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O 16 de maio pasado o Papa Francisco dirixíase a todos os que
formamos a familia lasaliana cunhas palabras moi achegadas:
Este importante aniversario do seu fundador é unha boa oportunidade
para que o seu Instituto enxalce a figura dun pioneiro no campo da
educación que, na súa época, ideou un sistema educativo innovador.
O seu exemplo e testemuño confirman a orixinal actualidade da súa
mensaxe para a comunidade cristiá de hoxe, iluminando o camiño a
seguir. El foi un brillante e creativo innovador na visión da escola, na
concepción do profesor, nos métodos de ensino.
Aínda que era un home moi ben formado, a súa sabedoría non xurdiu da lectura e reflexión
nun despacho. Todo o que san Xoán Bautista de La Salle sabía naceu do contacto diario
co mundo da escola. Desde aí, decatouse de que facía falta unha nova concepción do
profesor, do educador. Así nolo recorda Francisco:
Estaba convencido, de feito, de que a escola era unha realidade seria, para a cal a xente
necesitaba estar axeitadamente preparada; pero tiña ante os seus ollos todas as carencias
estruturais e funcionais dunha institución precaria que necesitaba orde e forma. Entón
intuíu que o ensino non pode ser só un traballo, senón que é unha misión.
Aí está a clave de todo. O segredo dos lasalianos é que nós non actuamos sos. A
fraternidad é a nosa riqueza, o noso tesouro, o noso segredo. Todos nós, os antigos e
actuais alumnos, profesores, Irmáns, pais... todos os educadores en xeral apostamos pola
teoloxía da comuñón, pola inclusión e o diálogo, polo respecto, por desenvolver a cultura
do encontro. Na escola La Salle hai que pensar as cousas xuntos, en equipo, e desenvolver
daquela cada cometido persoal en íntima comuñón cos demais.
En decembro de 2018, lasalianos de toda España e Portugal representando a 122 obras
educativas deseñaron e aprobaron as liñas e prioridades para estes próximos anos.
Facíano desde o mesmo dinamismo que moveu o noso fundador: detectar as necesidades
e responder xuntos. A partir de agora falaremos con certa frecuencia do «novo contexto
de aprendizaxe» e das respostas educativas e pastorais que imos intentar dar. Non insisto
máis, pero é importante que nos vaia soando...
Falta pouco para rematar o meu primeiro curso como director. Estou satisfeito non
tanto dos resultados (que tamén, e moito), como do camiño que compartimos xuntos.
Traio aquí o resto do equipo directivo, con quen experimentei de forma máis explícita a
toma de decisións fraterna; os profesores e demais educadores (animadores de grupos,
adestradores, persoal de administración e servizos...) con quen ademais da profesionalidad
compartín a misión; os pais, sempre próximos e dispoñibles para todo; e, sobre todo, os
alumnos dos que sempre aprendo. Todos vós axudástesme a ver o mundo cos vosos ollos.
Grazas.
O próximo curso traerá novos alumnos e familias, novos camiños que descubrir xuntos,
novos retos e áreas de mellora. De novo unha oportunidade para seguir compartindo a
vida xuntos.
Unha última palabra para os alumnos finalistas, «cabaleiros andantes» coa tarefa de
endereitar o torto, liberar, potenciar e mellorar a vida empezando por aqueles para os que
a vida non é vida: dade o que aprendestes en abundancia.
Viva Xesús nos nosos corazóns!

Ir. Jesús Martín Gómez
Director
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mesmas que antes? Cal é a realidade actual? Compartimos
novas necesidades en diferentes cidades? Como as
atendemos? Con creatividade! Porque a creatividade en La
Salle non debemos entendela só como novidades, senón
como respostas novas a esas necesidades novas.

OMUNDODE

Ollos ben abertos e corazón acendido!
Rematamos co cuarto encontro: “O itinerario persoal do
educador lasaliano”. Por un lado, presentou a consolidación
da obra de San Xoán Bautista e, por outro, animou a descubrir
o camiño interior como educadores en comunidade e, en
particular, como grupo cada vez máis unido.

TODOS

Máis alá do coñecemento e formación que recibimos, foron
catro encontros de compartir experiencias con compañeiros,
de rirnos , de celebrar, de aprender uns dos outros, de crear
amizade, lazos con persoas ben diferentes , pero unidas por
un labor e un sentir compartido. Ben é certo que compartir, en
cada encontro, productos típicos dun sector, e nun ambiente
festivo, tamén axuda a apretar eses lazos.

FORMACIÓNLASALIANA

Son días intensos, nos que, ademáis da formación, hai
reflexións, opinión,… que quedan gravadas, pero, nesta
ocasión, gustaríame rematar con esta frase recollida da
presentación do Irmán Josean Villalabeitia, referida ás claves
do éxito da obra de La Salle: E sempre unha Fe, un entusiasmo
e unha entrega por milleiros.

CELASEDUCADORES
28.ªPROMOCIÓN

N

este presente curso, iniciouse a 28ª promoción do
CELAS, da que agradezo formar parte, e que continuará ao
longo do vindeiro curso escolar.

E nós, como chegamos ata aquí? Como foi o noso camiño?
Que tira de nós? Aquí o deixo. Unha reflexión persoal que
nós tivemos ocasión de compartir en pequenos grupos.

Somos un grupo de corenta persoas do Distrito ARLEP
(centros de España e Portugal) que nos reunimos para dita
formación na Casa Siquén de Griñón, en Madrid.

Continuamos baixo o título de “Botando raíces: descubrindo
a nosa interioridade como educadores”. Tocou afondar
en momentos máis difíciles da vida de La Salle e facer
paralelismo coa nosa propia vida como educadores,
enfrentándonos a momentos que tampouco son doados.
Desde logo, nesta loita non estamos sós, igual que non o
estivo o noso fundador.

Cada formación é unha oportunidade de enriquecemento
tanto a nivel profesional como a nivel persoal. Neste caso,
ao longo destes primeiros catro encontros do CELAS,
tivemos ocasión de afondar no coñecemento tanto da Rede
de obras educativas lasalianas como no itinerario de San
Xoán Bautista de La Salle, á vez que reflexionamos sobre o
noso propio itinerario como educadores en centros La Salle.
Comezamos coñecéndonos e creando grupo no primeiro
encontro baixo o título “Un educador en camiño”.
Presentada unha primeira parte da vida e obra de San Xoán
Bautista como unha historia que nos ilumina, colle un sentido
especial neste curso no que celebramos o 300 aniversario
do pasamento de La Salle. Un home en constante busca e
firme loita por un ideal que non sempre resultou doado.

Seguindo os seus pasos, “Creativos para transformar a
realidade”, analizamos a un La Salle innovador, un creador,
un creador de resposta a unha necesidade; á par que
reflexionamos sobre as necesidades que atopamos hoxe en
día no desempeño do noso labor como educadores. Son as

CELASEDUCADORES

Luisa Pájaro

27.ªPROMOCIÓN

N

o mes de xullo rematamos a nosa experiencia de
formación Lasaliana no Celas un grupo de profesores, xa
amigos, que pertencemos á denominada 27ª promoción.

a pesar de todas as diferenzas, todos tiñamos moi presente
ese Proxecto Común do que significa pertencer á nosa
comunidade Lasaliana.

Este curso, animado por Lidia Rey e polo Irmán José Ángel
Arrizabalaga, ten unha duración de dous anos e participamos
compañeiros de distintos colexios La Salle de España.

As xornadas de formación tiñan distintos momentos. A
primeira parte do día era a máis teórica. Combinábanse charlas
e exposicións, onde se nos esmiuzaba toda a traxectoria de
vida do noso fundador: o seu comezo, os cambios aos que
tivo que facer fronte a medida que a realidade das escolas
ía cambiando e a súa capacidade para ver cal era a mellor
opción para que o seu proxecto tivese sentido, ademais de
ser efectivo para todos os estudantes das escolas de La Salle.
Na segunda parte traballabamos en distintos grupos poñendo
en práctica todas aquelas ideas que iamos descubrindo.

Durante esta formación, puidemos coñecer as distintas
realidades de cada nivel educativo dos colexios La Salle de
diferentes puntos do noso país. E así puidemos descubrir que,

Pero, ademais de todo o aprendido, queremos destacar o bo
ambiente que xurdiu nesta promoción 27ª. Ademais de todo
este traballo, tamén tivemos tempo para coñecernos, degustar
produtos típicos de cada una das rexións alí representadas e
desfrutar de momentos de diversión e moitas, moitas risas.
Como remate, queremos destacar que esta formación nos
permitiu compartir esa sensación de La Salle familia, onde
todos aprendemos de todos e onde un grupo tan numeroso e
diverso logrou formar un gran equipo.
							
María López e Raquel Goimil
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EXPERIENCIADOCEL

PROFESORESNOVOS

COMUNIDADEDEESTUDOSLASALIANOS

E

ste curso 2018-19 está sendo moi especial por varios
motivos: ademais de que sempre resulta especial comezar
unha andaina xuntos, como comunidade educativa, este ano é
o ano dos “300” e é un curso que comezou de xeito diferente
aos outros 27. O luns 3 de setembro trasladábame a Madrid
para iniciar a miña participación nunha experiencia formativa,
o CEL, Comunidade de Estudos Lasalianos; experiencia que
ía prolongarse ata o sábado 15 de decembro, cando regresei
“definitivamente” á casa para incorporarme de novo ao cole.
Ese luns xuntámonos 17 educadores lasalianos de diferentes
procedencias xunto cos irmáns da comunidade de acollida
que agora pasaba a ser a Comunidade do CEL.
Na primeira semana fomos organizándonos na nova casa,
presentando o programa formativo, horarios e sobre
todo facendo e compartindo o noso proxecto persoal e

ASENTANDOASBASES

comunitario… A estas alturas xa tiña claro que o gran desafío
era construir e vivir a Comunidade.
A formación recibida pareceume espectacular, dunha
gran calidade tanto por parte dos poñentes que nos
acompañaron e guiaron en diferentes dinámicas, como pola
parte intelectual: cristoloxía, biblia, oración, carisma lasaliano,
pasado, presente e futuro. Xunto a esta formación teórica
estaba a oportunidade diaria de ter tempos persoais e
comunitarios de oración e celebración da fe, de compartir e
compartirse. Tamén tivemos a oportunidade de facer visitas
a diferentes realidades comunitarias e educativas como
por exemplo Basida, que é unha comunidade que se ocupa
de persoas en situacións límite pola enfermidade, centros
educativos con alumnado en situación de discapacidade
e/ou exclusión social, centros con experiencias innovadoras…,
visitas todas elas cun denominador común: unha comunidade
de persoas que se asocian para unha misión. Esta experiencia
que estivo na nosa raíz, segue hoxe en día alumbrando novas
e ricas experiencias educativas e comunitarias. E falando
de raíces, no mes de outubro estivemos dúas semanas de
peregrinación pola ruta lasaliana, coñecendo de primeira man
os lugares por onde andivo La Salle.

A

sentar as bases para emprender un novo camiño.
Diso trata a formación que se nos ofrece a todos os que
empezamos como mestres ou profesores nesta Institución.
Unha experiencia que se nos brinda e que nos axuda a crear
lazos entre nós e medrar tanto persoal como profesionalmente.
Son nove encontros ao longo de tres anos que versan sobre
distintos temas, tanto desde o ámbito pedagóxico como para
poder afondar sobre o carisma lasaliano.

Ao lembrar isto, sáeme un GRAZAS enorme á Institución e ás
persoas que fixeron que isto fose posible substituíndome nas
clases e posibilitando que a miña “aterraxe” no curso tivese as
menos turbulencias posibles.
M.ª del Mar Fernández

EXPERIENCIADOCELTE

CURSODEESPIRITUALIDADLASALIANAPARAATERCERAIDADE

É

un proceso de formación integral para a nova etapa da
vida. En román paladino: Preparación para encarar unha nova
(e definitiva?) etapa da vida, que comeza despois da xubilación
como docente. Está pensada, pois, para (de momento)
Irmáns recentemente xubilados do quefacer escolar directo.
Celébrase cada dous anos. E desde hai moito tempo, realízase
en La Salle de Cambrils, Tarragona. Integramos o grupo
deste ano 2019, vinte e catro Irmáns, incluídos os tres do
Staf, procedentes de toda a xeografía española, de África e
América.
O primeiro que chama a atención , ao contemplar o curriculum
dos participantes, é a riqueza do grupo. Vidas cargadas de
longos anos de experiencia docente, misioneira, de servizos en
postos de responsabilidade e dispostas a seguir participando
activamente na “misión lasaliana”, na medida das nosas
posibilidades, porque nos seguimos considerando memoria
viva de La Salle hoxe.
Tivemos a sorte de contar con grandes profesores, que nos
propuxeron reflexionar sobre saber envellecer, saúde física e
mental, relaxación e interiorización, Familia Lasaliana, a Igrexa
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de hoxe, vida do Distrito, lectura bíblica, Xesús do Evanxeo, e
comunidades La Salle.
Para iso intercambiamos experiencias entre nós, os
participantes do CELTE, e con diversas persoas vidas de
diferentes realidades. E todo iso salpicado con diversas visitas
da contorna e da realidade lasaliana de Cataluña.
Magnífica experiencia. Agasallo de incalculable valor no outono
da vida. Só me resta dicir Grazas a cantos se involucraron para
que isto fose unha realidade e eu puidese participar nela.
Ir. Manuel Carreira

Do noso colexio de Santiago este curso imos 14 profesores
de todas as etapas educativas. Algúns de 1.º, outros de 2.º
e outros de 3.º ano. Á parte do que aprendemos tamén
convivimos moito tempo, e iso fai que se creen lazos que
máis tarde nos axudarán a traballar mellor e máis a gusto.
Xuntámonos con outros moitos compañeiros que están
comezando esta andaina noutros centros La Salle. É unha
riqueza poder compartir e intercambiar experiencias.
Logo virán outras formacións e outros encontros. Nunca
debemos deixar de aprender. Este só é o principio.
M.ª Raquel Blanco

EIDOS
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DEPARTAMENTODE

ACOMUNIDADEDEIRMÁNS

ORIENTACIÓN

COMUNIDADELASALLE

D

esde comezo deste curso 2018-2019, a Comunidade de
8 Irmáns colabora activamente no Colexio, especialmente
co Irmán Jesús Martín Gómez, como profesor de diversas
materias e Director Xeral de toda a Comunidade Educativa.
Outros irmáns realizan tarefas complementarias en aulas de
apoio, biblioteca, autobuses, arquivo colexial, colaboración
coa secretaría colexial e administración, reparacións de
instalacións, coidado de plantas e xardíns, teatro, correos,
sancristía e actividades relixiosas, grupos cristiáns, Proyde,
calefacción, comedor escolar, Consello Escolar e Hostal.
Durante os meses de marzo, abril e maio o Irmán Manuel
Carreira asistiu a un curso especial chamado Celte que a
Congregación La Salle ofrece aos Irmáns xubilados, de xeito
que a súa xubilación sexa enriquecedora.

O día 14 de abril marcou una fonda
e dolorosa pegada en nós co
inesperado pasamento do Irmán
Iván González, que estivo ao fronte
do Hostal os últimos 18 anos, e
que logrou una eficaz e excelente
transformación do antigo internado
nun hotel “con encanto”.
Con
ilusión,
a
pesar
das
contrariedades que nos depara
vida, a Comunidade de Irmáns
continúa a súa colaboración estreita e desinteresada co
Colexio para que a educación que se imparte aos nosos
alumnos siga sendo de excelente calidade humana e relixiosa.
Ir. Xosé Francisco Reboiras
Director da Comunidade La Salle Santiago

COMUNIDADEPARMENIA

D

esde estas páxinas queremos enviarvos a todos un
afectuoso saúdo. Seguro que algúns de vós oístes falar de que
no colexio hai unha comunidade que di chamarse “Parmenia”.
E preguntarédesvos o por que e o para que da mesma.
Todo é froito de entender que vivir como cristiáns e lasalianos
hoxe, significa entender que a fe se vive desde unha historia
compartida, unhas relacións interpersoais e unha fraternidade
solidaria. A isto únese hoxe un conxunto de circunstancias
sociais que fan aínda máis necesaria a experiencia de
comunidade.
Como comunidade temos o reto de chegar a ser presenza
significativa para os demais desde a vivencia dos valores antes
mencionados, transmitidos desde a humildade, a proximidade
e o servizo. Cremos que non basta a realización dun itinerario
educativo programado convenientemente; precísase tamén
unha comunidade que faga posible experimentar e vivir os
valores que se propoñen e sexa, desta maneira, referente para
os mozos.

COMUNIDADEPASTORAL

A

Comunidade Pastoral de Irmáns, que ten a súa vivenda
na Rúa do Campo da Angustia, en Santiago, chegou á súa fin,
logo de 6 anos de actividade.
A comunidade fora creada co fin de animar e impulsar a
pastoral nas obras lasalianas de Galicia. Neste último curso
estivo formada polos Irmáns Luís Miguel Sanz, Rafa Palomera
e Antonio Botana. Anteriormente, tamén formaron parte da
comunidade en diferentes cursos, os Irmáns Rafa Muñoz,
Germán Bolado, Jorge Sierra e Luis Rebolledo.
As necesidades da Rede de Obras Educativas levaron agora
ao peche da comunidade, e os seus membros van ser enviados
a diversos lugares da Rede. Para iso estamos, para servir onde
se nos necesite!

Oxalá sexamos capaces de percorrer este fermoso camiño e
de acompañar aos demais no seu. Esta aventura queremos
compartila con cuantos queirades camiñar connosco.

“A ledicia do mundo é breve, a daqueles que serven a Deus, non terá fin”

A

atención á diversidade é o centro do labor do
Departamento de Orientación e implica a toda a comunidade
educativa, xa que entendemos esta como o conxunto de
medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a
resposta educativa ás diferentes características e necesidades,
ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e
situacións sociais e culturais da totalidade do alumnado.
O Departamento de Orientación do colexio está formado
por cinco profesionais que desempeñan diferentes funcións:
a especialista en Audición e Linguaxe María Montero; as
especialistas en Pedagoxía Terapéutica Lidia Muñiz e Ana
Isabel López; e os orientadores Juan Manuel Pérez (E.S.O. e
Bacharelato) e Araceli Traba (Infantil e Primaria).
Os labores de orientación están distribuídos en 25 horas
adicadas ás etapas de ESO e Bacharelato e 14 horas para as
etapas de Infantil e Primaria. Na etapa de ESO e Bacharelato
a principal función asóciase coa orientación vocacional e o
seguimento do alumnado con necesidades específicas de
apoio educativo. Mentres, na etapa de Educación Infantil e
Primaria, a principal función é a avaliación psicopedagóxica
individualizada do alumnado no que existan indicios de
posibles dificultades.

Este curso recibiron atención por parte das especialistas
en Pedagoxía Terapéutica 18 alumnos/as (de Educación
Infantil, Primaria e ESO) e da especialista en Audición e
Linguaxe, 15 alumnos/as (de Educación Infantil e Primaria).
A atención lévase a cabo dentro ou fóra da aula, en función
das necesidades e en coordinación cos titores/as e mestres/
as de área. Dentro do Plan de Atención a Diversidade do
centro enmárcanse os criterios de prioridade para a atención
do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
por parte das especialistas. Ditos criterios permiten organizar
e distribuír os recursos deste Departamento, que ante a
crecente diversidade de alumnos/as non conta cos medios
precisos para poder intervir na totalidade das necesidades
existentes.
Ademais, este Departamento en particular, e o claustro
de mestres e mestras en xeral, ven asumindo nos últimos
cursos escolares un compromiso cada vez maior coa
implementación dos Protocolos elaborados pola Xunta de
Galicia para a atención á diversidade, posto que este centro
está verdadeiramente comprometido coa personalización
como medio para adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe
ás características individuais de cada alumno/a.
A diversidade é unha riqueza para toda a comunidade
educativa e unha valiosa oportunidade para medrar como
sociedade.

(San Xoán Bautista de La Salle)
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TRICENTENARIOLASALLE
UNCORAZÓNUNCOMPROMISOUNHAVIDA

N

a nosa familia La Salle celebramos este ano o
Tricentenario da morte do noso fundador San Xoán Bautista
De La Salle, unha data que recordaremos con alegría e que
foi o centro de distintos actos e actividades que se realizaron
ao longo deste curso en todo o mundo nos colexios La Salle
(hoxe, máis de 1.000). Unha oportunidade excepcional para
rendir unha homenaxe á súa persoa e para recordar o valioso
agasallo que nos deixou en forma de comunidade fraterna, e
un estilo de educación, valores cos que saborear a vida e a
entrega solidaria aos que máis o necesitan.
Por este motivo, o 21 de novembro o noso colexio La Salle
Santiago sumouse a unha acción conxunta levada a cabo
por todas as obras educativas da rede e despregaron unha
lona conmemorativa coa que, aproveitando o Tricentenario,
recordamos non só á figura de san Xoán Bautista De La

10 Omundodetodos

Salle, senón o carisma e a identidade lasalianos, e a todos os
que durante estes tres séculos se uniron á nosa misión para
“xuntos” facela medrar, superando dificultades e barreiras no
tempo e no espazo.
Ao longo do curso tivemos oportunidades para sentirnos
parte desta conmemoración (reflexións lasalianas, publicación
en redes da vida de De La Salle e outros acontecementos
lasalianos…).
Ocupan un lugar preferente na conmemoración do
Tricentenario tres datas que consideramos especialmente
significaticas; o 7 de abril de 2019, recordando o día en
que faleceu en Ruán san Xoán Bautista De La Salle; o 30
do mesmo mes, día do seu nacemento en Reims; e o 15 de
maio, data habitual arredor da cal celebramos cada ano o

día da festividade de San Xoán Bautista De La Salle, patrón
universal dos educadores cristiáns. Foi o 14 de maio cando en
diferentes cidades de España e Portugal realizamos un acto
público de celebración e festa con todos os lasalianos.
Que esta conmemoración sexa ocasión para afondar e afinar
a mirada na contemplación do itinerario persoal de quen
descubriu na educación a chamada persoal que o Evanxeo de
Xesús de Nazaré lle dirixía e, tamén, para seguir enriquecendo
a súa herdanza coa enerxía que xera a creatividade fraterna,

compartida e comprometida coa educación, en especial cos
que máis o necesitan.
Hoxe, todos nós somos La Salle, os seus principios e
orientacións dannos forza para afrontar, desde o agora, un
futuro por construír “xuntos e por asociación”: educadores,
familias, alumnos, asociados e Irmáns.

Ir. Jesús Martín Gómez
Director de La Salle Santiago

FORMACIÓNLASALIANANOCLAUSTRODEPROFESORES

O

Tricentenario lasaliano que celebramos neste curso
tamén se notou nos momentos que o Claustro de profesores
adica á súa propia formación. Houbo dúas sesións, unha no
primeiro trimestre e outra no segundo, para reflexionar sobre
a herdanza viva que nos deixou san Xoán Bautista de La Salle,
e que dá fundamento e personalidade ao noso proxecto
educativo.

A motivación foi feita polo Ir. Antonio Botana, a partir do
cadro-relato de Ánxeles Goás instalado na recepción do
colexio. E o traballo en pequenos grupos axudou a todos a
facernos conscientes da importancia que damos a coidar
dos nosos alumnos máis necesitados, a fortalecer a nosa
fraternidade, a ser creativos e desenvolver a interioridade
(“Mira máis alá”).

EIDOS
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XXXCERTAMEE
XXXVEXPOSICIÓNDE

ABIBLIOTECA

CENTRO DE RECURSOS IR. FERNANDO DIÉGUEZ

ARTESPLÁSTICAS

E

ste curso fixemos moitas actividades moi divertidas na
biblioteca escolar. Por exemplo, unha árbore do Nadal feito
de... libros! E tamén un obradorio de poesía do que saíron
uns poemas preciosos. Mesmo algún de nós traballou como
axudante de biblioteca.
Cando celebramos unha data sinalada facemos obradoiros
nos que rimos, concentrámonos facéndoos e tamén nos
divertimos, pero o máis importante é que o pasamos xenial
estando na biblioteca, xa sexa facendo talleres ou traballando,
porque é un lugar máxico.
Agora remata o curso e temos que esperar uns meses para
volver, pero o curso seguinte tamén nos divertiremos como
este ano ou mesmo máis.
Carla Sánchez, Antía Lois,
Noa Fierro e Catuxa González

NOLIMETANGERE
JULIAJIMÉNEZ
As obras nacen do momento en que Xesús, xa resucitado, é
visto por A Magdalena quen alonga a súa man para tocarlle.
Pero El cosidérase impuro porque ainda no ascendeu á
presencia do Pai e dille “noli me tangere”, a frase que da título
á exposición.
Pero establécense simboloxías: neste caso, Xesús é a paisaxe
e nós, o ser humano, somos A Magdalena.
A natureza exprésanos que debemos respetala, admirala, pero
intervila o menos posible.

É o que nos explica Julia Jiménez na súa obra realizada con
tintas sobre papel de algodón, presentada para a exposición
de pintura que se celebrou este ano con motivo das festas
colexiais.

12
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Cumprimos este ano a XXXV Exposición e o XXX Certame
de Artes Plásticas, con máis de 160 obras presentadas e
divididas en catro categorías Infantil, Primaria, Secundaria e
Bacharelato máis adultos. A Asociación de Nais e Pais decidiu
outorgar os seguintes premios:

PREMIOSDOXURADO

Por iso, J. Jiménez emprega a tinta e os pinceis chineses, na
procura de acadar a delicadeza e admiración que lle procura
a paisaxe”.
Julia Jiménez

• Categoría Educación Infantil
1.º premio: Adrián Souto Carreira de 4 anos A
2.º premio: Elba Negreira Blanco de 4 anos A
3.º premio: Julia Gálvez Martínez de 4 anos B
• Categoría Educación Primaria
1.º premio: Diego Castro Brotóns de 3.º B
2.º premio: Cristina Iglesias de 6.º A
3.º premio: Uxia López del Castillo de 5.º C
• Categoría Educación Secundaria Obrigatoria
1.º premio: Marta Seoane Abraldes de 3.º B
2.º premio: Rubén Gutiérrez de 3.º C
3.º premio: Inés Combo García de 1.º C
• Categoría Bacharelato e adultos
1.º premio: Emma Combo García de 1.º C
2.º premio: Paula Suárez Gómez de 2.º A
3.º premio: Laura Buono Rodríguez de 1.º A

EIDOS
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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 cultura 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
19 o homenaxeado é Antonio Fraguas Fraguas, Antonio “o
da aldea” ou o amante de Galicia. Persoa cunha sensibilidade
especial e un amor incondicional pola terra. Adoraba o lugar
onde naceu e sempre se mostrou orgulloso do feito de ser
da aldea, porque alí respiraba humildade, desfrutaba das
tradicións e xogaba ao aire libre na compañía do resto dos
cativos. Precisamente esa é a paixón coa que traballaría ao
longo da súa vida a prol da cultura galega.

ANTONIOFRAGUASFRAGUAS
Afable persoa, mellor profesor
Negaba a inxustiza con humildade;
Traballador incansable, bo orador;
Odio non gardaba, si fidelidade.
Neno espelido alcumado “o da aldea”
Infancia feliz con Antonia e Teresa,
O seu pai emigrara coma outra chea.
Foi o mestre Antonio o que aconsellou
Retomar os estudos, pois tiña valía;
Aceptaron e en Pontevedra ingresou.
Guiouno a curiosidade no que facía
Usou a constancia para o progreso
Axudoulle Castelao con debuxo.
Será Santiago o destino de peso.
Fecundas amizades, labor intenso,
Reivindicacións culturais permanentes,
Amores con Teresa, bondade e senso.
Galego orgulloso que deixou sementes
Universais: teimosía, vocación,
Atruísmo…A defensa de Galicia
Será o seu soño e a súa paixón.

Acompañounos na celebración o profesor e escritor Héctor
Cajaraville. Foi un privilexio poder contar con el nesta
celebración porque é autor d’O bo mestre, o mestre bo; obra
que recolle a biografía e mais fai un percorrido polo labor do
autor ao que se dedicou o día das Letras Galegas, Antonio
Fraguas. Ademais recibiu, entre outros, o premio Xerais pola
obra De remate, o premio Merlín de Literatura Infantil en 2018
por Kusuma ou o premio Ánxel Fole de narrativa breve por
Once portas. O segredo da casa de Formoso, do que desfrutou
o alumnado de 3º da ESO, conta unha historia de sentimentos,
pescudas, confidencias e revelacións que nos dan as claves
para descubrirnos a nós mesmos.
Os verdadeiros protagonistas nesta celebración son os
alumnos que están sempre dispostos e ilusionados con
calquera tarefa que lles encomendemos: Marcos Clemente
deseñou o cartel para convocar o XXXVII Certame Literario
e Lucía Muíño e mais Lucía Couto foron as encargadas de
presentar a Héctor Cajaraville. Ademais Carlos Arjona,
Candela Bengoa, Andrés Collantes, Laura Ferrín e Mariña Vidal
son os creadores dun proxecto audiovisual titulado Xacobeo.
Curta que foi premiada nas categorías de mellor uso da
lingua, mellor vestiario, mellor actriz polo papel interpretado
por Laura Ferrín e mellor actor para Andrés Collantes por
Pedro, o Portugués. Xacobeo trata o tema das dificultades
para empatizar cos compañeiros de camiño e, especialmente,
dos diferentes motivos que temos para “botarnos ao camiño”.

Evidentemente a parte máis agardada e a máis grata para
o alumnado asistente foi a entrega dos premios da XXXVII
edición do Certame Literario. A participación do alumnado
foi boa, presentando un total de 81 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 A (1.º e 2.º ESO)
• Terceiro premio para o texto titulado Un día calquera
realizado por Shía, escrito por Aldara Buch Novo.
• Segundo premio para os poemas Ela ten voz e Sentimentos
presentado por Un ningúen, escrito por Andrés Collantes
Barros.
• Primeiro premio para o texto que leva por título Rosa do
Pacífico presentado baixo o pseudónimo Medusa, escrito
por Ines Combo García.
Categoría B (3.º e 4.º ESO)
• Terceiro premio para o texto titulado A fantástica historia
que lle aconteceu a Carmela presentado Saturnino, escrito
por Antonio Romero Bello.
• Segundo premio para o relato titulado A cidade Varu
presentado baixo o pseudónimo de Alenxandar escrito por
Rubén Gutiérrez López.
• Primeiro premio para o traballo titulado A cinco metros de
distancia presentado por Lúa, escrito por Claudia Oreiro
Fraga.
Categoría C (1.º e 2.º Bach.)
• Terceiro premio para o poema titulado Nulidade presentado
por Anteros, elaborado por Fermín Rey Fernández.
• Segundo premio para o texto que leva por título Liña de
fuga presentado baixo o pseudónimo Stratocaster, escrito
por Enma Combo García.
• Primeiro premio para o texto titulado Arraigados presenado
por Feliciano Pombo da autoría de Abel Romero Lamas.

Parabéns a todos porque xa sabemos que o primeiro paso
é comezar, pero tamén somos conscientes de que “se non
estamos preparados para cometer erros, endexamais seremos
capaces de xermolar algo orixinal”. Polo tanto seguide
creando e crendo que é posible, porque é aí onde reside o
éxito. Lembrade esta afirmación de Antonio Fraguas: “ser
galeguista non é máis que ser amante da nosa terra”.
Que existan moitos amantes da nosa Terra e
MIL PRIMAVERAS MÁIS PARA A NOSA LINGUA
Departamento de Lingua Galega e Literatura

Orballo
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FESTASCOLEXIAIS2019

A

s festas non son festas se o deporte non está presente.
Diversos campionatos nos distintos deportes (fútbol,
baloncesto, 3x3) e nas distintas etapas, e as tradicionais
carreiras de infantil e as de primaria fóronse celebrando durate
os días previos e posterios as festas. Previamente, durante o
curso, celebráronse as eliminatarias e as clasificacións, para
poder celebrar as finais en torno ás festas.

#somoslasalle

. Este foi o lema e o sentimento ao
longo de todo este curso e sentiuse especialmente nas festas
colexiais 2019 na horna de San Xoán Bautista De La Salle, as
festas de todos!
Este ano a inauguración foi pola tarde e, coma sempre, foi
un espectáculo. A presenza de todos os alumnos do Colexio,
do profesorado, da directiva da ANPA e de moitísimos pais
e nais deu colorido ao acto. Cantos, interpretacións para
achegarnos a vida de San Xoán Bautista de La Salle, bailes e,
sobre todo, os xigantes e cabezudos dinamizaron o comezo
das nosas festas.
A tarde do luns, despois da inauguración, houbo un
campionato de PlayStation Fifa 2019, diversos campionatos
deportivos e inauguramos a XXXV Exposición de Artes
Plásticas. O día finalizou coa vixilia na honra ao noso fundador
San Xoán Bautista de La Salle.

16 Omundodetodos
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U

n acto moi entrañable, onde participamos todos os
alumnos e todos os profesores, xunto coas familias que
queren acompañarnos, é a Eucaristía colexial na honra de San
Xoán Bautista de La Salle. Este ano facendo historia dos 300
anos do pasamento do noso fundador.
Despois da Eucaristía houbo espectáculo de maxia a cargo
do Mago Cayetano Lledó para os alumnos de Ed. Primaria
e Ed. Infantil. Campionatos baloncesto 3x3, tenis de mesa e
xogos de mesa, matraquiños, petanca, concurso de cociña,
scalextric, inchables, triplas, xogos de mesa, pasapalabra,
xogos de lóxica e pensamento, troulada de animais, inchables,
fútbol 7, concurso de triplas, exhibición de baile, xogos de
cidade, concurso de tortas caseiras, mercadillo e tenda de
PROYDE... e a novidade deste ano co concurso Got Talent
onde os alumnos e alumnas deron renda solta ás súas
habilidades.

M

irade o esforzo, a entrega, a ledicia... todo o traballo da
organización. Este ano más que nunca se miramos as súas
caras, os seu sorrisos.
E como remate das festas, a tan ansiada e esperada verbena
colexial. O patio cuberto estivo preparado con moito esmero,
photocall incluído, polo alumnos de bacharelato e moitos
profesores e profesoras. A verbena estivo moi concorrida,
pois a música os bailes e sobre todo os picadiscos amenizaron
a mesma de xeito especial. Os alumnos sacaron as mellores
galas para este evento único no ano.

18
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S

en dúbida as festas seguen sendo ese momento especial
no curso na que todos somos un, todos #somoslasalle.
E agora, despois das festas, toca rematar o curso, centrarse
no exames finais, estudar... e por suposto, agardar con ilusión
o verán para ter un merecido descanso!
Parabéns a todos

Vémonos nas Festas 2020!
Ata o ano que vén!
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DESPEDIDADA

PROMOCIÓN2019
o

16 de maio os alumnos de 2º de Bacharelato celebraron
a súa festa de graduación. Comezamos coa tradicional
Eucaristía na igrexa de Santa Clara, moi participativa. Despois
seguimos celebrando no teatro colexial, cun acto preparado
con moito agarimo polos titores e titoras do curso.
Despois da presentación da promoción sobre o escenario
cun desfile puidemos gozar dunha actuación de rap a cargo
de Pablo Agulla e Manuel López, para pasar aos emotivos
discursos dos pais de Fermín Rey e o director do colexio,
Jesús Martín. No medio tivemos ocasión de lembrar os
tempos de Infantil coa axuda de Puri en representación das
profesoras de Infantil da promoción.

E o último discurso correu a cargo dos delegados e delegadas
das clases, Fermín Rey, Martina Lois, Silvia Prieto e Alba
Franco, que dicía así:
- Seica temos que facer un discurso non?
- Disque si… e como comezamos?
- Ai...non sei. Polo principio?
- Non non non, XA SEI! Onde levamos procurando toda a
información ao longo do curso?
- Na Internet?
- Non home, NA CIUG
· Boas tardes benqueridos profesores, alumnos, pais, nais e
demais familiares que estades hoxe presentes. Estamos aquí
para poñer fin a unha importante etapa das nosas vidas. Non
só rematamos o Bacharelato, senón que finalizamos a nosa
estancia no colexio.

· A medida que fomos crecendo, afixémonos a non pisar o
vestiario 4 por medo a que a boneca asasina saíse del, así
como ao odiado e repetido “Copy and translate” de Dino. En
definitiva, pasamos momentos incribles como os festivais
de danza, os recreos saltando á corda co Irmán Santos ou a
tan esperada excursión a Asturias, na que Álvaro, Vanesa e
Marco loitaban por ver quen era a mellor clase.
· Cando chegou a Secundaria, os que levabamos aquí máis
tempo sentimos unha invasión do noso espazo, mais pouco
nos custou collerlles agarimo a todos os que viñan da
Inmaculada ou San Jorge, entre outros, que trouxeron con
eles o debate sobre se este obxecto (sacan un estoxo) se
chama estoxo ou cartucheira.
· Desta etapa saimos con algunhas preguntas: a utilidade da
asignatura que se facía chamar Proxecto Interdisciplinar; se
Natalia chegou a chamar algún dos nosos pais polo noso bo
comportamento ao conseguir catro natatickets; se algunha
vez imos esquecer esta sinfonía (toca coa frauta a sintonía
de Shin Chan) ou por que se montou tal drama na discoteca
de Manzaneda. Falando diso, boas excursións tivemos,
como a de Manzaneda na que algúns puidemos xogar na
neve mentres outro quedaban facendo marcapáxinas e a de
Bujedo, que definitivamente foi a viaxe dos accidentes, das
magdalenas e de buenísimo con dous s.

· E para historias as dos intercambios, quen volvera! Ainda
lembro cando quedamos impresionados polo burro de
Nantes, cando algúns se perderon no metro de Munich ou
cando corremos polos Campos Eliseos de Paris máis aínda
que cando temos con Rilo a primeira hora da mañá.
· Nada máis entrar no Bacharelato comezamos a escoitar a
palabra selectividade ata debaixo das pedras, ata o día de
hoxe un total de 969 veces. De primeiro sempre lembraremos
o “Bocadillo de bonito” de Luismi, o “That is to say” de Marta
Duyos e por suposto a fantástica viaxe a Italia, de onde
gardamos anécdotas como a choiva de ketchup, o control no
hotel de Roma, o ‘no photo, no video” da Capela Sixtina, as
culebras das catacumbas ou as ratas do hotel Villa Rita.
· E case sen decatarnos chegamos a segundo, abro paréntese,
como diría Mar, cun comezo duro, iso sí, cunha andaina
de polo menos 1000 km, nun bosque onde Antonio se
manexaba case tan ben coma no Geogebra. Neste tempo,
Feijoo encargouse de asegurarnos que ‘esta chorradita dos
puntos en selectividad’, Manuel de relatar as súas proximas
adquisicións de Lego Star Wars ao mesmo tempo que nos
aprendía electromagnetismo e Monica de sorprendernos máis
dunha vez cun ‘que tonto eres!’, ainda que sempre dende
o cariño. E isto sen esquecer as clases extras de Fernando
para poder coñecer a Franco a fondo ou os recordatorios
de Raquel sobre que este será o verán das nosas vidas. Que
faríamos sen vós?!?!

· A partir de agora, xa non haberá alguén que nos rife cada vez
que cheguemos tarde, nin tampouco alguén que se preocupe
por axudarnos a sacar adiante a materia. Soa tráxico, é certo,
pero a partir de agora, tócanos emprender un camiño sós.
Un camiño onde demostraremos que todo o aprendido neste
colexio serviu para algo.
· Independencia, responsabilidade e madurez son tres das
palabras que máis escoitaremos no noso futuro próximo,
mais somos nós os que deberemos decidir como vivir as nosa
vidas.
· Pero deixémonos de dramatismos e falemos un pouco da
nosa andaina neste centro. Moitos de nós entramos aquí
cando tiñamos tres anos. Sonia, Sita e Puri recibíronos cos
brazos abertos e ensináronnos unha chea de cousas, iso si,
con gran paciencia, tan importantes como escribir, ler ou
poñer o abrigo. E como esquecer a Esperanza ou Mercedes,
que non marchaban do noso carón ata que non quedaba nin
unha cullerada de crema de verduras.
· O paso de infantil a primaria foi máis que emocionante e
rapidamente soubemos o que era quedar no recreo ata ser
quen de recitar a táboa do 7 como se do “Head Shoulders
Knees and Toes” se tratase. Ademais, tamén tivemos que
sacar o noso lado máis competitivo para poder rematar os
deberes antes que ninguén e xogar con Pupi.
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· Non hai dúbida de que este último ano vivímolo sabendo
que sería o último. Que marabilloso Festival do Sar tivemos,
ainda que a maioría non participamos, pasámolo como nunca.
Tamén as festas do colexio foron especiais, que se o fútbol, o
concurso de talentos, os xogos de cartas… cada un gozou do
que máis lle gusta, iso si, ás nove e media ninguén faltou á cita
na verbena. Menuda festa!
· Por todo iso, temos claro que o ano que vén será máis dun
día os que pensemos, oxalá volver ao colexio. Botaremos en
falta a todas esas persoas que fixestes da nosa educación un
camiño para recordar. Profesores, personal de administración,
irmáns e demais traballadores do colexio, grazas. Tamén a
vós, pais, por estar sempre aí axudándonos pero deixándonos
cometer os nosos erros, porque así é como se aprende. Pero
sobre todo, a vós, compañeiros, amigos. Por ter feito dos
últimos anos os mellores, por todos os risos e momentos. Por
ser unha gran familia.
· Non queda máis por dicir. Grazas de novo a todos. Ante todo,
tede sempre na vosa mente esa frase que tanto cantamos na
ESO: non deixes de soñar. Conseguirás o que te propoñas;
mais tampouco esquezas que para saber a onde imos, hai que
saber de onde vimos.

Despois deste simpático momento Xabi Villa co saxofón
e Adriana Oreiro ao piano interpretaron unha peza en
representación de todos os alumnos da promoción que
destacaron en distintas actividades artísticas e deportivas,
que nesta ocasión eran moitos e moitas.
E o momento máis esperado: a imposición das becas e
insignias a cada alumno. Introducido pola explicación do
significado, e coa participación de moito profesorado que
quixo compartir ese momento co alumnado, resultou a parte
máis importante do acto.
Tamén houbo un recoñecemento para Mario Cabaleiro
e Francisco Vidal, que son os primeiros graduados no
Bacharelato Dual. E despois do recitado dun poema por parte
do profesor Luis Rilo acompañado á guitarra por Álex Iglesias
e o visionado do vídeo que coordinou Diego Lugo acabamos
cantando ao son das gaitas “Tú me enseñaste a volar”.
E así, compartindo uns aperitivos e a agradable conversa coas
familias, rematou este acto que supón a despedida destes
alumnos, aínda que coa esperanza de volver a velos polo
colexio moitas veces.

· Moitas grazas.
Fermín Rey, Martina Lois, Silvia Prieto e Alba Franco
Delegados 2º Bacharelato 2019
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OMUNDODE

INFANTIL

SOMOSEMOCIÓNSOMOSSORPRESASOMOSDEPORTESOMOSOPTIMISSOMOSINTRIGA
SOMOSENERXÍASOMOSTENRURASOMOSLECTURASOMOSINNOVACIÓNSOMOSPAIXÓN

SOMOSINFANTIL

SOMOSLEDICIASOMOSCREATIVIDADESOMOSHARASOMOSPINTURASOMOSREFLEXIÓN
SOMOSMÚSICASOMOSCARICIASSOMOSAMIZADESOMOSULISESSOMOSCONTO
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S O M O S C R E A S O M O S I N V E S T I G A C I Ó N S O M O S DA N Z A S O M O S S O L I DA R I E DA D E
SOMOSHUMORSOMOSAVENTURASOMOSRELAXACIÓNSOMOSEMPATÍASOMOSORACIÓN

SOMOSIMAXINACIÓNSOMOSNATUREZASOMOSCELEBRACIÓN
SOMOSFRATERNIDADESOMOSSERVIZOSOMOSCORAZÓN

SOMOSOBSERVACIÓNSOMOSPROYDESOMOS
E S F O R Z O S O M O S H I S TO R I A S O M O S O R D E
S O M O S R E S P E C TO S O M O S C U R I O S I DA D E
SOMOSMELODÍASOMOSRUIDOSOMOSSILENCIO

SOMOSLASALLE
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CANTOMÁIS...MELLOR?

CELBRACIÓNDÍADAS

LETRASGALEGAS

CONSECUENCIASDAESTIMULACIÓNTEMPERÁ

“xogar por xogar”, sen programas,

obxectivos e aparellos electrónicos
que non fan en moitos casos máis que
desvirtuar a propia esencia do XOGO

“Din por aí que un pobo que non canta nin baila, é un pobo sen alma

e sen corazón, iso é o que din por aí, mais o pobo galego se algo ten
é alma e corazón tamén.”

Antón Fernández

C

on esta frase de Antón Fernández queda plasmada a
importancia, que vemos como mestras, de fomentar no noso
alumnado o amor pola cultura e pola tradición galega; un amor
que defendeu Antón Fraguas ao longo da súa vida. Motivo
polo cal, co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, en
Infantil, levamos a cabo un obradoiro sobre o traxe tradicional
galego. Nel, simplificamos a complexidade pola que mudou o
traxe galego ao longo dos séculos amosando dous traxes moi
diferentes entre si pertencentes, aproximadamente a mesma
época.
Esta actividade demostra, unha vez máis a importancia da
globalización na etapa na que nos atopamos, tan defendida
por autores como Ovide Decroly, posto que a través dela os
nenos e nenas non só aprenderon diferentes partes do traxe,
tamén puideron avanzar na construción da estrutura temporal,
practicaron a lectoescritura, a psicomotricidade fina e grosa,
as sensacións a través dos sentidos e a atención.
Ausubel, na súa “Teoría da Aprendizaxe Significativa”, sinala
que para que esta sexa efectiva, teremos que proporcionarlle
ao alumnado, experiencias que lle sexan de interese, así como
reais e que poidan relacionar facilmente coa sociedade na que
se moven e cos coñecementos previos que posúen.
Este obradoiro, foi de grande motivación en concreto, para
min, debido á miña convivencia coa tradición galega dende
que era ben pequena, entusiasmo que agardo ter compartido
cos nenos e nenas de infantil, desexando que as nosas
tradicións e a nosa cultura siga da man do noso futuro e non
quede abandonada ao esquecemento.

N

os nosos días, a case ninguén lle resulta descoñecido “Baby
Einstein” e algúns programas similares. O obxectivo de todos eles
é proporcionar aos nosos bebés de poucos meses e ata os 6 anos
unha gran cantidade de estímulos a unha velocidade considerable
para conseguir así converter os nosos “grandes tesouros” en
“pequenos xenios”.
A idea xurdiu de Glenn Doman e o seu equipo en Filadelfia
nos anos 60, para axudar a nenos e nenas con problemas de
desenvolvemento, converténdose nunha ferramenta fundamental
para corrixir ou compensar este tipo de discapacidades. O certo
é que estes programas axudaron a moitos nenos que se atopaban
en situacións desfavorecidas (prematuros, abandonados polas
súas familias etc.)
Á vista do éxito obtido, a conclusión inmediata foi pensar que se
a estes nenos con dificultades, nalgúns casos extremas, lles tiña
axudado, a nenos con capacidades normais e en situacións nin
moito menos consideradas de risco, axudaríalles moito máis!
Tal vez esta formulación deixou de lado unha realidade humillante:
a infancia de hoxe, probablemente, constitúe a xeración máis
exposta á información e a estímulos que exista nunca.
Para que ofrecerlles máis estímulos dos que xa teñen? É que
consideramos que a cantidade de estímulos é proporcional á
calidade do desenvolvemento cognitivo e emocional?

Catherine L’ecuyer, no seu libro “Educar no asombro”, invítanos
a reflexionar sobre o mecanismo interno básico que posúe a
infancia no seu interior: O ASOMBRO. O asombro é non dar o
mundo por suposto. Todo o que os rodea, nun ambiente propicio,
constitúe o auténtico motor da súa aprendizaxe fóra do ámbito
escolar, así como a motivación para o descubrimento. E para iso,
veñen equipados tamén, “de serie”, dunha ferramenta innata e
valiosísima: O XOGO!
A Boa Estimulación é un concepto antagónico á Sobreestimulación
e conseguila ten que pasar, sen dúbida, por establecer un vínculo
afectivo san coa nosa infancia e empeñándonos, sobre todo,
en que practiquen de modo habitual o “xogar por xogar”, sen
programas, obxectivos e aparellos electrónicos que non fan en
moitos casos máis que desvirtuar a propia esencia do XOGO
con maiúsculas e limitan as posibilidades reais de acción e, por
conseguinte, a creatividade.
Así pois, tal vez a pregunta que poderiamos facernos é se os
nosos nenos e nenas se desenvolven realmente nun ambiente
propicio, estimulante e tranquilo á vez, interesante e motivador
exento de ansiedade… Se lles damos o suficiente tempo e
os espazos axeitados para crear, inventar, experimentar. En
definitiva, axudémolos a crecer, sen esquecernos de que para
iso é imprescindible PERCIBIR as súas necesidades, a través da
sensibilidade, CALIBRAR a realidade para o neno e, para rematar,
ACOMPAÑALO discretamente na súa exploración. Nin máis nin
menos!

Andrea Castro Lobato
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INFANTIL 3 ANOS C

INFANTIL 3 ANOS B

INFANTIL 4 ANOS A

INFANTIL 2018/2019

INFANTIL 3 ANOS A
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INFANTIL 5 ANOS C

INFANTIL 2018/2019

OMUNDODE

PRIMARIA
VITORNEODEBATESEK
N

o mes de marzo celebrouse na cidade de Pontevedra a
edición número VI do TORNEO DEBATE SEK ATLÁNTICO.
Participaron 14 colexios de toda España, entre eles un grupo
de alumnos de 6.º de Eduación Primaria do noso colexio:
Marta Sesar Quintela, Gonzalo Grasa García-Bernal, Carla
Muñiz Balboa, Mateo Somoza Martínez, Cristina Iglesias
Castiñeiras, Emma Sanín Collazo, María Delpont Manzano e
Julia Andrade Codesido.
Os nosos alumnos foron adestrados por dous alumnos de
Bacharalato do noso colexio: Francisco Javier Vázquez Visos
e Aloia Teixeira Castro. Todos coordinados pola profesora
Mónica de Soto e o profesor Xan Guillén Vázquez.

Esta actividade, única no panorama español pola idade dos
participantes, reuniu a un total de setenta alumnos de 5º e
6º de Primaria que confrontaron as súas diferentes posturas
sobre a pregunta «É adecuado que as familias deleguen nos
centros educativos a educación dos seus fillos?».. Os debates
celebráronse nas instalacións do centro durante todo o día
do sábado.
Os debates foron valorados por especialistas en comunicación,
antigos campións nacionais do debate universitarios e xuíces
de campionato do mundo do debate universitario e que
quedaron gratamente sorprendidos coas habilidades que
demostraron os participantes en oratoria.
Parabéns!

PROMOCIÓNINFANTILfinalistas2019
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SAÍDASCULTURAIS
X

enial! Como nenos e nenas curiosos que somos e aos
que nos gusta moito sair da nosa rutina habitual desfrutamos
moito das saídas que temos fora do colexio.
No mes de maio tivemos as nosas saídas culturais nas
que desfrutamos coma “ananos” da compaña dos nosos
compañeiros e dos novos descubrimentos que neste día
puidemos facer.

Fomon os alumnos de 6.º de primaria os que disfrutamos
duns días de convivencia nas terras irmás de Asturias e
Cantabria. Maravillámonos coas bonitas paisaxes, visitamos
interesantes museos e un acuario, divertímonos en lugares
como Cabárceno, vivimos aventuras co descenso do río Sella
e surfeamos as ondas do Cantábrico. Todo isto reforzado coa
bonita convivencia entre todos, tanto polo día como pola
noite nas cabanas.

Cada un dos niveis de primaria fomos a un lugar diferente.
O que alí pasou queda para os nosos recordos. A Casa do
Queixo, Serantellos en Cambados, A Casa do Patrón, os
nosos novos amiguiños en Marcelle, Domus, Casa dos peixes
e Planetario e, para os finalistas da etapa, Asturias.

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: Museos científicos de Coruña..
• 6º Primaria: Saída cultural a Asturias.
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FESTIVAIS

PLANPROXECTA

NADAL,DANZA,ENTROIDO
ELETRASGALEGAS

RECÍCLATECONSOGAMAEMETEOESCOLAS

C

o curso xa rematado chega o momento de lembrar,
virarnos cara atrás e repasar o vivido durante o curso. Os
festivais caracterízannos como centro e non só o pasamos
ben senón que poñemos en valor algo do traballado durante
todo o curso: a Responsabilidade.

E

ste ano estivemos inmersos en dous proxectos do Plan
Proxecta que ofrece a Xunta Galicia.

No festival de Nadal todo vira nunha cor especial, e coas nosas
actuacións de maiores e pequenos celebramos a chegada de
Xesús, contaxiando a maxia con música e arte.

Recíclate con Sogama. A conciencia ecolóxica e o cuidado
medioambiente sempre estiveron moi presentes nas aulas
noso colexio. Pero este ano os nenos e nenas de 1.º a 6.º
Primaria mergulláronse de maneira especial na reciclaxe,
separación de residuos e na elaboración de compostaxe.

Aló por febreiro tivemos o noso Entroido, convertémonos en
heroes, heroínas, reis e raiñas, bruxas, todo tipo de animais…
e moito máis. Xuntos bailamos e disfrutamos dunha deliciosa
merenda coa comida típica destas datas.

do
do
de
na

Instaláronse illas de reciclaxe no patio interior e exterior do
centro, así como un composteiro na zona do campo de terra.
Tivemos charlas informativas sobre como separar os residuos,
fabricamos os nosos propios colectores de residuos para a
aula, usamos materiais de refugallo para crear xoguetes e
instrumentos musicais, elaboramos unha obra de arte con
tapóns...

Meteoescolas. Neste proxecto colaboran os nenos e nenas de
3.º e 4.º de Primaria. Dende inicio de curso estiveron a medir
as temperaturas máximas e mínimas e a levar un control do
pluviómetro.
A nosa estación meteorolóxica está situada de par da horta
ecolóxica, na terraza. Con estes datos resolvemos problemas
matemáticos e representamos a información en gráficos.
Tamén tivemos un concurso de fotografías de nubes, a
gravación dun telexornal adicado exclusivamente ao tempo e
a elaboración dun caderno de datos meteorolóxicos do curso
2018/2019.

A finais do segundo trimestre celebramos o festival da
Danza Galega. Impresiona ver como todos os nenos e nenas
aprenden e disfrutan das nosa danzas e músicas Galegas.
Deles depende que non caian no esquecemento. Despois do
festival , fixemos a xa tradicional visita ao Panteón de Galegos
Ilustres.
E xa no último trimestre, recordamos e traballamos a figura de
Antonio Fraguas Fraguas na festa da Lingua.
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1.º C PRIMARIA

1.º B PRIMARIA

2.º A PRIMARIA
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PRIMARIA 2018/2019

3.º A PRIMARIA

2.º C PRIMARIA

3.º B PRIMARIA
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PRIMARIA 2018/2019

4.º B PRIMARIA

4.º A PRIMARIA

4.º C PRIMARIA
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PRIMARIA 2018/2019

5.º C PRIMARIA

5.º B PRIMARIA

6.º A PRIMARIA
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PRIMARIA 2018/2019

6.º B PRIMARIA

OMUNDODAESO
PARLAMENTOXOVE

PARAACATEGORÍADAESO

volvemos preparar ambas posturas. O 3 de maio, acudimos
ao Parlamento de Galicia e tivemos a sorte de debater no
Hemiciclo.
Temos que agradecerlles aos alumnos de 2.º de Bacharelato
Martín Caeiro e Andrés Soto a súa axuda. Sen eles nada
disto sería posible. A verdade é que esta experiencia
proporcionounos todo tipo de enriquecemento, dende
aprender a traballar en equipo ata mellorar a nosa oratoria.

6.º C PRIMARIA

U

“
buntu, sonke siso sonke” que na cultura zulú quere dicir:
“eu son, porque nós somos”. Este é o lema que nos acompañou
durante os últimos meses e que fai referencia ao tema que
nos tocou defender na fase final do Parlamento Xove. Somos
Laura Tarrío, Froila Sarmiento, Jimena Regueira e Sahel Carril,
alumnas de 4.º ESO que tivemos a oportunidade de poder
participar nesta décima edición deste concurso.
Comezamos a preparar a fase clasificatoria ca seguinte
pregunta: Deberiamos unificar as políticas de acollida ás
persoas refuxiadas nos países membros da Unión Europea?
Ante isto, tivemos que preparar dúas posturas: unha a favor e
outra en contra.
Todo comezou cando o noso profesor de latín, Xan Guillén,
ofreceunos participar. Dende ese día, xuntámonos todos os
xoves con el e co resto de participantes. Chegou o día e fomos
a Culleredo. Fixemos tres debates con distintos colexios de
Galicia. Gañamos os tres e clasificámonos con 406 puntos.

Por outra banda, tivemos a sorte de que o noso colexio fora
seleccionado para participar no programa “Investigación e
Desenvolvemento” organizado pola Fundación San Patricio
dende Madrid. Este levouse a cabo en Silleda os dias 24
e 25 de abril. Os alumnos de 4.º ESO fixemos proxectos
de investigación coordinados polas materias de Filosofía,
Economía e Cultura Científica.
Os traballos desenvolvéronse en tres liñas de investigación e
innovación:
• O patrimonio cultural material galego e a súa conservación.
O noso traballo VITEPAMA foi defendido polas alumnas
Noa Fernández Casal e Marta Otero.
• O patrimonio cultural inmaterial galego e a súa conservación.
Un proxecto chamado RURACONTOS e defendido por
Alicia Lago e Xoel García.
• O patrimonio natural e o ecoemprendemento en Galicia.
Aos alumnos de cultura científica Álvaro López e Candela
Negreira tocoulles defender o seu traballo PLANETA
LIMPO.

Na seguinte fase cambiamos de coordinadora, que pasou
a ser Mónica de Soto, a nosa profesora de filosofía. O tema
da fase final era o seguinte: Sería a democracia directa un
mellor sistema que a democracia representativa? De novo,
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Os máis novos soen ser os que afrontan o festival con máis
ilusión. Sobre todo os que viven o seu primeiro Festival do
Sar, e que comezaron cunha valente versión de “Contigo” do
cantante Beret por parte de 1.º A, cun piano e voces solistas
combinadas con partes corais. Imagine Dragons apareceu
no teatro a través de “Believer” interpretado por 1.º B, One
Republic co “Counting Stars” de 1.º C e a oitentera Alaska co
“A quien le importa” de 1.º D, que se deixou mesturar de boa
gana co estribillo de “I will survive” de Gloria Gaynor ao final
da canción.

LII(52)FESTIVALDOSAR
U

n ano máis, no seu 52 aniversario, celebrouse o Festival
do Sar no noso colexio. Era 8 de febreiro e o Entroido aínda
non chegara, pero non faltaron nin o carácter festivo nin as
diferentes caracterizacións.
Este Festival do Sar 2019, que nesta ocasión tivo coma
mestres de cerimonias a Carmen Villaverde e Gonzalo Otero,
contou cun inicio protagonizado polos grupos de segundo
de bacharelato, que aportaron unha gran calidade por
momentos, como na brillante adaptación por parte de 2.º A
da canción “Yo ya no quiero na” de Lola Índigo cunha letra
orixinal acompañada dunha imaxinativa e brillante percusión.
2.º B retrocedeu aos anos 80 coa canción de Hombres G “Sufre
Mamón”, que mudou en “Sufre Chapón” cunha ocorrente letra.
2.º C recorreu á memoria do mundial de fútbol de Sudáfrica
coa canción “Waka Waka” de Shakira, cunhas coreografías
inesquecibles, e 2.º D optou por facer unha versión karaoke
da canción de moda “Los coches de choque”, que podería
fácilmente ser un éxito de ventas en formato cassette nas
gasolineiras de todo o país.
A sección de 1.º de bacharelato comezou coa gañadora
como mellor canción en galego, “Shin Chan”, da mítica serie
retransmitida pola TVG e interpretada por 1.º A. “Los hombres
de musgo” chegaron ao escenario da man de 1.º B, seguidos
por “No dejes de soñar” con 1.º C e o emotivo texto que 1.º D
nos deixou dentro da canción “Girls like you” de Maroon 5.

Os segundos parten coa vantaxe de ter clase de música, onde
poden aprender moito a través dos propios ensaios. 2.º A
mostrounos unha coreografíada versión de “That’s how we
do”, da película Teen Beach Movie, 2.º B fixo unha segunda
homenaxe a Queen con “Don’t stop me now”, tamén con
coreografía, 2.º C adaptou de forma moi orixinal a canción de
Pete Rodríguez “I like it like that”, que recordou por momentos
o “I’m feeling good” do ano anterior sobre o mesmo escenario,
e 2.º D sacoulle partido ao seu poderío vocal con “Radioactive”
de Imagine Dragons, coa que gañaría o premio á mellor
canción do seu ciclo.

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, ainda que este ano baixara o seu
número. Na sección de ventos estiveron: Pedro Rodríguez
(Saxo Alto), Daniel Campos (trompeta), Ezequiel Otero
(trompa). Na de corda frotada estiveron Diego Rodríguez
(Contrabaixo), Antonio Romero e Eva (Violonchelo), Cayetana
Romero, Lucas Cea e Marta Fontán (Violín). No caixón
flamenco Noa Fernández. Na batería estiveron compartindo
a maior parte das cancións os experimentados Mateo Pérez e
Diego Casal. Álex Rodríguez estivo presente coa súa guitarra
eléctrica en todas as cancións, así como Miguel Pombo na
de 4.º A facendo unha aportación fantástica. Pola súa parte,
Julio tratou un ano máis de que todo o ensaiado saíra ben
desde o teclado no foso simulado que tan bo resultado dá
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. De xustiza é recoñecer o
traballo e disposición de titores e demáis profesores á hora de
preparar un festival desta envergadura.

“You’re the one that I want” do musical “Grease” por 3.º C e
a espectacular “The lonely one” do tigre de Gales Tom Jones
por 3.º D.
Os cuartos da ESO vivían o seu primeiro festival sen clase de
música para preparalo, pero puxeron toda a gana e aportaron
calidade instrumental e vocal en moitos casos, así coma
coreográfica. A espectacular versión da famosa “Seven nation
army” dos White Stripes, á postre gañadora, foi produto dun
gran esforzo, talento e organización por parte dos alumnos
de 4.º A, cuns movementos, voces, arranxos instrumentais…
que amosaron unha grande calidade en escena. 4.º B optou
por viaxar aos primeiros anos 80 con “Namorado da moda
xuvenil” de Radio Futura, moi ben coreografiada e cantada
polos alumnos de 4.º B. Pola súa banda, o grande esforzo que
fixo o alumnado de 4.º C, o seu talento traballando con “I’m
still standing” de Elton John foi enorme, aínda que se deixase
ver en toda a súa magnitude máis nos ensaios que na propia
actuación por cousas do directo. They’re still standing, sen
dúbida. E a canción en galego de 4.º da ESO chegou da man
de 4.º D. As cancións das series xaponesas emitidas na TVG
son un auténtico filón e “Oliver Benji” non podía ser doutra
maneira. Todo un éxito.

Os encargados de dar entrada ás actuacións da ESO foron
os grupos de 3.º, que dispuxeron das clases de música para
preparalas. 3.º A optou por presentar unha versión moi digna
do “Pirimpimpín” de As Malvelas, con gaita, pandeireta, saxo,
trompeta e sección de cordas, seguido por “I want to break
free” do grupo Queen interpretado por 3.º B, a coreografiada

O ano que ven máis e, se é posible, aínda mellor!

52 OmundodeESO

EIDOS

53

INTERCAMBIOS
EINMERSIÓNSLINGÜÍSTICAS
U

nha vez que se achega a fin de curso, o colexio La Salle
Santiago fai balance do seu programa de intercambios.
Ao igual que en anos anteriores, os alumnos puideron desfrutar
da experiencia de descubrir unha nova cultura e convivir con
outro alumno estranxeiro da súa idade.
Tres foron os destinos propostos para este ano: Nantes
(Francia), para os alumnos de 2.º ESO; Múnich (Alemaña),
para os de 3.º ESO e París (Francia), para os de 4.º ESO.
En que consiste un intercambio para nós? Non é simplemente
unha excursión, é a inmersión noutra cultura e forma de vida
diferentes. Por iso, os nosos alumnos teñen a oportunidade,
no só de vivir unha semana no seo dunha familia estranxeira,
senón tamén de ser partícipes da vida escolar dun centro
noutro país. Todo isto, acompañado dun programa de visitas
e excursións que lles axudan a coñecer a realidade que están
descubrindo.

NANTES
2.º ESO

WESTGATE-ON-SEA
1.º ESO

Pero aí non remata todo. Durante outra semana, os nosos
alumnos reciben na súa casa o seu correspondente estranxeiro,
mostrándolle a nosa lingua e cultura.

“O que máis me gustou da viaxe a
Inglaterra foi aprender sobre a cultura
e o idioma anglosaxóns , así como a
oportunidade de xuntarme con xente
doutras partes de Europa.”
Tomás Vázquez

Unha oportunidade magnífica de crear lazos de amizade que
perdurarán no futuro.

PARÍS
4.º ESO
“O intercambio encantoume. Foi unha
experiencia inesquecible, tanto polas
familias que nos acolleron, como polas
experiencias que vivimos alí. Repetiría
sen dúbida.
¡Nunca pechedes as portas a participar
nun intercambio.”
Rodrigo España

E como novidade este ano, propuxemos un cuarto destino,
para os alumnos de 1.º ESO, Westgate-on-sea (Gran Bretaña).
Unha nova modalidade: viaxe de inmersión lingüística, que
mestura a estancia en familias co perfeccionamento do
idioma.
Con este programa de intercambios, o noso colexio segue
apostando polos idiomas e pola convivencia. Unha experiencia
extraordinaria que sen dúbida, ningún dos nosos alumnos
esquecerá. Nada mellor que eles mesmos para contar o que
lles supón participar nunha destas viaxes.

“Apúntaste pola viaxe, pero quedas coa compañía.”
Raquel Soto

MÚNICH
3.º ESO
“Este intercambio permitiunos, non
só probar os pretzels se non tamén
convivir entre nós, polo que foi unha gran
experiencia.”
Elena Castro, Estela Chicote, Sofía López e María Carpente
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SAÍDA2.ºESOMANZANEDA

SAÍDACULTURAL4.ºESO
VIAXEABUJEDOEARREDORES

O

s días 10, 11 e 12 de abril, os alumnos de segundo da ESO
tivemos a nosa excursión de final de curso.
Saímos o día 10 da dársena do colexio e chegamos a
Manzaneda á hora do xantar. Alí instalámonos nuns espazosos
apartamentos, cos nosos compañeiros. Cando tivemos o
ansiado tempo libre, non tardamos nadiña en botarnos á
neve… todos xuntos…

E

ste ano, os alumnos de 4.° ESO vivimos a experiencia
de visitar diferentes sitios de Castela, como Burgos e Frías,
e a cidade de Bilbao. Aloxámonos durante cinco días no
mosteiro dos Irmáns de La Salle en Bujedo (Burgos) de máis
de setecentos anos de antigüidade. Nesta saída aprendemos
moito sobre a cultura, os costumes e as fermosas paisaxes
doutras cidades e vilas.
Para comezar, unha parte da viaxe consistiu en visitas guiadas
a grandes monumentos que representan gran parte da
cultura da cidade e do país, como é o caso da Catedral de
Burgos ou o Guggenheim. Tamén tivemos tempo libre para
observar e explorar cidades como Burgos e Bilbao e visitar
as exposicións fixas e itinerantes do Guggenheim presentes
neses días.

Por outra parte, tivemos a oportunidade de camiñar e gozar
da natureza de Frías (catalogado como un dos pobos máis
fermosos de España) visitando a vila e facendo unha ruta
polos montes do arredor.
Ademais, a viaxe tivo unha parte relacionada coa arqueoloxía
e paleontoloxía na que aprendemos moito, foi a visita ao
parque arqueolóxico de Atapuerca e o Museo da Evolución
Humana.
Aínda así, o máis importante foi que aprendemos a importancia
da convivencia. Lembrareime desta saída coma unha viaxe
que me fixo vivir momentos marabillosos cos meus amigos
e me axudou a achegarme á xente que teño ao meu redor.
Mario Nieves

SAÍDA1.ºESOBARBANZA
A

finais do mes de maio o alumnado de 1.º ESO tivo o seu
día de excursión conxunta.
Todo empezou na dársena, ás 9.15 da mañá. Subimos ao
autobús divididos por clases e comezamos a viaxe. No bus
aproveitamos para xogar e cantar, ata chegar ao lugar onde
comezaba a andaina, na serra da Barbanza. Non obstante,
debido á néboa, tivo que suspenderse.

Durante esa tarde os diferentes grupos realizaron cadansúa
actividade. Orientación, onde aprendemos a non perdernos
ou ficar sen recursos no monte; pelota canadense, onde
fomentamos o noso espírito de equipo e xogamos un
partido moi entretido todos xuntos; ou rutas cabalares nas
que gozamos da fermosa natureza montañesa da serra de
Manzaneda.

Durante os restantes días seguimos a facer actividades,
moitas delas relacionadas coa neve, como camiñadas con
raquetas ou tirarnos con pas pola neve…
Foi unha experiencia extraordinaria que agradecemos ao
colexio e aos nosos profesores, por darnos esta oportunidade
de gozar da neve e de Manzaneda cos nosos compañeiros e
compañeiras.
Andrés Collantes

Polas noites tiñamos verbena onde bailabamos todos xuntos
ao son dos últimos temas musicais…

SAÍDA3.ºESOBAIXOMIÑO
T

ranscorría o mes de maio, co bocata e a gorra, a
sempiterna música e moitas ganas de pasarmos a xornada
xuntos, as clases de 3.º da ESO tiveron a oportunidade de
preparar a fin do curso cunha excursión polo sur de Galicia.
O Castro de Santa Tegra e A Guarda foron as primeiras
paradas da mañá. Aínda que a brétema envolveu os máis altos
riscos, non agochou unha preciosa vista da desembocadura
do Miño, que separa España de Portugal.
O devecido baño foi en dous tempos, no paseo marítimo
da Guarda para os máis avezados, baixo o sol, ao carón dos
improvisados bailes nos xardíns da poboación. E logo si, a
tarde agasallounos cun bo mergullo na praia de Baiona.
Tempo de rir, de xogar, de compartir uns cos outros, rapaces
e profesores, e de preparar a derradeira etapa do curso coa
sensación de sermos compañeiros de camiño.

Marchamos entón cara a Pobra do Caramiñal, onde gozamos
dun tempo no parque da vila xogando todos xuntos. Máis
tarde marchamos xantar a unha zona de piñeiros ao carón da
praia de Cabío. Ao remate, a parte que todos esperabamos: a
praia. Alí xogamos, bañámonos, tomamos o sol e divertímonos
o resto da tarde.
Unha oportunidade estupenda para todos de poder seguir
compartindo bos momentos cos nosos compañeiros de
colexio, aínda que esta vez, fóra das aulas.

Autor Bonito
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PARLAMENTO

XOVE

OMUNDODE

BACHARELATO
PARLAMENTOEUROPEO
N

o mes de outubro celebrouse no noso colexio a Fase
Escolar do Modelo de Parlamento Europeo. Nela, tiveron a
oportunidade de participar máis de 60 alumnos de Primeiro
de Bacharelato, que souberon debater con gran destreza
sobre temas da actualidade como: As relacións internacionais
con Rusia; a empregabilidade de persoas en risco de exclusión
social; a asistencia sanitaria europea ou os retos da Unión
Europea na era dixital. Todos os participantes deron o mellor
de si mesmos.
Iván Salsón, na Comisión de Asuntos Exteriores; Laura Buono,
na Comisión de Emprego e Asuntos Sociais; Iago Villanueva,
na Comisión de Medio Ambiente, Saúde Pública e Seguridade
Alimentaria e Guillermo Soto, na Comisión de Liberdades
Civís, Xustiza e Asuntos de Interior, fomos os encargados
de representar ao colexio na sesión nacional celebrada na
cuna do parlamentarismo, a cidade de León. Ademais, os
alumnos de 2.º de Bacharelato, Avelino Casal e Fermín Rey,
foron escollidos como presidentes (grazas á súa excelente
actuación no ano anterior) e acompañáronnos, xunto coa
profesora Mónica, nesta incrible viaxe.
Sen dúbida, esta experiencia permitiunos, aos participantes,
tomar conciencia dos problemas que hoxe en día atentan contra
os valores que promove a Unión Europea, ademais de axudar

a desenvolvernos no campo da expresión oral e debate.
Para nós, a experiencia foi inesquecible e agradecemos
enormemente ao colexio oportunidade brindada así como a
Mónica pola dedicación e o esforzo realizados.

Iván Salsón: “O Modelo de Parlamento Europeo deunos a
oportunidade de achegarnos outras realidades e de poder
mellorar as nosas capacidades de expresión oral. Unha
experiencia que lembraremos para toda a vida. ”

E

con este xa van dez anos no que o colexio La Salle participa
no concurso de debate do Parlamento Xove na categoría de
Bacharelato. Entre os oito alumnos seleccionados despois de
participar nunha fase escolar previa no colexio, formaronse
dous equipos. O primeiro, coordinado polo profesor Xan e
constituido por Pablo Balsa, María Caridad, Andrea Corbelle
e Marina Cuiñas, e o segundo equipo coordinado polo
profesor Feijoo, e formado por Xabier Pardo, Salvador Rendo,
Alejandro Alvarellos e Ángela Murga.
O primeiro tema proposto foi se debería a Unión Europea
unificar as políticas de refuxiados en todos os seus estados
membros. Os dous equipos clasificáronse para a fase final no
Parlamento de Galicia. Todos os debates da fase clasificatoria
tiveron lugar no IES Culleredo. O criterio de clasificación foi, en
primeiro lugar o número de debates gañados, e en segundo
lugar o número de puntos. O primeiro equipo de bacharelato
clasificouse en octava posición e o segundo obtivo o cuarto
posto, tras os debates do día 14 de marzo.

Laura Buono: “O MEP foi unha experiencia enriquecedora
e, en poucos días, puidemos debater sobre moitos temas
de interese da actualidade ademais de poder coñecer a
persoas de todos os lugares do noso país.”
Iago Villanueva: “O MEP, foi unha excelente experiencia. Xa
non só polo feito de facer unha viaxe e pasar días realmente
divertidos, senón porque aumentou o noso coñecemento
en diversos ámbitos.”
Guillermo Soto: “O Modelo de Parlamento Europeo non
é unicamente unha competición organizada de debates.
O MEP enriquece, desenvolve o pensamento crítico… en
definitiva, o MEP é unha gran familia.”

Se a democracia directa sería un mellor sistema que a
democracia representativa foi o tema proposto para os
grupos clasificados para a fase final, pareceunos un tema moi
interesante ademais de complicado, e tivemos a sorte ambos
grupos de defender este tema no Hemiciclo do Parlamento
de Galicia. O segundo equipo coordinado por José Feijoo,
pasou de cuartos de final defendendo a postura a favor,
gañou a semifinal contra o IES Becerreá coa mesma postura,
e disfrutou dunha final moi competida, onde perderon coa
postura a favor e conseguiron o segundo galardón desta
competición, convertíndose así en subcampións galegos.
Cabe destacar que Alejandro Alvarellos obtivo o premio a
mellor orador da categoría de bacharelato.
A experiencia da competición foi moi gratificante grazas
ao aprendido sobre os temas e sobre todo na oratoria.
Queremos destacar a axuda proporcionada polos alumnos
de 2º de Bacharelato que participaron o curso pasado nesta
competición e aos profesores Xan Guillén, Mónica e Feijoo.
Foi un pracer para todos representar ao Colexio La Salle nesta
décima edición do Parlamento Xove.
Os equipos de Bacharelato

CHANGETHEWORLD

MODELUNITEDNATIONS
A

principios de maio, Mencía González, Lucía Muiño, Alba
Gendra, Alberto Romarís, Alejandro Vidal e Paul Phillips, xunto
co profesor Rodrigo Maneiro, participamos no programa
CWMUN (Change the World Model United Nations) celebrado
en Barcelona, tendo o pracer de ser dos poucos estudantes
que disfrutaron desta increíble experiencia con outros mozos
de todo o mundo.
O CWMUN é unha simulación das Nacións Unidas con
diferentes comités, onde se trataban diferentes temas de
preocupación mundial coma: A reforma sobre o tratado do
programa nuclear de Irán (Security Council A), A reforma do
Security Council ( Security Council B) e A trata humana no
mar Mediterráneo ( General Assembly), entre outros. Durante
tres días, representado a distintos países como Sudáfrica, A
República Dominicana e Alemaña, estivemos a buscar diversas
solucións a estes problemas e intentar chegar a acordos con
rapaces, os cales representaban a outros países do mundo,
comunicándonos e expresándonos en todo momento na
lingua inglesa.

sestas no metro, as fotos imprevistas de Roi, atopar famosos,
pero non en Barcelona, senón no aeroporto de Santiago,
maniotas nos brazos de tanto levantar o cartel do noso país e
novas amizades con xente doutros lugares.
En definitiva, esta xornada parlamentaria, dounos momentos
inesquecibles ademais da axudarnos a practicar a língua
inglesa noutros ámbitos que non son escolares. Unha vivencia
que realmente recomendamos.

Desta experiencia, levamos recordos como as reparadoras
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A

nosa viaxe a Italia estivo cargada de emocións, de risas,
de aprendizaxe… de diversión, en definitiva.
Foi unha experiencia única na que percorremos moitos
lugares emblemáticos do país. Dende as rúas máis estreitas
de Venecia ata as prazas máis concorridas de Roma
agochaban pequenos anacos de historia que os profesores
foron explicando. Todos os edificios, cheos da máis delicada
decoración, chamaban a atención. Tivemos a sorte de entrar
no Coliseo e na Capela Sixtina, uns lugares verdadeiramente
máxicos e dignos de ser visitados.

Por outro lado, gozamos dos mellores pratos da súa
gastronomía: pizza, pasta, xeados... rodeados dun clima
tranquilo e cun ambiente relaxante. O rápido aloxamento nos
hoteis permitiunos descansar sen problemas despois de cada
longa e esgotadora xornada.
En resumo, a nosa viaxe estivo repleta de experiencias que
seguro repetiriamos todos. Unha semana incríble e moi
recomendada nun lugar moi diferente a Santiago. E recordade
botar unha moeda na Fontana di Trevi se queredes volver!
Enma Combo García
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REMISEDESPRIXFRANSCARS
L

undi 25 mars nous avons célébré la quatorzième édition
des Prix Franscars qui récompensent les courts-métrages
des élèves du lycée en français. À 16h00 tout était prêt dans
l’amphithéâtre de notre collège où brillaient les paillettes. Ça a
été un gala dynamique et gai avec certains moments émotifs,
mais surtout la récompense à plusieurs mois de travail.
En tant qu’organisatrice de ce concours, je me sens très fière
du travail réalisé par mes élèves. Je considère que ce sont
d’authentiques oeuvres d’art. Il faut reconnaître que c’est un
projet assez laborieux puisque les élèves ont dû tout d’abord
créer leur scénario, puis travailler la prononciation. Ensuite,
ils ont reçu une formation audiovisuelle dispensée par Jaime
Mansilla et ils ont eu un mois pour réaliser le tournage et
élaborer tout le matériel audiovisuel; c’est-à-dire, non seulement
le court-métrage, mais aussi la bande-annonce, l’affiche de
film, la scène favorite et le bêtisier. Sans doute, un travail plein
d’émotion dont il garderont le souvenir le reste de leur vie.
J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont fait possible ce
festival et en particulier les pilliers de toute cette organisation:
Jaime Mansilla qui s’occupe de préparer la présentation de
la Première et du gala afin que cela soit digne d’une qualité
professionnelle. Menduiña qui a coordonné, dirigé et contrôlé
la correcte exécution des statuettes Franscars réalisées par les
élèves de 2ºESO pour qu’aucun détail ne gâche la cérémonie.
Hugo Suárez qui a monté un très joli spectacle avec ses élèves
de 4ºESO pour agrémenter la sortie des films le 15 mars.
Fernando Villa qui a fait le montage des différentes musiques
du gala. Gustavo qui a réalisé la plupart des objets décoratifs
qui ornaient l’amphithéâtre bien qu’il déteste les paillettes.
À vous tous et à toutes les autres personnes qui ont participé à
l’organisation du gala ou ont remis un prix, un grand merci parce
qu’ensemble nous faisons possible un projet qui enthousiasme
les élèves et fait désormais partie de notre collège.
Toutes mes félicitations aux lauréats!
Ana Roel

CASTELLANO2019

DE

E

n mayo entregamos los premios a los ganadores del
Concurso Literario organizado por el Departamento de
Lengua Castellana y Literatura. Este año se atrasó esta
entrega debido a las fechas de Semana Santa, coincidentes
con la celebración del Día del Libro (23 de abril).
Se han presentado un total de 26 trabajos, número que
nos parece pequeño y que nos hace reflexionar sobre la
mejor forma de motivar a los alumnos para que descubran

pour Jacobo Casal et Carlos Castro

· Acteur de drame: Aleixo Montoya pour Accros
· Actrice de drame: Magdalena Rodríguez pour Accros
· Drame: Sept Escrocs
· Acteur de comédie: Iván Salsón pour Scandale
· Actrice de comédie: Carmen Villaverde pour À la folie
· Comédie: Scandale
· Prix du Jury: Accros
· Présentatrice: Adriana Vázquez
· Présentateur: Lucas Arjona

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):
· 2.º premio: “Tres amigos”
Candela Bengoa Fernández, de 2.º de ESO B.
· 1.er premio: “El vagabundo”
Nicolás Rodríguez Fiuza, de 2.º de ESO A.

Voilà les gagnants de chaque catégorie:
· Affiche de film: Maudits Franscars
· Bande-annonce: Accros
· Générique: Les hommes d’Hollande
· Bande sonore adaptée: Oh mon Dieu
· Costumes: Accros
· Décors: Accros
· Scénario: À la folie
· Montage: Sept Escrocs
· Scène favorite: Apeurés
· Bêtisier: Sept Escrocs
· Diction masculine: Paolo Montoya pour Accros
· Diction féminine: Sara López pour Vengeance
· Bref: Bref, je me suis préparé pour un rendez-vous

la satisfacción de la escritura, algo que en sucesivos años
tendremos que mejorar.

Categoría B (alumnos de 3º, 4º de ESO):
· 2.º premio: “El intercambio”
Alejandro Rodríguez Rivero, de 3.º de ESO C.
· 1.er premio: “Gente, pérdida, amistad”
Daniel Asegurado Mougán, de 3.º de ESO D.
Felicitamos a los premiados y animamos a todos a que
participen en posteriores ediciones de este certamen.
Agradecemos al ANPA del colegio que sigan apoyándonos en
esta actividad. Sin su ayuda no podríamos seguir ofreciendo
este certamen.

Categoría C (alumnos de Bachillerato):
· 2.º premio: “Aquello que permanece”
Laura Cainzos Rial, de 2.º de Bachillerato C.
· 1.er premio: “El maestro”
Elena Bengoa Fernández, de 2º de Bachillerato A.

CAMBRIDGEENGLISH
EXAMPREPARATIONCENTER
E

ste ano foi a comezos do mes de maio o momento
proposto pola Universidade de Cambridge para que máis de 60
alumnos do colexio se presentasen ás probas de certificación
en Inglés que convoca a devandita organización. Ésta é unha
oportunidade que ofrece ao noso colexio a universidade
británica por sermos Preparation Centre oficial para os exames
de Cambridge Assesment English. As acreditacións que emite
a Universidade de Cambridge permitirán o acceso dos nosos
alumnos a diferentes graos dentro do sistema universitario
español e extranxeiro, xa que con elas se certifica a habilidade
de expresión e comprensión en inglés seguindo o baremo do
MCER (Marco Común Europeo de Referencia para as linguas).
Os nosos rapaces presentáronse ás probas dos niveis B1 e
B2 (PET e First) e ao longo de toda a mañá pasaron varios
exames de redacción e expresión escrita, comprensión e
busca de información en textos, comprensión e localización

de información oral dentro de conversacións, extractos de
programas de radio, conferencias, etc. e varias probas de
expresión, tamén oral nas que tiñan que demostrar a súa
capacidade para respostar preguntas, participar nunha
conversa, facer razoamentos abstractos, etc.
Foi unha xornada intensa, cargada de nervios que culminou
un proceso de preparación que na maioría dos casos se
desenvolveu nas sesións dos martes pola tarde no colexio,
tempo no que practicamos sen descanso as diferentes probas
de exame seguindo o formato oficial de Cambridge, contando
os tempos, mellorando a escoita, en definitiva, axudándoos a
se familiarizar coa proba.
Aínda que no momento de escribir esta reseña os resultados
non se fixeron públicos, confiamos en que sexan os mellores.
Departamento de Idiomas
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XORNADASDEORIENTACIÓN
EFEIRADEUNIVERSIDADES2019
O

s días 1 e 7 de febreiro celebramos as Xornadas de
Orientación para os alumnos de Bacharelato e 4.º de ESO,
incorporándose estes últimos por vez primeira á actividade.
A organización, ao cargo da ANPA, da Xefatura de Estudos de
Bacharelato e do Departamento de Orientación, conseguiu
avanzar na diferenciación das actividades segundo a
modalidade e o curso, propoñendo deste xeito a seguinte
axenda de actividades:
O alumnado de 4.º de ESO, baixo o lema “conciénciate e
coñécete” e centrado na toma de conciencia sobre a posición
futura no mundo, asistiu a unha charla motivacional e a unha
mesa redonda sobre as opcións que ofrecen o bacharelato e
a FP.
Os alumnos de 1.º de bacharelato participaron en actividades
dirixidas cara ao obxectivo indicado pola frase “oriéntate e
posiciónate”. Despois da charla motivacional (distinta daquela
que presenciaron os rapaces do curso anterior) puideron asistir
a dúas mesas redondas. Na primeira destas e contando coa
participación dun profesional, dun profesor universitario dun
estudante de carreira, fíxose unha análise das competencias
necesarias para poder ter éxito nos estudos universitarios e
no desenvolvemento das profesións segundo a modalidade
de bacharelato. Na segunda mesa, distintos profesionais
deron consellos aos alumnos sobre as carreiras relacionadas
coa modalidade.
Os estudantes de segundo de bacharelato, xa en situación
dunha toma de decisión definitiva mencionada no
lema “decídete e lánzate”, tiveron unha primeira mesa
sobre “universidade e futuro profesional” e compartiron
posteriormente as mesas redondas cos alumnos de 1.º de
bacharelato.
O remate da xornada para o Bacharelato estivo marcado
pola Feira de Universidades, na que participaron as tres

ACHEGAMENTOAOMUNDODAINVESTIGACIÓN

públicas galegas, o CSHG e catro universidades privadas, que
expuxeron aos rapaces as diversas ofertas de estudos de cada
unha delas.
A avaliación desta acción formativa polo alumnado foi moi
positiva e, grazas aos seus comentarios sobre a xornada,
tiramos a conclusión de que é necesario seguir avanzando na
diferenciación das actividades segundo o curso e os intereses
dos alumnos. Ademais, consideramos positiva a participación
das familias nas xornadas, idea que se iniciou non moito
tempo atrás e que debe aínda seguir evolucionando para
que os nosos mozos poidan contar coa guía e consello dos
profesionais da xeración anterior.
Queremos aproveitar esta ocasión para agradecer unha
vez máis á ANPA e a Loreto Fernández e Isabel Neira,
representantes da mesma na organización das xornadas,
a súa implicación nas actividades de orientación. Ademais,
queremos darlles un especial recoñecemento a aquelas nais
e pais que participaron altruistamente nas mesas redondas,
facendo un ano máis este proxecto posible.

E

ste curso os alumnos de 4. º ESO tivemos a oportunidade
de participar no Programa Investiga que realiza o CSIC. Este
programa está moi comprometido coa investigación, a ciencia
e a tecnoloxía. Grazas a el, puidemos ter o noso primero
contacto co mundo da investigación profesional.

Esta experiencia incríble, que sen dúbida axudou a mellorar
tanto a nosa formación académica como profesional, aínda
non rematou xa que un de nós foi seleccionado para a seguinte
fase. Ésta será a nivel europeo con sede en Bremen, Alemania.
David Corral

Os alumnos tivemos que realizar uns traballos de investigación
científica acerca duns temas concretos relacionados coa
ciencia e co seu desenvolvemento.
Foron cinco os seleccionados a nivel nacional polo Programa
Investiga: Laura Abucide, Miguel Noya, Xoel Cid, Greta Mira e
David Corral. Como seleccionados tivemos a oportunidade de
participar nun congreso nas instalación do Campus Iberdrola
en Madrid, acompañados polo profesor Jose Menduíña. Neste
congreso tivemos que realizar uns relatorios xunto cos demais
seleccionados, acompañados sempre por un investigador
profesional especializado en cada liña.

BACHARELATODUAL
HIGHSCHOOLDIPLOMA

F

ai catro anos iniciaron dous alumnos no colexio o
programa denominado Bacharelato Dual ou Programa Dual,
un proxecto no que o alumnado tería a oportunidade de
conseguir o High School Diploma estadounidense.
Cursando seis créditos á vez que os seus estudos oficiais
conseguirían este Diploma recoñecido en todos os Estados
de EEUU e as súas universidades.
No mes de maio, Mario Cabaleiro e Francisco Vidal, finalizaron
con éxito o programa e a súa andaina no noso colexio.
Parabén por conseguir os dous bachareis e que alcancedes os
vosos soños.
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Abeledo Malheiro, Nicolás

Agulla Pampín, Pablo

Alonso Campo, Diego

Álvarez Castedo, Carla Kalkidan

Caeiro de Soto, Martín

Cainzos Rial, Laura

Campos Fernández, Iria

Carnota Mallón, Paula

Álvarez Domínguez, Martín

Álvarez Pardal, Irene

Andrade Mallón,
Alexandra Patricia

Antelo Cea, Damián Antonio

Casal Fernández, Avelino José

Casal Moure, Jacobo

Castellanos Ferreiro, Antía

Castro Chao, Isabel

Ares García, Miriam

Ares Moya, Lucía

Arjona Díaz, Lucas

Astray Gómez, Arón

Castro Lema, Pablo

Castro Miguez, Laura

Castro Pequeño, Carlos

Cea Riveiro, Daniel

Baña Iglesias, Laura

Bengoa Fernández, Elena

Búa Benítez, Victoria

Cabaleiro Díaz, Mario

César Baña, Andrés

Cruzado Pagán, Andrea

Díaz Amboage, Lucía

Dios Suárez, Carlos
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Espasandin Blanco, Elian

Fariña Bravo, Adrián

Fernández Bouvier, Emma

Fernández Gómez, Ana

Lago García, Marta

Llamas Butrón, Diego

Lois Cuns, Martina

López Casal, Iago

Fernández Vázquez, Roi

Fernández-Campa González,
Álvaro

Fernández-Refojo Trebolle,
Antón

Fisher Petrushevskaya,
Alexandra

López Vázquez,
Manuel Alejandro

Lugo Souto, Diego

Mansilla Vázquez, Abel

Marcos Pérez, Valeria Lleana

Franco Hernández, Alba

Franco Prego, Elías

García Esmorís, Luis

García Fernández, Sabela

Martín Levy, David

Martín Trebolle, Eva

Martínez Noal, Estíbaliz

Martínez Noal, María

González López, Paula

González Pintos, Xose Carlos

Iglesias García, Alex

Illodo Freire, Uxío

Martínez Noal, Pilar

Masid Gómez, Lucía

Méndez López, Rebeca

Míguez Canosa, Carmen
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Montoya Bongiorno,
Aleixo Íñigo

Montoya Bongiorno,
Paolo Salvatore

Muradás Romero,
María Alejandra

Nieto Margareto, Ana

Pose García, Leticia

Prieto Troncoso, Silvia

Prol Rodríguez, Sofía

Reino Lema, Pablo

Noya Juncal, María

Oreiro Fraga, Adriana

Orjuela Basto, Gabriela

Otero Mariño, Manuel

Rey Antelo, Alba

Rey Fernández, Fermín

Roca Pereira, Raquel

Rodriguez Anido, José Manuel

Otero Reboreda, Gonzalo

Ouro Couselo, Inés

Pampín Míguez, Diego

Parra Fernández, Lucía

Rodríguez Becerra, Carlota

Rodríguez Calvo, Marcos

Rodríguez González, Jacobo

Rodríguez Nouche, Laura

Paz Beiro, Jorge

Penalonga Arribas, Iago

Pérez García, Uxía

Pinaque Taboada, Carlota

Rodríguez Ramos, Diego

Rodríguez Tomé, Magdalena

Romero García, Adrián

Romero Lamas, Abel
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Sáenz-Diez Martín de Vidales,
Diego

Sagastizábal Labella,
Pedro Aurelio

Sanjiao Varela, Hugo

Sanmartín López, Laura

Vázquez Nieto, Cecilia

Vázquez Visos,
Francisco Javier

Vázquez-San Luis Rodríguez,
Noa

Vidal Negreira, Francisco

Sanmiguel Rodríguez, Breixo

Seijo Ares, Sofía

Silva Moreira, Adrián

Soto Sánchez, Andrés

Vieites Bernárdez, Sergio

Villa Sempere, Xabier

Villaverde Blanco, Marta

Villaverde Nartallo, Carmen

FINALISTASBACHARELATO2019
AINSIGNIAQUERECIBIDES

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.

Suárez Gómez, Paula María

Tarrío Mallou, Pedro

Teixeira Castro, Aloia

Torres Cid, Alba

Yebra-Pimentel Villaverde,
Julio

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.

Trillo García, Ramiro

Uribesalgo Roa, Nahikari
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Valiño Rivera, Mariña

Valle Campos, David
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OMUNDODE

PASTORAL
EXUSTIZA
D

urante o ano, nas diferentes citas Pastorais, camiñamos
xuntos e fixémonos máis “La Salle”!
Así o cantamos o 14 de maio na Praza da Quintana. Tamén
o temos saboreado nos tempos de celebración e merenda
dos Grupos; viviuse nas accións de voluntariado SalleXove.
Hai quen o experimentou en momentos de xogo cos
animadores ou o sentiu nos encontros de verán, na Pascua
de Bujedo ou xunto a outros compañeiros de grupos de
moitos lugares de España nas diferentes citas.

E non esquezamos os que axudaron coa súa estrela a
iluminar a outros, apoiando os compañeiros que estudaron
en Pastoral, participando de disputados partidos de
ping-pong ou deixándose caer polos sofás logo dunha
batalla de peluches.
Neste curso que remata, entre todos, fomos un corazón,
un compromiso, unha vida. E se pasas por Pastoral e nolo
cantas? Esperámoste.

#300LaSalle
One Heart.
One Commitment.
OneLife

#SomosLaSalle
Somos Camino.
Somos La Salle.

86 OmundodePastoraleXustiza

EIDOS

87

PROYDE

ASNOSASPEQUENASCOUSAS

300 anos! E xa pasamos o noso 31 aniversario... A verdade
é que as celebracións dan para pensar e pensar. Quizais
somos moi pequenos neste universo, non somos máis
que insignificantes seres humanos que estamos na terra...
pero dende logo para moitos outros seres humanos somos
importantes porque coas nosas pequenas cousas estamos
a cambiar a súa realidade e convertendo a nosa nunha vida
máis xusta e solidaria.
Que difícil é facer memoria de todas as cousas feitas neste
curso. Foi un ano importante! Unha data para celebrar moi
significativa é a nosa colaboración con La Salle Rumbek.
Ademais comezamos a nosa colaboración con Manos
Unidas traballando sobre os primeiros ODS (Obxectivos
de Desenvolvemento Sustentable) coa nosa horta escolar;
seguimos vendo medrar os chícharos e queremos seguir
colaborando para o ano.
Seguimos a nosa colaboración con Arquitectura sen Fronteiras
que nos presentaron o que se segue a facer en Champerico.
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Fixemos case 1.300 bocadillos, vendemos tortas, desfrutamos
nas festas, celebramos a nosa 2.ª Cea Diferente, sendo esta vez
case 150 persoas. Seguimos facendo Comunidade Educativa
a prol do futuro de moitas persoas descoñecidas, pero
seguimos educando os nosos rapaces na responsabilidade
das súas accións e coa capacidade de mirar un pouquiño máis
aló do que a primeira vista se ve. Somos La Salle cando nos
deixamos contaxiar polo espírito da educación dos nenos e
mozos, sobre todo con aqueles que máis necesidade teñen.
Graciñas a Seresca e a ANPA por acompañar esta tolada en
cada iniciativa.
Dende logo, non imos cambiar as relacións comerciais
existentes, pero somos alternativa para moitos agricultores
co Comercio Xusto. Case 1.000 bolsas de lambonadas, 30
paquetes de café, 30 quilos de azucre, cacao, chocolatinas...
Son estes pequenos xestos diarios, aos que non lle damos
importancia, os que construen un mañá mellor para moitas
persoas. Somos La Salle cando vemos a necesidade do outro
e tentamos prestar a nosa axuda para que saia adiante.

Somos La Salle cando damos o noso tempo de maneira gratuíta
e centrados na educación dos máis pequenos. Graciñas
a todos os Voluntarios: profesores, alumnos, exalumnos,
voluntarios internacionais que adicades un pouquiño do voso
tempo para facer do mundo un lugar onde as relacións se
centren no apoio mutuo e non no vivir sen pensar nos demais.
Graciñas a vós, familias que non deixades que non esquezamos
que somos herdeiros dun carisma e dunha maneira de ver
os nenos e o mundo. Somos La Salle todos xuntos e xuntos
seguimos construíndo un futuro mellor para todos nós e para
todas esas persoas que nos necesitan.
Graciñas aos profesores por educar os alumnos nesa
capacidade de poñerse no lugar do outro, coa curiosidade
de saber máis, de coñecer máis... de buscar respostas,
alternativas...
Graciñas aos animadores, ao persoal de actividades e servizos
colexial, persoal non docente... porque estades aí, sempre que

se vós necesita, facendo medrar cada vez máis a Familia La
Salle.
Graciñas a todos e cada un por facer que cada ano medremos
un pouquiño máis, por non deixar que non estanquemos, por
axudarnos a buscar novas maneiras e alternativas ao que
xa viñamos facendo, por facernos ser innovadores. Graciñas
porque nos recordades que San Xoán Bautista de La Salle foi
unha persoa que miraba ao seu redor e buscaba respostas ás
situacións de inxustiza... graciñas porque seguimos buscando
resposta pero aínda nos seguimos facendo preguntas.
Graciñas por seguir facendo camiño con nós e por seguir
camiñando xuntos.
GRAZAS!

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

DEPORTES
S
R

ematou o curso e chegaron as merecidas vacacións, é un
momento ideal para poñer a vista nas cousas que sucederon
neste curso especial que vivimos. Tivemos a sorte de
participar no curso no que todo o mundo lasaliano celebrou o
300 aniversario do pasamento do noso fundador, San Xoán
Bautista de La Salle; e todo baixo o lema: “SOMOS LA SALLE”.

E todo isto non sería posible sen ter en conta varios puntos
fundamentais para levar a cabo todo este proxecto: o traballo
de preparación do equipo de Pastoral Curricular, o esforzo
dos titores e demais profesores, o entusiasmo dos nosos
alumnos e alumnas e o exemplo das nosas familias sempre
atentas as nosas peticións.

Dende a Pastoral Curricular preparáronse diferentes
actividades ao longo dos trimestres do curso: celebracións de
clase, campaña de Nadal, día de paz e non-violencia, semana
lasaliana, eucaristía na honra ao noso fundador...

E como podemos esquecer a gran colaboración dos
sacerdotes: Javier García, Miguel de la Mata e José Manuel
Prado; que oficiaban as distintas eucaristías que se realizaron
nas diferentes etapas da educación.
Por todo isto, moitas grazas a todos; e o desexo dun verán
feliz.

e non fose porque está tan ao norte que o frío resulta
extremo no inverno, Islandia podería parecer un lugar
paradisíaco. O seu PIB é un dos máis altos do mundo
(52.500 dólares ao ano, 18º a nivel mundial) e o Índice de
Desenvolvemento Humano de 0.921 (9º mundial). Estes dous
datos xunto co feito de ser unha das nacións máis igualitarias
convértena nun exemplo para o resto de países desenvoltos.
Con todo, hai menos de 20 anos, as rúas de Reikiavik, a súa
capital, parecíanse moi pouco a un paraíso, pois unha epidemia
de adiccións entre os mozos e mozas (alcohol, drogas, etc.)
sacudía a realidade da illa.
Naquela época había toda clase de iniciativas e programas
para a prevención do consumo de drogas, pero non daban
resultado. Un novo plan nacional, que recibiu o nome de Youth
in Iceland, deu un xiro á situación. Este plan incluía cambios
nas leis; penalizouse a compra de tabaco por menores de 18
anos e a de alcol por menores de 20; prohibiuse a publicidade
de ambas substancias; así como a de non permitir saír a
partires de certa hora da noite a menores de idade sen estar
acompañados por algunha persoa adulta.
Outra medida foi a de mellorar os vínculos entre os pais e
nais e os centros de ensino mediante organizacións que se
debían crear por lei en todos os centros xunto con consellos
escolares con representación dos pais/nais.
Tamén se aumentou o financiamento estatal dos clubs
deportivos, musicais, artísticos, de danza e doutras
actividades organizadas co fin de ofrecer á mocidade outras
maneiras de sentirse parte dun grupo e de atoparse a gusto
que non fosen consumindo alcol e drogas, e os fillos/as de
familias con menos ingresos recibiron axuda para participar
nelas. Por exemplo, en Reikiavik, onde vive unha terceira parte
da poboación do país, unha Tarxeta de Lecer facilita 35.000
coroas (250 libras esterlinas) anuais por fillo/a para pagar as
actividades recreativas.
Os resultados do plan son extraordinarios: ao cabo de varios
anos, cumpríronse sobradamente parte dos obxectivos
que se propuxeron: entre 1997 e 2012, subiu do 23 ao 46%
a proporción de adolescentes de 15 e 16 anos que pasaban
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tempo coas súas familias as fins de semana. No mesmo
período, pasou do 24 ao 42% o número dos que fan deporte
varias veces por semana.
É un programa difícil de exportar tal e como se implementa
en Islandia e por iso dende a Unión Europea se está tentando
levar adiante a nivel municipal, con notable éxito, como
Kaunas ou Bucarest. Pero chegados a este punto, para este
artigo válenos con estes datos que amosamos nestas liñas
para facer unha pequena reflexión. Simplemente compartir
cos que chegastes a ler ata este punto (grazas!) a idea que
seguro está a pasar pola vosa cabeza: existe unha relación
clara e directa entre investimento en deporte e a mellora dos
problemas aos que se enfronta a nosa xuventude.
Deberiamos defender o deporte como un dos piares da
educación dos nosos nenos e nenas, máis aínda tendo en
conta o lugar no que traballamos. Pero para iso precisamos
que todos os axentes que compartimos este centro viremos
o temón e naveguemos na mesma dirección. E sobre todo,
que estemos convencidos de que ese é a senda pola que
queremos transitar.
O norte (islandés) podería ser a guía para non perdernos,
como nos lembra o antigo e popular dito.
David Cao
Adrestrador de baloncesto

Baloncesto - Cadete Feminino
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Baloncesto - Junior Feminino

Baloncesto - Cadete Masculino

Baloncesto - Equipo Senior 1ª Autonómica Feminino

Baloncesto - Mini Mixto 6º Primaria

Baloncesto - Premini Mixto 3º Primaria

Baloncesto - Infantil Feminino

Baloncesto - Escola de Baloncesto

Baloncesto - Mini Mixto 5º Primaria

Fútbol - Alevín A

Baloncesto - Infantil Masculino
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Baloncesto - Infantil Mixto

Baloncesto - Premini Mixto 4º Primaria

Fútbol - Alevín B
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Fútbol - Xuvenil A FS

Fútbol - Prebenxamín C

Fútbol - Benxamín A

Fútbol - Benxamín B

Fútbol - Infantil

Fútbol - Xuvenil B FS

Fútbol - Benxamín C

Fútbol - Biberón
Fútbol - Prebenxamín B
Fútbol - Xuvenil

Fútbol - Benxamín F8
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Fútbol - Cadete

Fútbol - Prebenxamín A

Fútbol - Senior

EIDOS 95

OMUNDODAS

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES
INGLÉSEXTRAESCOLAR

C

ada curso desfrutamos dun amplo e coidadosamente
elixido programa de actividades extraescolares, culturais,
artísticas e deportivas. Actividades cunha finalidade
educativa que pretenden ser un complemento máis á
formación integral dos nosos alumnos.
Ao longo do ano participaron 449 rapaces repartidos en 28
grupos atendidos por 15 profesores especialistas nas distintas
actividades. Este ano ofertamos: artes plásticas, informática,
ioga, iudo, karate, mecanografía, música, desenvolvemento
integral da intelixencia, patinaxe, xogos e predeportes, ritmos
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 Educación Infantil e Primaria.
As actividades están pensadas, planificadas e programadas
para que se adapten ás distintas etapas e ao nivel de
competencia de cada alumno. Durante todo o curso
faise un seguimento sistemático nas actividades onde se
tenta plasmar a ilusión pola consecución duns obxectivos
pedagoxicamente marcados. Cada ano tentamos ofrecer
novas actividades que respondan ao interese dos nosos
alumnos.

ESCOLAIDIOMASLASALLE

A

Escola de Idiomas La Salle é un proxecto para o
ensino en Inglés, en horario extraescolar, cuxa oferta inclúe a
preparación aos exames de Cambridge. Temos alumnos ata o
nivel advanced e coa posibilidades de examinarse 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 cualificación moi alta na súa formación.

Contamos con 23 grupos, 9 profesores e 210 alumnos dende
infantil ata bacharelato: 5 grupos en Infantil, 12 en Primaria e
6 en Secundaria.
Parabéns a todos polo voso traballo e interese ao longo do
curso. Desexarvos unhas ledas vacacións a todos.
Feliz verán.

Apertas fortes e moitas grazas pola vosa participación.
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ENGLISHCORNER
BEYONDBORDERS!

MÁISALÓDASFRONTEIRAS!

A

nother school year is finishing and we, the professors
and students of the multilingual world, are very satified with
the result of our work. There were many months of learning
and new challenges, beginning with the youngest students.
Arriving to Primary knowing that you´re going to study
materials in the English language can be a bit imposing, but
suddenly you realize that with interest and effort everything
is possible.
Studying the Natural and Social Sciences as well as Arts and
Crafts in English is very fun. Besides, we can count on Paul’s
help, our English language assistant who with his experience
helped us all so much. We realized many projects while we

learned to work in a cooperative manner. What is more, we
had multiple opportunities to be able to experiment and put
into practice many of the things that we were learning in the
class. We made a garden, we went to the laboratory to do
experiments, we created art, in this way we won´t forget
anything we learnt about!
We enjoy learning, and even more if it is by creating and doing
things. The adventure continues and we are ready to continue
being part of it.
Until next year!

R

emata outro curso escolar e nós, o profesorado e o alumnado
do mundo plurilingüe, estamos moi satisfeitos co resultado do
noso traballo. Foron moitos meses de aprendizaxe e novos retos,
comezando polos máis cativos. Chegar a primaria sabendo que
vas estudar materias en lingua inglesa, pode que impoña un
pouco, pero deseguida te das conta que con interese e esforzo
todo é posible.
Estudar as cienciais Naturais e Sociais e mais Plástica en inglés
é moi divertido. Ademais, contamos coa axuda de Paul, o noso
auxiliar de inglés que coa súa experiencia tanto nos ensinou a
todos. Realizamos moitos proxectos namentres que aprendimos
a traballar de maneira cooperativa. Ademais, tivemos diversas
oportunidades de poder experimentar e levar á práctica moitas
das cousas que estabamos a aprender na clase. Fixemos unha
horta, fomos ao laboratorio a facer experimentos, creamos arte,
así non nos imos esquecer de nada do que aprendemos!
Gústanos aprender, e sobre todo se é creando e facendo cousas.
A aventura continúa e nós estamos listos para seguir formando
parte dela.
Ata o ano que vén!
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OMUNDODOS
PAISENAIS
C

omo cada ano queremos dedicar esta pequena
lembranza a todos os momentos compartidos. Non podemos
un ano máis deixar de destacar a Aula de Familias e a o Día
da Familia. No Día da Familia, que celebramos todos os
meses de xuño, contamos con roteiros, ofrendas, sorpresas,
música e moito, moito de nós mesmos. É sen dúbida un dos
momentos máis entrañables de todas as conmemoracións
que celebramos. Cada ano somos máis, o que constitúe un
reto e unha gran satisfacción para todos nós, sen Pablo non
sería posible, pero non debemos esquecer todos os pais que
coa súa axuda, colocan cadeiras, reparten tickets, organizan
actividades e fan deste, sen dúbida, o día mais especial do
Colexio.
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Toda a equipa que formamos parte da ANPA traballamos
unidos para levar a cabo os nosos pequenos grandes
proxectos. O Banco de Uniformes e o Banco de Libros, no que
adican de modo desinteresado as súas tardes de verán Maite
ou María José. A modernización e dixitalización da man de
Fernando e Verónica, o bo facer de Victor, sempre disposto
a aportar. En resumo o día a día de persoas comprometidas.
Este compromiso, de máis de 50 nais e pais nas Xornadas de
Orientación, constitúe a esencia da comunidade.
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En resumo, colaboramos, participamos, traballamos e celebramos, todos os
elementos que axudan a facernos felices. Convidamos a todos os pais a que se
unan as distintas actividades que axudarán sen dúbida a todas as familias que
constituímos a comunidade La Salle. Só queremos dar as grazas as persoas que co
seu compromiso e traballo fan todo isto posible, en mome da ANPA, un GRAZAS.
Montse Trillo
Presidenta da ANPA
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Colexio La Salle Santiago
Praza de San Xoán Bautista de La Salle, 1
15704 · Santiago de Compostela · A Coruña
Teléfono 981 584 611 e-mail: santiago@sallep.net
www.lasallesantiago.gal

