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Setembro xa estaba aí, con mirada retadora. Nun intervalo de
poucos días tiñamos posto dúas veces co de arriba para baixo o
colexio para axustarnos ás diferentes instrucións que nos chegaban
da Consellería de Educación. Ocupados e preocupados por facer as
cosas de tal xeito que pudiésemos traballar coa máxima normalidade
minimizando o risco de contaxios entre alumnos e persoal do
colexio. Moitas mans foron as que se puxeron a traballar para mover
mesas, cadeiras, pizarras, proxectores..., adaptar lugares que tiñan
outros fins (capela…), colocar centos de sinais, dotar de viricida,
papel e xel a todos os espazos… E, por fin, aínda con incertezas
varias, empezamos.
Que alegría volver estar cos alumnos, aínda que non puidésemos
ver os seus sorrisos. Observar as vosas facianas nas orlas, nove
meses despois, ademais de provocar algún que outro sorriso polo
bronceado a anacos, deunos moitas sorpresas. Como medrastes!
Para todos teñen sido uns meses duros, creo. Non sei se imos saír mellores ou peores
desta realidade e tampouco creo que sexa a pregunta adecuada. En todo caso axudoume
moito un proverbio xaponés que puxen no meu perfil de Whatsapp hai varios anos: “caer
sete veces, levantarse oito”. “Nanakorobi yaoki”, din alí. Paréceme máis real ca outras
mensaxes que invitan a non renderse nunca. O importante é levantarse unha vez máis
das que caemos, loitar, incluso ir “partido a partido” (os meus alumnos saben que son do
Atlético de Madrid, e a expresión sérveme tamén aquí).
Pasamos este curso por momentos moi complicados. Sei que algunhas decisións do
equipo directivo, miñas ou da propia institución non convenceron a todos (coma se fose
posible…). Pero o que si que podo poñer sobre a mesa é que en todo momento o ben dos
alumnos, dos vosos fillos, foi a nosa principal motivación.
O curso que vén iniciaremos, do mesmo xeito que o resto de colexios La Salle de toda
España, unha aventura nova en Infantil e Primaria. Chamámoslle Novo Contexto de
Aprendizaxe (NCA). É un marco pedagóxico e pastoral, con identidade propia, que
presenta unha proposta organizativa, metodolóxica e de avaliación moi definida. Tomamos
moi seriamente a educación da persoa abordando de forma integral as súas dimensións
emocional, cognitiva, corporal, social e espiritual. Estamos convencidos de que van
aprender máis ca agora, tamén no saber facer e o saber ser. Non quero dar a entender que
noutros centros educativos non se faga ou traballe así, pero este é o noso proxecto, a nosa
oferta, cremos nela e por iso poñemos toda a carne no asador.
Falta pouco para terminar o meu terceiro curso escolar como director. Estou moi satisfeito
porque todos chegamos ata aquí ben de saúde, polos resultados académicos, pola
presenza en experiencias enriquecedoras para os nosos alumnos onde destacaron e moito
(Parlamento…), polo traballo no plan de xustiza e Proyde, polo traballo do departamento
de orientación, pola confianza de tantos pais que seguen matriculando no colexio os
seus fillos, pola capacidade de adaptación de todos… Pero, se tivese que destacar unha
cousa mirando cara a atrás, sería o ter podido compartir o camiño xuntos. Fago mención
do resto do equipo directivo, cos que compartín as satisfaccións e as dificultades de
forma moi próxima; dos profesores e dos demais educadores (animadores de grupos,
adestradores, persoal de administración e servizos...) cos que ademais da profesionalidade
teño compartido a misión; dos pais, cercanos e dispoñibles para todo; e dos alumnos,
dos que sempre aprendo. Todos vosoutros axudástesme a ver o mundo cos vosos ollos.
Queda a ferida profunda de ter perdido a Marcos, un dos nosos alumnos. Permanece, non
obstante, o desexo de estar cerca, de apoiar sempre. Por iso pido desculpas se non estiven
o suficientemente dispñiible para todos.
Grazas.

Ir. Jesús Martín Gómez
Director

3

OMUNDODE

TODOS
ACOMUNIDADEDEIRMÁNS
S

omos seis irmáns os que formamos esta comunidade,
integrada no colexio La Salle e que participa na vida do
mesmo de diversas formas.

O noso decano, o Ir. Justino, recibe e
acompaña polas mañás na biblioteca
aos madrugadores de primaria antes
de que empecen as clases.

O Ir. José Moradillo controla a venda
de libros ao comezo de curso e é
o referente principal para cantos
teñen que acceder ao polideportivo
ou outras instalacións do colexio
en horario extraescolar ou en fin de
semana.

O Ir. Manuel Carreira, ademais de
asumir a xerencia do Hotel e Albergue
La Salle, colabora cos responsables de
mantemento do colexio en multitude
de arranxos e instalacións.

O Ir. Antonio Botana colabora co
equipo de formación lasaliana na
preparación das sesións de formación
para o profesorado.

Os alumnos usuarios do transporte
escolar atopan todos os días, mañá
e tarde, ao Ir. Xosé M. Reboiras, que
os recibe e os despide asegurándose
de que as puertas estean abertas no
momento oportuno.

E o Ir. Jesús Martín, como profesor e
director do colexio, atende a multitude
de frentes para que todo se mova na
dirección desexada.

“A ledicia do mundo é breve,
a daqueles que serven a Deus,
non terá fin”
San Xoán Bautista de La Salle
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A pandemia trouxo tamén non poucas ocasións para que a
comunidade se implique en diversas tarefas de colaboración
no colexio. Así, os meses do curso pasado en que a
reclusión deixou ao alumnado na casa, os irmáns axudaron
no mantemento e mellora das instalacións colexiais; despois
implicáronse na adaptación das clases e do mobiliario
segundo a normativa de distanciamento; e durante o curso
encargáronse de manter en servizo os dispensadores de
desinfectante nas clases, e así outras pequenas cousas
necesarias para a boa marcha do colexio.
Finalmente, a comunidade adaptou os seus locais para
que poidan estar máis dispoñibles para actividades
relacionadas co colexio, como é o caso dos grupos
cristiáns. A comunidade Parmenia xa está incluida no uso
destes locais. Esperemos que as restriccións impostas pola
pandemia vaian desaparecendo para que outros membros
da comunidade educativa fagan uso deles.

COMUNIDADEPARMENIA
SABERMANTERAMIRADACOOUTRO

Q

ue sostén a unha comunidade de non convivintes en
tempos de pandemia? Que foi o que termou de nós nesta
época de distancia social? Como se comparte cando non nos
podemos sentar xuntos a unha mesa nin respirar o mesmo
aire?
Para a nosa comunidade sempre foi importante o poder
atoparnos e o mirarnos de cerca e vernos reflexados nas
miradas dos nosos irmáns. Gustamos de compartir mesa e
risas, de contarnos os uns aos outros, das apertas... Sen todo
iso, quizais nunca chegariamos a converternos no que somos
hoxe.
E diredes vós: que sodes? Pois somos coma unha familia.
Unha familia onde cada quen é diferente e ten as súas
características. Complementámonos ben porque somos moi
distintos e onde non chega un, chega o outro. Temos os nosos
puntos fortes e as nosas debilidades.

Algunhas veces é doado, outras menos. Por iso temos a
certeza de que o que nos une é algo que vai máis alá de nós.
Pablo D’Ors fala dunha experiencia profunda que toca as
fibras íntimas das persoas e que obriga a mirar ao outro. Si, a
mirar. El di que, nesa experiencia, saber manter a mirada co
outro é importante. E esa experiencia profunda vén sendo o
Amor.
Seguramente a vivencia dese Amor é a responsable de
tantos anos xuntos e de querer seguir facendo camiño na
comunidade a pesares dos últimos momentos de deserto de
convivencia e afectos. Queremos manter as miradas entre
nós, aínda que sexa a través da pantalla dun ordenador, do
móbil, ou de lonxe -no noso día a día escolar-.
Que nunca nos falte.

Somos moi diferentes...
Aínda así, querémonos, apoiámonos, compartimos vida e,
ultimamente (nos últimos anos), dedicamos moitos tempos
a reflexionar sobre diferentes documentos e a preparar
actividades de diferente índole: celebracións, encontros,
xuntanzas...
Que é, entón, o que mantén unida a esta familia que somos
en tempos de pouco contacto? Todos os que tedes aos seres
queridos lonxe e non os puidestes visitar, nin tocar, nin apertar,
sabedes perfectamente cal é a resposta.

EIDOS
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ABIBLIOTECA

CENTRO DE RECURSOS IR. FERNANDO DIÉGUEZ

E

ste difícil ano a biblioteca non foi tan entretida coma
outros anos pero Sonia, a nosa monitora da biblio, creou
unhas regras respectando as restricións da covid, como
a merenda con distancia e outras que se manteñen
desde antes, como o estudo en silencio ou as actividades
divertidas.
E falando de actividades divertidas, durante este curso
fixemos o que puidemos, como un gindastre de origami ou
mesmo un ollo 3D, pero una das actividades que máis nos
gustou foi a decoración de primavera.
Alumnas da biblioteca

LUDOTECA

6

Omundodetodos

DEPARTAMENTODE

ORIENTACIÓN

O

departamento de Orientación é un servizo presente
nas catro etapas educativas que ten como obxectivo principal
conseguir a cooperación de toda a comunidade educativa
para lograr o desenvolvemento integral de todo o alumnado
do centro.
Para isto contamos cos seguintes profesionais: a especialista
en Audición e Linguaxe: María Montero; os especialistas en
Pedagoxía Terapéutica: Lidia Muñiz, Ana Isabel López e Julián
Santiago e os orientadores: Juan Manuel Pérez (Educación
Secundaria Obrigatoria e Bacharelato) e Araceli Traba (Infantil
e Primaria).
Os labores de orientación están distribuídos en 25 horas
dedicadas ás etapas de ESO e Bacharelato e 14 horas para as
etapas de Infantil e Primaria. Para a intervención pedagóxica
cóntase cun total de 31 horas, das cales 29 empréganse na
etapa de Infantil e Primaria e para o apoio na área da linguaxe
disponse de 25 horas empregadas nas ditas etapas.
As necesidades que se atenden dende este departamento
son máis diversas cada ano, notando unha crecente demanda
na área emocional e socio-afectiva, especialmente na etapa
de Educación Secundaria Obrigatoria, e na área da linguaxe
na etapa de Educación Infantil.

A situación que estamos a vivir por mor da Covid-19 dificultou
significativamente o labor dos diferentes profesionais debido
a factores como o emprego da máscara, que interfire na
comunicación co alumnado, a redución da duración dalgunhas
das sesións de intervención e o mantemento da distancia de
seguridade. Ademais esta situación non permitiu a posta en
funcionamento do programa de Patios Dinámicos na etapa
de Educación Primaria (acompañamento do alumnado con
necesidades na interacción social mediante xogos dirixidos)
e tampouco o emprego dos materias didácticos de carácter
lúdico adquiridos para este curso académico.
Esta pandemia mudou o noso comportamento, chegando a
arrefriar un anaquiño os corazóns coas limitacións do día a
día, mais nada poderá facer devecer a ilusión e as ganas de
loitar arreo por facermos do noso traballo unha ferramenta
que visibilice as diferenzas individuais como unha riqueza
para esta sociedade.

EIDOS
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CERTAMEDE

ARTESPLÁSTICAS
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EXPOSICIÓN
VIRTUAL

N

esta ocasión, por mor da COVID-19 , o CERTAME
DE ARTES PLÁSTICAS foi exposto a través dunha
sala de exposición virtual na web da Asociación de
Nais e Pais de Alumnos.

TRABALLOSPREMIADOS
• Categoría Educación Infantil
1.º premio: El águila que llegó por primera vez al
cielo de
Enzo Couso Lopez
2.º premio: ex aequo
Triceratops de Carlota Stričević Vilarchao
Volcán Tríptico de Victoria Aguilera Velón
• Categoría Educación Primaria
1.º premio: ex aequo
Aguacate a la mitad de Jacobo Troitiño Piñeiro
El ocaso de Leonardo de Narváez Sánchez
2.º premio: ex aequo
Imagination de Carmen López Cepeda
Arabesque de Claudia Zamora Carreira
• Categoría Educación Secundaria Obrigatoria
1.º premio: Salvaxe de Carmen López Rial
2.º premio: Melancolía de Enma Sánchez Lomba
• Categoría Bacharelato e adultos
1.º premio: Midnight Dream de Alberto Fernández
Valiño
2.º premio: Escoitas? de Fátima Del Blanco
• Mendicón especial
A Prehistoria de Ximena Marcos Potel

Parabéns!
EIDOS
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RAFAELGUERRERO
LAPANDEMIAAFECTAALACAPACIDAD
DELNIÑODEREGULARELMIEDOOLARABIA

L

as funciones ejecutivas son el conjunto de capacidades
cognitivas que emplea el cerebro para controlar y autorregular la
propia conducta: memoria, concentración, control de impulsos,
flexibilidad cognitiva, planificación, solución de problemas,
regulación emocional, velocidad de procesamiento y orientación
espacial.

Para potenciar el control de impulsos podemos jugar al ‘mundo
al revés’: cada vez que el niño quiera decir sí, tendrá que
decir no y viceversa. Si jugamos durante un buena parte de la
mañana o la tarde al ‘mundo al revés’, estaremos potenciando
su control de los impulsos, ya que enseñamos a su cerebro a
‘frenar’. También se puede practicar a través del uso imágenes
en las que si, por ejemplo, aparece una zapatilla los niños tienen
que dar una palmada y cuando se muestre la imagen de una
manos aplaudiendo, los niños tienen que dar un pisotón. Para la
memoria operativa podemos deletrear palabras al revés y para la
planificación hacer laberintos.
P: ¿Cómo afecta el confinamiento actual a algunas de estas
funciones ejecutivas, como la regulación emocional?
R: Es evidente que influye sobre todos nosotros en mayor o
menor medida. Al estar en una situación excepcional y rodeados
de mucho caos, miedo e incertidumbre, nuestro funcionamiento
cerebral se ve afectado. Quizás, una de las funciones ejecutivas
que se ha visto más afectada es la regulación emocional. El hecho
de no poder seguir con nuestras rutinas, no poder salir a la calle
y tener a familiares o amigos afectados por el coronavirus (o
con miedo de que se contagien) hace que la identificación y la
regulación de determinadas emociones como el miedo, la tristeza
o la rabia, se vean significativamente afectadas.

“La regulación emocional es una de las
funciones ejecutivas del cerebro. Para
aprenderla, los niños precisan de un
referente significativo (padres, abuelos,
docentes…), sobre todo en tiempos de crisis.

”

En su último libro, ‘Cómo estimular el cerebro del niño’, el
psicólogo y doctor en Educación, Rafael Guerrero, explica cuál
es el papel clave en el desarrollo del niño y aporta 100 ejercicios
prácticos, que serán especialmente útiles para ayudar a los niños
a controlar sus impulsos, concentrarse o regular sus emociones
en esta etapa de confinamiento en familia.
Pregunta: Teniendo en cuenta la situación actual, ¿qué propone
para que los niños potencien funciones ejecutivas como la
concentración, la memoria, la planificación… desde casa?
Respuesta: Nos brinda la posibilidad de trabajar y potenciar
de manera directa las diferentes funciones ejecutivas como la
concentración, el control de los impulsos, la memoria operativa, la
planificación, la autorregulación emocional… Por ejemplo, algunas
actividades que se pueden hacer para trabajar la concentración
son los puzzles, los rompecabezas, las sopa de letras, ‘encontrar
las siete diferencias’ o cualquier juego de mesa.

10 Omundodetodos

P: En su libro analiza las funciones ejecutivas que permiten
establecer objetivos a largo plazo y resolver problemas. ¿Cómo
se puede conseguir la ‘atracción cerebral’ por una actividad (por
ejemplo, el estudio entre los niños) que no les resulta motivadora?
R: Las funciones ejecutivas se ponen en marcha cuando la
actividad es novedosa así que hay que tener en cuenta que
dicha actividad debe resultar, en primer lugar, atractiva para el
niño. Y para ello, se pueden llevar a cabo una serie de recursos,
como el principio de incertidumbre (generar un clima de intriga
y curiosidad en el alumno) o plantearles actividades o resolución
de problemas que se parezcan a su día a día.
De este modo, la clave la podemos situar de ‘fuera hacia dentro’
porque el proceso de aprendizaje es de fuera hacia dentro. La
capacidad para mantener la concentración, la memoria, o la
atracción de una tarea por parte del estudiante va a depender
mucho de cómo el profesor (o adulto) se la muestre. Conforme el
cerebro se va desarrollando (en el caso de los adolescentes), ya
se les puede ir pidiendo un esfuerzo mayor por actividades que
no quieran hacer o que no les gusten.

“En estos días es habitual sentirnos
más irritables y temerosos de lo normal”

P: Los ejercicios que aparecen en su libro potencian la
concentración, la memoria y otras funciones ejecutivas como el
control de impulsos o el desarrollo de la planificación, ¿cómo se
pueden aplicar para los estudiantes con necesidades especiales?
R: Todo hay que adaptarlo. Da igual si son niños o niñas, de Infantil
o de Primaria, estudiantes con TDAH o con dislexia. En el libro
aporto una serie de ideas para practicar las distintas funciones
ejecutivas pero el principal objetivo es que luego el lector (padre,
madre o docente) sea quien lo pueda ‘llevar a su terreno’.
P: ¿De qué formas influye un desorden de las funciones ejecutivas
en el desarrollo de trastornos como el TDAH?
R: El TDAH es un trastorno de las funciones ejecutivas, es decir,
con el TDAH el cerebro se desarrolla mucho más lento y de forma
diferente a lo que se considera ‘normal’. Por lo tanto, como las
funciones ejecutivas están en la corteza frontal y es lo último que
se desarrolla, con el TDAH se adquieren mucho más tarde.
Aunque no es el único trastorno en el que las funciones ejecutivas
no funcionan correctamente. En trastornos emocionales como la
depresión o la ansiedad, a las personas que lo padecen le cuesta
mucho concentrarse, planificarse, hacer cálculos matemáticos…
P: Del cerebro emocional comenta que es involuntario, inconsciente
y automático pero, en cambio, la regulación emocional debe
aprenderse, no es genética. ¿Cómo pueden equilibrarse ambos
procesos?

“Un niño necesita un ‘guía emocional’, un
referente significativo (padre, madre, abuelo,
docente…) para aprender a regular sus
emociones”
P: Los ejercicios que aparecen en su libro potencian la
concentración, la memoria y otras funciones ejecutivas como el
control de impulsos o el desarrollo de la planificación, ¿cómo se
pueden aplicar para los estudiantes con necesidades especiales?

R: Además de ser involuntario, inconsciente y automático, el
cerebro emocional reacciona, que no es lo mismo que responder
(procesar y valorar una respuesta a una acción determinada). Es
lo que se denomina como el ‘cerebro caliente’. Mientras que la
regulación emocional se aprende de alguien, es decir, se repite el
proceso de ‘fuera para dentro’. Así, ambos procesos se pueden
equilibrar con práctica y si en clase permitimos a nuestros
alumnos que puedan legitimar y etiquetar sus emociones es todo
un avance. De este modo, un niño necesita un ‘guía emocional’,
un referente significativo ( padre, madre, abuelo, docente…) para
aprender a regular sus emociones.

R: Todo hay que adaptarlo. Da igual si son niños o niñas, de Infantil
o de Primaria, estudiantes con TDAH o con dislexia. En el libro
aporto una serie de ideas para practicar las distintas funciones
ejecutivas pero el principal objetivo es que luego el lector (padre,
madre o docente) sea quien lo pueda ‘llevar a su terreno’.
P: ¿De qué formas influye un desorden de las funciones ejecutivas
en el desarrollo de trastornos como el TDAH?
R: El TDAH es un trastorno de las funciones ejecutivas, es decir,
con el TDAH el cerebro se desarrolla mucho más lento y de forma
diferente a lo que se considera ‘normal’. Por lo tanto, como las
funciones ejecutivas están en la corteza frontal y es lo último que
se desarrolla, con el TDAH se adquieren mucho más tarde.
Aunque no es el único trastorno en el que las funciones ejecutivas
no funcionan correctamente. En trastornos emocionales como la
depresión o la ansiedad, a las personas que lo padecen le cuesta
mucho concentrarse, planificarse, hacer cálculos matemáticos…

EDUCACIÓN 3.O
LIDER INFORMATIVO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Entrevista por Laura Román

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 e galegas. É un xeito de lembrar a tantas persoas
ou institucións que foron quen de situar a nosa literatura no
plano de recoñecemento do que goza na actualidade. Neste
edición tivemos a posibilidade de afondar sobre a polifacética
Xela Arias.

Acompañounos na celebración a filóloga, profesora e escritora
Andrea Maceiras. Autora dunha ducia de obras de literatura
infantil e xuvenil e unha traxectoria literaria moi exitosa con
numerosos recoñecementos. A súa última novela A folla
azul, de fondo compromiso social, acadou o Premio Merlín.
Andrea cativou ao alumnado nos primeiros minutos da súa
intervención. O agarimo, o entusiasmo e a delicadeza, coa que
se dirixiu ao público, foron as claves para chamar a atención
mesmo dos máis distraídos e distraídas.
Os verdadeiros protagonistas nesta celebración son os
alumnos e alumnas que están sempre dispostos e ilusionados
con calquera tarefa que lles encomendemos: Uxía Iglesias
(2.º ESO B) aceptou ilusionada a presentación de Andrea
Maceiras e Alba Mei Abalo (1.º Bacharelato B) recitou o poema
A reflexión, de Rosalía Fernández Rial, considerado o mellor
poema en galego do 2020.
O Dpto. de Lingua galega e Literatura valora positivamente a
extraordinaria participación na XXXVIII edición do Certame
Literario. Presentáronse un total de 100 traballos elaborados
por alumnos e alumnas que dedicaron tempo e esforzo para
expresar as súas ideas a través da escrita literaria. Agradece
á ANPA e á libraría Couceiro o seu interese e colaboración no
patrocinio destes premios literarios.

XELAARIASCASTAÑO
Xenerosidade, compromiso e liberdade;
Estilo moi persoal, pouco convencional;
Labor impresionante na defensa da lingua,
Auténtico referente de poetas actuais.
Activista a prol do feminismo e ecoloxismo.
Rupturista, inconformista e transgresora.
Innovación poética constante.
Aire renovado para a sociedade
Sempre coherente cos seus ideais.
Comeza con Denuncia do equilibrio
Arte mesturada en Tigres coma cabalos
Sensibilidade en Darío a diario.
Tradutora, editora, poeta e mestra
Atenta ás inxustizas sociais.
Ñáñaras e aloumiños abundantes,
Océanos de palabras en Intempériome.
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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 O faro dos segredos
presentado por Xoaniña, escrito por Laura Fernández
Sanmartín.
• Segundo premio para os poemas O cuarto coas preguntas
e respostas presentado por Dagda, escrito por Raquel
Gutiérrez López.
• Primeiro premio para o texto que leva por título O segredo
do carpinteiro presentado baixo o pseudónimo Alan Brito,
escrito por Uxía Iglesias Saco.
Categoría B (3.º e 4.º ESO)
• Terceiro premio para o texto titulado As agullas do reloxo
presentado baixo o pseudónimo de Ermitas, escrito por
Aldara Buch Novo.
• Segundo premio para os poemas titulados Gris e Sempre
escribín mal presentado baixo o pseudónimo de Número
13 e escritos por Raquel Soto Sánchez.
• Primeiro premio para o texto titulado La presentado por
Medusa, escrito por Inés Combo García.
Categoría C (1.º e 2.º Bach.)
• Terceiro premio para o texto titulado Xe, o visitante ou Zan,
o extraterreste creado por Grum, o Cempés e presentado
por Rubén Gutiérrez López.
• Segundo premio para o texto que leva por título A escuridade
da luz presentado baixo o pseudónimo Paradóxica, escrito
por María Gamás Pardal.
• Primeiro premio para o texto titulado Canción do mar
escrito baixo o pseudónimo Amap da autoría de Alba Mei
Abalo Penas.

O xurado nesta XXXVIII edición acordou outorgar unha
mención especial a Marcos Clemente Martínez polo deseño
do cartel.
Parabéns aos premiados e ánimo aos que non puidestes selo.
Seguide creando e defendendo a tolerancia e a diversidade
como fixo Xela Arias tanto na súa vida como na súa poética.
MIL PRIMAVERAS MÁIS PARA A NOSA LINGUA
Departamento de Lingua Galega e Literatura

EIDOS
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FESTASCOLEXIAIS2021

festa

substantivo feminino
1 Conxunto de actos de carácter alegre organizados
co fin de celebrar ou conmemorar un feito ou de
lembrar a un personaxe, sexan estes civís ou
relixiosos.
Dicionario da Real Academia Galega

E

sta é a primeira acepción do termo que nos ocupa no
dicionario. Nela encaixa á perfección o noso espirito e intención
cando pensamos, organizamos e levamos a cabo todas esas
actividades cun eixo común: lembrar o noso fundador, o Mestre
dos Mestres La Salle.
Facendo isto, acollemos tamén otras dúas acepcións do
dicionario, que non sendo a primeira, son tamén esenciais nestes
días de festa.: “Diversión ruidosa”. Pois si, facemos ruído, un
ruído reflexo dunha desorde tan necesaria de cando en vez…
E, por suposto: “Cousa que dá alegría”. Non tedes mais que botar
una ollada ás imaxes para comprobar que non hai máscara que
borre o sorriso nos ollos dos nosos nenos e nenas celebrando as
festas do colexio.
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E

ste curso, malia todos os contratempos e as circunstancias
sanitarias, tamén houbo FESTAS nas etapas dos maiores
do Colexio. O venres que 30 de abril celebramos unha
xornada especial na honra de San Xoán Bautista de La Salle.
Modificamos o horario lectivo e pensamos e programamos
actividades desde a precaución que nos obriga a observar e
cumprir o protocolo sanitario.
A entrada ao centro fixémola ás 9.00. Ás 9.30 asistimos por
videoconferencia, desde as clases á celebración da Palabra,
compartida desde a capela da Comunidade dos irmáns. A
seguir chegou o momento de inauguración e saúdo do Irmán
Director, neste caso fixémolo mediante a megafonía das aulas.
Seguiu a interpretación do himno colexial: Tú me enseñaste a
volar.
Comezou despois o visionado do concurso GOT TALENT
SALLE e entregáronse os premios de cada categoría non
salón, de modo presencial.
Á volta do recreo, contra as 11.30 cada titor/ra na súa aula,
acompañaron para
o Concurso-certame CoreoSar. En
cada aula víronse as actuacións das outras e mais as dos
outros niveis A seguir, o alumnado votou individualmente
as coreografías dos demais participantes. Mentres, o xurado
composto por antigos alumnos, membros da ANPA e
irmáns da comunidade, estiveron valorando as actuacións e
achegando as súas puntuacións. Cando se sumaron todos os
votos e se coñeceron os gañadores entregáronse os premios,
fíxose mediante emisión en directo e seguiuse con grande
emoción.
Agrademos a axuda da ANPA, que nos facilitou os premios
que fixeron máis doce aínda a vitoria das clases gañadoras
de cada nivel.
Rematou a xornada coa entrega dunhas lambetadas que a
dirección do Colexio quixo compartir con todo o alumnado. O
colofón púxoo o vídeo do profesorado, que animado, gravado
e editado pola profesora Ana Roel, compartiu un tempo
de diversión con todo o alumnado para rematar a xornada
festeira.
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DESPEDIDADA

PROMOCIÓN2021
o

12 de maio celebramos no colexio o acto de despedida da
promoción de alumnos de 2º de Bacharelato.
Este ano, dadas as circunstancias, só puideron estar
presencialmente os alumnos e alumnas e unha representación
do profesorado, no teatro. O acto retransmitiuse en directo
grazas á colaboración da ANPA a través do canal de youtube
do colexio e foi moi seguido, chegando nalgún momento ás
284 conexións. Aínda se pode visionar entrando neste canal.

Comezamos cunha celebración relixiosa conducida pola
encargada de Pastoral Curricular, Mar Fernández, que resultou
moi emotiva. Despois foi o turno dos discursos, a cargo do
director do colexio, Jesús Martín, e os delegados e delegadas
das clases, que fixeron unha lembranza do seu paso polo
colexio dunha forma moi divertida:
· Non sei se vos fixastes algunha vez, pero á hora de facer un
discurso hai dous tipos de oradores. Por un lado están aqueles
que comezan con frases como: Prezadas familias, titores,
profesores… E logo están os outros prefiren comezar cunha
cita célebre, e nós queriamos facer o mesmo, imos ver logo
(Saca un papel) Patacas, chourizo, cebola… ui, isto non é...
· A ver David… ASÍ NON.
· Para, para, para é que monica imprimiu mal os papeis porque
non soubo cambiar a pdf… e claro...
· Agora si, hoxe é un día especial para todos nós. Poderiamos
dicir que estamos ás portas de comezar a nosa vida
universitaria.
· Como que universidade? Eu pensei que estabamos facendo
unha rutina de Hugo da corentena.
· Miguel, ti sempre igual. Bueno, poñámonos serios. Boas
tardes benqueridos alumnos e profesores e familiares que
estades na casa, hoxe poñemos fin a unha gran etapa das
nosas vidas, non só por tempo senón tamén pola importancia
que supón para nós.
· É innegable que este ano foi especialmente diferente. Somos
a xeración enmascarada, e pese a estar todos os días con
distanciamento, as vivencias e os momentos compartidos non
se viron afectados.
· De aquí sairon recordos tan fermosos da nosa infancia, como
o agarimo que lles temos ás nosas profesoras de infantil Cris,
Alicia, Pili na Salle, Ana no San Jorge, e Chus na Inmaculada.
Elas que nos axudaron a facer os primeiros agasallos aos nosos
pais e nais e crear novos vínculos que aínda conservamos
despois de tantos anos.
· Eu lémbrome especialmente dos momentos de primaria, eses
festivais de Nadal e de danza galega, as excursións ás granxas
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ou a que fixemos a Asturias acompañados das cancións que
se repetían durante toda a viaxe.

· A ver, terceiro foi bo, pero que me dicides de 4º, o último
curso que vivimos con total normalidade, a excepción dos de
4ºD, que de normalidade tiña pouco?.

· “Me lo paró...” ... “El taxi”.
· Eh eh eh ! Que pasa cos que entramos na ESO?. Lembrades
como nos perdiamos polos corredores? Audio 1, Audio 2,
Informática 3, Conferencias 2, e aínda hoxe non temos claro
cal é cal. O ben que nos recibiron pese a ser esos rariños que
tentaban poñer a cadeira enriba da mesa ao rematar a clase.
· Eu lémbrome especialmente da excursión de Manzaneda:
había rocódromo, discoteca, piscina, e facía un frío!!!
· Bueno, e os paseíños pola noite de Graciano, que
identificabamos co seu “chch” ou coas suas chaves e sabíamos
que tiñamos que durmir.
· Ou o intercambio a Nantes, que os primeros día andabamos
un pouco perdidos no idioma e ao marchar acabamos todos
chorando e desexando voltar. Pasounos o mesmo en Munich
e París dos que conservamos millóns de recordos. Grazas aos
profesores acompañantes nestas viaxes tan especiais.
· Imos agora co curso das hormonas, 3º da ESO, que tanto os
nosos profesores coma os nosos pais tiveron que aguantar
día a día. Ademais de ser o curso con máis materias, que se
música e a súa bonita parede, que se o noso primeiro contacto
co laboratorio e a rotura de material… un montón de cousas,
en fin, “chámalle x”.

· E pasamos a ter educación física co perfecto inglés de Hugo
e co seu “when ay sai YA” ... yu RAN
· E moita clase de ciencias e moitas tecnoloxías pero que me
decides dos latinistas tuiteros? Ave Pepa... Avete aescultantes.
· Os membros de 4ºD acordaránse das nosas anécdotas como
os continuos aplausos en todas as materias, o ambientador
que arranxaba o cheiro da nosa clase, as clases de Manuel
sobre o catálogo de Lego.
· E a gran competitividade de 4ºA no Sar, cos nosos ensaios
de horas e horas para gañar a tan esperada excursión á praia.
Grazas a titora Magdalena polo apoio.
· Non debemos esquecer a 4º B e os seus controliños de
estudo de física nos que caían exercicios de nivel 3.
· E de Bujedo, que me dicides de Bujedo?. Esa montaña que
nunca remataba, os eternos paseíños dos titores pola noite, ou
o incríble despertador que tiñan os rapaces.
· Despois disto pasamos a Bacharelato. Que iamos xa con
medo e resultou aínda máis estresante do que pensabamos.
· Uf, non me fales oh!

Promoción 2020/2021
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· A pesar de todo o traballo, tivemos que deixar de lado o
noso amor polo muñeco pupy cara sentimento especial
cara a MODELO DE EXAME 2021. Que como diría Feijoo a
selectividade faciliña.
· Bueno, bueno, bueno iso está por ver!
· Pero as anécdotas non pararon. Como esquecer os puntos
de partida de Rilo.
· E as clases de Feijoo da corentena, que era o único que
sentado no sofá nos preguntaba como levabamos o de estar
encerrados.
· Os medidores de CO2 de cada clase, e por non falar do
desinfectante que facía que nas mesas houbera de todo
menos o bicho.
· O noso coñecemento Star Wars aumentou moito nos últimos
2 anos.
· A viaxe a Italia tan bonita e que todos repetiriamos, máis que
nada porque foi de balde.
· O susto que nos meteu Xoán Viña para presentarnos a
Marduk e a mitoloxía babilónica.
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· As chorradiñas de Feijoo polas que agora che dan dous
puntos en selectividade, "si sois espabilados sabréis de lo que
estoy hablando"
· Poucos fomos os afortunados de ver o vídeo titulado “Día de
exames” de Manuel.
· Os cuestionarios de historia… que bueno voume meter nun
xardín, pero tiñas que traballar en Memorias de España para
aprobalos…
· As charlas de como ser director de La Salle con Picola.
· As imaxes de alta calidade, típicas dos exames de bioloxía,
que quedabas mirándoas un chisco e atopabas a Wally.
· E os contactos visuais super intensos de Fernando Villa: "E
entón o Conde duque de Olivares…" (mirando á xente)
· As típicas frases de Raquel, “queda o máis duro e despois a
vivir a viiida” e o seu reloxo que é un alumno máis en todas as
clases.
· As horas de traballo para que Xabi nos convertera en
máquinas de “debullar”.

· A ver, sendo sinceros, o colexio foi parte da nosa vida durante
moitos anos, o noso segundo fogar, o noso eido didáctico, e
todos nós temos algunha anécdota que contar. Esta xeración,
pese a pechar o proceso de bacharalato dun xeito peculiar
a como o comenzamos, levaremos estes anos xuntos toda a
vida.
· Hoxe tócanos despedir os paseiños ao baño que faciamos
entre clase e clase e que os profesores incluso se preocuparon
pola nosa vexiga. O nerviosismo que percorría o noso corpo e
que melloraba cando mirabas ao teu amigo ás oito e media da
mañá e as súas bolsas nos ollos indicaban que esa noite non
descansara e estivera estudando historia de España.
· Os encontros no recreo falando das respostas do exame
nas que ningún dos teus amigos coincidía coa túa resposta e
sabías que o desenlace non ía ser bo.
· As cancións procedentes do salón de actos que nos
acompañaron en todos os nosos exames.
· As miradas cómplices entre compañeiros cando nos
entregaban o exame e as nosas prediccións se cumprían.
· As tardes de reunións para preparar os parlamentos, que

aínda que quedabamos horas traballando (e cotilleando),
pagou a pena.
· Só queda dicir, grazas, grazas e un millón de grazas a todos
os que fixeron posible que este curso saíse adiante. A todos
os profesores por conseguir motivarnos e apoiarnos pese ao
difícil que foi o curso.
· A vós, os titores, por actuar como segundos pais,
orientándonos cara o noso futuro. Grazas Monica, Fernando,
Xabi, Feijoo e Raquel.
· Grazas, porque La Salle non inclúe só aos alumnos que
estudan aquí, senón tamén a San Jorge, a Inmaculada e Cluny.
· Ao xefe de estudos e ao director por facer posible o día
de hoxe. Tendo sempre en conta as medidas de seguridade
sanitarias, conseguiron que isto saíse adiante.
· E aos compañeiros desta xeración, porque todos levamos
un cachiño de cada clase desde infantil a bacharelato. Porque
xuntos ao final somos La Salle
· Como diría o noso profesor Pallares: sorte para quen a
precise e xustiza para quen a mereza.

Unha vez rematados os discursos procedemos á imposición de
becas e pins, sempre cumprindo todas as medidas sanitarias,
a cargo do Equipo Directivo e Titores de 1º de Bacharelato.
Coas becas postas sacaron unha foto por grupos e os titores
de 2º déronlles unha copia da orla xunto con un delicioso
agasallo.
Tamén quixemos ter un recoñecemento especial para
os alumnos que se graduaban no Bacharelato Dual, e os
subdelegados entregaron despois un ramo de flores aos
titores en agradecemento polo seu traballo. Cunha brillante
actuación musical a cargo de varios alumnos e a proxección
dun vídeo moi emotivo coas mensaxes de varios profesores
rematamos o acto, sacando unha foto por clases nas escaleiras
da entrada.
En definitiva, un acto plagado de emocións co que despedimos
a esta promoción tan especial polas circunstancias que
lles tocou vivir no confinamento e durante este curso,
desexándolles moita sorte no futuro.
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OMUNDODE

INFANTIL
INFANTIL 3 ANOS

O

cole de maiores!

Chegou o momento, o comezo dunha nova etapa e si, son
maiores, maiores en ilusión, en amizade, en afecto, en ganas
de aprender, en capacidade de adaptación… Tamén nós os
agardamos con ilusión, e tamén con incerteza preocupación
(este curso máis ca nunca) por chegar a ser referente para
eles, por gañar o seu respecto, a súa confianza, por lograr
que se sintan seguros, felices, confiados nas aprendizaxes,
nas persoas coas que se rodean e seguros, felices e confiados
neste novo contorno.
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E neste camiño compartido, contamos
con reforzos! Personaxes que nos axudan
a manter a ilusión e a espertar interese:
Aquiles mostrounos todas as partes do
corpo, o mago do sombreiro máxico non
deixou de sorprendernos coas cousas
que podiamos facer coas mans, mans que
utilizamos para plantar e coidar o xardín
como xardineiro máxico… E falando de
maxia, que dicir dos Robots pintores! Unha
actividade especial que nos abre unha
ventá a espazos novos de aprendizaxe, a
robótica.

O Nadal, o Entroido, a semana dos Dereitos do neno, de
PROYDE, as festas do Fundador, a excursión á granxa escola…
Non foi doado preparar este curso días de celebración, ou
polo menos tal como os viñamos vivindo, pero non quixemos
deixar pasar as ocasións e mereceu moito a pena o esforzo
e as adaptacións requiridas para poder compartir xuntos,
doutra maneira, cada momento especial e ver esa alegría e
enerxía que nos regalan estes nenos e nenas “maiores”.
Máis que maiores, son grandes, e grandes nos fan a nós.
Grazas!
Luisa Pájaro

EIDOS

23

INFANTIL 4 ANOS

D

espois de semanas de incerteza, preparándonos para
este atípico inicio de curso, as titoras de 4 anos (Lucía, Sita e
Puri), esperabamos con ilusión e tamén con certa inquedanza
a chegada dos nosos alumnos e alumnas. A súa naturalidade e
alegría cando entran non deixan de sorprendernos; os saúdos,
os xogos, a algarabía que se escoita, demóstranos que para
eles e coma se o tempo se houbese detido aquel 15 de marzo,
no que todo ao noso redor cambiou, e nin as novas normas,
distancias, restricións ou máscaras, diminúen o entusiasmo co
que os nosos nenos e nenas afrontaron este novo curso.
Este entusiasmo e ilusión foinos acompañando ao longo
do curso, poñendo en marcha os distintos proxectos
(contando coa colaboración das familias) e ideando un novo
xeito de compartir e celebrar o Nadal, Día da Muller, Día da
Paz, Entroido, Festas... Tamén participando das Semanas
importantes do noso centro: a dos Dereitos dos Nenos, a de
Proyde, Letras Galegas, etc.

en actividades, neste último trimestre, as circunstancias
permitíronnos achegar ás nosas aulas, un taller de robótica,
no que fabricamos en equipo, o noso propio Robot Pintor;
a visita dun adestrador de cans que acompañado de Pepa
e Rubia, fixéronnos desfrutar a todos dunha experiencia
inesquecible. Como inesquecible tamén foi o fabuloso
concerto de Pesdelán no que bailamos e cantamos sen parar.
E xa no final de este atípico curso, puidemos desfrutar
da excursión na granxa-escola Fervenzaventura, onde os
nosos nenos e nenas fixeron de gandeiros, agricultores e
incluso de panadeiros. Sen dúbida é un dos momentos máis
emocionantes do curso para todos e este ano máis que nunca.
Quen nos ía dicir aquel xoves 10 de setembro, que chegariamos
a xuño coa satisfacción de ter vivido un bo e enriquecedor
curso, grazas ao esforzo e colaboración das familias, á gran
capacidade de adaptación dos nenos e nenas, e tamén por
suposto á dedicación e traballo de todo o equipo de Infantil.
Sita Sanmartín
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INFANTIL 5 ANOS

“Abride mentes, tocade corazóns” · La Salle

S

omos unha promoción chea de desafíos, de novas
experiencias e de fantásticos descubrimentos.

Demos a volta ao mundo coñecendo traxes típicos, bailes,
natureza...

Iniciamos a nosa andaina cando a normalidade aínda era
normal, pasamos da aperta sostida e totalmente próxima á
aperta contida e represora de sentimentos; de ver o noso
doce sorriso a experimentar o reto de ler as emocións nas
miradas. Pasamos das dificultades de levar unha barreira no
rostro a ser capaces de, aínda con ela, percibir a ledicia, a
confianza, agarimo... reto conseguido!

Experimentamos con ese ben tan prezado para a vida e o
noso planeta, a auga, e coas disolucións e a absorción… case
pensamos que era máxica! Será?

Ademais de adaptarnos ás máscaras e grupos estables,
continuamos a nosa aprendizaxe enchéndoa de contido
creativo e divertido.

Ao longo destes tres anos cheos de incerteza definitivamente
eliximos camiñar xuntos, sumar esforzos, aprender explorando.

Todos sumamos e aprendemos aportando o noso gran de area,
descubrindo cada día un pouco máis do noso entorno. Que
divertido foi construír o noso robot! E tamén ir coleccionando
experiencias que alimentaron a nosa curiosidade e deron
respostas ás nosas preguntas.

Como broche final, gozamos dunha marabillosa excursión en
“Apípolis”, convertidos en apicultores por un día. En fin, unha
pila de experiencias que engadimos á nosa mochila de vida!

Alimentamos as nosas raíces e agora despregamos ás cara
unha nova etapa.
A Voar!
Pili Castro
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TODASASPERSOASMAIORESERANNENOSAOPRINCICIO
(AÍNDAQUEPOUCOSDELESORECORDAN)

T

alvez esteamos nesa idade intermedia onde parece que
esquecemos quen eramos cando eramos nenos…Talvez pensemos
con inxenuidade, que nos falta aínda moito para converternos en
anciáns, esa estado da alma no que o corpo nos traizoa cada
vez con máis frecuencia e a memoria lévanos sempre a ese
mundo máxico da nosa nenez e quizá iso mesmo fainos ser máis
pacientes, máis tolerantes, máis sabios.
Mentres ese tempo chega, esforcémonos en retroceder agora aos
nosos tres, catro ou cinco anos. Pechemos os ollos e empecemos a
revivir… tédelo?... Si... Ei, un momento! Imaxinádevos con eses tres,
catro ou cinco anos, pero agora, neste mesmo mes deste mesmo
ano, así que, para empezar, non esquezades poñer unha máscara
nada máis saír da casa e así de seguro chegará aos vosos oídos a
voz dunha nai, ou pai, avós, profesoras e unha morea de adultos
corrixíndovos por cada cousa que facedes con naturalidade,
como fan todos os nenos do mundo como é tocalo todo; abrazar
os amigos (ou empurralos segundo o momento); compartir os
cochiños en carreiras interminables de choques e intercambios
ou darlles para comer aos bonecos mesturando todo tipo de
porcalladas apañadas do chan, o parque ou o xardín, ata facer
unhas papas indescritibles; compartir esa galleta riquísima de
chocolate e esconderse debaixo dos abrigos dun colgadoiro…
Ah!, perdón, esquecía de novo que ao longo dun ano que se
prolonga sen data límite de momento, a infancia destes días,
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meses… non pode facer nada diso que nós lembramos con só
pechar os ollos e situarnos na nosa nenez…
Ás xa prohibicións lóxicas que reclama a crianza, engadimos
unha infinidade de portas que se pechan, aínda que a ventilación
cruzada sexa noso día a día! A necesidade de protección lévanos
en moitas ocasións a impoñer moitos límites, a ser intransixentes
no cumprimento e mesmo atafegalos con tantas normas que nin
sequera nós somos quen de cumprir en todas as ocasións.
E claro, ante este mundo tan complicado, os nosos nenos e nenas
de hoxe respóndennos, vaia se responden!, e fano case sempre
cun sorriso, unha nova ocorrencia, descubrindo novas maneiras
de comunicar, de gozar, de soñar…
Que sorte temos quen podemos contar cos nenos ao noso lado
cada día! A súa vitalidade, enerxía, capacidade de adaptación e
necesidade de gozar o que a vida ofrece pase o que pase, é unha
lección constante, unha dose máxica de fe no ser humano. Eles
axúdannos a ver con outros ollos, a valorar os xestos, a refuxiarnos
no importante e a fuxir de sufrimentos inútiles.
Eles lémbrannos que o esencial reside no máis sinxelo. E nada hai
máis sinxelo que querelos!
Alicia López

OMUNDODE

PRIMARIA
SEMANADA

ANIMACIÓNLECTORA

C

on motivo do día do libro, o 23 de abril, celebrouse unha
semana enteira de animación á lectura en toda a etapa de
Educación Primaria

O luns 19 de abril, os alumnos e alumnas atoparon os corredores
ambientados con diversos motivos, como fotografías
imitando portadas de libros, que os nenos enviaran durante
o confinamento do curso pasado; murais decorativos nos
corredores, relacionados cos seus libros favoritos (A árbore
de lecturas, Sorbiños de lectura e Gústanos ler)… Ademais,
algún mestre, facendo gala de creatividade e ledicia, faloulles
brevemente aos nenos e nenas pola megafonía contando
curiosidades e historias relacionadas cos libros e coa lectura
e motivándoos a realizar a actividade do adiviñaconto: cada
un dos cinco días fóronselles dando pistas para que puidesen
adiviñar os títulos de diversos contos clásicos. Ao final da
semana sorteáronse libros de contos por clase entre todas as
papeletas nas que os rapaces escribiron os títulos.

Tamén se levaron a cabo outras actividades por niveis, para
achegarmos á realidade de cada neno e nena historias,
contos, lendas, o quefacer dos escritores, a investigación
de datos… en fin, todo o traballo que hai detrás dun libro.
Ademais, viron plasmado este traballo creativo a través dunha
videoconferencia cunha das coautoras da obra Guerreiras de
lenda, Maite Mosconi. A maiores, o alumnado de 3.º e 4.º puido
escoitar dous contos narrados en lingua inglesa, a través
dunha videoconferencia con Ben Carter. Os niveis de 5.º e
6.º, tamén por videoconferencia, gozaron dun obradoiro coa
ilustrador Raquel Senra (de Árbore azul), quen lles explicou
aos alumnos e alumnas como se desenvolve o proceso para
ilustrar un libro, ademais desenvolveu algunhas actividades
prácticas con eles.
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finais do mes maio, xa a punto de rematar o curso,
fixemos un parón máis que merecido na nosa actividade
académica diaria para gozar dun xeito diferente compartindo
experiencias novas fomentado a convivencia cos nosos
compañeiros e compañeiras.
Puidemos aprender moitas cousas novas dun xeito máis
lúdico e ameno en contacto coa natureza da man da ciencia
e s xogos.
Sen dúbida, unha gran experiencia que todos gardaremos con
moito agarimo na nosa lembranza para sempre.
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Os lugares que coñecemos foron:
• 1º Primaria: Casa do Queixo en Sobrado dos Monxes.
• 2º Primaria: Galipark en Padrón.
• 3º Primaria: Casa do Patrón en Lalín.
• 4º Primaria: Parque de Aventuras en Marín..
• 5º Primaria: Naturmaz en Mazaricos.
• 6º Primaria: Galipark en Padrón.
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piques de rematar o curso, facemos lembranza de todas
as actividades que este ano tan anómalo puxemos a funcionar.
Demos renda solta á nosa imaxinación entre protocolos,
máscaras e xel para encher de ledicia o día a día e facer máis
ameno o curso. Deseñamos unha gran escolma de actividades
que se fixeron nas aulas ao longo do curso.
No primeiro trimestre descubrimos os petróglifos de Campo
Lameiro grazas a unha exposición interactiva e actividades
como o deseño de xoias e análise de ferramentas históricas
da nosa contorno. Grazas a Fernando, vimos como se traballa
Agility con cans adestrados nesa disciplina e gozamos dos
Mundos de Carlota a través dun contacontos. Pechamos o
trimestre cunha Celebración do Nadal diferente.
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Avanzado o segundo trimestre, enchémonos de cores e ledicia
coas vestimentas e máscaras do Entroido. E un ano máis a
Policía Local veunos alentar para mellorar a nosa seguridade
viaria.
No último trimestre traballamos sobre a figura de Xela Arias
para conmemorar o Día das Letras Galegas e fixemos unha
visita virtual á marabillosa Exposición do Faraón: Rei de Exipto
promovido pola Cidade da Cultura.
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OMUNDODAESO
ONOSOCOLEXIONO

PARLAMENTOXOVE
E

ste ano malia as dificultades da pandemia puidemos gozar
da competición de debate de Parlamento Xove organizada
pola Consellería de Política Social. Desde o colexio fomos tres
equipos participantes. Para a categoría da ESO presentouse
un grupo formado por Lola Abeijón, Andrés Collantes, Lucía
Gesto e Carmen López, todos eles alumnos de cuarto, con Xan
Guillén como preparador. Para bacharelato os encargados
de representarnos no equipo de La Salle 1 foron: Ángela
Dopazo, Paula Núñez, Jimena Regueira e Álvaro López, con
Feijoo como preparador. O segundo equipo, coordinado pola
profesora Mónica de Soto, compuxérono as alumnas Froila
Sarmiento, Alicia Lago, Sahel Carril e Laura Tarrío.

o colexio SEK-Atlántico 1 e 2, e pola tarde contra o colexio
Compañía de María de Cangas. Grazas ao noso esforzo e
dedicación acadamos o primeiro posto de toda Galicia,
clasificándonos para a seguinte fase cos tres debates gañados
e con 458 puntos ás costas. Ademais, os refutadores Lucía e
Andrés gañaron o gran mérito de ser mellores oradores de
entre todos os participantes.
Unha semana despois, o día 13, tocoulles a quenda aos
compañeiros de Bacharelato. La Salle 1 cruzouse co Maristas
Cristo Rei, co colexio Francisco Daviña Rey e co CPR
Plurilingüe Santa María1. Acadaron dúas vitorias e quedaron de
quintos na táboa. Mentres que ao segundo equipo tocoulles
enfrontarse contra o IES A Xunqueira II, o Maristas Cristo Rei
e o co colexio SEK-Atlántico 2. Elas pasaron á seguinte fase
cunha cantidade de 464 puntos, o cal lles permitiu ser os
primeiros na súa categoría.
Con moita ilusión debatemos na fase final no Parlamento
de Galicia, nos días 14 e 15 de maio, resultando o equipo da
ESO subcampións galegos. Unha gran oportunidade que nos
foi brindada e que aproveitamos ao máximo, quedando moi
satisfeitos cos nosos resultados. A idea de estar na Cámara do
Parlamento impoñíanos moito respecto de primeiras, mais foi
unha das mellores sensacións que levamos da nosa carreira
académica. Esperamos que o seguinte ano tamén poidamos
gozar cunha nova experiencia de debate.
Equipo de preparación do debate

Comezamos a preparar a primeira fase en xaneiro coa
pregunta: Debería un estado establecer como obrigatoria a
vacinación entre a súa poboación? Todos os equipos fixemos
un arduo labor de investigación que nos permitiu formarnos
sobre un tema tan de actualidade e elaborar as nosas posturas
e argumentos, a favor e en contra.
O día 6 de marzo tiveron lugar os primeiros cruces na categoría
da ESO. O noso equipo enfrontouse telematicamente contra
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etapa de ESO do colexio celebrou o derradeiro día de
abril a festa en homenaxe a san Xoán Bautista. O alumnado
e o persoal docente da etapa de Secundaria do colexio foi
convocado ás nove da mañá para participar nunha xeira
festiva, marcada este ano polas restricións por mor do Covid
19. A pesar de todo, ninguén quixo perder este día festivo no
que, por unhas horas, cambiamos a actividade docente por
unha máis lúdica e festiva.
Ás nove e media o alumnado viviu unha celebración da Palabra,
a interpretación do himno lasaliano, unha voz unitaria lanzada
ao ceo de Santiago coa que poñemos en valor todo aquilo
que nos fai mellores: o amor, a amizade, a transcendencia, o
arraigo, a dedicación… Seguiu a mañá co saúdo do director
por megafonía a todos os alumnos e alumnas e a todo o
persoal do centro; nesas palabras fixo fincapé na mensaxe
que sempre transmitiu o noso fundador, unha escola para
todos na que todos somos protagonistas.
Desde este momento todo o alumnado da etapa puido ver o
concurso de talentos; a pesar de que a pandemia nos impediu
xuntarnos coma todos os anos nas butacas do teatro, non
faltaron os aplausos nin os berros a favor dos mellores artistas
do colexio.

E chegou o momento máis agardado: despois do recreo,
realizouse en cada clase o visionado das coreografías que
cada clase presentaba a concurso. Todas as clases da etapa
prepararan a súa coreografía, realizaran os seus ensaios,
gravaran a súa actuación e posteriormente editaran os vídeos.
E realizouse a votación das mellores coreografías, nas que
cada clase amosou os seus dotes para o baile e, o que é máis
importante, o resultado dunhas semanas de compenetración,
traballo, dedicación e esforzo grupal para darlles un bo
espectáculo aos seus compañeiros e compañeiras. As
votacións, nas que participaron todos os alumnos de
Secundaria xunto cun xurado integrado polo irmán Reboiras,
alumnos de Bacharelato, profesores de baile e membros da
ANPA, léronse por megafonía, dando o nome das clases
gañadoras, que adozaron a gorxa cunhas lambetadas que
souberon a gloria.
Asemade, a través dunha videoconferencia en directo,
comprobamos tamén a ledicia dos vencedores deste ano:
1.º ESO D, 2.º ESO A, 3.º ESO D e 4.º ESO A; parabéns para
todos eles.
Como colofón a esta xornada festiva, os profesores e
profesoras de Secundaria sacaron o ritmo que levan dentro
e agasallaron o alumnado das distintas clases cun baile final
que fixo a ledicia de moitos.
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TECNOLOXÍA
X

a que este ano foi, por diversas circunstancias, algo
atípico, non puidemos facer uso do taller na materia de
Tecnoloxía e, por tanto, non foi posible realizar as actividades
que se viñan levando a cabo en 4.º ESO. Porén, iso non quere
dicir que quedásemos na clase memorizando o temario sen
desenvolver todas as competencias relativas á creatividade
e ao traballo persoal que esta materia comporta, senón todo
o contrario.
De feito, inscribímonos no programa Iberdrola Investiga I+D+I,
o que nos permitiu afondar en distintos temas de actualidade
científica, como "a Internet das cousas", "a nanotecnoloxía
na medicina" ou "o uso da enerxía eléctrica como base da
actividade económica".

a nosa curiosidade, transformándoa en aprendizaxe e
desenvolvendo facetas tan significativas como a creatividade
ou a independencia e que, ás veces, non se traballan tanto
como sería desexable.
Deste xeito e, malia as dificultades que supuxo a pandemia,
fomos capaces, na materia de Tecnoloxía, de sacarlle proveito
ao curso mediante estas formativas experiencias.

Tamén participamos en Galiciencia, a feira científica máis
relevante de Galicia. Esta actividade permitiunos canalizar

Carlos Arjona

VIAQUA

VII(7) CERTAMELITERARIODE

N

a sétima edición do Certame Literario “Relatos de auga
intelixente”, que organiza Viaqua para escolares entre 12
e 17 anos, varios alumnos e alumnas do colexio obtiveron o
recoñecemento pola calidade dos traballos entregados e
seleccionados entre máis de 400 textos.
Este ano a temática dos relatos presentados foi o impacto
que teñen os produtos non degradables no medio e nas
redes de saneamento, coa finalidade de concienciar sobre os
problemas sociais, económicos e ambientais derivados dun
mal uso do sistema de saneamento, para conseguir vivir nun
mundo máis sustentable.

Estes son os premiados en cada categoría.
RELATOS CLÁSICOS: Bacharelato
Alberto Barreiro: 2.º PREMIO: A viaxe de Pedro
RELATOS CREATIVOS: ESO
Laura Fernández: 1. º PREMIO: Mar de lixo
RELATOS CREATIVOS: Bacharelato
María Pérez: 1.º PREMIO: Repercusión
Marta Seoane: 2.º PREMIO: Corrente desbotada
O acto de entrega dos premios realizouse na Cidade da
Cultura.
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ACCIÓNTITORIAL
U

nha das preocupacións continuas do equipo de
orientación e coordinación é mellorar a planificación vertical
de ACCIÓN TITORIAL na etapa da ESO. Desde o curso
pasado vimos traballando coa USC. Este curso académico
consolidamos un convenio de colaboración.
A USC marca como un dos seus obxectivos primordiais
contribuír á formación humana e solidaria dos estudantes de
grao, visto como un complemento da adquisición dos seus
coñecementos académicos. Desde esta perspectiva, dirixen a
intervención de cara aos valores de solidariedade, altruísmo e
asistencia onde poidan realizar apoio. Isto é, promove labores
de voluntariado mediante PROGRAMAS-SERVIZO (ApS).

As liñas de actuación partiron dun plan vertical, artellando
os contidos desde a perspectiva de prevención de adiccións
e de educación afectiva e sexual. En cada nivel houbo
presentacións adaptadas en forma e contido ás indicacións
que fixemos desde o centro, sempre pensando no momento
durativo do alumnado.
A revisión global foi moi positiva e a demanda dos rapaces
é que se poida dedicar máis tempo a tratar estes temas, que
realmente os preocupan.

Froito deste acordo, no Grao Universitario de Enfermaría,
a profesora titular, Nuria García Couceiro, promoveu a
preparación de diferentes obradoiros-presentacións para
cada nivel de ESO entre o seu alumnado universitario. Varios
destes alumnos son antigos alumnos do noso centro.

E

ntre as actividades programadas para a orientación
académica do alumnado de cuarto de ESO, este curso
volvemos celebrar un encontro con exalumnos do colexio
que agora cursan os seus graos universitarios ou están a se
preparar para diferentes ámbitos laborais.
Esta edición ofreceu aos nosos alumnos máis oportunidades
pois puideron coñecer tres experiencias diferentes.
Viñeron exalumnos do noso colexio que agora están a estudar:
Dereito, ADE, Filoloxía inglesa, INEF, Dobre grao Xornalismo

XORNADASDE
ORIENTACIÓN
e Filoloxía, Educación social, Mestre de Educación primaria,
Medicina, Publicidade e Relacións Públicas, Xestión Industrial
de Moda, Ciclo Superior en Produción Audiovisual, Radio e
espectáculos, Bioloxía, Xeografía e Ordenación do Territorio,
Policía Nacional, Título Superior de Música Jazz e Moderna,
Fisioterapia, Enxeñaría Industrial, Enfermería, Dobre grao
Matemáticas-Física, Enxeñaría Aeroespacial, FP Anatomía
Patolóxica, Enxeñaría Informática, Física.
Acompañaron varios alumnos de segundo de bacharelato
para faceren labores de atención aos invitados e os estudantes
de 4.º facían os labores de moderación. Foron estes os que
presentaron os relatores e dirixiron en todo momento as
preguntas.
Fixóselles a todos eles, invitados e alumnado, unha actividade
moi curta de tempo e quedaron con ganas de máis.
Agradecemos a todos os exalumnos do noso colexio a súa
dispoñibilidade. Todos eles estiveron á altura, trasladaron
información relevante e fixeron comentarios que servirán de
moita axuda para tomar decisións de futuro.
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or fin podemos facer as cousas importantes. Respectando
as medidas anticovid, os membros de Protección Civil de
Santiago acompañáronnos estes días para explicar aos
alumnos de 4.º ESO, nas clases de Educación Física, como
facer as manobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) e
a Manobra Heimlich, entre outras cousas.
As clases son totalmente prácticas e os estudantes puideron
realizar estas manobras cos manequíns de reanimación que
nos proporcionaron.
Tamén agradecemos a dispoñibilidade voluntaria dos
membros da Asociación Local de Protección Civil de Santiago
para levar a cabo estas prácticas

CARTADE

DESPEDIDADE4.ºDAESO
E

ste ano o alumando da promoción do 2005 rematamos a
ESO, logo dun ano atípico e intenso, queremos volver a vista
atrás para poder seguir camiñando cara a adiante. Fai xa 4
anos que comezamos a ESO, aínda que agora semellen tan só
4 sesións de clase…

de alumado, á cal estamos agradecidos de pertencer catro
anos despois.

Uns xa estabamos aquí dende os 3 anos, cando aínda
agardabamos impacientes por ver unha película, escoitar
os contos de Ángeles, ou simplemente actuar no festival
de infantil. Aos 6 anos, xa comezabamos unha nova etapa:
a primaria. As clases mesturáronse, mais non tardamos
demasiado en afacernos aos nosos novos compañeiros de
aula, como ocorreu tamén en quinto, e como ocorrería ao
empezar a ESO, mais esta ía ser un pouco distinta.

Custa imaxinar xa algo distinto, é estraño ter que pensar en
que vai mudar todo, que comezaremos Bacharelato, que
algúns dos nosos compañeiros e amigos xa non estarán no
colexio, e que virán outros para emprender esta nova fase na
nosa vida educativa, que nos preparará para o futuro.

Co tempo xa non somos quen de distinguirnos, somos un,
Somos La Salle, como dicía aquel lema que tanto repetimos.

Outros viñamos da Inmaculada e do San Jorge, colexios
pequenos nos que todos nos coñeciamos. Non importaba se
eras novo alí ou se eras diferente, cada quen tiña o seu sitio
na nosa familia, como teriamos cando chegaramos a La Salle.

Agora, despois dun ano diferente e cheo de dificultades
pero agradecidos por poder telo feito todos xuntos, tócanos
mirar máis alá, mirar ao porvir… Algúns de nós marchamos
e deixamos esta andaina conxunta, deixamos os corredores,
os festivais do Sar… Pero as anécdotas, a experiencia, as
vivencias e a xente levámola connosco, e levarémolas sempre
do mesmo xeito que os que quedamos…

Como era visto, o noso vínculo non rompeu rematada a primaria
e a inmensa maioría de nós cruzamos xuntos o portalón de La
Salle. Todos estabamos amoreados nas canastras da entrada,
coma se non quixeramos que a nosa unión se rompese. Desta
maneira, coma exploradores perdidos en terra descoñecida,
acabámonos introducindo pouco a pouco nesta nova vaga

Tampouco esqueceremos ao profesorado, que con ou sen
máscara, levaremos sempre no noso corazón, por ternos
influído tanto nestes anos tan importantes da nosa vida; á
toda a comunidade educativa por estar sempre detrás nosa,
por ternos apoiado e axudado tanto e en definitiva, por
ensinarnos a voar.
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BACHARELATO
TORNEO

DEBATEACADÉMICO
D

eben os países membros da Unión Europea limitar
as liberdades fundamentais para salvagardar un benestar
colectivo? Esa foi a pregunta que nos estivemos facendo os
alumnos escollidos polo profesorado para participar nesta
experiencia de oratoria durante moitos meses.
“Cando a xente é libre de escoller escolle a liberdade”. Esta,
foi unha dás frases na que nos baseamos para defender
a nosa tese non debate organizado pola Fundación Barrié.
A nosa experiencia, altamente positiva, estivo limitada pola
situación pandémica actual, mais non supuxo unha barreira
para pasar á fase final.
O primeiro equipo, formado por Paula Rial e Sofía González,
de 1.º A; Elena Castro, de 1.º D e Ainhoa Castro, de 1.º B, foi
dirixido por Xan Guillén. Quedaron a piques de entrar á fase
final pero non esquecerán a experiencia nin o que aprenderon
grazas ao seu excelente traballo.
O segundo equipo foi acompañado de José Feijoo. O equipo
estaba formado polos alumnos de 1.º A, Lara Cacheda, Adriana
Ferreiro, Silvia Lafuente e Xosé Manuel Rodríguez. Polo seu
excelente traballo lograron clasificarse á fase final.
Gustaríanos animar ás seguintes xeracións a vivir unha
experiencia tan enriquecedora para diversos ámbitos e
sobre todo divertida. Fomentar a oratoria consiste tamén
na preparación que levamos a cabo durante meses cada
xoves pola tarde. Isto permitiunos formar un gran equipo e
desenvolver o sentimento de competitividade sa.
A pesar de non conseguir a vitoria estamos a esperar ao ano
que vén para volver a participar. Despois de traballar moi
duro, é importante mirar con perspectiva de futuro co fin de
superar as barreiras. Dende aquí, animamos a todas persoas
de anos posteriores a presentarse para ir ao debate, xa que
ademais de adquirir coñecementos de redacción e oratoria,
é unha experiencia chea de anécdotas e bos momentos que
forxan un vínculo especial entre o equipo.
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n outubro, máis da metade dos alumnos de 1º de
Bacharelato tivemos a oportunidade de formar parte da
sesión escolar do Modelo de Parlamento Europeo, na que
puidemos compartir os nosos puntos de vista acerca de
temas sociais trascendentais como por exemplo: a relación
política entre China e a UE, a situación actual do racismo ou a
nova proposta do teletraballo como forma para lidiar coa crise
sanitaria causada pola COVID-19.
Tras esta fase escolar, tivemos a sorte de sermos seleccionados
oito alumnos que participamos os días 5 e 6 de febreiro na
Fase Autonómica Galega. Os alumnos seleccionados foron:
Marta Seoane, Sofía López, Eva Baltar, Alba Abalo, Xaquin
Vieites, Magdalena Carranza, Ada Quintela e Alba Gándara.
Esta sesión foi celebrada de maneira telemática por mor
da situación actual da pandemia. Compartimos tamén esta
experiencia con compañeiros de 2º de Bacharelato, que, polos
seus excelentes resultados na edición do ano pasado, foron
selecionados para a presidencia desta fase Autonómica.
Con eles aprendimos a dicir o que pensamos e sentir o que
dicimos.
Despois dunha extraordinaria sesión de intenso debate na
que primou o diálogo e a cooperación, La Salle Santiago foi
o colexio con máis alumnos seleccionados de toda España.
Participamos na Fase Nacional do Modelo de Parlamento
Europeo, que se celebrou entre os días 7 e 9 de maio, Marta
Seoane, Sofía López, Alba Abalo, Magdalena Carranza e Ada
Quintela. Aquí seleccionáronse aos 20 alumnos mais votados,
entre os que están Marta Seoane e Sofía López, para acudir
á Fase Internacional que se celebrará en Bucarest e Bulgaria.
Marta Seoane situouse no primeiro posto de toda España.

Alba Abalo: “O MEP fíxome darme conta do importante que é
a oratoria para calquera aspecto da vida. Foi unha experiencia
única na que sentín que as miñas ideas eran verdadeiramente
valoradas e escoitadas. ”
Sofía López: “Tiven a sorte de vivir esta experiencia inesquecible
xunto cos mellores compañeiros que podía ter. O MEP ensinoume
a formar un pensamento crítico e foi un acontecemento que
repetiría miles de veces máis.”
Marta Seoane: “O MEP foi unha experiencia moi enriquecedora,
a pesar de ser modo online, disfrutamos dun espazo para
compartir opinions e chegar a acordos.”
Magdalena Carranza: “A experiencia proporcionada polo MEP
foi única e irrepetible, posto que ofreceunos a posibilidade de
compartir puntos de vista dalgúns dos diferentes problemas
sufridos na actualidade.”
Ada Quintela: “O MEP pareceume unha experiencia moi útil para
fortalecer o noso pensamento crítico, a nosa capacidade para
debatir e a nosa capacidade á hora de falar en público, a pesar
de que fose de maneira telemática.”

Alba Abalo e Sofía López

D

DEBATE

urante este curso, os alumnos da clase 1.º Bacharelato B
tivemos a oportunidade de realizar un debate online co
colexio zaragozano Condes de Aragón.
O tema do debate foi: “O fin xustifica a violencia?”. A nós
tocounos posicionarnos a favor, mentres que os nosos
opoñentes defenderon a postura contraria.
Entre todos os compañeiros da clase colaboramos e
puxemos ideas en común. Ademais, contamos coa axuda dos
nosos profesores de Oratoria e Lingua Castelá. Tras varias
semanas preparando o tema, buscando información, artígos
e todo o que puidera servirnos de utilidade para sustentar
os nosos argumentos, chegou o día do debate. Comezaron
os alumnos aragoneses enviando unha serie de vídeos coas
súas argumentacións, ao que nós respondimos coas nosas
respectivas refutacións e, desta maneira, continuamos co

INTERCOLEXIAL
debate, obtendo uns resultados moi gratificantes.
Grazas ao éxito desta iniciativa, fomos convidados a un
tridebate, no que participou tamén o colexio La Salle Gran Vía
de Zaragoza. Neste caso, o tema foi: “É ilícita a clonación?”.
Desta vez, posicionámonos a favor; os alumnos de La Salle de
Zaragoza puxéronse en contra e o colexio Condes de Aragón
adoptou unha posición neutral. O debate desenvolveuse do
mesmo xeito que o anterior, obtendo de novo uns resultados
moi satisfactorios.
Foi unha experiencia moi positiva que nos axudou a mellorar a
nosa oratoria, cualidade moi importante e imprescindible para
o noso futuro persoal e profesional, e tamén a confianza en
nós mesmos. Todos quedamos moi satisfeitos e con ganas
de repetir.
Marta Fernández Sanmartín
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XORNADASDEORIENTACIÓN
PARAOSESTUDOSUNIVERSITARIOS

E

ste curso tivemos que facer un esforzo de adaptación
ás circunstancias sanitarias en moitos ámbitos do Colexio,
tamén na orientación do alumnado de Bacharelato e 4º de
ESO. Non puidemos realizar actividades tan demandadas
como a Feira de Universidades ou os diálogos en pequenos
grupos con profesionais de diversas ramas que se fixeron
en cursos anteriores pero, aínda así, conseguimos elaborar e
levar adiante un programa coherente de axuda na elección
vocacional.
Contamos coa colaboración da ANPA, que nos ofreceu
distintas axudas que se materializaron na posibilidade de que
os alumnos que o solicitaron puideron ter titorias persoais
on-line con diversos profesionais das titulacións nas que están
interesados. Estes profesionais foron contactados pola ANPA
e, na maioría dos casos, son nais e pais no centro.
Entre o 9 de febreiro e o 6 de abril tivemos 11 charlas no salón
de actos, gardando todas as medidas de prevención indicadas
para estas situacións.

Mantivemos, tamén, a participación do noso centro nas “charlas
temáticas” que organizan a USC e a UDC e que contribúen á
orientación ao permitir que os alumnos poidan participar en
clases de profesores universitarios que mostran os campos de
investigación e docencia das súas especialidades.
Neste curso hai que destacar a participación de antigos
alumnos que están agora na universidade e que contaron a
súa experiencia nalgunhas clases de Bacharelato e en todas
as de 4º de ESO. A información que os alumnos reciben de
antigos compañeiros sobre os puntos fortes e febles que
encontran na etapa universitaria é especialmente valorada
polos alumnos.
En conxunto, a valoración das actividades de orientación
deste curso é positiva aínda que estamos desexando
recuperar actividades de interacción social próxima en
pequenos grupos e incorporar novas actividades que axuden
a que cada un dos alumnos que está tomando unha decisión
poida sentirse acompañado no seu camiño.

CERTAMENLITERARIOCASTELLANO
2021

E

n mayo se hicieron entrega de los premios a los ganadores
del concurso literario organizado por el Departamento de
Lengua Castellana y Literatura.
Se presentaron un total de 50 trabajos, 0 en la categoría A
(alumnos de 1.º y 2.º de ESO), 13 en la categoría B (alumnos
de 3.º y 4.º de ESO) y 37 en la categoría C (alumnos de
Bachillerato).
Felicitamos a todos los participantes por haberse presentado,
apostando por una actividad que exige trabajo y dedicación,
valores que no son muy frecuentes. La calidad de todos los
trabajos es muy buena, y pueden sentirse orgullosos.
El jurado, compuesto por profesores del Departamento de
Lengua Castellana y Literatura y miembros del ANPA del
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colegio, a quienes agradecemos su colaboración, después de
valorar todos los trabajos presentados, ha decidido otorgar
los siguientes premios:

Categoría B (alumnos de 3º, 4º de ESO):
· 2.º premio: Corte y confección
Lola Abeijón Antas, de 4.º de ESO A.
· 1.er premio: La vida de Alguien
Emilia Prado Senlle, de 3.º de ESO C.
Categoría C (alumnos de Bachillerato):
· 2.º premio: Canciones para Valeria
Alba Mei Abalo Penas, de 1.º de Bachillerato B.
· 1.er premio: Abre tus ojos
David Corral Pazos, de 2º de Bachillerato B.

BACHARELATODUAL
HIGHSCHOOLDIPLOMA

A

cabamos este curso cunha nova promoción de alumnos
que finalizan o Programa Dual no colexio e obteñen así o seu
diploma “High School”, o equivalente estadounidense ao noso
título de Bacharelato.
Despois de catro anos cursando materias como “U.S. History”
ou “Life Management Skills” conseguiron finalizar cun GPA
de máis de 2.0 e desta maneira convalidar as materias do
curriculum español para a obtención do tan preciado diploma
que os capacita en igualdade de condicións académicas a

Felicitamos a los premiados y animamos a todos a que
participen en posteriores ediciones de este certamen,
para que descubran las satisfacciones de la escritura.

calquera alumno de EE.UU.
Os alumnos graduados este ano son: Laura Abucide García,
Pedro Pariente García, Carolina Pérez Dosil, Roi Vázquez del
Río, Iago Vázquez Morandeira, Elier Vilasó Pousa.
Ademais, catro deles conseguiron o “Honor Roll Certificate”.
Adxuntamos o texto de recoñecemento que lles transmite a
organización.

“On behalf of the administration, teachers, and
staff of the Dual Diploma Program, we would
like to congratulate you on your outstanding
accomplishment of earning placement on the
Academic Honor Roll for the 2020-2021 school
year. By earning an "A" or "B" letter grade in all
of your courses, you have received this certificate
of distinction. We appreciate your hard work and
dedication. We would also like to thank program
directors, parents, and family members for your
continuous support. We are very proud of your
accomplishments and look forward to your
continued success during the next school year and
beyond. “
Sincerely,
The Dual Diploma Program Administration

Agradecemos al ANPA del colegio que sigan apoyándonos
en esta actividad. Sin su ayuda no podríamos seguir
ofreciendo este certamen.
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Aboal Marqués, Teresa Xiaoyu

Abucide García, Laura

Alonso Campo, Pablo

Álvarez Celemín, Ángel

Ballesteros Bueno, Alejandro

Bao Vázquez, Laura

Batista Graña, Belén

Blanco Fuentes, Carlos

Carril Lorenzo, Sahel

Casal Moure, Javier

Casal Rebolo, Pedro José

Cea Riveiro, Lucas

Corral Pazos, David

Coucheiro Rodríguez, Alba

Crego Brea, Alberto

Del Blanco, Fátima
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Álvarez Pardal, Gabriel

Arrieta Pérez, Andrea

Arza Mayer, Manuel Yago

Bacariza Rúa, Santiago

Brage Yáñez, Jorge

Budiño Cancelas, Brais

Calo Folgar, Emma

Campos Castro, Carolina Lei

Cebey Pena, Jaime

Cid Prieto, Nidia

Cid Prieto, Xoel

Collado Rivas, Beatriz

Díaz Castrillo, Lucas

Domínguez Calatayud, Iria

Dopazo Rilo, Ángela

Espiña Ruiz, Jesús
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Falces Rodríguez, Sergio

Fernández Casal, Noa

Fernández Fernández, Miguel

Fernández Ferreiro, Diego

Gallego Fariña, Martín

Gamás Pardal, María

García Cebeiro, Martín

García Fernández, Javier

García-Ciudad Sixto, Marta

Gold Ishimoto, Nika

González Caamaño, Juan

González Casado, Miriam

Iglesias Mouriño, Noemí

Jáuregui Andión, Mariana Liz

Lago García, Alicia

Lamas Carvalho, Alexandra
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Fernández Valiño, Alberto

Ferreiro Abuín, Daniel

Fontenla González, Manuel

Fraga Rey, Paula

García López, Xoel

García Pereira, Carlos

García Puente, Carlos Hugo

García Regueiro, Iago

González Díaz-Faes, Julia

González Otero, Nicolás

Iglesias Azurmendi, Javier

Iglesias Fernández, Ángela

Liste Cameán, Carmen

López Fernández, Elisa

López Mosquera, Carla

López Sánchez, Álvaro
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Madariaga Gende, Gorka

Mallou López, Iván

Martínez Crespo, Claudia

Martínez Estevan, Íñigo

Mosquera Penido, Paula

Neira Domínguez, Daniel

Noya Vieites, Miguel

Núñez Alvarellos, Alejandro Luis

Otero Piñeiro, Marta

Paredes Lema, Martín

Pariente García, Pedro

Pazó Vicente, Hugo

Picón Iglesias, Fernando

Regueira Rodríguez, Jimena

Regueira Sesar, Candela

Regueiro Zapico, María Irene
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Martínez Fernández, Candela

Mato Taboada, Irene

Mira Fernández, Greta

Morillo Díaz, Marieta

Núñez Alvarellos, Paula

Oreiro Fraga, Claudia

Otero Fontáns, Diego

Otero Lorenzo, Lalo

Peñamaría García, Alejandro

Pereira Rodríguez, Daniel

Pérez Dosil, Carolina

Pérez Pazos, Mateo

Rey Ansemil, Pablo

Rey Gómez, Carlota

Rey Posse, Claudia

Riazor Carreño, Samuel Santiago
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Romero Bello, Antonio

Romero Souto, Pedro

Rosón Ramos, Antón Luis

Rúa García, Xoel

Seijo Vázquez, Marcos

Señarís Pazo, Carmen

Suárez Gómez, Miguel

Tarrío Mallou, Laura

Uzal Lemos, Diego

Varela Chorén, Hugo

Varela García, Carmen

Vázquez de la Iglesia, Rubén

Vázquez Morandeira, Iago

Vázquez Pérez, Cecilia

Vilasó Pousa, Elier Martín

Villaverde Agra, Carlota
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Sáez Suanzes, Jorge

Sánchez Martínez, Lucía

Sánchez Pérez, Noela

Sarmiento Murias, Froila

Tojo Nogueira, Paula

Tomé Martínez, Laura

Torre Pérez, Sara

Trillo García, Carlos

FINALISTASBACHARELATO2021
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.

Vázquez de Prado, Lucía

Villaverde Nartallo, Clara

Vázquez del Río, Roi

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.

Vizoso Neira, Yago
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OMUNDODE

PASTORAL
EXUSTIZA
CURDODEGODLYPLAY
As mestras do colexio Mariquiña, Cristina e Ánxeles realizaron
este ano o curso de formación Godly Play no que aprenderon
dinámicas e recursos sobre a espiritualidade na infancia e
como facer para actualizar a forma de traballala cos pequenos.
Este método innovador e respetuoso axudaranos a
comprender a figura de Deus dende un punto de vista
próximo, sen xuízos e totalmente baseado no Amor, na Fe e
en compartir a nosa vida.

CELEBRACIÓNSDEADVENTO
Na etapa da ESO realizouse, neste ano marcado pola
pandemia, unha celebración de Advento por aulas, seguindo
a programación das distintas titorías. A modo de guía
‘xornalística’, baixo a cabeceira do xornal ‘Alerta’, os alumnos
e alumnas crearon unha noticia baixo o título ‘E ti, que elixes?’
na que documentaron as distintas vivencias e experiencias
que representa para eles a celebración do Nadal, tanto no
plano máis íntimo como no familiar e comunitario. A maiores
da lectura do Evanxeo, deixamos tamén uns intre para que
cada rapaza e rapaz da clase se encontrase consigo mesmo
e se arredase por un momento do barullo e das présas diarias
do colexio.
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CAMPAÑADENADAL
Entre o 14 e o 18 de decembro, toda a comunidade de irmáns,
educadores, persoal do centro e, sobre todo, familias de
alumnos e alumnas colaboraron en que a Campaña solidaria
vinculada ao Nadal fose todo un éxito. Este ano potenciouse,
por mor das circunstancias sanitarias tan extraodinarias que
vivimos, a entrega de doazóns monetarias fronte á recollida
de alimentos. Cáritas do Milladoiro e da Fontiñas xunto a
Asociación Centinelas como Albergue San Francisco foron os
destinatarios da solidariedade dos membros do colexio.

CELEBRACIÓNSDECORESMA
Na etapa da ESO, igual que aconteceu coas celebracións
de Advento, neste curso as celebracións de Coresma
trasladáronse a un ámbito máis reducido e próximo; cada titor
celebrou coa súa clase unha preparación da Semana Santa
cargada de simbolismo. A maiores de preparar un recuncho
sacramental na clase coa Biblia e unha vela sobre unha mesa
tapizada en cor morada, centramos esta celebración no
lema que nos guía este ano: ‘En Coresma… ti elixes…’ Elixes a
videoconsola, os vídeos do teu youtuber favorito, subir vídeos
a Tik Tok ou tamén elixes un tempo para ti; un tempo para
seres ti; un tempo para seres coresma, mirarte no espejo do
teu interior, en fin, un tempo para relacionarte con Deus. Os
rapaces tiveron uns momentos de reflexión íntima coa que
pretendemos sofocar por uns intres os ruidos externos e
enaltecer o silencio interior. A celebración rematou cun xesto
a través do cal se convidou a que cada alumna e alumno se
mirase no espejo da súa interioridade e pensase en cales
son as actitudes que debía abandonar e aquelas que debía,
pódoas por escrito de maneira creativa nunha folla que
simulaba o marco dun espello.

DÍADAPAZ
En educación infantil traballamos o día da paz con material
proporcionado por UNICEF, a partir da historia de "Punto",
un puntiño que era rexeitado polos compañeros ata que
percibiron que era, aínda que pequeno, de suma importancia
para o grupo, pois... todos somos importantes!!

XORNADASPASTORAL

LASALLE
A celebración do noso fundador este ano foi diferente como
tantas cousas por mor da situación actual, canda clase na
súa aula. Aínda así pequenos e maiores desfrutamos dun
momento de compartir cos nosos compañeiros a importancia
da súa figura, como guía e inspiración para levar a cabo os
nosos soños en comunidade. Deixamos reflexada a noso soño
común de transformación, formando entre todos unha estrela
feita con bolboretas, símbolo que reflexa o lema deste ano.
Cos alumnos maiores tivemos unha celebración da palabra
que foi compartida con todo o alumnado e o profesorado a
través de video conferencia desde a capela da comunidade
de irmáns. Traballamos a Fe, a Fraternidade e o Servizo cun
pequeno taller con mans de cores cos nosos compromisos
entorno á figura do noso fundador.
Os educadores tivemos unha vixilia a través de
videoconferencia onde puidemos lembrar ao noso fundador,
compartir a Palabra e participar a través dun jamboard e unha
nube de palabras.

Este ano especial, polas circunstancias nas que nos atopamos,
Escolas Católicas presentou as Xornadas de Pastoral 2021 en
formato on-line, co lema Re_sintonizándonos, co desexo de
axudar aos centros a “ resintonizar” co verdadeiro Emisor e
como comunidade educativa.
Proponnos aproveitar esta época chea de oportunidades e
preguntarnos: Cal é a chamada que temos neste momento?,
que axustes necesitamos ou nos axudaría realizar como
escola evanxelizadora? E en función da nosa reflexión “Re_
sintonizarnos”.
Para axudarnos e inspirarnos na tarefa evanxelizadora,
escoitamos os relatorios de Pedro Huerta: Re_sintonizándonos
na esencia, Loli García: Resintonizándo_nola través da perda
e Eduardo José Ruíz: Rede_sintonizándonos, así como as
comunicacións inspiradoras de Óscar Alonso: O coidado
da pastoral, Jesús Manuel Gallardo: Ser Profe de Reli nunha
contorna híbrida e Diego Cuevas: Claves pastorais marianas
para tempos complexos.
As compañeiras de La Salle Santiago que participamos
este ano na invitación de Escolas Católicas de forma virtual,
vivimos unhas xornadas diferentes, faltou o contacto, o
compartir saúdos, abrazos, miradas, café… pero puidemos
compatir as ganas de aprender, de mellorar, de actualizarnos
e de “Re_sintonizarnos”.
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ÉDEXUSTIZA

XUSTIZA

ESTÁNASTÚASMANS

C

ando comezou este curso fixémolo coa incerteza de que
ía ocorrer, que iamos poder facer, como enfrontar o día a día
da Educación na Xustiza no colexio sen a presencialidade,
sen a cercanía, sen poder estar moitas veces preto dos que
sempre estivemos.
Todo se converteu nun reto e foi apaixonante mudar o facer
polo coñecer, o estar polo ser. Xa dende principio de curso
tentamos achegar novas realidades aos nosos alumnos.
Javier e a asociación Discamino viñeron explicarnos que
cando queres poder facer o que queiras con axuda. Nos
Dereitos dos Nenos tivemos o día da Bata colaborando con
Acougo. Que ben o pasamos este día!
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Xa en decembro centramos para os alumnos maiores os
Dereitos Humanos en coñecer as necesidades novas que
a COVID trouxo a Compostela, e así tivemos un tempo
para adentrarnos no Albergue de San Francisco, Cáritas e
Centinelas e poder saber de primeira man que precisaban
para estes tempos novos.
Seguimos co noso 25N, 8 e marzo, co PAR en Secundaria…
porque dende Educación na Xustiza cremos que coñecer
as diferentes realidades fará que nos situemos ante elas de
maneira crítica e empática.
Esperamos que para o curso que vén poidamos volver a iniciar
o voluntariado con forzas renovadas, agardámosvos!

PROYDE

ETIQUEESCOLLES?

C

ontan que un día o mundo parou aínda que a terra non
deixou de xirar, que o home permaneceu pechado porque
fóra había un inimigo mortal. Moitos pensaron en tirar a toalla,
en deixar de soñar, en deixar de loitar…

Graciñas a profesores, alumnos, pais, animadores, ANPA,
SERESCA por todo o que facedes cada día para axudarnos
en todas as actividades que facemos cada día. Sen o voso
facer, ser e estar diario nada disto sería posible.

E ti que escolles? Comezamos este curso con esta preguta
resoando no noso interior e dende a Delegación de PROYDE
de La Salle Santiago contamos con moitas mans que nos
axudaron a escoller o non desfalecer, o reinventarnos o seguir
a soñar cun mundo mellor para todas as persoas. Tecemos
unha fita vermella que máis que nunca non uniu como
comunidade Educativa.

E un graciñas especial a todas as persoas que forman a
Delegación de PROYDE do colexio porque neste ano que
todo parecía que ía ser moi difícil, fomos quen de imaxinar
un novo escenario e seguir traballando por aqueles que máis
nos necesitan.

Queremos agradecer de corazón a todas as persoas que de
xeito desinteresado nos regalaron o tempo. Graciñas por
facerdes posible o novo punto de venda de Comercio Xusto
na recepción do colexio e as cestas dos seus produtos en
datas sinaladas.

Entre todos seguimos a facer real o lema...

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

M

alia este ano tan duro de confinamento, de enfermidade,
de perda e de soidade, continuámonos atopando nas diferentes
citas pastorais, nas reunións presenciais de grupos, nas vixilias
(Advento, Coresma, La Salle, Pentecoste), nas formacións de
animadores, nas videoconferencias dos pequeños, Natus en
casa, Pascua do Desafío de Xesús ou o Día da Familia…

A partir de 1.º da ESO e ata 2.º de Bacharelato, as citas
semanais foron na súa maioría presenciais, aínda que tamén
mantivemos reunións on-line con grupos doutros coles do
Sector e incluso gravamos vídeos. E boa falla que nos facía
falar da nosa semana ou reformular temas que situacións
coma a que estabamos a vivir poñían en tea de xuízo!

A vida do colexio non parou. Soubémonos adaptar ás
circunstancias. Sempre tentando acompañar uns aos outros,
apoiarnos nos demais e sentir a súa presenza cun sinxelo:
“Escollo estar ao teu carón, escollo tenderte a miña mán,
escollo camiñar contigo”.

Grazas aos rapaces de Grupos e ás súas familias por vencer
o temor e confiar en nós e na nosa iniciativa de reunións
presenciais. E grazas aos animadores que, no seu empeño de
se dar voluntaria e de balde aos demais, fixérono posible.

Os nenos de Grupos de 5.º e 6.º de primaria reuníronse por
videoconferencia (para así respectar os agrupamentos
burbulla) os martes e os venres e deste xeito puideron
coñecerse mellor: gustos, afeccións, mascotas… e pasar moi
bos poucos rindo e xogando, aínda que fose online.
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Os peluches, os sofás, os puf e coxíns, o ping-pong ou a diana
con dardos quedaron gardados en espera de tempos mellores
que, sen dúbida, chegarán. Mentres, soubémonos dar aos
demais coa nosa presenza, o noso apoio e a nosa testemuña
de que podemos atopar a Deus nos demais.
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DEPORTES
S

egundo os datos do Centro de Coordinación de Alertas
e Emerxencias Sanitarias (CCAES) do Ministerio de Sanidade,
as actividades deportivas soamente xeraron 24 gomos de
coronavirus e 179 casos desde que finalizou a desescalada,
uns números que reivindican estas actividades como seguras.
Agora mesmo, os datos do deporte non se achegan nin o máis
mínimo aos tres ámbitos que máis contaxios están a xerar,
que son o social (31,4% dos gromos), o familiar (31,4% dos
gromos) e o laboral (13,3%) (datos de 2020).
Nestes tempos de incerteza, de informacións contraditorias
que nos chegan sobre contaxios e deporte queremos
agradecer a todas as familias que confiarades en nós e a todos
os rapaces e rapazas que se animaron a continuar facendo
deporte a pesar de todo.
Moitas grazas!
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ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES
JUDO

E

stamos a pechar unha tempada máis do judo en La Salle
Santiago. As dificultades foron moitas, xa que non podemos
esquecer que o judo é de por si, como todas as loitas, un
dos deportes de máis contacto, do cal prescindimos durante
unha parte importante do curso.
O grupo de maiores, constituído por 25 judokas de entre 13
e 40 anos, dividiuse en grupos máis pequenos e estivemos a
traballar de modo moi específico sen contacto as destrezas
e habilidades da nosa arte marcial.
O 30 de setembro tiñan lugar os exames de cinto negro,
co resultado de dous novos cintos negros 1.º dan (Ana
Fernández e Iago Vázquez), un 2.º dan (Montse Pardo) e
dous 4.º dan (Ana María García e o sensei Manuel Mallo).
Por último, voltamos á competición o 9 de maio coa
celebración da Copa de España de Galicia, con seis dos
nosos judokas, onde David Álvarez, subcampión galego
senior, acadaba unha meritoria medalla de bronce.
Manuel Mallo
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BAILEMODERNO

E

stá claro que non todo acaba como empeza. O curso
presentábase con moita inquedanza para as actividades
extraescolares pero as ganas de gozar, de bailar e de pasalo
ben romperon todas as barreiras que se nos poñía por diante.
Aínda tendo que cumprir o requisito de manter os grupos
burbulla foron os nenos e nenas de 5 anos B os primeiros en
lanzarse á aventura, seguido do grupo de 2.º B, de primaria;
e por último os nenos e nenas de 4 anos A.
Parabéns bailaríns e bailarinas, síntome orgullosa de vós.
Grazas por deixarme gozar de cada clase. Nin a covid puido
co baile e menos con nós!
							
Lucía Vázquez Fandiño
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T

his school year was a bit special, but we learnt a lot… even
in English! Everyone, from Year 1 and Year 2 to the older pupils
in Year 5 and 6 did varied activities in which we discovered a
lot of new things. Being scientists and artists in English is a lot
of fun! We learnt a lot of things from different areas thanks
to the CLIL methodology (Content and Language Integrated
Learning).

We also had silkworms! When spring arrived and temperatures
increased, the eggs hatched and the first worms were born.
Do you want to know the most interesting thing? They only
eat mulberry leaves, so we had to search for them around
the city to be able to feed them! Day by day they are getting
bigger, now all they need to do is start building their cocoon,
wrap themselves in silk and turn into butterflies!

In Science we did experiments in which we could put into
practice many things that we have studied in class, such as the
human body, mixtures, matter, simple machines, volcanoes,
planets, periods of History…We even prepared a vegetable
garden where we planted lettuces, onions, cabbage…We also
learnt about living things through experience by incubating
hen and duck eggs. We had to control the temperature and
humidity of the incubator and respectively wait for 21 and 27
days to see them being born. It was really nice! Now we need
to take care of them by feeding and keeping them warm.

In Arts & Crafts, with the help of Katie, our English language
assistant, we were very creative. For Carnival we made masks
of a thousand colours, in order to celebrate Proyde’s week
we made pom poms that we used to decorate the corridors,
we prepared Easter bunnies, we used dead nature to create
ephemeral art and learn more about different artists such as
Andy Goldsworthy...
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We all want to continue creating and learning… See you next
year! Have a great summer!

E

ste curso escolar foi un pouco especial, pero aprendemos
moito, incluso en inglés! Todos, dende os cativos de 1.º e 2.º ata
os máis maiores, de 5.º e 6.º, fixemos actividades moi variadas
nas que descubrimos moreas de cousas novas. Sermos
científicos e artistas en inglés é moi divertido! Ademais,
aprendemos cousas de moitas áreas diferentes, levando á aula
o carácter interdisciplinar que caracteriza a metodoloxía CLIL
(Aprendizaxe Integrada de Contidos e Linguas Estranxeiras).
En Ciencias fixemos experimentos nos que levamos á práctica
moitas das cousas que estabamos a aprender na clase,
coma os sistemas do corpo humano, as mesturas, a materia,
as máquinas sinxelas, os volcáns, os planetas, as épocas da
Historia... Incluso fixemos una horta na que plantamos leitugas,
cebolas, coles... Tamén traballamos os seres vivos a través
da experiencia, chocando ovos de galiña e parrulo. Tivemos
que controlar a temperatura e humidade da incubadora e
agardar 21 e 27 días respectivamente para vérmolos nacer. Foi
xenial! Agora temos que coidalos, darlles de comer e beber e
proporcionarlles calor durante as primeiras semanas de vida.

Tamén tivemos vermes de seda! Co comezo da primavera e o
aumento das temperaturas, os ovos eclosionaron e naceron os
primeiros vermes. Sabedes que foi o máis interesante? Que só
comen follas de moreira, polo que tivemos que ilas buscando
pola cidade para poderlles dar de comer! Están cada vez máis
grandes, agora só falta que comecen a construír o seu casulo,
se envolvan en seda e se transformen en bolboretas!
En Plástica, coa axuda de Katie -a nosa auxiliar de lingua
inglesa-, fomos moi creativos. Para o Entroido fixemos
antefaces e debuxos de mil cores, para celebrar a Semana de
Proyde fixemos pompóns cos que decoramos os corredores,
fixemos uns coelliños de Pascua, empregamos natureza morta
para crear arte efémera, coñecendo mellor a obra de autores
coma Andy Goldsworthy…
Temos xa moitas ganas de seguir creando e aprendendo… Ata
o ano que vén! Que teñades un bo verán!
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A

s persoas somos seres sociais por natureza, vivimos
conectados coa nosa contorna máis próxima, a familia,
os amigos e, na etapa na que nos atopamos, o colexio dos
nosos fillos e fillas. A súa educación, as relacións cos seus
compañeiros e compañeiras, e o profesorado, son o noso
foco nesta etapa da vida, os resultados académicos e de
aprendizaxe forman parte dese proceso de entender o
mundo e aprender a convivir nel. Este ano aprendemos que
non estamos sos, aprendemos a saudar á nosa veciñanza,
a comprender o traballo das persoas ás que acudiamos día
a día a comprar produtos tan sinxelos e necesarios como
a barra de pan. Aprendemos tamén que somos parte dun
sistema social, e nel, o colexio e toda a comunidade educativa
son unha parte esencial. Convertémonos en aprendices de
profesores para atender aos nosos fillos e fillas, e ensinarlles
a aprender en contornos novos para a maior parte de nós,
comprendemos o valor do tempo, da dedicación e do esforzo
de ensinar. Este ano tan especial, logramos comprender que
a comunidade educativa é algo máis que deixar aos nenos e
nenas á porta do colexio, vímolos traballar desde casa, como
moitos de nós, e fomos conscientes de que a comunicación,
o diálogo e a empatía para entender o papel do outro neste
sistema complexo son claves.
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Dende a ANPA traballamos de xeito intenso para tratar de
facer, o mellor que puidemos, o noso papel, o de canle de
comunicación entre as familias e o contorno educativo. Somos
moitos, a escoita activa converteuse na mellor ferramenta,
combinar afectividade e efectividade na resolución dos moitos
problemas que provocou a pandemia foi clave para lograr saír
fortalecidos deste proceso. Dixitalizámonos, pasando a nosa
Aula de Familias a un formato en liña, nun momento no que ter
as ferramentas para afrontar o torrente de emocións e cambios
que estamos a vivir é tan necesario. Celebramos doutro xeito
os festivais, as gradacións…, e quedounos pendente a nosa
reunión anual. Como todas as familias, aprendemos xuntos,
movémonos entre a afectividade e a efectividade para tratar
de que este ano tan especial o ben común primase sobre os
individualismos.
Seguiremos a escoitar, continuaremos a emocionarnos xuntos,
buscaremos os puntos de encontro e lograremos adaptarnos
a este mundo tan cambiante que trouxo a pandemia. Entre
todos lograremos humanizar o dixital para que non nos
deshumanice.
Unha aperta para toda a comunidade educativa
esperámosvos para seguir construíndo xuntos.

e

Xunta Directiva da ANPA La Salle Santiago

MEMORIADEACTIVIDADES
ACCIÓNS SOLIDARIAS

D

esde a ANPA levamos dous cursos adaptándonos á esta
nova realidade que nos tocou vivir, e aínda que hai moitas
actividades, moi nosas, que seguimos sen poder levar a
cabo, como o noso benquerido Día da Familia ou festas e
celebracións, coma o Entroido, Magosto, Festas Colexiais…
seguimos a traballar por sacar o mellor de nós mesmos e
ofrecer ás familias todo o que está na nosas mans.
AULA DE FAMILIAS
Adaptándonos á nova realidade, este curso, a Aula de Familias,
converteuse nun lugar de reunión desde a casa. A aula virtual,
situada na nosa web, foi testemuña de varios talleres nos que
afrontamos a problemática que nos atopamos as familias no
día a día e na educación dos nosos fillos e fillas:
• Grupo de Traballo para mellorar o equipo familiar. Da man de
Teresa Hernández. Ó longo de 4 sesións procuramos atopar
necesidades e fortalezas na contorna familiar e poder aplicar
melloras na nosa familia.
• Grupo de Traballo para o desenvolvemento persoal. Factoría
de melloras. Centrándonos en nós como persoas, máis alá da
familia, coidarnos para poder coidar. Nelly Rey axudounos
nestes 4 obradoiros, traballando as emocións e a nosa
organización.

• Grazas á colaboración das familias levamos sorrisos a moitos
nenos coa nosa Caixa Solidaria, a través da Fundación Seur e
Asociación Carabelo.
• Colaboramos con PROYDE no Día do “Bocata” Solidario.
ALUMNOS
• Aportacións para a compra de libros de lectura, en distintas
etapas.
• Compra de taboleiros de xadrez para primaria, máscaras
para infantil e material de xogo para as aulas de infantil e
diplomas para os certames literarios, agasallos de “Entroido”
para Infantil e Primaria e premios de fin de curso para o
alumnado pola súa valentía e colaboración.
• Aínda que de modo virtual, continuamos co noso Certame
de Artes Plásticas.
• Colaboración nas festas colexiais con actuacións para infantil
e primeiro ciclo de primaria e un DJ para segundo ciclo de
primaria.
• Financiación das gravacións dos actos de graduación de
Bacharelato e ESO.
• Financiación dos premios dos certames literarios de castelán
e lingua galega, do Coreosar e do Concurso de Talentos.
FAMILIAS:
• Banco de Libros para Primaria e a ESO.
• Banco de uniformes.

• Como afrontar as consecuencias emocionais da Covid-19.
Con Bibiana Caamaño analizamos como afecta a pandemia a
nós e aos máis cativos da casa.
• Seminario Sexo, Drogas e Xogo. Acompañados de Rebeca
Graña, Patricia Basilio e Virginia Crespo, tratamos estes
temas tan delicados que nos preocupan segundo nos imos
acercando á adolescencia.
• Con Estefanía Zardoya preocupámonos pola nosa saúde, a
través de 4 talleres orientados ao noso autocoidado, ademais
dun obradoiro sobre Alimentación Consciente.

Seguimos á vosa disposición na nosa páxina web: www.anpalasallesantiago.gal,
no noso correo electrónico: informacion@anpalasallesantiago.es,
e no facebook: ANPA La Salle

EIDOS

87

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

