, baixaron ao centro da Guarda onde
disfrutaron dun tempo de lecer e do xantar. Pola tarde, a
localidade de Baiona foi a que deu acollida aos nosos rapaces.
Alí disfrutaron dunha tarde de praia na que xogaron, nadaron
e compartiron un momento moi agradable todos xuntos.
Contra a tardiña era hora de regresar e de relaxarse logo dun
día intenso e de moitas emocións.

De camiño a Cabárceno os que ousaban quedarse durmidos
eran rociados amablemente coa pistola de auga do profesor
Menduiña. Nada máis chegar montamos no teleférico, no que
descubrimos o parque dende outra perspectiva, como tamén
o fixo a nosa querida Paula dándolle un apaixonado bico a un
león mariño. Pouco antes foran as aves rapaces as que tiveran
a oportunidade de deleitarse cunha magnífica interpretación
do himno galego.

Foi unha gran xornada que os nosos rapaces aproveitaron
para sair da rutina das clases e gozar dun día de lecer.

Bilbao, o día máis esperado por todos, un día para explorar
os dous famosos monumentos da cidade: O Guggenheim e
o Arizona Vintage. Tan só direi que para un precisamos dez
minutos e para o outro dúas horas (podedes intuír cal é cal).
Máis tarde, un paseo vespertino en bilboat calmou os que
xa botaban fume pola exhaustiva visita e a calor abafante.
Pola noite, na festa, gozamos dunha clase maxistral de baile
impartida por John.
Xa o último día saímos disparados para cumprir os horarios
e tras unha parada en Burgos para coñecer o Museo da
Evolución, partimos con destino Santiago, sabendo que
aínda disporíamos dunhas horas en Astorga para comer. Alí,
asaltamos a tenda de Hojaldres Alonso co fin de levar para
a casa algúns mantecados. O resto da viaxe caracterizouse
polas sestas e a análise da escasa duración da viaxe, que
remataría ese mesmo día deixando como recordo a afonía
xeneralizada.
Sen dúbida, unha experiencia única e inesquecible que
volvería repetir, chea de momentos máxicos e tempos libres
que se agradecen moito.
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finais do mes de maio rapaces dos catro grupos de 3º
da ESO tiveron unha saída lúdica e cultural na que visitaron
zonas da parte sur de Galicia. Pola mañá dirixíronse cara
á localidade da Guarda para subir ao alto do monte Santa
Trega. Alí visitaron os restos dos poboados castrexos (como
se ve na fotografía).

M

SAÍDA2ºESO
MANZANEDA

anzaneda é unha montaña na provincia de Ourense
á que fomos de excursión no segundo curso da ESO. Para
os alumnos é unha gran oportunidade de pasar uns días
xunto aos teus compañeiros do colexio facendo actividades
ao aire libre. Alí realízanse xogos e diferentes exercicios
moi divertidos. Esta é unha experiencia inesquecible para
interactuar cos teus compañeiros e amigos. Cando regresamos
numerosos recordos e aventuras viñeron á nosa mente. Se tes
a oportunidade de participar na excursión recoméndocho, xa
que non te vas a arrepentir e seguro que o tempo que dura a
actividade pasarase voando. Nós fomos tres días e pareceron
escasos minutos.
Froila Sarmiento Murias
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PARLAMENTO

EUROPEO

OMUNDODE

Catalina Trigo, na Comisión de Asuntos Exteriores, Pablo
Sánchez, na Comisión de Emprego e Asuntos Sociais, Daniel
Freire, na de Xustiza e Asuntos de Interior, e Lucía Roibás, en
Dereitos da Muller e Igualdade de Xénero, participamos durante
catro días en intensas reunións tras as cales redactamos unha
serie de resolucións; posteriormente votadas na Asamblea
Xeral, celebrada no Concello de León.

BACHARELATO
C

PARLAMENTOXOVE

atro alumnos de primeiro de Bacharelato tivemos a
oportunidade de participar na Fase Nacional do Modelo
de Parlamento Europeo, para a que fomos seleccionados,
xunto con outros 70 rapaces de toda España, despois de
pasar pola fase escolar do noso centro que se celebrou a
primeiros de Outubro e na que participamos 45 alumnos.
O programa de debate, que este ano foi levado a cabo en
León, cuna do parlamentarismo, permite en cada edición que
escolares coma nós desenvolvamos as nosas capacidades
de oratoria, poñamos en común diferentes puntos de
vista con outros estudantes de todos os puntos de España
e coñezamos mellor o sistema parlamentario europeo.

X

a van oito anos dende que o noso colexio participa no
concurso de debates do Parlamento Xove na categoría
de Bacharelato. Este ano, oito alumnos de primeiro fomos
seleccionados para participar nesta nova edición, formando
dous equipos.
A primeira cuestión que se nos propuxo foi: “As novatadas
estudiantís. Pasaron a ser un suposto de acoso entre a
mocidade?” Ao principio xurdíronnos moitas dúbidas, xa que
nos pareceu un tema complicado, sobre todo para a postura
en contra. Porén, despois de traballar moito no tema e buscar
diferentes puntos de vista, axudados polos profesores Xan
e Mónica e por rapaces de segundo de Bacharelato que
participaron neste programa o ano pasado, atopámonos con
que todo ten dúas faces. Os tres debates da fase clasificatoria
tiveron lugar no Centro Docente da Coruña onde se celebrou
a competición con moitísimo nivel. O equipo formado por
Xan Caridad, María Balsa, Martiño Sarmiento e Marta Creo
non conseguiu clasificarse para a fase final. Pola outra banda,
o equipo formado por Rita García, Marta García Bouzada,
Sara Mosquera e Lois Docampo gañou os tres debates,
conseguindo o primeiro posto na táboa clasificatoria e unha
praza para a seguinte fase. Os criterios empregados para
pasar á fase eliminatoria son, primeiro o número de debates
gañados e posteriormente a suma da puntuación que cada
equipo conseguiu ao longo dos tres debates.

Só oito equipos chegaban á fase eliminatoria. O tema proposto
esta vez, para o que contamos con moito menos tempo de
preparación, foi: “Deberiamos restrinxir aos adolescentes
o acceso a internet para aumentar así eficazmente a súa
seguirdade?” Pareceunos moi interesante ser capaces de
tratar dúas posturas sobre un tema tan controvertido e de
actualidade. O debate de cuartos de final tivo lugar no Hotel
Peregrino, onde nos tocou defender a necesidade dunha
restrición. Ao gañar este debate, tivemos a possibilidade de
debater ao día seguinte no Parlamento de Galicia.
Este equipo conseguiu abrir paso cara á final, en semifinais
cambiaron os roles, desta vez tocou a postura en contra. Os
nervios ían crecendo a medida que se achegaban ao hemiciclo
do Parlamento. No sorteo da final tocou a postura a favor,
mais nesta ocasión tivémonos que conformar co segundo
posto, quedando así subcampións galegos. Ademais, Marta
García Bouzada levou o premio á mellor oradora.
Independentemente de que ningún dos dous equipos gañase
nesta oitava edición ambos levan consigo unha experiencia
inesquecible e irrepetible. Non é necesario gañar para darte
conta de todo o que chegas a aprender e a coñecer.
Tamén hai que recoñecer o labor feito os días 11 e 12 de marzo
en Madrid na Universidade Nebrija polos alumnos Diego
Mariño Noya, Carla Viariño Viaño, Marta Romero Souto e
Manuel Gómez Vieites que competiron alí sobre a seguinte
cuestión: “É o sistema asembleario unha ferramenta útil para
revitalizar a democracia?” Sen dúbida fixeron un gran papel.
Rita García e Marta García Bouzada
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Acompañáronnos, ademais da profesora Mónica, os nosos
compañeiros de 2º de Bacharelato: Martín García Becerra,
Gabriel Salsón e Javier Romarís, participantes da anterior
sesión, e seleccionados para asistir á Fase Internacional
en Copenhague, Budapest e Maastricht, respectivamente.
Acudiron en calidade de presidentes, e guiáronnos á hora de
debatir e acadar medidas para solucionar os temas formulados:
a crise dos refuxiados, a falta de transparencia empresarial, o
comercio armamentístico ilegal e a desigualdade laboral.
En conclusión, resultou unha experiencia
enriquecedora, que, sen dúbida, repetiriamos.

realmente

Lucía Roibás

MODELUNITEDNATIONS
N

o mes de abril, Santiago Pardo Iglesias, Javier González
Bao, Almudena Varela Paz, Pablo Miguel Pérez Ferreiro, Irene
Cajaraville Souto e Alejandra Granja López participamos
no programa CWMUN (Change the World Model United
Nations) celebrado en Barcelona, tendo o privilexio de ser os
primeiros alumnos do noso colexio en asistir. Estivemos en
todo momento acompañados polo excelentísimo “teacher”
Rodrigo Maneiro que, xunto a profesora Mónica, guiaron o
noso traballo previo.
Ao igual que o MEP (Modelo Parlamento Europeo), o CWMUN é
unha simulación, pero neste caso das Nacións Unidas. Cada un
de nós representou a un país que lle foi asignado previamente,
dentro do comité ao que este pertencía (Consello de
Seguridade ou Asamblea Xeral). Nestes comités investigamos
nos diferentes problemas que a ONU ten que afrontar
actualmente: crises de refuxiados, tensións bélicas, xenocidios,
guerras… Deste modo, durante 3 días estivemos traballando
conxuntamente con outros alumnos de diversas partes do
mundo (Rusia, Italia, Georgia…), polo que o idioma empregado
foi sempre o inglés. Ao longo do evento fomos a aprendendo
e mellorando as nosas capacidades en oratoria, comprensión,
inglés, improvisación, tolerancia, respecto a outras ideas…

tanto no seu traballo previo como no desenvolvemento da
actividade. O noso colexio chegou ao CWMUN pisando
forte, xa que, aínda que foi o noso primeiro ano, trouxemos
connosco: Best Position Paper para Javier González,
Honourable Mention para Alejandra Granja e Irene Cajaraville
e, por último, Honourable Mention e Delegates Award para
Santiago Pardo.
Animamos a todos os rapaces para que tomen este tipo de
oportunidades, xa que aprender non se queda só nos libros
de texto.
Santiago Pardo, Almudena Varela e Javier González Bao

O último día, despois dun intenso fin de semana , entregáronse
unha serie de premios a aqueles participantes que destacaron
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PREMIOSCONCURSOLITERARIO

VIAXEAITALIA
1ºBACHARELATO

E

CASTELLANO

DE

n el mes de abril tuvo lugar la entrega de premios del
concurso literario organizado por el Departamento de Lengua
Castellana y Literatura.
Se han presentado un total de 61 trabajos, 13 en la categoría A
(alumnos de 1º y 2º de ESO), 15 en la categoría B (alumnos de 3º
y 4º de ESO) y 33 en la categoría C (alumnos de Bachillerato).
Felicitamos a todos los participantes por haberse presentado,
apostando por una actividad que exige trabajo y dedicación,

P

ouco despois do comezo do mes de abril, a nosa rutina,
a dos alumnos de 1º de Bacharelato, cambiou radicalmente
por unha semana. Endexamais imaxinariamos que, tras unha
dura xornada madrugadora, a fatiga quedaría esquecida polas
góndolas, as rúas e o ambiente da cidade dos canais, Venecia.
Ao día seguinte, tras descansar do esforzo da xornada anterior,
visitamos a cidade universitaria de Boloña e, de torre inclinada
a torre inclinada, chegamos a Pisa onde aproveitamos para
comer e fixemos a míticas fotos de recordo. Logo pasamos
por Florencia, onde a arte nos inundou co recordo vivo dos
Médici e as impresionantes esculturas de Miguel Anxo.
A nosa viaxe continuou en Siena, e aínda non había cabalos,
puidemos pasear pola Piazza del Campo e desfrutar do seu
fermoso casco histórico.

VISITAS

TECNOLÓXICAS

Comezamos o día seguinte baixo terra nas catacumbas de
San Calisto e rematamos a mañá admirando o ceo desde
o Vaticano. Co serán chegou a tormenta e tivemos que
refuxiarnos no mesmísimo Panteón, aproveitamos para visitar
a famosa Fontana de Trevi.

Cristina Miñones e Marta Creo

El jurado, compuesto por profesores del Departamento
de Lengua Castellana y Literatura, miembros del ANPA del
colegio, y varios profesores y educadores del centro, a quienes
agradecemos su colaboración, después de valorar todos
los trabajos presentados, ha decidido otorgar los siguientes
premios:

Categoría A (alumnos de 1º y 2º de ESO):
· 2º premio: “El mundo de Ismael”
Matías Troitiño Piñeiro, de 1º de ESO C.
· 1er premio: “Paso imperfecto”
Lea Mota Camino, de 1º de ESO C.
Categoría B (alumnos de 3º, 4º de ESO):
· 2º premio: “Más allá de las miradas”
Elena Bengoa Fernández, de 4º de ESO A.
· 1er premio: “Es necesario que lo sepas”
Avelino José Casal Fernández, de 4º de ESO B.
Categoría C (alumnos de Bachillerato):
· 2º premio: “Rosas blancas”
Paula Blanco Vigo, de 2º de Bachillerato C.
· 1er premio: “No importa el nombre”
Jesús Rodríguez Loredo, de 2º de Bachillerato B.

Saída ao último destino, Roma. Case catro horas de autobús
acompañadas do cansazo, anécdotas e diversión que
prenderon a mecha no noso corpo polo interese da cidade.
A nosa primeira parada foi no Coliseo, onde quedamos
abraiados coa intelixencia dos habitantes do antigo imperio
romano. Logo, co realismo do Moisés de Miguel Anxo e,
aínda que ás veces nos custara seguir as frechas indicativas,
chegamos á incrible basílica de San Pablo Extramuros.

A derradeira xornada dixemos arrivaderci Roma para facer
unha pequena visita a Ostia Antiqua, entre ruínas. Comezamos
o camiño de volta a Compostela despedíndonos dunha
experiencia que xamais esqueceriamos e da que intentamos
contar agora as nosas vivencias máis importantes, aínda que
non nos caben todas, porque moito do que pasa en Roma...
queda en Roma!

valores que no son muy frecuentes. La calidad de todos los
trabajos es muy buena, y pueden sentirse orgullosos.

VISITASTECNOLÓXICAS
D

entro do programa de actividades previsto no Departamento
de Ciencias, relacionadas co Bacharelato Científico-Técnico e
coincidindo coa celebración durante o mes de novembro da
“Semana da Ciencia e Tecnoloxía en Galicia”, os alumnos que cursan
esta modalidade tiveron a posibilidade de facer unha actividade
relacionada con dous bloques de contidos pertencentes a este
ámbito: Ciencia e Enxeñería de Materiais e Fontes de enerxía. Dita
actividade consiste na participación na xornada de portas abertas
organizada pola ETS Enxeñería de Minas, Campus Universitario
de Vigo (CUVI), titulada Enerxía, materiais e medioambiente: uso
sustentable dos recursos.
Os alumnos coñeceron da man do persoal investigador as liñas
académicas xerais dos estudos de enxeñería no campus de Vigo e,
mediante a realización de actividades prácticas, ter coñecementos
sobre levantamentos estruturais a través de escaneos con láser 3D,
aproveitamento de enerxías alternativas, propiedades asociadas
cos novos materiais plásticos, cerámicos, metálicos e híbridos,
fotografía termográfica para o estudo de eficiencia térmica en
estruturas, manexo simulado de explosivos, ensaios sobre materiais
de uso técnico e explicación das tarefas desenvolvidas na enxeñería
de obra civil subterránea.
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XIIREMISEDESPRIXFRANSCARS
N

ous Le 6 février, nous avons de nouveau célébré les prix
Franscars qui récompensent les courts-métrages réalisés
entièrement en français.
23 prix Franscars ont été décernés tout au long de la soirée
et si bien à plusieurs reprise La Salle a retenu son souffle alors
que les présentateurs ouvraient une enveloppe qui dévoilait
le gagnant, les applaudissements, rires et compliments ont
couronné ce rendez-vous tant espéré par tous les élèves du
collège La Salle de Saint-Jacques de Compostelle.
Pour ce qui est du palmarès 2017, il faut sans doute retenir le
Meilleur Drame attribué à Rêves Brisés et la Meilleure Comédie
intitulée Le Cambriolage saoudien. Martín García et Marta
Trillo ont gagné les statuettes des meilleurs acteurs de drame
pour Le Choix de vivre et pour ce qui est de la comédie, le
public a récompensé Gabriel Salsón et Ángela Chorén pour
leur interprétation dans Ni avec ni sans toi 2. La diction a été
attribuée à Julio Masid et Paula Blanco.
Chaque année nos élèves font preuve de talent et de créativité,
un travail digne de reconnaissance et de tout applaudissement.
J’ai hâte de découvrir les productions que nous réserve 2018.

ACADEMICAINTERNATIONALSTUDIES

E

Voilà les résultats des différents prix Franscars 2017:
· Affiche de film: Inspiré par l’amour
· Bande-annonce: Le Choix de vivre
· Générique: Amours embrouillés
· Bande sonore adaptée: Le cambriolage saoudien
· Costumes: Le cambriolage saoudien
· Décors: Déplacés
· Scénario: Ni avec ni sans toi 2
· Montage: Le cambriolage saoudien
· Scène favorite: Le choix de vivre
· Bêtisier: Le cambriolage saoudien
· Acteur de drame: Martín García
· Actrice de drame: Marta Trillo
· Drame: Rêves brisés
· Acteur de comédie: Gabriel Salsón
· Actrice de comédie: Ángela Chorén
· Comédie: Le cambriolage saoudien
· Diction masculine: Julio Masid
· Diction féminine: Paula Blanco
· Présentation d’acteurs sur scène: Vacances en danger
· Élégance masculine: Adrián Caamaño
· Élégance féminine: Lucía Roibás
· Présentateur: Alex Iglesias
· Présentatrice: Alba Rey

ste ano, xa o meu segundo, no
Diploma Dual, cursei as materias
de Historia de EEUU e Inglés.
Na primeira tratamos a historia
de Estados Unidos (a mesma
que estudan eles alí!) desde a
independencia ata a actualidade,
cousa que me axudou a apoiar
os diversos temas que cursei en
Historia de 4º da ESO. En ningún
momento foi custosa, posto que a maioría de veces, con ler a
teoría, era fácil realizar os traballos asignados a cada unidade.
Na segunda materia, Inglés II, serviume para lembrar o
dado o ano pasado. Este curso centrouse máis nos traballos
escritos posto que tiven que realizar textos argumentativos
e de opinión sempre co apoio dos profesores. Grazas a esta
última, conseguín mellorar o meu punto débil no inglés, que é
o escrito e así mellorar as calificacións na materia do colexio.

Na primeira delas, a institución tentou
facer unha énfase na gramática e,
sobre todo, na pronuncia usando o
programa de Burlinton English, o cal
corrixía case a tempo real os erros de
pronuncia. En cambio, na segunda
centrámonos máis en accións que poden ocorrer día a día
como o uso dun cartón de crédito ou débito, como crear unha
conta de banco, sobre o control das drogas ou sobre primeiros
auxilios, elementos que considero necesarios aprender xa
que, na educación española non existe ningunha materia na
cal son impartidas todas estas accións.
Alex Vidal. Alumno de 1º ano

Francisco Vidal. Alumno de 2º ano

PARABÉNS...
A

inda que este colexio é moito máis que resultados
académicos, neste apartado do anuario quixera destacar o
traballo dos alumnos que se esforzan por sacar as mellores
notas. Na foto, están os alumnos da promoción 15-16 que foron
recoñecidos, logo de publicarse as notas da selectividade, na
Gala dos Mellores Expedientes de Galicia do curso pasado.
Este ano, a gala será o vindeiro 30 de xuño no Pazo de
Congresos e Exposicións de Compostela e, probablemente,
varios alumnos que cito a continuación, representarán o
esforzo académico, o talento e o bo facer colexial.
Os alumnos que acadaron este curso académico as matrículas
de honra aos 5 mellores expedientes colexiais foron: Carmen
Cuiñas Fariña, Martín García Becerra, Manuel José Corral
Pazos, Jacobo Mejuto Pérez e Diego Varela Díaz.
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E

ste ano cursei dúas materias
do Bacharelato Dual: English e Life
Management Skills.

Tamén destacaría que nada menos que outros 22 alumnos
conseguiron unha media superior a 8,75 entre as 21 materias
cursadas entre 1º e 2º de bacharelato. Esta nota permitiralles
a todos a optar aos Premios Extraordinarios de Bacharelato.
Os alumnos son: José Luis Alvarez Bouzas, Paula Blanco Vigo,
Adrián Canosa Castiñeira, Claudia Cobelo Suárez, María Franco
Hernández, Sergio Gómez Puente, Alicia Llamas Butrón, Raúl
Lois Cuns, Nerea Mata Baliñas, Pedro Montoya Armisén, Sara
Pena Torres, Caetana María Penas Iglesias, Javier Romarís
Campaña, Gabriel Salsón Lage, Estela Santiago Ferreiro,
Pablo Santos-Santórum Suárez, Jorge Taboada Pazos, Uxía
Taboada Rodríguez, Sofía da Torre Rozas, Andrés Torres
Pérez, Marta Trillo García e Carmen Vázquez Peñamaría.
Nada menos que o 26% da promoción acadou este magnífico
resultado. Parabéns!
Xefatura de estudos de Bacharelato
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XORNADASDE

ORIENTACIÓN2017

ESTUDANTES

D

F

espois dun verán pensando como sería vivir sen os
meus pais, cheguei ao colexio La Salle con optimismo e á vez
nervios.

roito dun traballo conxunto da ANPA , Xefatura de Estudos
e Departamento de Orientación o xoves día 8 de febreiro
celebramos a Xornada de Orientación de Bacharelato.

A primeira cea foi un cúmulo de sentimentos: comida non
feita pola miña nai, novas caras e algunha coñecida como a de
Mara pola presentación e guía lasaliana, palabras sacadas con
pinzas e conversacións improvisadas. Ao acabar empezamos
as “primeiras impresións” na biblioteca, pero todo foi sen
trabas e con gran fluidez.

Nos día previos, en 1º de Bacharelato, houbo un traballo de
concienciación sobre a toma de decisións nun obradoiro
vocacional que levou adiante Diego Parajó da empresa
Xeneme.
A Xornada do día 8 iniciouse cunha charla do Subdirector
da CIUG e coordinador do programa “A ponte entre o ensino
medio e a USC” D. Luis Hervella que nos adiantou as que máis
tarde se confirmarían como liñas mestras da controvertida
ABAU deste curso. Despois desta charla e doutra a cargo do
D. Juan Ortiz, coordinador do grupo 3Dmobile, os alumnos
repartíronse en distintas charlas simultáneas relacionadas
coas distintas modalidades de Bacharelato e preferencias
persoais.

Pasadas unhas semanas da odiada rutina, chega a primeira
anécdota, deixándonos un dos que nos acompañaban. Todo
seguiu igual, aínda que parecía raro: estudo 3h ao día (na miña
vida), ceas ás 21, nada de parque... iso si, necesario e produtivo
para sacar este curso adiante e de boa forma.
O que parecía un ano diferente acabou sendo tan diferente
que o repetiría mil veces. Vendo aos meus país o necesario e
facendo novas e boas amizades, o curso pasou voando.

Cada un dos alumnos acudiu a 3 conferencias distintas que
deron persoas con traballos punteiros na investigación e no
emprendemento.

Na segunda parte da xornada cada alumno puido coñecer de
primeira man a oferta educativa das 3 universidades públicas
galegas e de 5 institucións universitarias privadas.
En total, participaron nesta Xornada 12 conferenciantes e 8
institucións universitarias que axudaron a que os alumnos
teñan unha visión global da oferta académica da educación
superior e tamén da innovación empresarial relacionada cos
distintos campos de coñecemento.
A avaliación da Xornada por parte dos alumnos, feita a través
de cuestionario on-line, revela que resultou agradable e útil
para a toma de decisións.
Queremos dar moi especialmente as grazas ás persoas da
ANPA que levaron unha parte moi importante do peso da
organización: Dª Loreto Fernández e Dª Mª Isabel Neira.
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As persoas encargadas de vixiarnos, as máis enroladas, uns
segundos pais, os compañeiros (con diferenzas en ocasións
pero sempre arranxadas), como irmáns sen ser de sangue,
e o hotel onde nos atopabamos (moi cómodo e útil) unha
segunda casa, e o trato e cercanía dos profesores, que ainda
que nos botaran da clase tamén nos botarán de menos.
Tamén teño que facer mención aos traballadores que día a
día fixeron que este ano fose máis alegre, como por exemplo
as cociñeiras e persoal de limpeza que nos sacaron algún
sorriso a primeiras horas do día e que nos deron todo o que
necesitabamos sen faltarnos de nada, ou as recepcionistas:
por unha banda as do hotel, que sei que todos os residentes
fomos algunha vez con medo a unha mala contestación
pedíndolles que nos abrisen a habitación por esquecernos
a tarxeta pero sempre recibimos unha boa resposta aínda
que fósemos mil e unha veces, eu polo menos. E tamén as
de portería que aguantaron o tirón e nos fotocopiaron centos
de follas durante todo o curso, así que de verdade grazas a
todos vós.
Persoalmente, quero mencionar a unha persoa moi importante
que foi e é o piar fundamental deste ano chamado Carlos
Casal. De todo corazón quero que saibas que grazas a ti
aprendín a convivir e a sobrevivir sen outros, pero non sei se
nos próximos anos sobrevivirei por non terte á miña beira,
aínda que, como xa dixen outras veces, a verdadeira amizade
non se trata de ser inseparables, senón de poder estar
separados e que nada cambie, así que oxalá isto se cumpra,
porque eu non me esquecerei de ti xamais nin da túa familia,
que pensando nos meus país que teñen que aguantar a dous
fillos, vós tedes que ser responsables duns 10, que por suposto
non coñecedes da mesma forma e por isto eu creo que é máis
difícil para vós, así que vos dou o maior recoñecemento do ben
que facedes o voso traballo, sobre todo comigo, porque foi un
trato excelente, e isto non pensedes que o digo facéndolle a
pelota a Suso para que me suba a nota de castelán, senón
que o expreso con sentimentos, amor e compaixón, e non me
canso de agradecervos a todos vós, de verdade.
Conclúo dicindo que a decisión de virme residente foi tomada
desde xa fai tempo e non a cambio por nada e menos elixindo
esta gran institución como é La Salle, porque de momento
é a mellor experiencia da miña vida. Unha experiencia que
convido a calquera que poida, xa que non se arrepentirán por
que será algo bo, incrible e que nunca xamais esqueceredes.
Ángel Manuel Villegas Barja
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Alcalá Fernández, Alejandro

Aldrey Aldrey, Aida

Álvarez Bouzas, José Luis

Blanco Vigo, Paula

Bustamante Mosquera, Manuel

Caamaño Pérez, Adrián

Álvarez Márquez, Paula

Arca Montero, Mario

Ares Maceira, Jaime

Canosa Castiñeiras, Adrián

Carpente Viqueira, Adrián

Casal Blanco, Carlos

Ares Moya, Laura

Barreiro Sixto, Uxía

Blanco Hernández, Tania

Castillo Prieto, Zuriel

Chedas González, Adrián

Chorén García. Ángela
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Cobelo Suárez, Claudia

Corral Pazos, Manuel José

Cuíñas Fariñas, Carmen

Falces Rodríguez, Martín

Fernández Guasch, Ainhoa

Fernández Payo, Adaya

Da Torre Rozas, Sofía

Darriba Santiago, Nuria

De Andrés González, Patricia

Fernández Vizoso, Andrea

Franco Hernández, María

García Becerra, Martín

De la Fuente González, Annia

Domínguez Pérez, Rebeca

Domínguez Rodríguez, Nerea

García Fernández, María Teresa

Gómez Prol, Aitana

Gómez Puente Sergio
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González García, Krizia Paola

Guerra Otero, María

Gutiérrez Lafuente,
Luis Guillermo

Llamas Butrón, Alicia

Lobato Carrillo, Ana

Lois Cuns, Raúl

Gutiérrez Robles, Victoria

Iglesias Nieto, Carla

Iglesias Rodríguez, Miguel

Lois Martínez, Juan

López Montoya, Gema

Louro Vázquez, Mar

Laíño Perez, Sara

Lamas Álvarez, Lola

Landeira Rodríguez, Pablo

Luna Rivas, Irene

Luna Rivas, Laura

Martínez Salgado, Manuel
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Masid Gómez, Julio

Mata Baliñas, Nerea

Mata Touris, Tamara

Ordás López, Lucía Andrea

Otero Amigo, Candela

Otero Gómez, Francisco Pablo

Mejuto Pérez, Jacobo

Méndez Pájaro, Xosé Aarón

Míguez Fojo, Lidia

Pardo Mojón, Victor

Parra Fernández, Álvaro

Pena Torres, Sara

Montoya Armisen, Pedro

Murga Prados, María

Nieto Margareto, Javier

Penas Iglesias, Caetana María

Pensado Fariña, Claudia

Pereira Ferrer, Marta
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Picallos Allo, Olalla

Piñeiro Conde, Adrián

Reiriz Vidal, Alejandro s.

Sampedro Silvosa, Hugo

Sánchez Nouche, Juan

Sande Barreira, Álvaro

Rey Beiro, Sara

Roca Pereira, Sergio

Rodríguez Loredo, Jesús

Sanmiguel Rodríguez, Denís

Santiago Ferreiro, Estela

Santos-Santórum Suárez, Pablo

Romarís Campaña, Javier

Sagastizábal Labella,
Elena Manuela

Salsón Lage, Gabriel

Segade Soneira, María Lara

Silvoso Rey, Manuel

Simbaña Salazar,
Alexis Sebastian
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Taboada Pazos, Jorge

Taboada Rodriguez, Uxía

Torres Pérez, Andrés

Vilarelle Almazán, Pablo

Trillo García, Marta

Turnes Gutiérrez, Marcos

Varela Díaz, Diego

Zamar Cobas, María del Castillo

Villegas Barja, Ángel Manuel

Vives Gónzalez, Miguel

Vizoso
Neira, Eva
Rodríguez
Aldemunde, Antonio E. Padriño da Promoción 2017

FINALISTASBACHARELATO2017AINSIGNIAQUERECIBIDES...

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.

Vázquez Castedo, Manuel
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Vázquez Peñamaría, Carmen

Vieites Bernárdez, Javier
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OMUNDODE

PASTORAL
EXUSTIZA

XUSTIZA
Principio moral que inclina a obrar e xulgar
respectando a verdade e dando a cada un o que
lle corresponde.

“O voluntariado é unha oportunidade.”

EDUCACIÓNNAXUSTIZA
EVOLUNTARIADO
D

ende a Pastoral Social intentamos que os nosos
alumnos coñezan e experimenten o valor da xustiza dende o
máis teórico (sesións de PAR e formación en voluntariado),
como o máis vital como é o PAS, o voluntariado.
Este ano, seguimos colaborando con Special Olympics,
comezando tamén novas experiencias con apoio escolar no
Centro Xuvenil Don Bosco e Cáritas. Ampliamos o grupo
de Amnistía Internacional e seguimos co grupo de PROYDE
Joven e Gente Pequeña.
É unha sorte contar con máis de 80 alumnos dende 4º da
ESO dispostos a dar do seu tempo para coñecer e vivir
dende a gratuidade a vida doutras persoas para que sexa o
máis xusta posible.

VOLUNTARIADO
Conxunto de persoas que se unen libre e
desinteresadamente a un grupo para traballar
con fins benéficos e altruístas.

“Achegar o teu gran de area para conseguir mellorar a sociedade”

“Oportunidade de acompañar os nosos alumnos neste proceso de crecemento persoal”
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UNHAMIRADAMÁISALÁ

PROYDE

É

verdade! Seguramente mirando para cada un de nós,
sentímonos moi pequenos, case insignificantes neste mundo
tan grande e global. Pero xuntos estamos a ser motor de
cambio da sociedade, mudando cara a un colectivo máis
comprometido coas persoas tanto de preto coma de lonxe;
e tamén somos oportunidade para aqueles que sen nós non
as terían.

Quizais un quilo de café ou una piruleta non cambie a vida de
ninguén, pero 1.225 bolsas de aniversario de Comercio Xusto,
máis o que semanalmente vendemos na nosa tenda, fan que
os produtores de cacao, azucre e outros produtos, miren
cara a un mañá máis esperanzador. Graciñas a todos os que
confiades en PROYDE e no Comercio Xusto como maneira de
cambiar a mellor a realidade de moitas persoas.

Resumir nunhas páxinas todas as cousas feitas este curso
no colexio é difícil, porque son moitas realidades que tocar,
que mirar… É moita vida compartida. Xuntos colaboramos co
proxecto Karemeno, do que tivemos boas novas en setembro
e xuntos comezamos a colaboración con Champerico: tivemos
charlas con Arquitectura sen Fronteiras que nos presentaron
o que alí se está a facer, fixemos case 1.300 bocadillos,
vendemos tortas caseiras, desfrutamos nas festas… Xuntos
como Comunidade Educativa comprometida co futuro das
persoas. Graciñas á ANPA pola súa colaboración en todas
estas actividades que fan posible a súa realización.

Unha mirada especial merecen os nosos voluntarios:
profesores, alumnos de PROYDE Joven e os voluntarios
internacionais de Gente Pequeña. É este darse de maneira
gratuíta e solidaria, a que fai que como ONGD medremos e
que compartamos cos demais un xeito diferente de mirar á
sociedade, ao mundo e as relacións que establecemos.
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Mirada que compartimos con vós, familias, que cada ano nos
sorprendedes coa vosa axuda e colaboración, facendo que
nos sintamos parte importante dentro do colexio. Graciñas
por mirar con ollos de esperanza.

Graciñas aos profesores por mirar e ensinar a mirar aos
alumnos cunha mirada que vai máis alá daquilo que cremos
para buscar as causas do que acontece no mundo.
Graciñas aos animadores, ao PAS colexial, persoal non
docente... Estades aí sempre que se vós necesita cunha
mirada de compromiso e solidariedade.

Graciñas a todos por facer posible que cada ano cheguemos
a máis xente, graciñas por mirar todos xuntos na mesma
dirección, non sempre cunha vista clara, non sempre sen
atrancos... Xuntos estamos logrando que para moitas persoas
sexa posible unha mirada de esperanza cara a un mañá máis
xusto e cheo de posibilidades.

“Moita xente pequena, en moitos lugares pequenos,
facendo cousas pequenas, poden cambiar o mundo”
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SALLEXOVE

PASTORALNOTEMPOLIBRE

C

o nome “SalleXove” agrúpanse un gran conxunto
de actividades de pastoral xuvenil no tempo libre dos
colexios La Salle. No noso colexio, todas as semanas
hai reunións por grupos de cursos dende 5º de Primaria
ata antigos alumnos e universitarios e máis actividades
xunto ao Colexio A Inmaculada e La Salle Ferrol. Por
exemplo, este ano, xuntáronse nada máis e nada menos
que 400 cativos e cativas de Asturias, Galicia e Portugal
en Santiago, nun macroencontro festivo e educativo en
torno ao universo de “Harry Potter”. Ao longo do ano,
no Nadal celebráronse encontros de Interioridade para
Bacharelato, no mes de marzo xuntanzas de grupos de 3º
e 4º de ESO, na Semana Santa a Pascua de Bujedo e no
verán, os esperados Campamentos, Encontros e Colonias,
coa novidade do encontro “Finisterre” na nosa rexión, no
vindeiro mes de xullo.

Todas estas actividades están abertas a todos os alumnos
e antigos alumnos. Só con pasar polos locais de Pastoral,
no primeiro andar, podes coñecer todo o que facemos.
Vide a SalleXove!
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OMUNDODAPASTORAL

OMUNDODOS

DEPORTES
O

lema do ano convidábanos a mirar máis aló; non co
obxectivo de mirar lonxe senón, ao contrario, para afondar
dentro de nós. Por iso, cada ano, desde a pastoral ofrecemos
unha serie de ocasións, días e semanas especiais.
No primeiro trimestre, con motivo da semana de DOMUND,
tivemos presentes a realidade dos misioneiros, que non teñen
ningún problema en abandonar o seu país e ir lonxe para
anunciar o Evanxeo. Desta maneira, contribuímos á misión
evanxelizadora da Igrexa.

N

Ao achegarse as festas de Nadal —cargadas dun significado
especial para todos— organizamos a habitual campaña
de alimentos coa que queremos decatarnos de que non
todos viven ben. O pequeno xesto de recoller alimentos é
un intento de mellorar a vida puntual dalgunhas persoas da
nosa sociedade máis próxima. Ese mesmo mes, unímonos á
campaña de Mans Unidas e celebramos a Semana da Loita
contra a fame.
No segundo trimestre, tivemos a semana vocacional; fainos
pensar cada ano que a nosa vida pode ter un significado, un
sentido. E, á volta de vacacións, descubrimos en San Xoán
Bautista de La Salle a unha persoa que soubo mirar máis aló e
descubrir a súa vocación. Grazas a el estamos nós hoxe aquí.
Ao longo do ano, celebramos os tempos litúrxicos por clases
(Advento, Coresma e Pascua). Agradecemos a colaboración
dos curas que viñeron: Javi García e Xabi.
E así, acaba un ano máis. Confiamos en que fose de proveito
para mirar máis aló. Xa estamos a preparar o que vén.

Se a vida nos dá limóns, fagamos limoada

o 2016 levouse a cabo un estudo sobre a actividade física
en nenos e adolescentes en España. Un informe elaborado
pola Fundación para a Investigación Nutricional (FIN) en
colaboración con Active Healthy Kids Canada, que recolle
información sobre todos os ámbitos da actividade física e
os seus principais determinantes e que se pode consultar
na web www.fundacionnutricional.org/. O obxectivo deste
documento foi de mostrar os niveis de actividade física na
poboación infantil e xuvenil española e facer unha chamada de
alerta aos actores responsables da promoción da vida activa,
para mobilizar a todos os sectores implicados no deseño,
implementación e avaliación de programas e estratexias de
actividade física e diminución do sedentarismo en nenos e
adolescentes españois.
A redución da actividade física é probablemente o principal
factor en relación co incremento dos niveis de obesidade
infantil. Por iso, a práctica deportiva resulta esencial para
cambiar esta tendencia, ademais de supoñer un aforro
significativo no gasto sanitario, existindo unha relación lineal
entre cantidade de actividade física e estado de saúde, de
modo que as persoas que realizan máis actividade física
presentan un risco menor de padecer enfermidades crónicas.

Segundo revela unha enquisa da Campaña “Children in the
City”, promovida pola Fundación Española do Corazón (FEC),
a Word Heart Federation (WHF) e a Union Of European
Football Associations (UEFA), o 85% dos nenos e nenas
non realiza a hora diaria mínima de exercicio físico, un
tempo recomendado pola Organización Mundial da Saúde
entre os 5 e os 17 anos. Ademais, a OMS tamén advirte das
consecuencias da inactividade física durante a adolescencia,
asociada directamente a rendementos académicos menores.
Dende o club deportivo do noso colexio poñemos á
disposición os recursos organizativos e as instalacións
necesarias, para que facer deporte sexa un aliciente máis na
educación dos nosos rapaces e rapazas. Con iso pretendemos
axudar a mellorar a situación citada pola OMS.

Así que, aproveitando que o noso
limoeiro ten uns bonitos limóns...

Bo verán a todos!

Escola de Basket 2017
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Baloncesto - Cadete Feminino 1º ano

Baloncesto - Autonómica Senior Masculina

Baloncesto - Autonómica Senior Feminino

Baloncesto - Cadete Feminino 2º ano

Baloncesto - Mini Feminino
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Baloncesto - Infantil Feminino 1º ano

Baloncesto - Infantil Masculino

Baloncesto - Junios Feminino

Baloncesto - Infantil Feminino 2º ano

Baloncesto - Mini mixto
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Baloncesto - Junior Feminino

Baloncesto - Junior Masculino

Baloncesto - Premini mixto

Baloncesto - Terceira División Maculina
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Adestradores Baloncesto

Fútbol - Alevín A

Fútbol - Cadetes

Fútbol - PB2 Futsal A

Fútbol - Infantil
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Fútbol - Benxamín A

Fútbol - Benxamín B

Fútbol - PB2 Futsal B

Fútbol - Benxamín 8

Fútbol - Modestos
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OMUNDODAS

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES
INGLÉSEXTRAESCOLAR

C

ada curso gozamos dun amplo e coidadosamente elixido
programa de actividades extraescolares, culturais, artísticas,
deportivas. Actividades cunha finalidade educativa que
pretenden ser un complemento máis á formación integral
dos nosos alumnos.

Ao longo deste ano participaron 285 rapaces repartidos
en 19 grupos atendidos por 13 profesores especialistas nas
distintas actividades. Este ano ofertamos: artes plásticas,
informática, ioga, iudo, kárate, patinaxe, predeporte, rítmos
e movemento, teatro, 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 están pensadas, planificadas e programadas
para que se adapten ás distintas etapas e ao nivel de
competencia de cada alumno. Durante todo o curso
faise un seguimento sistemático nas actividades onde se
tenta plasmar a ilusión pola consecución duns obxectivos
pedagoxicamente marcados. Cada ano tentamos ofrecer
novas actividades que respondan ao interese dos nosos
alumnos.

ESCOLAIDIOMASLASALLE

A

Escola de Idiomas La Salle é un proxecto para o
ensino en Inglés, en horario extraescolar, cuxa oferta inclúe
a preparación aos exames de Cambridge. Expedidos pola
Universidade de Cambridge. Temos alumnos ata o nivel
advanced e examínanse no propio centro.

As características máis destacadas do método BEDA son:
Método lúdico, 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…

A nosa proposta de clases extraescolares en inglés configúrase
como un elemento complementario ao ensino de idiomas que
se imparte dentro do horario lectivo, co fin de enriquecer e
ampliar as competencias lingüísticas dos alumnos, facéndolles
ver que empregar correctamente outros idiomas é será unha
ferramenta fundamental na súa vida diaria.

Contamos con 21 grupos, 9 profesores e alumnos dende
infantil ata 4 de 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.

Apertas e grazas pola vosa participación.
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ENGLISHCORNER
PLURILINGÜISMO
A

few years ago we began a project, called learning English
through another subjects, also known as CLIL (Content
Language Integrating Learning). We’ve worked very hard
both teachers and pupils, believing and trusting our journey
together. Learning another language as English or French is
so important to help us communicate our feelings and motive
us to become part of new society’s in the world. We can travel
round, find work in Spain or abroad, we can even teach our
own language in foreign countries, read books, watch films
in their original language, etc. There’s so many advantages
opened for us to live and work in so many different places in
the world.
In this course we’ve visited the lab (cooperative learning
between older and younger students), visited a supermarket
the Natural History Museum, we’ve worked through projects
in Natural and Social Science even with Arts and Crafts. We’ve
worked so hard along with our native assistant Mr. Ben Carter
and believe that you can be very proud of your kids as so
are we. Your kids have worked so very hard and produced
excellent works. We hope to continue doing everything
possible to help our kids grow and become confident with all
these new challenges.

F

ai uns cantos anos comezamos este novo proxecto de
ensinar Inglés a través doutras materias, o que tamén se coñece
como CLIL. Traballamos moi duro profesores e alumnos porque
cremos nel. Aprender outra lingua coma o Inglés ou o Francés é
moi importante para comunicar os nosos sentimentos e formar
parte desta nova sociedade. Podemos viaxar, traballar aquí ou
no estranxeiro, incluso podemos ensinar o noso idioma noutros
paises, ler libros en varios idiomas, ver películas no seu idioma
orixinal,... Hai moitas vantaxes que se abren ante nos para poder
vivir e traballar en calquera parte do mundo.
Neste curso fomos ao laboratorio (onde aprendemos maiores e
pequenos dunha forma cooperativa), visitamos o supermercado
e o Museo de Historia Natural, fixemos proxectos en Naturais,
Sociais e incluso en Plástica, traballamos moi duro co profesor
nativo Mr. Ben Carter. Debedes estar moi orgullosos dos vosos
fillos e fillas, tanto como o estamos nós porque traballaron moito.
Esperamos poder seguir facendo todo o posible para axudarllos
a crecer seguros de si mesmos.
Grazas por apoiarnos.

Thank you for supporting us.
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OMUNDODOS
PAISENAIS
Como ANPA do Colexio, rematamos un ano máis, a nosa andaiana acompañando a todas as familias que
formamos parte da comunidade educativa de La Salle. Esta comunidade é a base do desenvolvemento dos
nosos fillos e fillas, como persoas e como profesionais, e nela temos que xogar o papel que como pais e
nais nos corresponde. Dende a ANPA contribuimos de xeito enérxico e altruista, non só os pais, senon
todos os que coas súas pequenas accións facilitan un ambiente educativo con calidade e harmonía, no que
os nosos fillos están a medrar. Neste traballo realizamos as nosas actividades entre outras:
Aula de familias: continuamos acercando aos pais a novos métodos innovadores
para axudarnos a xestionar a educación dos nosos fillos de modo creativo,
incluiente e innovador. Falamos da xestión de emocións, de como
comunicarnos cos nosos fillos adolecentes, como educar en positivo, así como
outras moitas charlas e actividades que fan da aula de familias un lugar de
reflexión e crecemento como persoas e como pais.
Actividades en familia: compartimos “entroido”, “magostos” e para cerrar o
curso, unha cita anual para celebrar o fin de curso no día da familia,
coñecernos e afianzar lazos entre todos os membros desta comunidade.
Animamos a todos a acompañarnos nas próximas citas, nas que nos reunimos
máis de 200 persoas, con ganas de compartir cultura, actividades divertidas e
de facer comunidade.
Actividades cos estudantes: continuamos co clube de lectura, tamén para
adultos este ano coa visita de Manuel Gago, así como con actividades de
contacontos, desenvolvemento de hábitos de lectura e o afianzamento da
biblioteca. Este curso, ademais, acercamos actividades innovadoras ás aulas.
O taller de Desing Thinking que tiveron os rapaces de cuarto da ESO
permitiunos acercar aos estudantes os retos de desenvolver un proxecto
innovador nun contexto social, axudando a descubrir creativas e innovadoras
ideas para xerar mellor calidade de vida entre os nosos maiores. Este ano
arranacamos tamén cunha nova experiencia, colaboramos co colexio nas
Xornadas de Orientación, as que nos permitiron acercar aos alumnos de primero
e segundo de bachalerato a profesionais de distintas ramas e ámbitos, abrindo
novos camiños e permitindo romper algúns tabús e barreiras, acercándonos ás
profesións que desexamos desenvolver no futuro, profesións que constituirán o
noso medio de vida e por tanto as que determinarán a nosa satisfacción coa vida.
Trátase polo tanto de pensar mais aló da caixa, sair dos nosos círculos de
confort e reflexionar sobre o noso futuro antes de tomar decisións importantes
que poden condicionalo. En resumo, traballamos duro para lograr acercar a pais,
nais e alumnado as vanguardias e innovacións educativas que nos axudarán a
entender o mundo no cal os nosos fillos e fillas lles tocará xestionar as súas vidas,
personais e profesionais.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
Curso 16/17
ANPA SOLIDARIA
●
●
●
●

A Caixa Solidaria (Caritas)
O Bocata Solidario (Proyde)
Apoio a Pastoral
Colaboración co Torneo solidario de Padel

ANPA E FAMILIAS

Magosto

Bocata solidario

ANPA E ALUMN@S

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Banco de Libros de Lectura
Xornadas de orientación pofesional
Día da Familia. Roteiro literario por Compostela
Obradoiros
de emprendemento (ESO)
Celbración do Antroido
Sesións de Design thinking (Eso-Bach)
Magosto
Obradoiro
de técnica audiovisual (Eso e Bach)
Club de Lectura para adultos Tragaluz
Espectáculo de iniciación á opera (Primaria e Infantil)
Grabación dos Festivais de Nadal
Contacontos con Celso Fernández sanmartín (Primaria)
Grabación do Festival de Sar
Premios do Festival de Sar
Grabación dos Francars
Certames Literarios en Lingua Galega e Castelá
Grabación do Festival de Danza Galega
Festas
colexiais: xogolandia e troulada de animais
Concurso de Tortas
Premios actividades extraescolares
Cursos de Confección e de Costura
Recreos Deportivos
Envíos Boletíns Dixitais
Nadal en Educación Infantil
Curso de Pilates
Certame de Artes Plásticas
Aula de Familias
Certame de Baile Moderno
Concurso
Tortas

Aprendendo
A Educar

Día da Familia

ANPA E COLEXIO
Encontros coa Dirección e representación no Consello Escolar
Colaboración con Club Deportivo, Biblioteca, Pastoral e Proyde
Seguimento de servizos extracolexiais
Programa colecamiños

Taller
Audiovisual

Caixa Solidaria

Cursos pais e nais

Colecamiños
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Comunicate eficazMente

Disciplina Positiva
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