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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 para compartir un pouco da vida que vivimos e compartimos educadores,
alumnos e familias este curso. EIDOS sempre esperta en nós un sorriso xa que con
ela volvemos a recordar (pasar de novo polo corazón) o que vivimos, sentimos e
aprendemos neste curso escolar que foi moito e bo.
O lema deste ano académico xirou entorno á LEDICIA. Ao longo dos últimos anos
fomos tomando referencias nos valores do noso carácter propio para o noso lema
anual. Desta volta, non embargante, proxectamos algo diferente. Se miramos a orixe
e o significado da palabra ledicia descubrimos que deriva do latín “alacer, alacris”
que significa vivo e animado. É un sentimento grato e vivo que adoita manifestarse
con signos exteriores, palabras, xestos ou actos cos que expresamos o xúbilo.
É un estado interior fresco e luminoso que nace no noso interior e que fai que del
broten palabras, actitudes, xestos de fraternidade, proximidade a quen máis precisa. Unha ledicia que fomos intentando
manifestar nas clases, nas titorías, nas convivencias, nos festivais, no voluntariado, nos grupos cristiáns, nas saídas culturais,
nas reunións... e a través de toda esta VIDA COMPARTIDA buscar e facer posible a ledicia no alumno, no educador, na
familia, A TÚA LEDICIA A MIÑA. Dando é como recibimos o cento por un. Se o comparamos cun móbil ou tablet ao que
lle tiveramos que instalar aplicacións para que nos sexa útil pois o que intentamos “instalar” este curso foi a aplicación da
ilusión, dos proxectos comúns, da responsabilidade, dos soños, do sorriso, da axuda, da fraternidade, da fe, da amizade...
O curso que vén imos celebrar os 300 anos do pasamento de San Xoán Bautista de la Salle e nesta gran tradición lasaliana
sempre pretendemos “gañar os corazóns” dos alumnos con afecto. La Salle adoitaba falarlles aos educadores e aos irmáns
en termos de “firmeza” e “tenrura” cando compartía con eles a súa reflexión de como tiñan que ensinar. Falar de tenrura
naqueles tempos era case contracultural e ata revolucionario e hoxe en día coido que tamén é un gran reto, un gran desafío
como educadores. Para educar na ledicia o primeiro e o máis importante e vivila para logo compartila. Contaxiar é quizais
a mellor palabra para definir a tarefa prioritaria que nos demos como educadores, contaxiar un estilo de vivir e de mirar o
que nos rodea.
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Mirade cantos espazos, cantos contextos de ledicia vivida e compartida fomos xerando entre todos: a campaña de Nadal,
o proxecto Hara, o emocionante acto que tivemos con Special Olympics no cal os alumnos e alumnas de bacharelato foron
organizadores da entrega de premios que esta asociación ten cada ano. Os nosos alumnos foron voluntarios tamén durante
todo o ano en distintas actividades desta asociación, de Amnistía Internacional e da Rede de Centros Escolares Solidarios.
Todo o colexio e as familias volcáronse no proxecto de Proyde deste ano en Togo, o bocata solidario, a tenda de Comercio
Xusto, Salle Xove, o compromiso co traballo académico dos nosos alumnos, o esforzo de organizar os intercambios
lingüísticos a Nantes, Munich, París, as saídas e viaxes culturais, os espazos de formación e de compartir experiencia que
se xeraron a raíz da iniciativa Aula de Familias promovida pola Anpa e o Colexio... parabéns a todos por facer posíbel unha
vida tan boa e multicolor para todos. Así se constrúe colexio e así imos creando un contorno axeitado para que os nosos
alumnos poidan madurar e medrar na difícil arte de convivir cos outros.
Disque 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, polo voso bo facer e porque sen vós nada do que imos ver nas seguintes páxinas sería posible,
¡¡¡GRAZAS!!! E aínda teño un GRAZAS, mais grande se cabe, por todo o que me axudastes e me animastes no servizo da
dirección nos últimos 6 cursos que agora toca a súa fin. Foi unha honra poder acompañarvos desde a dirección e VIVIR e
COÑECER desde outra perspectiva a inmensa riqueza que temos como comunidade educativa onde todos aportamos e
sumamos o que boamente podemos levando a cambio moito máis do que inicialmente demos en forma de aprendizaxe,
experiencia, cariño, respecto, humanidade... TODO POR AMOR aos nenos e nenas que son o noso maior tesouro.
Aquí tedes a EIDOS, feita con todo agarimo e con toda ilusión que se pode poñer. Son moitas, como xa dixen, as persoas
(profesores, pais e alumnos) que participaron na elaboración deste novo número, grazas a todos e cada un deles por facer
realidade este proxecto que se chama EIDOS.
Quero rematar desexándovos que o pasedes ben con ela, cos seus textos, coas súas fotos, co seu espírito. Ábrea, pasa as
súas páxinas, mira e lembra, búscate nas fotos e volve a 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 como soñara o noso fundador,
Xoán Bautista de la Salle.
FELIZ DESCANSO A TODOS!

Mª del Mar Fernández
Directora
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F

inalizado o prazo de entrega dos traballos presentados
a este concurso na súa primeira edición, contamos con
dous traballos, polo que o xurado decidiu a publicación
deles tanto na páxina web do colexio como na revista
EIDOS.

TODOS

TUS MINUTOS DE FELICIDAD SON EN REALIDAD LOS MÍOS

IR.SALVADORFERNÁNDEZ

47ANOSDEDICADOSÁNENEZCOMPOSTELÁ

A

ló polo 18 de agosto de 1971 chantou as súas raíces
no colexio La Salle un asturiano forte e rexo, co vigor dos
seus 43 anos. Chegaba a Compostela cun feixe de ilusións
e cargado de proxectos educativos, porque o seu sempre
foi o contacto cos nenos na clase, nos patios, nas diversas
actividades escolares e extraescolares.

durante unha semana os alumnos que ían a Manzaneda para
iniciarse na arte de esquiar. Outra das súas actividades, xunto
co profesor Xosé Manuel Baña foi a preparación durante
varios anos das Primeiras Comuñóns con grupos de mais dun
cento de alumnos do colexio e de fóra, que logo a facían no
centro, en varios grupos e nas parroquias.

Quen lle ía dicir ao noso amigo que en Santiago ía botar
outros 47 ata cumprir os 90! Estamos a falar do Irmán
Salvador Fernández Gutiérrez. Durante anos e anos, nas
súas clases de 3º e 4º de Educación Primaria impartiu a
docencia, como intelixente e experimentado mestre, a
centos de nenos e nenas, que levaron o seu selo e gozaron
da súa pedagoxía e sabedoría.

Ao longo da súa vida docente, fomentou a convivencia e
simpatía entre o profesorado, gustaba de ver os compañeiros
gozar de animados encontros, algunhas veces rematados
saboreando un carneiro ao espeto, arte na que era un
consumado esperto.

No curso 1972, ao ano de estadía no colexio, xa recibiu
o encargo da Xefatura da Sesión e do control dos
autobuses, encargo este último que desempeñou ata hai
uns anos. Durante 4 anos, de 1983 ata 1986 acompañou

Xa xubilado, pero aínda rexo, e cheo de méritos e de simpatía
entre o profesorado, alumnos pequenos e familias, o día 18 de
abril pasou a páxina do seu 90 aniversario o “avó do colexio”
-para os pequechos do centro- e recibiu a gratitude e o
agarimo de todo o Claustro de profesores.
Grazas Ir. Salvador!

A

DE
comeerrr... Se oye desde la cocina.

-Abuelo, dame la mano que te ayudo a levantarte.
«¿Abuelo? Quién sera esta niña... », piensa el anciano mientras
tiende la mano a la niña que le espera sonriente. «Pobrecita,
cree que yo soy su abuelo».
-Oiga, señora, ayude esta niña que está perdida. Cree que
soy su abuelo y yo no tengo nietas. Ayúdele a buscar a sus
padres.
-Ya, papa. Venga, no se preocupe. Dele la mano y venga a la
mesa que vamos a comer. Ya le he puesto las lentejas en el
plato para que se le vayan enfriando.
-¿Papa?... Esta juventud está loca. -piensa en alto el anciano-.
Pago un dineral en esta residencia y me tratan como si fuera
parte de su familia... Lo que hay que ver. Lentejas... Yo no
como lentejas. Se lo he dicho un millón de veces.
-Como que no, si es su plato favorito.
-Que yo no como lentejas, nunca, le digo. Comí tantas en el
cuartel que no quiero volver a oí hablar de ellas. Hágame unos
huevos con patatas fritas y no se hable más.
La madre pone los ojos en blanco y sigue con la rutina. -Nena,
coge el cojín al abuelo para que este cómodo, sino luego le
duelen las piernas -pide a su hija.
El anciano mira de nuevo a la niña desconcertado, con recelo,
ante tanta amabilidad y cariño, pero en realidad no le parece
mal, porque la chiquilla le gusta y parece buena chica. Se
deja ayudar mientras la pequeña lo sienta con delicadeza a la
mesa, mulliéndole el cojín para que este cómodo. EN el fondo
le gusta que le cuiden y sentirse querido.
Luego, la niña se acerca a la cocina con su madre ya solas las
dos, comentan:
-Mama, ¿alguna vez el abuelo volverá a reconocerme? Le echo
de menos. Quiero decir... Sé que está aquí pero es coma si no
estuviera en realidad, porque no sabe ni quien soy. Echo de
menos que me cuente sus aventuras de cuando era joven, que
me acaricie el pelo como antes, echo de menos su sonrisa,...
echo de menos que me reconozca.
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Felicitamos a ámbalas dúas pola súa presentación e pola
calidade dos traballos, e esperamos que en sucesivas
convocatorias a participación sexa máis numerosa e que
moitas máis persoas se animen a compartir connosco as súas
dotes literarias. Noraboa e grazas!

MARÍA J. CASTRO GIGIREY

-Lo sé amor, yo también, pero ya sabes que el Alzheimer es
así. Nos arrebata lo mejor: Su propio yo. ¿Te acuerdas cuando
depequeña te decía que habría situaciones en la vida en la que
tendrás mucho que dar sin recibir nada a cambio? Pues esta
es una de esas situaciones. Debes tener paciencia y esforzarte
coma lo haces. Y sobre todo, tenemos que estar unidas y
ayudarnos entre nosotras. Cuando una se venga abajo, la otra
debe ayudarla a levantarse de nuevo. ¿De acuerdo? Recuerda
que el amor puede con todo, incluso con la “desmemoria”.
-Claro- afirma la pequeña tímidamente, porque en en realidad,
no está muy segura de estar haciéndolo bien--.
-Eli, si el abuelo “estuviera” te lo daría todo, ya lo sabes. Pero
lo tiene “secuestrado” la enfermedad -insiste la madre-.
-¡Señoraaaa...!- les interrumpe el abuelo desde el comedor-.
No me gustan las lentejas, no me gustaron nunca. Y a la niña
tampoco. Prepárenos unos huevos que está muy flaca y debe
tener hambre, a la pobre no le deben dar de comer.
-Papá, por favor, ahora no me voy a poner a cocinar de nuevo
-suplica la madre con desesperación-.
-Mamá, -interviene Elisa- no nos cuesta nada. Yo pelare las
patatas. Será un minuto.
-Eso, ¿qué le cuesta? -apuntilla de nuevo el desde el comedor-.
Niñaa, ¿te gustan las huevos? Tienes que comer más que estás
muy flaca. Ya hablaré yo con tu madre de la alimentación
porque es fundamental para estar sano.
A Elisa se le escapa una carcajada y le acaricia la mano. Sabe
que en el fondo, su abuelo está ahí, agazapado, escondido,
queriéndole,... y el/a espera. Entre tanto la madre farfulla entre
dientes que le consienten demasiado y que cumplirle todos
las caprichos, a pesar de todo, no está bien pero la chiquilla
se levanta hasta la cocina y le dice a su madre que no es
capricho si no es consentido y que el abuelo en realidad no es
consciente de lo que pide.
-Niñaaaa... -se vuelve a oír desde el comedor-. ¿Cómo es tu
nombre?
-Elisa
-Elisa... -repite el anciano-. Yo conocí una Elisa, pero no
recuerdo ahora de que.. ni donde... no soy capaz de ver su
cara pero... recuerdo ese nombre. Eres muy bonita. Un poco
flaca pero muy bonita. Y pareces linda par dentro y eso es lo
único que importa ¿No tienes colegio?

EIDOS
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-Si claro, pero hoy estoy aquí, contigo.
-Ah, ¿como esos días que el colegio as obliga a visitar a las
ancianos de las residencias?
-Bueno... más o menos.
-Dime, Elisa. ¿Eres feliz?- pregunta el anciano sin venir a cuento,
coma hace normalmente desde hace algún tiempo-.
-Sí. Mucho. Aunque a veces echo de menos a mi abuelo.
-Ah ... par eso me llamas abuelo a mí. Está bien, no te preocupes.
Puedes hacerlo, no me importa. Aunque yo no tengo nietos, a
todos las viejos nos gusta que nos consideren un poco abuelos.
Y dime, tu abuelo ¿murió?
-No. Solo que a veces, va y viene. Pasa largas temporadas
“secuestrado”
-Anda.... Menuda familia más rara tienes. A tu abuelo lo secuestran
par temporadas, tu madre cree que yo soy su padre,... Menuda
familia rara sois, jajaja -ríe el abuelo a carcajada limpia-.

pero sabe que no tiene mucho tiempo antes de que “quede
secuestrado de nuevo por el Alzheimer, así que le lanza la
pregunta directamente.

Pasa el rato y nadie dice nada, cada uno con sus pensamientos
y sus tareas dejan que el silencio ronde a sus anchas par la
estancia. De repente, el abuelo comienza a devorar la comida
ya casi fría.

Elisa tiene que irse al cole, pero desea con todo su corazón
que su abuelo “esté” cuando ella regrese.

-Están buenas estas lentejas- dice sin más, dejando de la madre
sin habla en la cocina. Su cara es un poema. Se queda paralizada
con la espumadera en el aire repleta de patatas mientras suspira
profundamente-.
-Me las comeré yo -grita la pequeña desde el comedor-. No te
enfades mama.
-Dios mío, dame paciencia...- Protesta ella en bajito para que no
la oigan.
Está cansada de tantos desaires y cambios de humor de su
padre, pero se convence una y otra vez de que nadie tiene la
culpa, y menos el anciano. El Alzheimer es una enfermedad dura
y acaparadora que se extiende coma una sombra par la felicidad
de las familias, rompiéndola en miles de trocitos imposibles de
recomponer.
Elisa se levanta de nuevo hasta la cocina y mira a su madre.
-Sabes que si estuviera bien nunca te haría esto, ¿ verdad? El
abuelo es un caballero.
-Lo sé, cariño... lo sé. Pero a veces cuesta tanto… No importa, las
comeremos nosotras -afirma la madre sonriendo por fin-.
Como cuando el sol brilla de repente en media de las nubes
en un día gris y lluvioso, iluminándolo todo par unos segundos,
desde el comedor, el abuelo grita el nombre de su nieta con
cariño y memoria.
-Elisa,... ¿me pones un poco de agua amor?
-Abuelooooo... estas aquí....
-Claro, ¿dónde quieres que vaya? ¿No comes? ¿Hoy no tienes
cole?- brotan las preguntas todas seguidas coma si la niña acabase
de llegar de la calle y el abuelo la viese par primera vez en el día-.
-Si. Me iré en un rato.
Elisa está acostumbrada a no sorprenderse de este tipo de
cambios y a contestar a las preguntas absurdas una y otra vez
si fuera preciso, con naturalidad, siguiéndole la corriente a su
abuelo para que no se sienta incómodo ni le invada la tristeza,
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-Abuelo... ¿eres feliz?
En la cocina se oye un sollozo de la madre, pero nadie le
presta atenci6n porque tanto Elisa coma el abuelo están
concentrados con la mirada fija el uno en el otro.
-Mucha, Eli. Soy muy feliz, y cuando te veo más. Me gusta
estar contigo. Eres mi felicidad. Se me ilumina la vida cuando
me sonríes.
-Gracias- dice Elisa dándole un fuerte e interminable abrazo-.
Y tú la mía abuelo. Tus minutos de felicidad, son en realidad
las míos y los más grandes que tengo. Te quiero.

MAÑANA DE MARÍA JUSTY CAMPO

H

oy es un día cualquiera
pero mañana...
pondré en mis labios
la mejor sonrisa
e iré a buscarte,
estrechare tu mano,
compartiré contigo
mi comida.
Hoy es un día cualquiera
pero mañana...
saldré a amarrar
tu barca al puerto,
te prestaré
mi abrigo,
mi paraguas,
y te cobijaré
bajo mi techo.

O

Irmán Robert Schieler FSC,
Superior Xeneral dos Irmáns de La
Salle é norteamericano e foi elixido
o 20 de maio de 2014 como o 27
sucesor de san Xoán Bautista de La
Salle.
No pasado mes de abril estivo
visitando
o
Distrito
ARLEP
(Agrupación Lasaliana de España e
Portugal) que comprende todas as

Na súa disertación en inglés, pero con tradución simultánea,
o Ir. Robert fixo un repaso dos temas aos que dedica maior
atención.
• Asociación: formación e atención
especialmente para aqueles disposto
compromiso educativo cristián.

ao profesorado,
para un maior

• Comunidade relixiosa: onde vivimos e poñemos de manifesto
a fraternidade, congregados no nome de Xesús, que está no
medio de nós.

comunidades La Salle de España e Portugal. O Distrito
ARLEP forma parte da Rexión Lasaliana Europa-Mediterráneo
(RELEM), unha das cinco en que se divide o Instituto La Salle.
Por razóns de tempo só puido estar na nosa Zona, centrada
en Valladolid, 3 días: 17, 18 e 19 de abril.

• Misión: xa que temos que ir máis alén das nosas fronteiras
para levar a Boa Nova e a educación humana e cristiá á nenez
e mocidade, especialmente os pobres.

O Acto central da visita tivo lugar en Valladolid a tarde do día
18. Tivemos a sorte de poder participar, saudalo e conversar
un momentiño con el os Irmáns Justino e o que escribe, como
representantes desta comunidade. Fixémoslle unha especial
invitación para visitar Santiago de Compostela do vindeiro
Ano Santo Xacobeo de 2021.

Comentou que A Santa Sé declarou o ano 2019 como ano
xubilar, en honra do 300 aniversario da morte de san Xoán
Bautista de La Salle. Comezará o 17 de novembro de 2018 e
concluirá o 31 de decembro de 2019.

O Encontro comezou cunhas palabras de Benvida polo
representante da Zona, o Irmán Esteban de Vega, que
agradeceu a súa presenza, motivo de ledicia e alento para
todos os Irmáns que traballan directamente na acción
educativa e tamén para aqueles xubilados que fan labor de
colaboración nos centros ou están imposibilitados nos centros
de maiores.

A Comunidade La Salle do colexio está formada, neste
curso, polos Irmáns: Jesús Martín, Manolo Carreira, Justino
Fernández, Joaquim Souto, Salvador Gutiérrez, Xosé Fco.
Reboiras, Iván González, José Moradillo, e Claudio Jimeno, .
Ir. Xosé Fco. Reboiras

Hoy es un día cualquiera
pero mañana...
te curaré con mimo
las heridas,
escucharé tus sueños,
tus recuerdos,
y aprenderemos
a vivir en armonía.
Y tenderemos puentes
entre hermanos,
dejaremos las puertas
sin candados,
construiremos unidos
pueblos nuevos,
forjados con verdad,
amor y empeño.
Hoy no es un día cualquiera,
Hoy es Mañana.

“A ledicia do mundo é breve, a daqueles que serven a Deus, non terá fin”
(SXB de la Salle)

EIDOS
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UNHAVIVENCIA

EDUCATIVAEINTEGRAL
FORMACIÓNDIRECTIVOSGRIÑÓN2018

D

ende que iniciei a miña vida laboral hai 30 anos neste
centro, asistín a un sen fin de cursos de formación que sempre
(ou case sempre) me foron de moita utilidade para a miña
labor como profesora de educación infantil. Pero o curso no
que participei este ano non tiña nada que ver con calquera dos
anteriores. De entrada o título impoñía un pouco de respecto
“Programa Superior en Dirección de Centros Educativos”, así
como o feito de estar tanto tempo lonxe da familia, que era
algo que tamén me preocupaba. Pero ao mesmo tempo sentía
unha gran ilusión e impaciencia por empezar canto antes esta
nova aventura, porque así foi como vivín as catro semanas
de estancia en Griñón, como unha aventura que emprendía
eu soa, sen coñecer a ninguén, pero coa seguridade de que
ía atopar compañeiros cos que de entrada, xa tiña algo en
común LA SALLE.
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O curso estaba estruturado en dous módulos de dúas semanas
cada un, e realizouse no Colexio La Salle de Griñón en Madrid.
O obxectivo principal de esta formación é dotar aos
participantes das estratexias necesarias para asumir as
funcións e responsabilidades propias dun posto directivo,
así como aportar as ferramentas de xestión necesarias para
unha toma de decisións con criterio, sempre fieis co ideario dá
institución á que pertencemos.

“Se te atreves a ensinar, non deixes de aprender”
(John Cotton)

En total foron 138 horas presenciais, complementadas cos
traballos e proxectos en equipo que realizamos fora das horas
de formación. Aínda que a auténtica fonte de aprendizaxe
foi a experiencia de poder compartir tantas horas cos 35
compañeiros, procedentes de todos os sectores que forman

o noso distrito ARLEP, intercambiando experiencias que
cada un de nós aportabamos dende lugares moi diferentes
e con realidades tamén moi diversas, pois todas as etapas
educativas tiñan a súa representación en algún de nós. Por riba
de toda esta diversidade da que falo, estaba un sentimento
compartido de pertenza a un mesmo Proxecto Común, o que
no seu día iniciou o noso fundador San Xoán Bautista de La
Salle.

Pero non foi todo estudo e formación, tamén tivemos moitos
momentos de diversión, deportes, excursións, celebracións,
ceas.... e sobre todo moitas risas compartidas e un gran
cariño que foi medrando entre nos día a día, ata que unha vez
rematado o curso formabamos entre os 36 unha gran familia,
na que adoptamos sen lugar a dúbidas aos irmáns Rufino e
Juan Antonio que lograron dende o primeiro momento que
nos sentíramos na nosa casa.

Foi todo un honor poder contar con profesionais do máis alto
nivel (moitos de eles pertencentes o ”La Salle International
Graduate School”) para impartirnos a formación que foi tan
ampla e variada como o demostran os seguintes exemplos de
temas que tratamos: Innovación educativa e cambio, Desing
Thinking, Marketing educativo, Comunicación, Liderazgo,
Calidade, Xestión económica, Lexislación laboral, Compliance,
Proxecto de dirección, Coidado de un mesmo...

Non podo rematar sen dar as grazas á Institución por facerme
este regalo que sen dúbida formará parte das experiencias
máis enriquecedoras da miña vida, e non falo a nivel
profesional, que si o é, se non a nivel persoal.
Sita Sanmartín
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XXIXCERTAMEDE

ABIBLIOTECA

ARTESPLÁSTICAS

CENTRO DE RECURSOS IR. FERNANDO DIÉGUEZ

NOVOSMUNDOSDECREATIVIDADE

E

ste curso na biblioteca fixemos moitas cousas, unhas
divertidas, outras máis serias, unhas máis tolas, outras máis
tranquilas. Ademais de traballar, cada un nas súas cousas, que
se deberes, traballos, proxectos, etc., tamén gozamos facendo
talleres: En novembro descubrimos o Samaín e por qué as
cabazas decoran este día. Outro día, coñecemos ao Principiño
e construímos distintos avións, uns que voaban moito, outros
que facían círculos e outros que non voaban nada, ja, ja, ja.
Houbo días máis tranquilos, nos que simplemente debuxamos
ou coloreamos, porque nos encanta colorear, é tan relaxante…
E outros para pensar, como o día da paz ou o día da amizade,
que para demostrala fixemos un cartón con moitos corazóns e
abrazos, e tamén unha pomba de papel que nos saíu moi ben.
E así, traballando, aprendendo e pasándoo ben chegamos
ao final deste curso, un pouco tristes polos que se van pero
desexando coñecer aos que virán.
Sonia Vega

N

o mes de maio fixeronse entrega dos premios do XXIX Certame de
Artes Plásticas expostas durante a XXIX Exposición de Artes Plásticas
celebrada durante a semana das festas colexiais. Este ano expuxéronse
obras de diferentes ilustradores e ilustradoras da colección de El Patito
Editorial xunto con máis de 100 obras de alumnos de infantil, primaria,
secundaria, bacharelato e achegados ao colexio.
Parabéns para todos os participantes e a comezar coas novas obras para a
próxima exposición.

PREMIOSDOXURADO
• Categoría de Infantil e Primaria
Pablo Boquete
5 anos B
Manuel		
5 anos B
Daniela Suárez
3 anos A
Santi Zambrano
3º C
Adriana Fernández
5º C
Diego Castro		
2º B
• Categoría de Secundaria
Dahiala Salabarría
4º C
Inés Torres		
4º A
Alicia Castelo		
4º A
• Categoría Bacharelato e achegados
Patricia Fuentes
2º A
Paula Suárez		
1º A
Clara Torres		
Exalumna
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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 que foron
quen de situar a nosa literatura no plano de recoñecemento
do que goza na actualidade.
Convócannos este ano centos de persoas que dedicaron a súa
vida á difusión da cultura galega e, entre elas, destacamos a
Rosalía de Castro alicerce desta efeméride. Nestas Letras do
18 a homenaxeada é María Victoria Moreno Mázquez, persoa
polifacética; moi comprometida con Galicia e co galego e,
sobre todo, coa súa difusion; non sendo galega de nacemento
pero si por convicción. Ela mesma afirmaba reiteramente:
“a miña relación con Galicia e a miña opción pola lingua é
simplemente unha historia de amor”.

Acompañounos na celebración a escritora Ledicia Costas,
autora de Recinto gris, O corazón de Xúpiter, Jules Verne e
a vida secreta das mulleres planta ou Escarlatina, a cociñeira
defunta; entre outras. Ten no seu haber o Premio Lazarillo en
dúas ocasións, o premio Merlín, o Premio Nacional de Literatura
Xuvenil, ten obras incluídas na listaxe de recoñecemento
internacional IBBY e outros moitos que a identifican como
autora de prestixio e mérito na lingua de noso.
Ela goza coas historias de meigas, de mortos e tamén de
pantasmas, historias ben apegadas á tradición da nosa
terra. Contounos varias anécdotas que lle aconteceron coa
xuventude que le as súas historias, algunhas ben simpáticas
que tiñan relación con esas afeccións. Rematou a súa
intervención destacando a importancia dos sentimentos nas
persoas e sobre todo o coñecemento que temos delas. Foi
nese momento cando nos explicou a importancia que tivo
para ela a lectura da novela Anagnórise de María Victoria
Moreno. Ledicia Costas dálle sentido á tarefa e traxectoria de
María Victoria Moreno, porque a autora á que lle dedicamos
este ano As Nosas Letras comezou un camiño que Ledicia
Costas consolida e internacionaliza, levando a súa obra,
escrita orixinalmente en galego, ao público doutras linguas e
doutros ámbitos xeográficos.
Os verdadeiros protagonistas nesta celebración son os
alumnos que están sempre dispostos e ilusionados con
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calquera tarefa que lle encomendemos: Marcos Clemente
deseñou o cartel para convocar o XXXVI Certame Literario,
un grupo de voluntarios (Laura Domínguez, Ismael Villar,
Carmen López, Elia Rosón, Enma Sánchez, Carmen Varela,
Candela Bengoa, Lía Fernández, Raquel Matalobos e Raúl
Mateo) colaborou debuxando as portadas das obras de María
Victoria para o decorado do Teatro, Javier García presentou
a Ledicia Costas e Andrés Collantes fixo unha magnífica
declamación do poema de María Victoria Moreno titulado “Xa
non teño medo”. Ademais os alumnos Xián Domínguez, Alma
Mariño, Ada Quintela, Paula Rial; Sofía López, Óscar Míguez,
Martín Otero, Alejandra Porto; Martín Cabaleiro, Martín García,
Miguel Piñón e Alejandro Rodríguez, acompañados por María
Noya na pandeireta, Alex Iglesias na guitarra e Hugo Sanjiao
na frauta, deleitáronnos cunha interpretación musical de
cantigas dos Maios a ritmo de rap, proxecto dirixido polos
profesores Leticia Lorenzo e Julio Lens.

Evidentemente a parte máis agardada e a máis grata para
os alumnos foi a entrega dos premios da XXXVI edición do
Certame Literario. A participación do alumnado foi excelente,
presentando un total de 163 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 Mamá presentado
por Cataruxa escrito por Raquel Soto Sánchez.
• Primeiro premio para o texto titulado Aventuras dun
detective novel presentado baixo o pseudónimo Caiber,
escrito por Rubén Gutiérrez López.
Categoría B (3º e 4º ESO)
• Segundo premio para os poemas titulados Páxinas perdidas
presentado baixo o pseudónimo de Parker escrito por
Teresa Xiaoyu Aboal Marqués.

• Primeiro premio para o texto Tras do espello presentado
por O vagalume escrito por Simón Rodríguez Franco.
Categoría A (1º e 2º Bach.)
• Segundo premio para o texto que leva por título Gris metal
presentado baixo o pseudónimo Proxector iluminado
escrito por Pablo Pérez Ferreiro.
• Primeiro premio para o texto titulado A chamada da morte
escrito baixo o pseudónimo Eusebio Quintás da autoría de
Abel Romero Lamas.
Parabéns aos premiados e ánimo aos que non puidestes
selo. Seguide creando porque xa sabedes “se non estamos
preparados para cometer erros, endexamais seremos capaces
de xermolar algo orixinal”.
Grazas a todos os que apoiades esta celebración cultural e
non esquecedes esa cita de Anagnórise que di: “as persoas
estamos feitas para levar adiante os proxectos máis fermosos”.
Departamento de Lingua Galega e Literatura

MESTRAESCRITORIAEDITORATRADUTORA

MARÍAVICTORIAMORENOMARQUEZ
Nada en Valencia de Alcántara (Cáceres) no ano 1939 e finada
en Pontevedra no 2005. A súa infancia pasouna entre Segovia
e Sepúlveda polos oficios dos seus proxenitores (avogado e
mestra). Con moitas dificultades e grazas a unha bolsa puido
estudar o bacharelato en Barcelona onde descobre O Quixote
e O Principiño e aprende catalán e francés. Posteriormente,
trasládase a Madrid para estudar Filoloxía Románica na
Universidade Complutense. Alí coñece José Luís LLacér co
que casará tras rematar a carreira e co que se trasladou a
Pontevedra ao ser contratado no Colexio da ONCE en 1963.
Imparte clase no Instituto Feminino e cando aproba as
oposicións (1965) é destinada ao Instituto Masculino de Lugo,
onde coñece a Xesús Alonso Montero que foi para ela “o seu
mestre”. En 1967 retorna a Pontevedra, impartindo lingua
castelán no Instituto Feminino. Dedicaba parte destas clases a
ensinar literatura galega, a pesar dos impedimentos do réxime
franquista. Colaborou nos anos oitenta na edición de libros
de texto en galego pola demanda que existía e a recente
implantación da lingua no ensino. Desde ese momento María
Victoria converteuse nunha activista a prol da lingua galega,
un compromiso vencellado ás reivindicacións de democracia
e xustiza social.
O ano 1973 convértese nunha data significativa na súa
traxectoria por varias razóns: Desde o punto de vista persoal,
inicia o proceso de adopción dos seus fillos, completado
formalmente en 1975. Ademais abre en Pontevedra a libraría
Xuntanza, onde se vendían libros prohibidos pola censura,
editados fóra de España; e publica o seu primeiro libro,
Mar adiante co que reivindica unha escola en contacto coa
natureza e na que reine o respecto e agarimo polos alumnos.
En 1979 conseguiu a praza de catedrática, con destino
no instituto de Ribadavia, pero solicitou a excedencia ata
1986 para poder seguir en Pontevedra, accedendo como

catedrática ó instituto de Vilalonga, en Sanxenxo. Adoitaba
chamarlle “cachorros” os alumnos porque tratábaos igual
que os seus cans, estes xogaban tamén con libros vellos.
Publica o que vai considerar o seu libro favorito, Leonardo e
os fontaneiros, onde amosa ao seu amor cara os animais e
co que gañou o terceiro premio do Barco de Vapor. Historia
que anos despois vai eloxiar Pedro Ferriol, capitán cubano da
mariña mercante, a través de cartas e que dará no futuro unha
relación amorosa entre eles, casando no 2003.
En 1988, Galaxia crea a colección Árbore de literatura infantil
que estivo dirixida por María Victoria Moreno entre outros.
Tiña como obxectivo dispoñer de literatura en galego para
todas as idades, dar visibilidade á escrita en Galicia, así como
publicar traducións ao galego de libros de calidade. Tamén
publica nese mesmo ano Anagnórise, novela de amor editada
unhas vinte veces e traducida ao catalán, castelán e vasco. Con
esta historia que relata a búsqueda da identidade consegue
entrar na lista de honor do IBBY no 1990.
En 1996 morreu o seu home, José Luis Llácer e en 1997 foi
diagnosticada de cancro de mama. Comezando a súa loita
contra a doenza ao mesmo tempo que se esforzaba por
continuar a súa vida, dando clase ata 2002, cando a súa
saúde a obrigou a xubilarse. Etapa vital na que escribe a
contrarreloxo. O libro co que conseguiu outro recoñecemento
foi coa publicación de Guedellas de seda e liño en 1999 ao
conseguir entrar na prestioxiosa lista White Ravens. Ademais,
deixounos un ensaio, Diario da luz e a sombra, onde recolleu
a súa experiencia coa enfermidade en clave de humor. No
2005, ano do seu falacemento, publícase Eu conto, ti cantas;
poemario para o público infantil e xuvenil que era o que ela
adoraba, vivía por e para eles tanto dentro como fóra das
aulas.
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FESTASCOLEXIAIS2018

#SOMOSDELASALLE
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Vémonos nas Festas 2019!
Ata o ano que ven!
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· De verdade, como pasa o tempo! Con estas entramos
na etapa á que hoxe despedimos neste salón de actos: as
medias, as ABAU, a Filosofía..., entraban novos conceptos
e novas expectativas, xa era hora de comezar a decidir a
nosa carreira!

DESPEDIDADA

PROMOCIÓN2018
o

18 de maio os alumnos de 2º de Bacharelato celebraron
a súa festa de graduación que comenzou cunha Eucaristía
na igrexa de Santa Clara e continuou no salón de actos do
colexio con dicursos dos pais, da Directora e do Padrino da
Promoción, profesor Cándido Casal, un referente no colexio.
Puidemos desfrutas da maravillosa actuación musical dos
alumnos Ana Relova e Miguel Caamaño interprentando El
Cisne de Saint-Saëns e, para sorpresa de todos os presentes,
a sintonía principal da serie de televisión Games of Thrones.
Proxección de vídeos, de fotos emotivas e incluso “sorpresa”
das que foran dúas das súas profesoras en Ed. Infantil: Alicia
López e Pili Castro ao mostrar pequenas obras de incalculable
valor realizadas polos finalistas na súa etapa máis temperá.
Así transcurriu a tarde ata que chegou a ansiada entrega
de becas e insignias aos alumnos finalistas. Sen dúbida, os
verdadeiros protagonistas.
Os delegados, Pablo Gondelle, Ana Castro, Martín Gamás, Rita
García e David Gago, compartiron lembranzas e vivencias en
nombre de todos eles
· Ola! Boas tardes benqueridos pais, nais, profesores alumnos
e demais familiares que estades presentes aquí hoxe. Poñemos
fin a unha gran etapa das nosas vidas, non só por tempo
senón tamén pola importancia que supón para nós.

· Tantos compañeiros, profesores, vivencias, sentimentos
compartidos durante todo este tempo. Lembrádesvos da
despedida de infantil cantando con Cristina? Pois agora
estamos aquí despedíndonos do colexio para sempre. Con
que cariño facíamos os agasallos para os nosos pais e nais
guiados por Cristina, Alicia e Pili ou mesmo Ana no San Jorge
ou Chus na Inmaculada.
· Estábamos cheos de medo cando pasamos a Primaria: novos
compañeiros, novos profesores, levar mochila a clase… Menos
mal que tiñamos o noso querido Pupi, que nos fixo máis
amena a chegada a esta nova etapa, que ben o pasabamos
nos diferentes festivais de Nadal, da danza ou ben das Letras
Galegas. Todos temos un gran recordo deste período que
culminou coa gran excursión a Asturias, a primera vez que
moitos de nós saiamos da casa sen a nosa familia.

· Aquí foi cando coñecemos a personaxes como Espartero,
Felipe V, Platón, Descartes, Le Chatelier… E moitos máis que
foron enchendo o noso bacharelato. Eles foron os principais
culpables dunha relación amor-odio con esas materias que
tanto tempo estivemos estudando.
· Esa relación amor-odio tamén a pasamos cos profesores
das diferentes clases, Primeiro, estivo marcado polo profesor
Antonio que nos deixou á metade do ano. Del só temos
palabras de agradecemento. É admirable o seu manexo da
pizarra dixital e do Geogebra!.
· As clases de Educación Física, que tanto botamos en falta
durante este curso, sempre terán un gran recordo en nós.
Tanto Hugo como Pablo Negreira fixeron que estiveramos
todo o día desexando que chegase a hora para poder
relaxarnos do agobio que producen as aulas.
· Eles mesmos, xunto con Luismi e Fernando, foron os
encargados de acompañarnos á ansiada excursión de Italia
¿lembrádesvos como Luismi nos sacaba as fotos no autobús
mentres dormiamos?

· Obviamente todos recordaremos esta excursión, o Vaticano,
o Colosseo, os canais de Venecia, as batallas de Trap no hotel…
Se ata viñeron Negreira e Fer a ver tal espectáculo!
· Sen dúbida, esta excursión foi o gran momento, ata hoxe, do
bacharelato. Os sitios preciosos que vimos, todo iso unido ao
bo ambiente e convivencia durante esta semana.
· Quen nos diría fai uns meses que chegariamos aquí sans e
salvos! Cando os profesores comezaron a falarnos de todo o
temario que tiñamos que dar, do duro e curto quen ía ser o
curso; excepto Feijoó, que para el todo o que preguntaban na
selectividade era unha chorrada.
· Chámalle X ou chámalle Y. Recórdaste Pablo de cando
Magali che preguntou: sabes o que é a corbata colombiana?
Que paciencia tivo sempre con nós.
· Paciencia si que tiña que ter Mónica cos ordenadores, non
había un que se lle resistise vivo! Unhas clases con Picola non
lle viñan nada mal. Pero non te preocupes Mónica, a verdade
é que se facía falta deixabas a Platón de lado para escoitarnos!
· Non nos esquezamos de traballar cas mans, como ben di
o noso querido profesor Manu. Ademáis, diso si que non
nos imos esquecer cos exames de Xabier Limia, onde todos
tiñamos que pinchar dende A ata B.

· E que pasa cós que entramos na ESO? Víñamos cunha
mestura de medo e ilusión, non sabíamos con que nos íamos
a atopar aquí. Novo colexio, novos profesores, novos amigos…
Algúns lembramos as clases extra de Matemáticas as 8:30 co
Ir. Moradillo ou Graciano ou mesmo as cinco corenta.
· Pero logo de moitos castigos e tamén de moitas alegrías,
chegou por fin a nosa esperada excursión de Manzaneda.
Quen non recorda o rocódromo, a discoteca, a piscina, a
neve…? Ou as aparicións sorpresas de Nataly e Ramón nas
nosas habitacións, grazas ás súas tarxetas máxicas que abrían
todas as portas.
· En 3º da ESO entramos na famosa idade do pavo tan pouco
esperada polos nosos familiares. Deste curso temos a gran
lembranza do noso padriño de promoción, Cándido, ninguén
vai poder esquecer os millóns de esquemiñas que fixemos
neste curso, como tampouco esqueceremos os cantos de
primeiro hora se chegabamos tarde á clase.
· A nosa etapa de Secundaria rematou cun curso que
todos lembramos con moito aprezo. Deste ano temos o
intercambio a París, e a gran excursión a Bujedo, da que
nunca esqueceremos a subida ao monte cos chistes de Suso
e as súas posteriores broncas na habitación dos homes que
nos deixaba quedos coma unha estaca.
· Iván Díaz sabe do que falamos. “O vasco” que se perdeu en
Bilbao.
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· Con Gustavo non fomos da A a B, senón do tema 1 ao 21
nun abrir e pechar de ollos, e iso que nos queixabamos de
que iamos demasiado lentos!. Por outra banda, Rilo deunos
unhas clases da vida que nunca esqueceremos, dende logo
non foron charlas baladíes!.
· Pobre Magdalena! Os enfados que tiña que soportar por
parte de alumnos como Adrián Otero, Martín Suarez ou as
15 persoas que chegaban tarde e non podían escoitar as súas
características reflexións da mañá. Era para darlle un premio
á paciencia!. Tamén grazas a profesora Ana polo traballo que
pasa cos Franscars e a súa preparación para mostrar sorpresa
cando lle dan un ramo de flores na gala ano si e ano tamén.
· Nós si que tiñamos que traballar en Inglés para non conseguir
negativos, e aínda máis para poder aprobar algún listening,
os que para María eran very easy. O que si que nos gustaba
escoitar eran as historias de Raquel de cando ía facer cursos
a Valladolid ou Madrid. Co que nos contaba era como se
nós estivésemos alí! Tamén cabe destacar os seus ánimos
decíndonos que este verán ía ser o mellor das nosas vidas,
como foi o seu.
· Este marabilloso colexio que nos acolleu a algúns dende
que tiñamos tres anos, foron moitas as horas que chegamos
a pasar nestas aulas. Queriamos dar as grazas a todas as
persoas que fixeron posible a nosa educación.
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· Aínda nos lembramos Pablo, RIta e mais eu do primeiro día de
clase. Gustaríanos agradecer a todos os nosos compañeiros
que non soamente foron e son amigos, senón que xa son
parte da nosa vida e familia logo destes 15 anos.
· Tamén nos lembramos Ana e eu da nosa chegada a este
colexio. Dar as grazas a todas as persoas que nos arrouparon
na nosa entrada é pouco, dende logo non puidemos estar
mellor.
· Non soamente foron os rapaces os que fixeron posible isto.
Os profesores tiveron un papel esencial nesta formación e na
vosa acollida. Grazas a eles agora somos como somos. Grazas
a todos aqueles que nos fixeron máis amenas as clases e
grazas a todos por ensinarnos algo importante, sen dúbida
marcastes as nosas vidas.
· Aos profesores hailles moito que agradecer, pero non
podemos esquecernos dos Irmáns de La Salle, que tiveron
un papel moi importante en toda a nosa formación dende
nenos. Moitas grazas a todos por facer disto un momento
inesquecible.

Pablo Gondelle, Ana Castro, Martín Gamás,
Rita García e David Gago
Delegados 2º Bacharelato 2018
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sto é incrible! Xa rematou un novo curso!

Van ter razón os maiores cando din que “o tempo pasa
voando”. Será que cando un se está divertindo, pasan os días
máis rápido? Parece que non hai moito que nos recibiron as
nosas profes ala polo mes de setembro con esa frase que nos
acompañou ao longo de todos estes meses “A túa ledicia,
a miña”. Traballando sobre ela fomos dándonos conta que
sempre que facemos as cousas en compañía e compartindo, a
ledicia que sentimos é moito maior e aprendemos moito máis.
Por iso comezamos a achegar ás nosas clases un montón de
boas noticias e situacións especiais que nos fan moi felices, e
fomos enchendo o Tarro das boas noticias ao longo de todo
o curso, deste xeito fómonos coñecendo todos un pouquiño
máis.

Logo dun tempo de adaptación, sobre todo os nenos de 3
anos, comezamos a traballar nos nosos proxectos. Canto
aprendemos! No cole, na casa e tamén na rúa. Recibimos
moitas visitas de pais ao longo de todo o curso e tamén
doutras persoas que nos mostraron realidades moi diversas.
A representación da obra El ratoncito Pérez foi a primeira
visita dos nosos compañeiros de 3 anos ao teatro. Foi moi
divertida!! Antes de rematar o 1º trimestre actuamos como
auténticos artistas para as nosas familias e compañeiros
de todo o Colexio. Pagou a pena tanto ensaio! Fixemos un
festival fantástico!
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Comezamos o 2º trimestre cheos de enerxía despois das
vacacións de Nadal. Os nenos de 4 e 5 anos como xa sabemos
moito inglés, gozamos da obra Ugly duckling, e visitamos
o Auditorio de Galicia onde escoitamos un conto tocado
“A burra Ramona”. E os de 5 anos visitamos a biblioteca
Ánxel Casal onde nos convidaron a facerlles máis visitas na
compañía dos nosos pais.
Que graciosos estabamos todos disfrazados, cando
celebramos no cole o entroido, dispostos a saborear unha
estupenda merenda típica destas festas e bailar cos nosos
amigos.

E xa chegamos ao final deste curso, cheo de momentos
inesquecibles, que rematamos desexándonos todos unhas
moi ledas e merecidas vacacións e despedindo aos maiores
de infantil, que aínda que cambian de etapa, seguen sendo os
nosos compañeiros.

O 3º trimestre veu cargado de actividades que nos
entusiasmaron como as festas do cole na honra do noso
fundador San Xoán Bautista de La Salle, días cargados de
vivencias que compartimos con todos os alumnos do cole e
tamén cos nosos pais, sen dubida son días cheos de ledicia.
As profes leváronnos de concerto, todos xuntos cantamos e
bailamos as cancións de As maimiñas.
Pero o que esperamos e gozamos con maior ilusión, coma
sempre, foi a excursión. Que divertido!, todos xuntos no
autobús, coñecer as tarefas dunha granxa, pero sobre todo
compartir un día tan especial cos nosos compañeiros e profes.
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AÍVÉNOMAIO

MERCANDONAPRAZA
QUEMERENDATANRICA!

E

ARITMODEBATALLADEGALO!

n xuño, como actividade final do noso proxecto deste último
trimestre “Que merenda tan rica”, os nenos e nenas de 4 anos
fomos coñecer a nosa monumental Praza de Abastos, que recrea
un ambiente medieval en pleno século XXI sendo o segundo
monumento máis visitado polos turistas cando se achegan a nosa
cidade.

Había tamén pan, flores, roupa... Alí puidemos atopar de todo.
E o mellor de todo é que teñen unha consigna onde che poden
gardar a compra ata que remates para que non vaias moi cargado,
ou mellor aínda, podencho levar á casa. Tan amables foron que a
encargada da consigna fíxonos un truco de maxia e regalounos
un conto e un globo para cada un de nós.

Alí atendéronnos moi amablemente os distintos tendeiros:
carniceiro, peixeira, chacineiro e froiteiro. Explicáronnos e
ensinaron moitas cousas: de onde veñen as hamburguesas, os
filetes de porco e tenreira; como se move un lumbrigante, a
diferencia entre unha ameixa e un berberecho… e sabedes que as
navallas son moi tímidas e se as tocas agochanse?

Para rematar a visita a esta fantástica Praza de Abastos, mercamos
froita nunha froitería, onde teñen todo tipo de froitas e verduras.
Mercamos amorodos, mazás, plátanos, peladillos,... e regresamos
moi satisfeitos ao cole, dispostos a degustar...

unha rica merenda!

A

aprendizaxe por Proxectos en Infantil, da que xa vos falamos
en ocasións, vai abrindo novas posibilidades a medida que nos
adentramos sen medo no seu desenvolvemento e, en ocasións
como esta, mergúllanos de cheo nunha experiencia única, intensa,
motivadora e reveladora.

“Moitos falan, algúns riman,

só uns poucos improvisan”
Lema das Batallas de Galos

A través do noso Proxecto deste terceiro trimestre nas aulas de 5
anos, “Aí vén o maio”, comezamos a profundar nas nosas tradicións
ao redor da primavera, as flores, as alfombras confeccionadas
con pétalos, así como os Maios, esas esculturas feitas con flores,
mondas de laranxas ou cascas de ovos. Todo iso motivador en si
mesmo para os nosos alumnos e alumnas dispostos coma sempre
a sacar o máximo mollo ao que lles rodea.
Aos poucos fomos chegando ás regueifas, as nosas batallas
dialécticas das festas de moitas aldeas, onde se aúna a picardía, a
habilidade, o verbo fácil e escoita activa. Todo iso púxonos alerta,
queriamos máis... e recibimos moito máis!
David e Lois, que antonte corrían por infantil e hoxe despídense
do Colexio porque terminaron o Bacharelato, deixáronnos
fascinados mostrándonos unha batalla de galos a ritmo de hip
hop que nos demostra, que en moitas ocasións a distancia en
quilómetros, as diferenzas culturais ou de idade, non constitúen
unha fenda, senón unha ponte.
As palabras son a mellor arma en calquera batalla e a escoita é o
material imprescindible para unha resposta intelixente.
Grazas aos dous. O próximo curso non estaredes no Colexio, pero
lembrade que aquí quedan a nosa admiración e, porque non,
talvez, a semente dunha xeración “regueifeiros da nova onda”.
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N

on importa a cantidade de actividades e
experiencias vividas ao longo do ano (que non son
poucas), sempre esperamos con grande ilusión a
chegada do día que por fin nos imos de excursión.
Sen dúbida é unha experiencia inesquecible que
compartimos cos nosos compañeiros e profesoras
ano tras ano.

ABÚRROME!
OABURRIMENTOCOMOANTESALADACREATIVIDADE

“Aburrimento”

emoción ou estado anímico causado por
unha falta de estímulo. Na sociedade do hiperestímulo na que
hoxe vivimos, non sería tan desatinado considerar o feito de
aburrirse case como un privilexio. O tempo parece ser un ben
escaso xa desde a infancia, debido a que, do mesmo xeito que
os adultos de hoxe, moitos nenos e nenas contan con axendas
semanais repletas de actividades que reflicten ritmos frenéticos.
O que, en ocasións, púidennos xerar a “horrible” sensación de
non saber que facer nestes momentos ou espazos nos que non
temos nada previamente concertado. E, con esta sensación,
habitualmente aparece a recorrente frase que todo pai e toda
nai escoitou algunha vez:

Os nenos de tres anos visitamos a Granxa
Medioambiental de Bergando, onde coñecemos
de preto como é o traballo dunha granxa.

“abúrrome que fago?”

En FervenzAventura os nenos de 4 anos
puidemos descubrir moitas curiosidades dos
animais de granxa, tamén cultivamos unha
pequena horta e fixemos de panadeiros.
Vestidos de apicultores, os nenos de 5 anos
tivemos ocasión de coñecer o mundo das
abellas de primeira man na Granxa Apípolis.

E aí, nese preciso instante é cando pode ocorrer a maxia. A
maxia de darlles a oportunidade de que se aburran sen cargar
na nosa mochila a obrigación de ter que ofrecerlles sempre
unha opción, unha alternativa que faga que diminúa a súa
sensación de frustración ao non saber moi ben como xestionar
esa emoción de falta de estímulo. Entón, é positivo que os
nenos e nenas abúrranse? Pois, depende, como ben dirían os
galegos.
Se xestionamos os momentos de aburrimento como unha
gran oportunidade de explorar as nosas capacidades e de
desenvolver a nosa imaxinación e creatividade, desde logo
que estamos ante algo moi especial e positivo. Cando nos
permitimos aburrirnos, a nosa habilidade de procura de
alternativas dispárase, do mesmo xeito que as ganas de explorar
e inventar. É entón cando lle abrimos a porta a aquelas ideas
que levan un intre chamando, pero que non puideron entrar
porque nos atoparon ocupados consumindo de forma pasiva
un entretemento moitas veces carente de significado.

Con todo, ao mesmo tempo, o aburrimento non resulta de
demasiada utilidade naqueles contextos nos que necesitamos
sentirnos motivados para estimular a nosa capacidade de
aprendizaxe. Xa que, como a neurociencia demostrou, só existe
aprendizaxe cando conseguimos emocionarnos, é dicir, cando
estamos motivados. Por todo iso, a pregunta que expoño, máis
aló de etiquetas como “positivo” ou “negativo” ou xuízos sobre
o que está “ben” ou está “mal”, é si como adultos estamos a
permitir e facilitando que os nosos nenos e nenas experimenten o
aburrimento como un terreo fértil que lles regala a oportunidade
de explorar e desenvolver a súa creatividade para que poidan así
atopar o que o gran pedagogo Francesco Tonucci define como
“o xoguete favorito”, que non é outra cousa que esa habilidade ou
talento especial que cada un de nós posuímos e que a algúns nos
pode levar toda unha vida descubrir.

Deixemos que os nenos e nenas
busquen por si mesmos maneiras e
contextos efectivos para
entreterse de forma libre e autónoma.
En definitiva, deixemos que os nenos e nenas busquen por si
mesmos maneiras e contextos efectivos para entreterse de forma
libre e autónoma, sen que os adultos teñamos que proporcionarlles
constantemente xogos, xoguetes ou dispositivos que só lles
acheguen unha diversión efémera na que o seu rol sexa o dun
espectador pasivo que unicamente consome estímulos. No seu
lugar, probemos a facilitarlles a oportunidade de que descubran e
exploren máis xogos ao aire libre, nos que teñan que interactuar
con eles mesmos e cos seus iguais sen a intervención constante
dos adultos e nos que os únicos botóns que teñan que activar
sexan os da súa imaxinación. Probamos?

Dna. Marián Cobelas
Doutora en Lingüística Aplicada,
Especialista en habilidades socio-comunicativas infantís
Coach e Educadora de familias en Disciplina positiva.
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INFANTIL 3 ANOS C

INFANTIL 3 ANOS B

INFANTIL 4 ANOS A

INFANTIL 2017/2018

INFANTIL 3 ANOS A

INFANTIL 2017/2018
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INFANTIL 5 ANOS A

INFANTIL 4 ANOS C

INFANTIL 5 ANOS B

INFANTIL 2017/2018

INFANTIL 4 ANOS B

INFANTIL 2017/2018
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INFANTIL 2017/2018

INFANTIL 5 ANOS C

OMUNDODE

PRIMARIA
VTORNEODEBATESEK
N

o mes de marzo celebrouse en Pontevedra a edición
número V do TORNEO DEBATE SEK ATLÁNTICO. Participaron
tres colexios de Galicia e un grupo de alumnos de 6º de
Primaria do noso colexio: Uxía Caridad Lado, Tomás Vázquez
Morandeira, Laura Reboredo Barros, Patricia Bao Vázquez,
Laura Suárez Ares, Laura Fraga Velasco, Emilia Prado Senlle
e Rodrigo Ramos Gil. Os nosos alumnos foron adestrados por
duas alumnas de Bacharalato do noso colexio: Sara Mosquera
López e Marta Creo Sánchez. Todos coordinados pola
Profesora Mónica de Soto e o Profesor Xan Guillén Vázquez.
Cada un dos equipos participantes tivo que realizar tres
debates sobre o tema desta edición:

Sería rendible recuperar os oficios tradicionais
na sociedade actual?

O equipo do Colexio Alba de Vigo proclamouse campión
de V Torneo de Debate SEK-Atlántico ao vencer á final ao
equipo anfitrión. Os debates celebráronse nas instalacións
do centro durante a mañá do sábado. Un dos aspecto máis
destados da competición foi a enorme igualdade entre os
equipos participantes, 4 dos equipos participantes gañaron
dous dos tres debates que realizou e os finalistas tense
decidido polos puntos conseguidos en cada debate. Os
debates foron valorados por especialistas en comunicación,
antigos campións nacionais de debate universitarios e xuíces
de campionato do mundo de debate universitario e que
quedaron gratamente sorprendidos coa habilidades que han
demostrados os participantes en oratoria.
Parabéns!

PROMOCIÓNINFANTILfinalistas2018
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SAÍDASCULTURAIS
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finais do mes de maio, os alumnos desde 1º a 5º de
primaria fixemos un alto na actividade académica para
compartir un día con actividades fóra das aulas e coñecer
novos lugares, aprender cousas novas dun xeito diferente e
descubrir unha parte da grande riqueza cultural e de ocio que
temos ao noso redor.
E foi en xuño cando os alumnos de 6º de primaria tivemos
a nosa saída cultural. Foron 5 días de aventuras, novas
experiencias e sobre todo convivencia. Visitamos Xixón,
onde prácticamos surf disfrutando do Cantábrico, fixemos
unha visita aos animais de Cabárceno, descendemos as
augas do río Sella e coñecemos a señorial Oviedo. Tamén
nos trasladamos ao Xurásico para aprender moitas cousas
sobre os dinosaurios e convertémonos en expertos mineiros
no Museo da Minaría. Ademais de darlle un abrazo á santina
de Covadonga. Sen dúbida unha experiencia para o recordo.

Os nosos alumnos de Primaria foron coñecer:
• 1º Primaria: Casa do Queixo en Sobrado dos Monxes.
• 2º Primaria: Granxa Escola Serantellos 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.
• 6º Primaria: saída cultural a Asturias.
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FESTIVAIS

NADAL,DANZA,ENTROIDO
ELETRASGALEGAS
E

n decembro, con toda a ilusión do remate do primeiro
trimestre e co estado de ánimo e as forzas a tope quixemos,
como cada ano, compartir a maxia do Nadal co resto de
compañeiros e cas nosas familias cunha festa chea de
emoción, creatividade e esforzo. Actuacións onde a ledicia e
a ilusión foron os protagonistas principais, todos os alumnos
e alumnas, desde os máis pequenos co Belén Navideño ata
os maiores cos seus magníficos bailes, quixeron celebrar o
Nacemento de Xesús por todo o alto.

No último trimestre traballamos sobre a figura da escritora
María Victoria Moreno e tivemos un acto na súa honra. Para
rematar o ano, e por segundo ano consecutivo teremos o
último día de clase o noso xa clásico Festival de Danza onde
as muiñeiras, xotas, pasodobres… engalanadas cos nosos
mellores e máis bonitos traxes tradicionais darán ronda solta
á nosa ledicia, creatividade e aprendizaxe. Remataremos o día
ca Ofrenda no Panteón de Galegos Ilustres no que sen dúbida
será un broche perfecto para o final do curso escolar e así
despedirnos ata o ano que ven!

Ca festa do entroido mudamos os nosos traxes e os soños
dos nenos e nenas converteronse en realidade nunha tarde
máxica, cunha gran festa chea de música, bailes e os doces
máis típicos da nosa terra. Riquísimos!
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PRIMARIA 2017/2018

1º C PRIMARIA

1º B PRIMARIA

2º A PRIMARIA
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PRIMARIA 2017/2018

3º A PRIMARIA

2º C PRIMARIA

3º B PRIMARIA
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PRIMARIA 2017/2018

4º B PRIMARIA

4º A PRIMARIA

4º C PRIMARIA
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PRIMARIA 2017/2018

5º C PRIMARIA

5º B PRIMARIA

6º A PRIMARIA
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PRIMARIA 2017/2018

6º B PRIMARIA

OMUNDODAESO
PARLAMENTOXOVE

PARAACATEGORÍADAESO

Esta experiencia, foi posible grazas ó noso esforzo e interese,
pero non podería ter resultado sen a axuda de Marta e Rita,
alumnas de 2º de Bacharelato e antigas participantes do
Parlamento Xove. Ademais tamén obtivemos axuda da nosa
profesora de filosofía e coordinadora, Mónica, que grazas á
súa insistencia e confianza en nós, fomos capaces de chegar
ata onde chegamos. Sen olvidarnos da axuda aportada por
Paulo, o noso profesor de economía, quen deu moi bos
argumentos.

6º C PRIMARIA

S

omos a quinta edición da categoría da ESO do Colexio
La Salle Santiago que participou no concurso de debates do
Parlamento Xove. Nós: Lucía Muíño, Laura Buono, Lucía Couto
e Alba Gendra fomos quen de defender as nosas posturas
tanto a favor como en contra.
O primeiro tema do debate consistiu en se a Educación
Ambiental axudaría a combatir os incendios de Galicia, un
asunto con gran dificultade á hora de investigalo e defendelo.
Pero a pesar diso, conseguimos clasificarnos para a fase final
cun total de 380,5 puntos.
Ao longo da primeira fase fomos ao Centro Residencial
Docente da Coruña, onde nos vimos sumerxidas nun ambiente
de competividade e enriquecemento persoal. Grazas a esta
experiencia tivemos a oportunidade de coñecer outras
opinións acerca de este tema tan controvertido. Finalmente,
acadamos orgullosas o sexto posto de trinta equipos
participantes.

Ademais gustarianos agradecerlle ós grupos de bacharelato
que con eles puidemos practicar os debates e aprender
a facelo dunha forma máis natural. As catro estamos
tremendamente orgullosas do noso traballo, posto que
ademáis de axudarnos a nivel académico, falar en público,
expresividade e capacidade para debater, axudounos a nivel
persoal, engadindo confianza en nós mesmas, traballo en
equipo e novas amizades. Con todos estes beneficios as catro
animamos á xente que lle guste falar, expresar ideas e que
queira aprender a participar, una experiencia difícil de olvidar
e moi enriquecedora.
Ánimo a todo aquel e aquela que queira participar, non
teñades medo, se ides seguros de vós mesmos e do voso
equipo farédelo ben!
Moitas grazas pola experiencia!

Na seguinte etapa expúxose outro tema máis cercano a nós
como pode ser o financiamento europeo dos anos sabáticos
antes de entrar á universidade. A pesar de non pasar ás
semifinais, debido a que o debate era eliminatorio, obtivemos
a segunda mellor puntuación de toda a ESO.
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segunda canción más votada da categoría, despóis da
maxistral “Another day of sun” de 3ºC, que gañou con número
de claqué incluido, coreografías, solos varios, etc. O rock n´roll
chegou da man de 3ºB, coa canción “Cruisin’ for a bruising”,
con solos de guitarra, bailes en parella, exhibición de ximnasia
rítmica ao compás da música… e para rematar os terceiros
chegou 3ºD con “All Star”, de Smart Mouth.

LI FESTIVALDOSAR
(51)

U

n ano máis, no seu 51 aniversario, celebrouse o Festival
do Sar no noso colexio. Este ano volveu celebrarse o venres
de Entroido, o que favoreceu o ambente festivo e cheo de cor.
O festival do Sar 2018 contóu cun inicio protagonizado polos
grupos de segundo de bacharelato, que ofreceron ó público a
interpretación en karaoke de “Mentirosa” (do grupo Ráfaga)
e “Dorores se llamaba Lola” (dos míticos Suaves), así como
as súas propias versións de cancións como “Ave María” (de
David Bisbal).
A xeración que cursa este ano 1º de Bacharelato volveu
rematar o festival gañando todo o que tiña ao seu alcance.
A canción votada coma mellor canción en galego foi “O
galo canta”, da Requinta da Laxeira, interpretada por 1ºA; e
a mellor do ciclo foi “Hai un amigo en min”, da película Toy
Story, cunha emotiva interpretación por parte dos alumnos de
1ºD. 1ºB e C levaron á escea un “Beautiful girls” con arranxos
que recordaban ao soul de Otis Redding, e “A cabritiña” que…
bueno, pasárono ben ;)

O primeiro ciclo da ESO soe ser o que afronta o festival con
máis ilusión. Aparte desa circunstancia, os segundos teñen
clase de música e poden aprender moitas cousas a través dos
propios ensaios. Destacou moito o “They don´t care about
us” de Michael Jackson, que levaron ao escenario os alumnos
de 2ºA e que remataría gañando o premio á mellor canción
da categoría, con percusión corporal e desfile inicial. Outras
cancións dos segundos foron “Umbrella”, de Rihanna, por 2ºB,
“We can´t back down” de Demi Lobato e a coreografía e con
posta en escea espectacular de “Dancing Queen”, de ABBA.
Os primeiros comezaron con forza coa afinadísima “Count on
me” de Bruno Mars por parte de 1ºA, con solos vocais moi bos
e unha parte vocal con moi bo gusto. 1ºB ofreceu a canción
de Pablo López “Tu enemigo”, 1ºC “Solo si es contigo” e 1ºD
“Perfect”, de Ed Sheeran.

Todo o traballo mostrado nesa mañá de febreiro 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: Pablo
Saá, Xabi Villa, Marta Trillo e Pedro Rodríguez (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), Cayetana Romero e Marta Fontán (Violín). No caixón
flamenco Noa Fernández. Na batería estiveron Irea Deive, Ana
Piñeiro, Alejandro Rodríguez, e xa compartindo a marior parte
das cancións os experimentados Mateo Pérez e Diego Casal.
Álex Rodríguez estivo presente ca súa guitarra eléctrica en
todas as cancións e Julio… bueno, Julio tratou un ano máis
de que todo o ensaiado saíra ben desde o seu teclado no
“foso simulado” que tan bo resultado da aos pes da escea.
Coma sempre o gran traballo 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.

Xa na ESO, os cuartos vivían o seu primeiro festival sen clase
de música para preparalo dende facía tres anos, pero puxeron
todas as ganas e aportaron calidad instrumental e vocal en
moitos casos. A versión da canción de Ses “Canto aquí, canto
na Habana”, coreografiada de forma espectacular e moi ben
cantada polos alumnos de 4ºA, comezou xa sorprendendo
ao público, para seguir cun “Moves like Jagger” de 4ºB que
aportou un pouco de funk ao espectáculo. Os 70’s chegaron
da man da versión da banda Toploader dun clásico desa
década, “Dancing in the Moonlight”, que 4ºC interpretou coa
propia lúa no escenario, e tamén da man de 4ºD coa mítica
“YMCA”, con toda enerxía dos Village People e os disfraces
que facían perfecto xogo co día que era, venres de Entroido.
Unha vez chegadas as actuacións de 3º da ESO, as coreografías
e detalles varios nas actuacións nótanse máis coidadas porque
dispoñen das clases de música para preparalas. 3ºA preparou
unha posta en escea moi elaborada do “Feeling Good” mítico
de Nina Simone, seguindo os pasos da grandísima versión de
Michael Buble e co estilo dos show choir americanos. Foi a

O ano que ven máis e, se é posible, aínda mellor!
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rinta dos alumnos que solicitaran participar no
intercambio en Francia remataron a súa experiencia o pasado
mes de Maio. Foron dúas semanas intensas, entre a acollida en
Santiago no mes de Abril e a nosa viaxe hai unhas semanas,
repletas de vivencias.
Deste volta, foron os participantes franceses os que viñeron a
Santiago os primeiros, fomos recibilos ao aeroporto onde se
coñeceron persoalmente e desde ese momento comezaron
a compartir experiencias no colexio e fóra del. As nosas
familias exerceron de perfectas anfitrionas durante toda a
estancia dos alumnos franceses, leváronos a coñecer lugares
de Galicia, costumes e comidas típicas da nosa comunidade
e do noso país, e integráronos na súa vida familiar. No colexio
os rapaces españoles estiveron sempre pendentes dos seus
novos compañeiros, axudáronos a desenvolverse entre clases,
a atopar as súas aulas e a disfrutar dos recreos xuntos. Un
esforzo que merece ser mencionado, xa que á vez os nosos
alumnos asistían ás súas clases e preparaban os seus traballos
sen descuido.

Les 10 incontournables de Nantes: 1. Les Machines de l’île 2. Le château d’Anne de Bretagne 3. La Tour de Bretagne et son café «le Nid»
4. Le Marché de Talensac 5. Le Passage de Pommeraye 6. Le Miroir d’eau 7. La Tour de Lu 8. Le mémorial à l’abolition de l’esclavage
9. L’Île de Versailles 10. Trentemoult

E pronto chegou o turno de viaxar a París, onde xa o
recibimento no aeroporto foi espectacular e sorprendente,
anticipo do que sería o resto da semana. Alí foi o turno dos
alumnos franceses e as súas familias de exercer de Cicerone,
e dende logo non defraudaron: houbo rutas nocturnas por

París, excursións, visitas ao interior do palacio, e moito máis.
No colexio Sacré Coeur de Versailles tanto os profesores
como os compañeiros nos acompañaron e acolleron nas súas
aulas, incluíndonos en clases entre outras de Mathématiques,
Anglais, Français, e tamén Sport ao aire libre junto a un das
zonas mais emblemáticas de Versailles, o lago artificial Le
pièce d’aeue des Suisses. Pero tamén houbo tempo de visitas
culturais, como a que fixemos aos Jardins de Versailles (ao
redor de 800ha das que visitamos unha parte) salpicados de
esculturas, fontes con xogos de auga, e incluso bosques e
aldeas; e por suposto a obrigada visita a París, á impresionante
Tour Eiffel, Trocadero, Musée du Louvre e a fermosísima
Notre Dame. Tamén houbo tempo para visitas máis turísticas,
pero igual de imprescindibles, como a Les Champs Élysées
e as súas luxosas boutiques; e dende logo EuroDisney, onde
pasamos un día completo de maxia e adrenalina.
A última xornada decidimos aproveitala ao máximo, e antes de
tomar o avión fixemos unha parada no artístico e fermosísimo
barrio de Montmartre cun xogo de cidade no que os rapaces
tiveron que visitar e averiguar información sobre a súa basílica
do Sacré Coeur, as súas rúas, tendas e talleres de pintores.
Tivemos tempo incluso de ver alcunha das localizacións da
película Amélie, e de ver o Moulin Rouge. Foi a despedida
perfecta para unha viaxe que todos recordaremos.
À la prochaine!

INTERCAMBIO

MÜNICH
O

pasado marzo os alumnos que participamos no intercambio
a Múnich, tivemos a oportunidade de poder vivir unha experiencia
inolvidable: novas costumes, nova familia, nova casa e incluso
nova comida foron o que fixeron desta viaxe unha semana tan
especial.
A pesar de que fixo deamsiado frío, tivemos a sorte de disfrutar
da paisaxe nevada.
Recomendamos este intercambio porque é unha cidade moi
bonita e con moitas actividades para facer, ata hai un parque
acuático.
Animádevos a ir que os alemáns non son tan fríos como parece!
Claudia Oreiro e Iago García
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SAÍDACULTURAL4ºESO

SAÍDA3ºESOBAIXOMIÑO

VIAXEABUJEDOEARREDORES

O

luns, saímos á hora prevista un pouco cansos pola hora
que era, pero con enerxía porque non sabíamos o que nos
ía deparar esta viaxe. Ao chegar a Burgos, atopámonos con
unha paisaxe nevada, onde as fotos o as risas non faltaron.
Despois de encontrar un lugar onde puidemos comer quentes
e dar unhas voltas pola cidade mentres xogabamos coa neve
fixemos a primeira visita na cidade, a Catedral de Burgos.
Nela, puidemos aproveitar para poder obter información
interesante sobre a historia da cidade e como foi tamén
no seu pasado. Despois da parada en Burgos, a chegada a
Bujedo foi rápida. Aínda que estabamos cansados pola viaxe,
a visita pola parte interior do mosteiro non tardou, xa que
aquelas persoas que non foron os anos anteriores tiñan que
coñecer.
O día seguinte fomos a unha cidade chamada Frías, a neve
que había nese lugar era moi ampla, o que fixo que o paseo
de sendeirismo fixérase máis ameno polas continuas batallas
de neve que se realizaron. Despois de volver á cidade, o
tempo da comida non foi o mellor do mundo, xa que ao ser
unha cidade pequena, non había moitos lugares onde poder
resgardarse. Finalmente, por mor da neve e do frío, tivemos
que volver ao mosteiro sen poder ver o castelo e a cidade
en si. Aínda que iso puido molestar, no mosteiro non faltaron
xogos, películas e gargalladas ata o momento da cea.
O terceiro día fomos a Cabárceno. Aqueles que se quedaban
durmidos poderían gozar de ter unha foto con Suso, o cal
non dubidou en sacarlle fotos a uns cantos, mentres os
outros mirabamos como o facía. Nas viaxes do teleférico

E

vimos cunha vista aérea grandes áreas do zoo. Aínda que
esa parte foi boa, as outras non se quedaron atrás, xa que
as continuas visitas aos animais e os espectáculos de aves e
leóns mariños deixaron a máis dun sorprendido. Á volta do
mosteiro, as risas e comentarios sobre o día non faltaron e
tamén os pensamentos de que nos ía deparar o día seguinte.

Pola mañá tiveron a oportunidade de ver e de sentir como
vivían os antigos celtas durante a visita ao castro de Santa
Tegra e de subir ao cume do monte para percibir a fermosura
do pai Miño desembocando no inmenso Atlántico.

Xa era xoves, xa sabiamos que isto ía rematar por iso decidimos
aproveitar o día ó máximo. Ao chegar a Bilbao, fomos directos
a facer unha visita ao Gugguenheim e despois, tivemos un
gran tempo libre para que cada un puidera visitar a cidade,
ver máis lugares emblemáticos, facer compras...Neste caso,
grazas ao bo tempo, as fotos e mais os paseos foron unhas
das propostas máis populares para facer na cidade. Como
non, a visita fíxose curta, pero á volta do mosteiro tiñamos
unha festa na que tampouco íamos faltar.
O último día chegou e, aínda que andabamos xa un pouco
cansos polas continuas viaxes que faciamos en bus, outra
parada en Burgos para visitar o Museo da Evolución fixo que
nos espertásemos e que obtivéramos información do noso
pasado. Unhas horas máis tarde, a parada en Astorga fixo que
todo o mundo buscase un lugar onde poder comer ben para
repoñer as forzas e volver a Santiago coa mesma ilusión e
ganas coas que empezamos esta viaxe.
Esta foi unha experiencia única, a cal podería volver a repetir
perfectamente grazas á liberdade que hai para poder visitar
os lugares, sen ter que ir sempre a lugares fixos.
Alejandro Vidal Negreira
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n maio, os alumnos de 3º da ESO realizaron a excursión
de fin de curso polo Baixo Miño, acompañados polos seus
titores.

De seguido, trasladáronse ata A Guarda, onde gozaron do
xantar nesta fermosa vila para, a continuación, viaxar a Baiona,
onde se divertiron con xogos na praia ou ben bañándose nas
aínda frescas augas oceánicas.
De volta ao colexio, amenizaron o traxecto con temas dos seus
cantantes preferidos.

SAÍDA2ºESO
MANZANEDA
D

ecálogo do excursionista a Manzaneda:

1. Practicarás novos deportes, ata agora descoñecidos.
2. Tentarás roubarlle o wifi a Marcos no autobús.
3. Descubrirás as marabillas da natureza.
4. Imitarás os estraños saúdos da xente.
5. Conducirás a alta velocidade.
6. Sobrevivirás ás profundas nevadas de Manzaneda
7. Adaptarás o teu calzado aos terreos enlamados.
8. Comprobarás a enorme amplitude dos armarios.
9. Alcanzarás novas metas incribles.
10. Pasearás en traxe de baño polas instalacións do complexo
montañeiro.
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PARLAMENTO

XOVE

OMUNDODE

BACHARELATO
PARLAMENTOEUROPEO
O

A primeira cuestión que se nos propuxo foi se podería a
educación medioambiental nos centros educativos evitar
incendios como aqueles acaecidos en outubro de 2017.
Despois de traballar durante meses e buscar os diferentes
puntos de vista sobre as posturas a favor e en contra. O
resultado na clasificatoria foi moi satisfactorio, clasificándose
entre nós, o primeiro equipo.

pasado outubro celeboruse no noso colexio a Fase
Escolar do Modelo de Parlamento Europeo. Nela, participou
a metade do alumnado de Primeiro de Bacharelato, que
soubo debatir excelentemente sobre temas de actualidade
como: os Paraísos Fiscales, as Liberdades Relixiosas, o Brexit
ou as Relacións Internacionais con Estados Unidos. Todos
os participantes deron o mellor de si mesmos, pero de cada
comisión, só un puido ser escollido para a Fase Nacional, que
se celebraría en León en marzo do ano seguinte.
Fermín Rey, na comisión de Libertades Civís, Xustiza e Asuntos
do Interior; Avelino Casal, na comisión de Seguridade e
Defensa; Silvia Prieto, na comisión de Asuntos Constitucionais
e Martina Lois, na comisión de Asuntos Económicos e
Monetarios, fomos os encargados de representar ao colexio
na sesión celebrada na cuna do parlamentarismo. Ademais,
o alumno de Segundo de Bacharelato, Daniel Freire, foi
escollido como presidente (debido á súa magnífica actuación
o ano anterior) e acompañounos, xunto coa profesora Mónica,
nesta incrible viaxe.
Para nós, a experiencia foi inesquecible e agradecemos
enormemente a oportunidade brindada.

Avelino Casal e Fermín Rey resultaron seleccionados
entre os dez mellores de España para participar na
Fase Internacional do MEP.

A experiencia acumulada foi moi enriquecedora e inesquecible
para todos nós. Gustarianos agradecer aos nosos compañeiros
de 2º de Bacharelato pola a súa axuda na preparación destes
debates, e sobre todo, aos nosos coordinadores.
E unha mágoa que esta experiencia non a poidamos vivir máis
anos, e foi un placer para nós representar ao noso colexio
nesta edición do Parlamento Xove.

O financiamento dun ano sabático foi o tema proposto para
os oito equipos de toda Galicia que se clasificaron para a
fase final. Pareceunos un tema bastante peculiar, pero á
Fermín Rey: “O MEP é unha desas experiencias que che
trastocan os esquemas e che fan cuestionar a túa realidade.
A xente, as comisións, os amigos feitos, os risos e os choros,
unha experiencia de contrastes que quedará nos nosos
corazóns por toda a vida.”

MODELUNITEDNATIONS
N

Avelino Casal: “Para min o MEP foi unha experiencia
inolvidable, chea de sorrisos, emocións e tamén de discursos,
que se mesturaron dunha forma perfecta para nos dar unha
das historias que gardaremos sempre na memoria e no
corazón xunto con amizades que endexemais esqueceremos.
Dende estas liñas gustaríame tamén motivar todos aqueles
que queiran a participar o ano que vén. Non haberá
arrepentimento.”

o mes de abril, Pedro Tarrío Mallou, Diego Lugo Souto,
Lucas Arjona Díaz, Alex Iglesias García, Iago López Casal e
Francisco Vidal Negreira, todos alumnos de 1º de Bacharelato,
acompañados polo profesor Rodrigo Maneiro, participamos
no programa CWMUN (Change the World Model United
Nations) celebrado en Barcelona, tendo o placer de ser
uns dos poucos estudantes que disfrutaron desta increible
experiencia con outros mozos de todo o mundo.

Silvia Prieto: “Emoción, dedicación, nervios, amizades,
esforzo... son só algunhas das moitas cousas que a fase
Nacional do MEP nos aportou a todos nós. O MEP permitiunos
ter voz e ser escoitados e xulgados, así como xulgar e escoitar
aos demais. Agradecemento é o que sinto agora mesmo por
ter contado con esta magnífica oportunidade que, claramente,
cambioume por completo.”

Igual que o MEP (Modelo del Parlamento Europeo) o CWMUN
é, neste caso, unha simulación das Naciones Unidas. Este
ano os seis alumnos representamos ós Estados Unidos de
América, sendo un dos países máis relevantes e máis difíciles
de defender. En cada comité tratábanse diferentes temas,
entre os que se encontran o uso de las tecnologías polos
grupos terroristas (Alex Iglesias), uso de armas nucleares e a
relación con Corea del Norte (Lucas), a crise dos refuxiados
(Francisco), a ameaza á paz mundial polas acciones de
grupos terroristas (Iago López) e, na asemblea xeral, o tema
da regulación e uso de cannabis para propósitos medicinais
(Diego Lugo y Pedro). Durante os tres días en Barcelona,
estivemos traballando con xente de países de todo o mundo,
por iso, o idioma empleado sempre foi o inglés.

Martina Lois: “Non podo negar que ao principio non sabía
onde me metera. Sen dúbida todo ese medo quedou disipado
nada máis comecei a coñecer aos que serían aos meus
compañeiros non só eses catro días, senón sempre. Sorrisos,
lágrimas, coñecementos, debates, pero sobre todo amizade é
o que me levo desta marabillosa experiencia.”
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con este xa van nove anos que participamos no concurso
de debates do Parlameto Xove na categoría de Bacharelato.
Entre os oito alumnos seleccionados se formaron dous
equipos. O primeiro, coordinado polo profesor Xan e formado
por Elena Bengoa, Alba Franco, Martín Caeiro e Andrés Soto,
e o segundo equipo, liderado polo profesor Suso, e formado
por Alba Torres, Aloia Teixeira, Alexandra Fisher e Fran Javier
Vázquez.

súa vez, interesante, onde o equipo de Xan debateu nos
cuartos de final na Hospedería San Martín Pinario, contra o
primeiro equipo clasificado. Ao gañar este debate, tivemos
a posibilidade de debater ao día seguinte no Parlamento
de Galicia. Este equipo perdeu na semifinal defendendo a
postura a favor do tema proposto, contra o equipo finalmente
gañador da competición. Cabe destacar que Elena Bengoa
Fernández obtivo o premio á mellor oradora.

Volvemos a Santiago deixando marca no CWMUN, obtendo
unha mención honorable e un premio ó mellor delegado por
parte de Lucas Arjona e outra mención honorable por parte
de Iago Casal.
En definitiva, recomendamos a todos os estudantes que
aproveiten este tipo de oportunidades, xa que melloran
moitos aspectos da nosa vida, non so o académico.
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VIAXEAITALIA
1ºBACHARELATO

N

esta columna, imos contar a nosa experiencia en
Italia, unha viaxe que, sen dúbida, foi inesquecible. Despois
do emocionante embarque no aeroporto compostelán,
chegamos na tarde do domingo 18 de marzo a Venecia, previa
escala en Madrid. A cidade das góndolas acolleunos cunha
forte treboada, moita auga e unha sorpresa na maña seguinte:
o hotel de Treviso onde durmimos, amenceu cuberto dun
manto de espesa neve. Sen dúbida un principio pouco común
desta estupenda viaxe. Cun frío invernal, baixo 0 grados, e
pouco preparados na vestimenta, viaxamos ata Venecia. Alí
Visitamos a Praza de San Marcos e os monumentos principais
e, finalmente, trasladámonos en vaporetto ata a pequena e
coloreada illa de Burano, onde paseamos en torno aos seus
canais. Pola noite voltamos ao hotel Villa Fiorita de Treviso
para pasar a nosa segunda noite. As habitacións eran
espaciosas cunha interesante decoración. Pola mañá almorzo
de bufet libre, un bo momento para compartir as experiencias
vividas e planificar as que nos quedaban por vivir.
O segundo día, visitamos Bolonia, onde pasamos a mañá para
logo chegar a Florencia. Nesta última, visitamos a catedral
de Santa Maria da Fiore, Ponte Vecchio ou a Piazza della
Signoria. Foi unha tarde estupenda onde combinamos visitas
culturais con tempo libre de lecer para compartir cos amigos.
Finalmente trasladámonos a os hoteis Picadilli (para mozos) e
vila Rita (para mozas), parece que nesta ocasión, os rapaces
resultamos máis beneficiados.

O terceiro día fomos a Pisa e a Siena, onde visitamos os
correspondentes monumentos históricos. Obrigada a foto na
torre inclinada pero moi impresionados polo casco antigo de
Siena, unha cidade rival de Florencia na Toscana italiana. Pola
tarde viaxe a Roma cruzando varios centos de kilómetros a
bota italiana. Chegamos ao último hotel o Cristoforo Colombo,
que foi o mellor valorado polos alumnos. Ao contrario dos
anteriores, este contaba con habitacións máis espaciosas
e separadas para tanto non molestar a outros clientes e
viceversa. A maior parte destas habitacións foron de 4
persoas. Neste último establecemento, destacaron tanto o bo
servizo coma a organización por parte tanto de profesores
coma do persoal.
Estes dous últimos días visitamos Roma: o Coliseo, os foros,
o Moisés de Miguel Anxo e San Pablo Extramuros, ademais
da sede central de La Salle. Visitamos as catacumbas de San
Calixto pero para moitos, a mellor visita que realizamos foi á
Cidade do Vaticano, onde contemplamos a Basílica de San
Pedro e os museos Vaticanos cunhas magníficas guías que
nos explicaron os segredos da Capela Sixtina.

Unha das preguntas máis comúns ao longo da excursión aos
profesores era sobre o tempo libre. Dicir que a excursión
está organizada de maneira que todos os días había tempo
libre xa sexa para comer ou para visitar libremente o lugar
no que nos atopamos. Ademais deste tempo libre, xunto os
profesores visitamos o máis significativo de cada cidade. Ao
noso parecer o horario estaba perfectamente ben repartido
para que a viaxe conseguira a dobre vertente lúdica e cultural.
Por se non fora pouco, as viaxes entre cidades, tanto en
autocar coma en avión, fixéronse bastante soportables, xa
que a maioría destes non superaban a dúas horas. Ás veces,
onde mellor o pasabamos era precisamente nos autobuses.
En conclusión queremos agradecer e felicitar aos nosos titores
acompañantes e a todos os participantes nesta viaxe cultural
polo gran clima conseguido. Comentáronnos os profesores,
que en moitos establecementos deixamos tamén grato
recordo polo noso comportamento. Gracias tamén aos nosos
pais que “financiaron” esta experiencia que recordaremos
sempre.
Xabier Villa, David Valle, Abel Mansilla e Elías Franco
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PREMIOSCONCURSOLITERARIO

REMISEDESPRIXFRANSCARS
A

près plusieurs mois de travail, la remise des prix Franscars
2018 a eu lieu le lundi 19 février dans l’amphithéâtre de notre
collège. Les acteurs ont porté leurs meilleures tenues pour être
photographiés sur le tapis rouge.
La cérémonie présentée par Xan Caridad et Marta García a
commencé par l’originale mise en scène des différents films qui
participaient et sous le chaleureux applaudissement du public.
L’académie lassalienne de cinéma a récompensé des créations
très variées mais il faut détacher Vers la liberté qui a remporté
le prix Franscars du meilleur drame et L’amour sonne à toutes
les portes, qui a été la comédie la plus votée. Pour ce qui est des
acteurs, si bien ceux qui ont brillé dans la comédie ont été Sofía
Prol et Diego Pampín, nous devons également retenir le nom
de Roberto Seoane et Alexandra Fischer du côté dramatique.
Toutes mes félicitations à tous les participants pour leur
travail, créativité et gentillesse. Pour moi, vous méritez tous un
Franscars.
Ana Roel

CASTELLANO2018

DE

Voilà les résultats des différents prix Franscars 2018:
· Affiche de film: Je suis baleine
· Bande-annonce: La mort en rose
· Générique: Ouija
· Bande sonore adaptée: Un coup bas
· Costumes: Attrapées
· Décors: Vers la liberté
· Scénario: Vers la liberté
· Montage: Ouija
· Scène favorite: L’amour sonne à toutes les portes
· Bêtisier: Un coup bas
· Acteur de drame: Roberto pour Vers la liberté
· Actrice de drame: Alexandra pour La mort en rose
· Drame: Vers la liberté
· Acteur de comédie: Diego pour Double ou rien
· Actrice de comédie: Sofía pour L’amour sonne à toute les portes
· Comédie: L’amour sonne à toute les portes
· Diction masculine: Alex pour Double ou rien
· Diction féminine: Cecilia Vázquez pour Pourquoi moi?
· Présentatrice: Alba Rey

E

n 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 27 trabajos, 1 en la categoría A
(alumnos de 1º y 2º de ESO), 5 en la categoría B (alumnos de 3º
y 4º de ESO) y 21 en la categoría C (alumnos de Bachillerato).
Felicitamos a todos los participantes por haberse presentado,
apostando por una actividad que exige trabajo y dedicación,
valores que no son muy frecuentes. La calidad de todos los
trabajos es muy buena, y pueden sentirse orgullosos.
El jurado, compuesto por profesores 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):
· 1er premio: “Su misión”
Marta Seoane Abraldes, de 2º de ESO B.
Categoría B (alumnos de 3º, 4º de ESO):
· 2º premio: “Nos vemos allí”
Simón Rodríguez Franco, de 4º de ESO C.
· 1er premio: “De la mano”
Enma Combo García, de 4º de ESO C.
Categoría C (alumnos de Bachillerato):
· 2º premio: “Recuerdos”
María Camarena García, de 2º de Bachillerato C.
· 1er premio: “La flor del Guernica”
Sara Mosquera López, de 2º de Bachillerato B.

VISITAS

TECNOLÓXICAS

CAMBRIDGEENGLISH
N

O pasado mes de Maio celebráronse no colexio, por

terceiro ano consecutivo, os exames para obter a titulación de
Cambridge que certifica o nivel de inglés dos nosos alumnos.
Case sesenta foron os que se presentaron nesta convocatoria
privadaorganizada polo noso colexio, na que examinadores
autorizados da Universidade de Cambridge presentaron as
diferentes probas para obter a titulación internacional. Desta
volta convocáronse probas para os niveis B1 e B2, segundo o
MCER (Marco Común Europeo de Referencia para as linguas)
ou o que é o mesmo, PET for Schools e FCE for Schools segundo
a denominación da Universidade de Cambridge. A grande
demanda para a obtención destas dúas titulacións tén a súa
explicación en que son os niveis de inglés esixidos pola maioria

das Universidades para poder acceder a moitos dos seus graos.
Tra-lo esforzo de todo o ano, tanto os alumnos que asistiron
ás clases abertas no colexio cada martes pola tarde como os
que non asistiron, están agora á espera dos seus resultados
e pronto confirmarán que as súas habilidades comunicativas
en inglés están recoñecidas por unha das universidades máis
prestixiosas a nivel mundial.
Departamento de Idiomas
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XORNADASDEORIENTACIÓN
EFEIRADEUNIVERSIDADES2018
O

rganizadas conxuntamente pola ANPA do Colexio, a
Xefatura de Estudos de Bacharelato e o Departamento de
Orientación, celebráronse o día 2 de febreiro a Xornada de
Orientación e a Feira de Universidades.
Despois dunha conferencia motivacional sobre as
competencias demandadas no perfil laboral, os alumnos
repartíronse, segundo as súas preferencias, en mesas redondas.
Cada mesa reunía a distintos profesionais dun mesmo ramo
de actividade que falaban sobre a súa experiencia persoal
na toma de decisións vocacionais, sobre as esixencias da
aprendizaxe universitaria nas titulacións relacionadas e sobre
a perspectiva laboral dos distintos graos universitarios. Todos
os participantes foron nais e pais de alumnos do Colexio, que
dedicaron esa mañá a axudar aos alumnos a definir o seu
futuro itinerario formativo.
Queremos agradecer a estas algo máis de trinta familias
que ofreceron o seu tempo e coñecemento, a xenerosidade
e sensibilidade mostradas nesta colaboración, recordando
especialmente o traballo e interese postos por Loreto
Fernández e Isabel Neira.
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Despois das doce, chegou o momento da Feira de
Universidades. Participaron a Universidade de Santiago e
varias universidades privadas xunto con representantes da
formación profesional e os estudos militares. Resultou unha
actividade moi dinámica, xa que cada grupo de alumnos
escoitaba e recibía materiais de cada unha das opcións durante
aproximadamente 10 minutos; nese tempo, as institucións de
educación superior falaban da súa oferta formativa e das
vantaxes que ofrecen como opción.
As actividades do día 2 de febreiro constituíron o momento
máis visible do traballo de orientación que se desenvolve
ao longo do ano desde o plan de orientación académico e
profesional. Neste curso o POAP ensinou a usar cuestionarios
e buscadores de estudos e proporcionou distintas actividades
e explicacións intentando que cada alumno, desde o inicio
da ESO, constrúa unha base de experiencias de toma de
decisións que o axude no momento da elección de estudos
superiores.

OMUNDODARESIDENCIADE

ESTUDANTES

C

ando o día 14 de setembro me vin entrando na recepción
da residencia La Salle, aínda non asimilaba que botaría alí
máis tempo ca na casa; aquilo pasaría a ser o meu novo fogar.
E non só iso, senón que tamén prescindiría de dúas figuras
moi importantes como son as dos meus pais. Os cambios
custan, pero considero que foi unha das máis importantes e
mellores decisións que tomei no que levo de vida.
Xa no hostal, volvín a ver a Mara e a Suso (posto que na visita
ao colexio que fixera en marzo xa os coñecera). Pasarían a
ser os nosos segundos pais durante todo o curso e alguén
esencial, tanto de min como de Rubén, de Santi, de Alba, de
Diego e de Carlos (aínda que con estes últimos xa existía unha
relación máis carnal). Tras a adaptación ao meu novo cuarto,
tocaba cear. Nun ambiente de vergoña, romper o xeo non era
cousa fácil, pero iso era cuestión de tempo.

A rutina fíxose máis levadeira grazas á amabilidade e o trato
excelente do persoal de limpeza, portería e das recepcionistas,
así como das cociñeiras (en especial Fátima e Carmen). Daba
igual cantas veces molestaras por calquera parvada, que a
resposta nunca sería mala. E iso agradécese.
O curso vai rematando e con el todo o aprendido e vivido.
Fago mención especial a Suso e a Mara polo seu esforzo e o
trato, como se foramos fillos e ás veces amigos. E como dicía
ao comezo, este foi unha das mellore decisións da miña vida.
Nicolás Abeledo Malheiro

Comezaron as clases e con elas os almorzos de luns con
churros, as tardes de estudo dirixido, o bocadillo de bacon
dos recreos e tamén o das 17:25, as cenas e os cumpreanos
con pizza e hamburguesa. Pouco a pouco, collimos confianza
entre nós, sobre todo Rubén e máis eu, xa que o resto xa
levaba aquí máis tempo. Moitas foron as risas e bos momentos.
Ata que no segundo trimestre dous dos nosos compañeiros,
Rubén e Santi, deixáronnos e tivemos que afrontar o de
sempre, pero sen eles.
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BACHARELATO 2017/2018

1º C BACHARELATO

1º B BACHARELATO

1º D BACHARELATO
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BACHARELATO 2017/2018

2º C BACHARELATO

2º B BACHARELATO

2º D BACHARELATO
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Abeijón Dosil, Daniel

Aldrey Urresti, Alessandro

Álvarez Álvarez, Raquel

Cajaraville Souto, Irene

Camarena García, María

Camino del Oro, David

Álvarez Montoiro, Aloia

Araujo Fernández, Yago

Balsa Amarante, María

Campos Castro, Sara

Caneda González, José Antonio

Carballo Anca, Antón

Brage Yáñez, Laura

Brea Vilas, Alfonso

Caamaño Martínez, Miguel

Cardoner Sebio, Marcos

Caridad Lado, Xan

Castro Pazos, Ana
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Chenel Martínez, Adán

Condide Barca, Andrés Nicolás

Creo Sánchez, Marta

Domínguez Rodríguez,Nerea

Fandiño Pampín, Jesús Aurelio

Fonte Díaz, Álvaro

Díaz Amboage, María

Díaz Castrillo, Antonio Francisco

Díaz Guerrero, Iván

Formigo Alonso, Noelia

Freire Vaamonde, Daniel

Fuentes Canabal, Patricia

Díaz Regueira, Martín

Díaz Vieiro, Rubén

Docampo Seijas, Lois

Gago Luna, David

Galego Lourido, Antón

Gamás Pardal, Martín
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García Bouzada, Marta

García Gutiérrez, Marina

García Peteiro, Julián

González Sar, Carlos

Granja López, Alejandra

Laíño Lojo, Patricia

García Rey, Rita

García Suárez, José Ángel

Gómez Magariños, David

Landeira Rodríguez, María

Liñares Castelao, Marta

López Pombo, Adrián

Gómez Vieites, Manuel

Gondelle Seoane, Pablo

González Bao, Javier

López Quintela, Hugo

Mariño Noya, Diego

Maroñas Iglesias, Roberto
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Márquez Coelho, Álvaro

Martínez Abalo, Carlos Javier

Miguez Rodríguez, Daniel

Muñiz Rodríguez, Alba

Muradás Romero, Maria Gabriela

Nieto Seoane, David

Míguez Rodríguez, Xeila

Miñones Bravo, Cristina

Mira Pereira, Yaiza

Noya Carreira, Julia

Otero García, Santiago

Otero Rodríguez, Adrián

Mosquera Barreiro, Álvaro

Mosquera López, Sara

Mouzo Oroña, Alba

Pardo Iglesias, Santiago

Pérez Dosil, Eduardo

Pérez Ferreiro, Pablo Miguel
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Porto Iglesias, Paula

Pose García, Leticia

Relova Gallego, Ana María

Romero Souto, Marta

Saá López, Pablo

Saborido Sanjurjo, Ángel Lucas

Rivas Conde, Guillén

Rodríguez Lijó, Álvaro

Rodriguez Ramos, Miriam

Sáez Suanzes, Carlos

Sánchez Balsa, Pablo

Sardina Pereira, Paola

Rodríguez Vázquez, Alejandro

Roibás Suárez, Lucía

Romano Seijas, Andrés

Sarmiento Murias, Martiño

Seoane Aldrey, Jacobo

Seoane Domínguez, Roberto

86 FinalistasBacharelato2018

EIDOS

87

Suárez Bueno, Martín

Suárez Pan, Patricia

Suárez Rivas, Oscar

Varela Paz, Almudena

Varela Rey, Antonio

Vázquez Iglesias, Yishaq

Taboada Iglesias, Manuel

Toro López, Oscar Raúl de

Torre Blanco, Sergio da

Vázquez Pereira, Helena

Veiga Carreira, Alicia

Vilariño Viaño, Carla

FINALISTASBACHARELATO2018AINSIGNIAQUERECIBIDES...

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.

Trigo Rosón, Catalina
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Trillo Domínguez, Marta

Vaamonde Ballesteros, Martiño
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OMUNDODE

PASTORAL
EXUSTIZA
EDUCACIÓNNAXUSTIZA
EVOLUNTARIADO
S
Se
Se
Se
Se

e miramos máis alá da idade…
miramos máis alá da capacidade intelectual e física…
miramos máis alá do rendemento académico…
miramos máis alá das capacidades tecnolóxicas….
miramos máis alá do noso embigo…

Descubrimos os nosos maiores.
Atopámonos co outro, co diferente a nós.
Acompañamos ao rapaz que precisa axuda cos deberes…
Compartimos o noso tempo, a nosa persoa…

Sí. Na Salle miramos máis alá de nós mesmos e vemos o
mundo que nos rodea.
E porque vemos, descubrimos necesidades e axudamos.
Sí. No Colexio coñecemos a realidade de lonxe e de cerca
e atrevemonos a soñar coa súa transformación dende as
nosas pequenas forzas.

Súmate ao voluntariado!
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XENTEPEQUENAENARXENTINA
UNHAEXPERIENCIAVITALNOEQUIPAMENTOPERSOAL

Érase una vez…
Así empezan as historias, moitas das cales van directas ao
corazón do ser humano. Seguro que todos oímos iso de que
“sempre pensei que algunha vez irei a”…, “ten que ser unha
grande experiencia o que se vive alí en”…, aínda que tamén os
hai dos que “a min”, é que me pican os mosquitos… De todo
hai.

Non pasa nada por estudar duro e dedicarse ao voluntariado
local en apoio escolar, en atención ao deporte paraolímpico,
Amnistía internacional…, e verse todos os meses para ir
situándose máis aló do que un ten á vista: teoría e práctica
ben cociñada. Non nos faltou contactar en vivo con xente que
traballa fóra das nosas fronteiras, e ata traer ás nosas reunións
a voluntarios arxentinos. Pódese facer.

Pero esta historia empeza distinto:
Paga a pena. Atrás quedan dous anos de preparación, de
tecer soños, de dar corpo a esa ilusión primeira que algunha
vez pasou polo campo visual dun adolescente. Cando isto
empezaba, ao iniciarse no Bacharelato, alguén dixo: podes
cumprir 18 anos facendo algo distinto. É un agasallo, outro
xeito de empezar a universidade. E así crérono 10 familias e 10
voluntarios de La Salle. Con dous adultos.

Ata que xorde o proxecto:
E un bo día, froito do traballo previo de Proyde e as
contrapartes, xorde un nome, un plan, un país. E comeza a
fase de achegamento, incluso véndoo con Google maps,
que estamos no século XXI. Nesta ocasión, en colaboración
coa Fundación La Salle - Arxentina, que leva 50 anos
desenvolvendo proxectos dunha educación máis igualitaria
e digna. O destino final: Santa Rita, Provincia de Misións, no
punto máis alto do país, tocando Brasil e Paraguai, por encima
de Uruguai.

E había que alimentalo:
Pódese e débese completar cos estudos, como de feito foi así.
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E ao inverno do cono sur:
En pleno xullo/agosto; logo de deixar atrás selectividades e
matrículas de Universidade ao día, practicamente. E facendo
a viaxe vital máis que xeográfica, para achegarse ao Sur con
outra mirada persoal, social, económica, cultural… “Cambioume
a mirada” -dicía máis dun-, “eu, igual quedaba outro mes, sen
problema”, “estou disposto a deixarme tocar”, dicía outro…
e cumpriuno. Un Obxectivo?: Practicar a solidariedade,
en igualdade co que teño en fronte, colaborando no que
sabemos facer: o apoio socioeducativo na zona. Creo que se
quentou por dentro o corazón, malia a climatoloxía.
E o outro obxectivo?
Vivilo en grupo, compartindo vida, traballo, conviccións,
soños…, preguntas con e sen resposta. E sen moita Wifi. A
experiencia grupal é clave, ademais do ollo social. Xuntos
pódese reler a realidade, darlle voltas e axudarse a contrastar
a vida habitual e as decisións de futuro. Non todo se consegue,
que custa tanto a visión estrutural dos problemas como o

cuestionamento persoal da vida, que hai por aí moito modelo
social para darlle unhas voltas.
E este conto… non se acaba:
A vida segue, pero con outro complemento importante
no equipamento persoal. Por que non se vai poder pensar
en proxectos universitarios solidarios, vinculados a mil
asociacións, movementos, plataformas… Algún, no segredo,
creo que pensou que “Xente Pequena” quédalle curto e
Proyde abre outras posibilidades de colaboración. Di que ás
veces soña xa cun voluntariado de verán de adultos, polo
menos. Tempo ao tempo.
Equipo “Xente Pequena” Proyde - La Salle Santiago’17

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

PASTORALNOTEMPOLIBRE

A

túa ledicia, a miña.

Un curso para contaxiarnos de ledicia, para vivir con e
para os outros e para descubrir o moito que temos para
regalar aos demais. 365 días para recoñecer no grupo
Salle Xove os amigos feitos na Salle e que son para toda
a vida. Moitos meses para gozar de experiencias de
encontro en Portugal, cos amigos de Grupos Cristiáns
de Asturias, Portugal ou o resto de coles de Galicia, para
viaxar aos soños de Bujedo no encontro de interioridade
para Bacharelato en Nadal, de Pascua para mozos e
adultos ou as colonias e encontros do mes de xullo ou as
oportunidades para verse dos mozos de 3º e 4º ESO, con
compañeiros doutros coles doutras rexións en Valladolid.
E á Pastoral achegámonos a estudar, a charlar, a ser
escoitados, a xogar aos dardos ou ao ping-pong, é onde os
Grupos teñen os seus tempos de reunión ou de oración, os
animadores preparan as actividades e onde se consegue,
cada día, que a túa ledicia sexa tamén a miña.
Atopámonos en Pastoral?
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DEPORTES
D
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omezamos o curso no mes de setembro co lema de “A
TÚA LECIDIA, A MIÑA”, e camiñamos baixo este lema todo
este curso.
Desde o departamento de pastoral temos un só obxectivo
formar persoas íntegras, traballando en conxunto coas
súas familias, para que sexan líderes de acción positiva e
construtores convencidos da civilización da xustiza e o amor.
Esforzámonos por ofrecer servizos, estruturas e persoas que
faciliten a acción e o empeño educativo-escolar, ao longo do
curso en diferentes momentos e actividades programadas
dentro da nosa programación.

E para que todo isto fixésese realidade desde pastoral escolar
traballando na campaña de Nadal, onde se logrou unha gran
achega para: Cáritas Milladoiro, Cáritas Fontiñas, Albergue
de San Francisco e Asociación Centinelas. Desta maneira
puidemos axudar a familias desfavorecidas do noso entorno a
a que o seu Nadal fose máis agradable.
A semana da Paz e non violencia, durante a cal reflexionamos
sobre o que podemos facer para que na nosa contorna
sementemos paz e así recolleremos unión.
E neste último trimestre celebramos a Semana Lasaliana na
honra ao noso fundador San Juan Bautista de la Salle, que
cos seus soños tróuxonos a alegría ás actuais comunidades
lasalianas.

urante anos, o Colexio La Salle dá a oportunidade aos
seus alumnos e alumnas de practicar unha serie de deportes
colectivos nas súas instalacións en Santiago de Compostela
entre os cales podemos atopar o fútbol; pero nestas
circunstancias, a práctica deste tan famoso deporte non se
cingue unicamente a gañar ou perder: ao contrario, vai moito
máis alá.
Practicar un deporte ten infinidade de consecuencias positivas
a nivel físico, psíquico, social, etc. e neses beneficios é no que
nos centramos monitores e traballadores do Club Deportivo na
sección de fútbol. Máis aló de traballar cos nenos e de darlles
a posibilidade de aprender conceptos propios do fútbol e de
permitir a nenos e nenas sentirse futbolistas, pretendemos que
os nosos/as xogadores/as poidan adquirir coñecementos en
valores tan importantes ou máis que o deporte en si mesmo.
Deste xeito, o saber gañar ou saber perder, o compañeirismo,

a cooperación, o sacrificio, e moitas outras capacidades son
adquiridas polos nenos e nenas do club.
Nunha época na que o fútbol base “profesionalizouse” e,
nalgúns casos, deshumanizado, manternos firmes no noso
empeño por utilizar o fútbol como unha ferramenta de
aprendizaxe humana e social antóllase máis complicado
que nunca, tendo en conta o máis importante: os nosos
protagonistas son aínda nenos e nenas que deben atopar nesta
actividade unha oportunidade de socializar, de interactuar
e crear vínculos cos demais, mentres que monitores e
adestradores habemos de seguir aproveitando o tempo con
eles/as para inculcarlle coñecementos en moito máis que “dar
patadas a un balón”.
Álvaro Calvelo
Adrestrador de fútbol

E durante todo o curso tivemos a celebración dos tempos
litúrxicos por clases en todos os niveis educativos (Advento,
Coaresma e pascua). Agradecemos a colaboración dos
sacerdotes que viñeron a axudar: Javi García e Xabi Blanco.
Felicitamos a todos os educadores e familias que durante
este curso facilitaron a formación integral dos nosos nenos e
adolescentes e a pastoral do noso centro.

Fútbol - Alevín - Futsal
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Fútbol - Benjamín A - Futsal
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Fútbol - Benjamín B - Futsal

Fútbol - Benjamín D - Futsal

Fútbol - Cadete - Futsal
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Fútbol - Benjamín C - Futsal

Fútbol - Cadete - Fútbol 11

Fútbol - Infantil - Fútbol 11

Fútbol - Infantil - Futsal

Fútbol - Iniciación

Fútbol - Juvenil B

Fútbol - Juvenil A

Fútbol - Senior
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Baloncesto - Cadete Feminino

Baloncesto - Autonómica Bonaval

Baloncesto - Junior 1º Bacharelato

Baloncesto - Premini 3º
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Baloncesto - Cadete Maculino 3º-4º ESO

Baloncesto - Infantil 2º ESO

Baloncesto - Infantil Masculino 1º-2º ESO

Baloncesto - Infantil Feminino 1º-2º ESO

Baloncesto - Mini mixto 6º
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Baloncesto - Junior Feminino 2º Bacharelato

Baloncesto - Premini 4º

Baloncesto - Escuela Basket 1º e 2º

Baloncesto - Mini mixto 5º

Baloncesto - Senior Bonaval CB

Baloncesto - Senior CB Bonaval

EIDOS 103

OMUNDODAS

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES
INGLÉSEXTRAESCOLAR

C

ada curso disfrutamos dun amplo programa de
actividades extraescolares, culturais, artísticas, deportivas
e sempre educativas que pretenden ser un complemento á
formación integral dos nosos alumnos dun xeito máis informal
e relaxado pero igualmente programado e estructurado.
Ao longo do ano participaron 435 rapaces repartidos en
27 grupos atendidos por 15 profesores especialistas nas
distintas actividades. Este ano ofertamos: artes plásticas,
informática, ioga, iudo, kárate, mecanografía, música,
desenvolvemento integral da intelixencia, patinaxe,
xogos e predeportes, rítmos e movementos, robótica e
programación, xadrez e ximnasia rítmica. Esta é unha oferta
dirixida a todos os alumnos do colexio, destacando a gran
participación existente nas etapas de infantil, primaria e
tamén neste curso en secundaria.
As actividades adáptanse ás distintas etapas e ao nivel de
competencia de cada alumno. Facemos un seguimento
sistemático nas actividades onde tentamos plasmar a
ilusión pola consecución duns obxectivos pedagoxicamente
marcados. Cada ano tentamos ofrecer novas actividades
que respondan ao interese dos nosos alumnos.

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. Temos alumnos ata o
nivel advanced e coa posibilidades de examínanse no propio
centro.
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 unha cualificacións moi alta na súa formación.

Contamos con 23 grupos, 9 profesores e alumnos dende
infantil ata bacharelato. Ofertamos tres horarios: 8:30-9:30,
14:05-15:05 e 14:45-15:45h. por etapas este curso acadamos
os seguintes grupos: Infantil 6 grupos, Primaria 12 grupos e en
Secundaria: 2 titulación PET, 2 para titulación First e un grupo
de 6 alumnos que acadan este curso a titulación Advanced,
todas elas certificadas pola Universidade de Cambridge.
O noso obxectivo fundamental é que os nosos alumnos acaden
unha titulación en inglés ao longo da súa vida académica en
La Salle.

Moitas apertas e graciñas pola vosa participación.
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D

ebemos saber que ninguén é perfecto. Que está ben
errar porque podemos aprender diso. Pero o máis importante
é intentalo, dar o mellor de nós e compartir con outros: coas
familias, compañeiros, profesores, xefes,... Traballar de maneira
cooperativa é moi útil mais todos podemos aprender dos demais.

ENGLISHCORNER
MISTAKESAREPROOFTHATYOUARETRYING!
OSERROSSONAPROBADEQUEOESTÁSINTENTANDO!

N

obody is perfect and we should know that. It´s ok to fail
because we can learn from this. The most important thing
is to try, do your best and share it with the people as your
family, your classmates, your teachers, your boss... Working in
a cooperative way is very useful so everybody can learn form
you and you can learn from them.
We are very proud of you because of your hard work. Studying
in another language is not an easy aim, but you are doing
it. You are working very hard so parents, you should be very
proud too!
Another course year is ending, with subjects in the target
language, English, as Natural Science, Social Science, English
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and Arts and crafts and this means a lot of effort. A very hard
work developed by the teachers, working together connecting
all the subjects to give them significancy, flexibility and taking
into account the diversity of our kids. But the hardest work
comes from your children, they have to be interactive, active,
autonomous, they have to use another language to learn and
communicate. And this it the most precious aspect of this
programme.

Estamos moi orgullosos do voso duro traballo. Estudar noutra
lingua, non a nosa propia, non é unha tarefa doada, mais vós
estades facéndoo. Así que, pais e nais, debedes estar moi
fachendosos dese duro traballo do vosos fillos e fillas.
Outro curso está rematando, con materias en lingua inglesa
tales como ciencias naturais, ciencias sociais, lingua inglesa e
plástica, e isto require moito esforzo. Un duro traballo por parte
dos profesores que traballan de maneira coordinada tratando de
conectar as asignaturas e dándolles un significado real, sendo
flexibles e atendendo as diferenzas propias de cada alumno. Pero
o traballo máis duro vén dos rapaces e rapazas xa que teñen que
participar, ser moi activos, moi autónomos usando outra lingua
que non é a súa propia para aprender e comunicarse. E este é o
aspecto máis importante do programa.
Estamos encantados de compartir con vós algunhas fotos deses
momentos nas que podedes velos traballando. Grazas por todo
o que facedes.
Sen vós, isto non sería posible!

We´d love to share with you some of these moments with
some photos where you can see your kids working. Thank you
for your cooperation.
This wouldn´t work without you.
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