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Un ano máis tedes nas vosas mans un novo número da revista A Cidá. Como en anos 

anteriores, pretendemos deixar constancia nestas páxinas dos proxectos e actividades 

nos que o noso centro estivo traballando ao longo do curso: a loita pola igualdade,  a 
defensa do rural e do noso patrimonio, a divulgación da ciencia en galego, o fomento 

de hábitos saudables, e a regueifa e a creación en galego. 

Moitas grazas a todo o alumnado e profesorado  que colaborou neste número da revista 

(e xa van 24) e animámosvos a seguir participando en anos vindeiros. 



 

Este ano volvemos colaborar coa asociación ecoloxista ADEGA na 

campaña de recollida do plástico que está a afogar os nosos  

mares.  

ESTE PLÁSTICO   
MATA CADA ANO   

1.000.000 DE AVES E 
MÁIS DE 100.000 

MAMÍFEROS MARIÑOS  

CADA ANO  
PRODÚCENSE 

100.000.000  DE 
TONELADAS DE 

PLÁSTICO.  
O 10% REMATA NOS  

OCÉANOS 



 

Experimentaches algunha vez unha ruta polo bosque, aínda que fose de un quilómetro? 

Seguro que si. Mais fixéchelo sabendo como se chamaba cada árbore, cada pranta ou 

animal que atopabas? 
O 15 de maio, dentro das actividades da semana cultural, os alumnos e as alumnas de 

1º e 3º da ESO fomos camiñando desde o instituto ata Pedra Vixía. 

Acompañáronnos María Eiroa, (inglés), Carlos (debuxo), Nuria (bioloxía) e Silvia 

(música e bioloxía), que foron os que nos aprenderon os nomes dalgunhas árbores que 
non sabíamos distinguir.  

Á volta visitamos o muíño de auga que está cerca do noso centro e fixemos unha  

actividade para repasar os nomes das árbores. 

Agora divertímonos máis nas rutas, adiviñando os nomes das árbores e plantas que 
atopamos. 

Un paseo polas beiras do  Río Grande 

Fomos nós o día quince 

Do insti a Pedra Vixía 

E apredendemos as árbores 
Todo grazas a María. 

 

Todo grazas a María 

E a Nuria e a Silvia 
Non se me esquece Carlos 

Que debuxaba as silvas 

 

Que debuxaba as silvas 
E carballos e abeleiras 

Ensinándonos todo isto 

E facendo nós  regueifas 

 
Teño que dicire algo 

Non o fago a contra pé 

E que case todos eran 

Tolerantes con cempés. 

María Calvo e Andrea Pastoriza 

Esta  

regueifa 

fala de que 

os bechos 

non son 

malos e 

que  

debemos 

respectalos 



 

Xa temos horto ecolóxico! 
Por fin aproveitamos unha parte do noso xardín para facer un horto ecolóxico e plantar 

leitugas, cebolas, pementos, porros, amorodos  e millo. 

Co asesoramento de Felipe Allo Pazos de Fornelos (un dos socios da  cooperativa 

Xebre, a única agrupación hortícola de tipo ecolóxico que hai na Costa da Morte), o 

alumnado de 2º da ESO e profesorado fixeron bancais, estercáronos con compost feito 

no centro e plantaron algunhas verduras e hortalizas que, se todo vai ben, poderemos 

recoller e degustar antes de que acabe o curso. 



 

Adrián Levoso 

Con motivo da celebración do Día Mundial do medio ambiente (5 de xuño) o alumnado de 1º de  
Bacharelato elaborou en grupos para a materia de educación física rutas de sendeirismo nos seus 
concellos, pertencentes ás comarcas de Bergantiños e Terra de Soneira. 
Mediante votación entre os dous cursos de 1º de Bacharelato, saiu gañadora a ruta de Laxe a  
Traba, realizada por Uxía Pastoriza, Anair Velo e Alejandro Álvarez. 
Como actividade final, o alumnado participante na actividade de "Ao son da saúde" percorreu esta 
ruta ampliándoa ata Camelle. 
Podes descargar no blog os cartaces das rutas de sendeirismo co mapa, o perfil, o MIDE e 
os puntos de interese de cada ruta. 



 

Elas, as emigrantes, volven ao instituto de Baio. 

Carmen V. Valiña, licenciada en Xornalismo e Humanidades, doutora en Historia  

Contemporánea e profesora na Universidade Europea Miguel de Cervantes, baiesa e  

antiga alumna do noso centro regresou a esta, á súa outra casa, o venres, 3 de maio. 

 
Nesta segunda visita, a creadora de escola de feminismos on line, Periféricas, veu  

presentarnos o seu novo libro, Elas, as inmigrantes, unha homenaxe ás mulleres da  

comarca de Soneira onde afonda sobre as características de xénero da inmigración  

galega cara a Suíza. Ademais, veu acompañada de dúas das protagonistas destas nove 
testemuñas que conforman o libro. 

Como no seu anterior traballo El mundo árabo-islámico como ellas nos lo contaron, 

Carmen Valiña pon o foco nas mulleres, porque, en palabras da autora, “o fluxo  

migratorio que marcou a nosa historia recente non pode seguir sendo estudado con 
parámetros que deixan fóra as experiencias femininas.” 

 Dolores Torrano 



 

Todos relacionados co mundo da poesía no  rural. O acto comezou cunhas regueifas, 

seguidos dunha peza de acordeón do alumno Eloy Mato. 

 
Matilde contou que comezou a escribir de nena a pesar de que queimaba os poemas 

para que ninguén llos vira. Actualmente escribe as poesías nuns 10 ou 20 minutos  

sobre a cotidianeidade e a xente que a rodea xa que a súa maior fonte de inspiración é 

a realidade. Tamén nos explicou que se non fose por que o seu neto  
descubriu os seus poemas, seguiría queimándoos e o seu libro nunca chegaría a existir. 

 

No caso de Lola, ela comenzou a escribir no instituto, ía a teatro e escribía as obras que 

posteriormente representarían. A súa adicción polo rural ven de cando mudou para  
Arxentina, xa que na cidade sentíase insegura, mentres que no campo tiña máis  

seguridade. 

En cambio, Rafa comezou na 

poesía porque sempre estivo 

rodeado de letras; para el  
Galicia significa un pobo moi 

musical e poético, xa que 

pensa que hai un poeta en  

cada aldea. Está de acordo 
con que a temática do rural 

na xente máis nova non se 

leva tanto. 

Finalmente, Matilde recitou un 
dos seus poemas titulado “Os 

meus segredos”, Lola tamén 

recitou un poema relacionado 

coa praia dos cristais de Laxe. 
E por último, Rafa recitou un 

poema do seu libro “Física 

elemental”. 

Para rematar o acto, volveuse 

regueifar e Eloy tocou outra 
peza de acordeón. 

O 18 de Marzo, dentro do proxecto AO SON DO RURAL,  

tivemos un encontro con tres grandes poetas da  

zona: Matilde Vilariño, Lola Roncano e Rafa Lobelle. 

Sarai Rial e Noa Romero 



 

Este ano realizouse, por iniciativa do Departamento de Dinamización Lingüística e coa 

axuda dos Departamentos de Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía,  

un concurso enfocado a impulsar o interese do  

alumnado pola ciencia en galego "CON-CIENCIA" 
A actividade consistía en responder, nunha semana, unha pregunta sobre evolución,  

física, xeoloxía, bioloxía ou astronomía.   

Normalmente, apoiando á pregunta había elementos extra como fotos do tema ao que 
nos estamos referindo, imaxes de referencia, ... 

Os participantes podían ser de calquera curso e na modalidade individual ou en  

parellas; os/as gañadores/as serían os/as que ao final do concurso acumularan máis 

respostas correctas. 
Estas foron algunhas das preguntas formuladas:: 

 - Compartimos algún antepasado común coa nabiza? 

 - Por que ao coller un mango dun cepillo, ao xuntarse os dedos no centro, non se 

desequilibra? 

 - En que lúas do sistema solar pode haber vida? 
Despois de oito xornadas de grandes cavilacións, resultaron gañadores do 

concurso: 

Iago Regueira Bugallo e Lucas Miñones Santos (1º ESO) 

Daniel Vázquez Rivera e Leticia Caamaño Maroñas (1º BACH B) 
Sabela Lema Rodríguez e Lucía Sánchez Suárez (1º BACH B) 

Parabéns a gañadoras e gañadores e grazas a todos/as os/as participantes. 

Espero, dende a miña propia perspectiva, que se sigan a impulsar este tipo de  

actividades de divulgación e fomento da ciencia en galego. 

A ciencia é a  

poesía da  

realidade  

(Richard Dawkins) 

Jorge Rial 



 

Durante a semana cultural, os alumnos de 1º de BACH A e B asistiron a unha  

charla impartida polo biólogo Xurxo Mariño,  

que entre outras cousas, dedícase ou dedicouse á ensinanza, á investigación e á  

divulgación científica. 

En referencia ao seu traballo no mundo da ciencia podemos destacar a súa  
investigación no campo da neurociencia, publicando o libro  “Neurociencia para Julia”. 

Ademais de profesor no Departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas 

na Universidade da Coruña, tamén pertence a asociacións como Asociación Galega de 

Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica, entre outras. 
En canto á divulgación científica, publicou “Os Dados do Reloxeiro” e “Po de estrelas”. 

Tamén participa en iniciativas que mesturan as artes escénicas coa ciencia (Cafés-

Teatro Científicos ou Discurshows), colaboración na televisión, na radio e na prensa, ... 

 
Na súa última publicación, “Terra: Ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe arredor 

do mundo”, o autor recolle as anécdotas que xurdiron no seu periplo arredor do mundo 

xunto con Elisa Couto, aportando unha grande cantidade de datos e tamén con visión e 

teorías da propia colecta do autor a nivel cultural, biolóxico, xeolóxico, sociolóxico,  

político, etc. 
O seu percorrido ten como punto de comezo e de chegada Santiago, e, para non dicir 

moitos detalles do propio libro (do que un servidor recomenda a súa lectura), ofrece 

moitos datos a nivel mundial e no que se pode apreciar unha visión “dende os  

adentros” das distintas sociedades e contornos.  
Desde Compostela trasladouse ás illas na costa occidental de África, para pasar ao sur 

do continente e despois percorrer América dende o sur ata ao norte.  

A continuación, pasaría ás illas do Pacífico e percorrería o sureste asiático ata chegar ao 

norte do continente. De alí pasaría a Europa, regresando ao punto de orixe despois de 
11 meses menos 1 día de viaxe. 

Na charla, Xurxo explicounos máis elementos da súa viaxe co apoio de material  

audiovisual: o vídeo do desprendemento dun anaco de glaciar na Patagonia arxentina, 

os vehículos normais na sociedade cubana, fotos dos xigantescos contrastes en países 

como Namibia, con grandes desertos como o Kalahari e a sabana africana. 
Para min foi un pracer poder asistir a esta charla e considero que este tipo de  

actividades de carácter científico son moi instrutivas e recomendables para nós. 

Jorge Rial 



 

A construción naval de embarcacións de madeira, de tradición secular en Galiza e  

Portugal, chámase carpintería de ribeira. Na actualidade, é unha  

actividade artesanal desenvolvida por pequenas empresas, que tamén fan reparacións 

e mantemento. Ao principio xurdiron como pequenos alpendres para salvagardar as  

ferramentas, ata que se converteron en edificios de madeira para albergar e protexer 
os barcos durante o proceso de construción. 

A construción artesanal de embarcacións de madeira foi transmitida de xeración en 

xeración, unha sabiduría popular que deberíamos preservar, non só como parte do  

noso patrimonio marítimo e cultural, senón tamén para recuperar o pleno sentido  
produtivo e comercial desta actividade que funcionou como un elemento dinamizador 

para o aproveitamento de recursos económicos  e para a creación de riqueza na zona. 

Hoxe en día, o futuro destes oficios artesanais é incerto pola chegada das embarcacións 

de fibra e poliéster. 

No concello de Cabana, atópamonos co asteleiro do 

Baladiño, un dos poucos exemplos que quedan 

nunha zona donde chegaron a traballar ata 200  

persoas. Na actualidade só se dedican a este oficio 

tres persoas.  

Alumnado de xeografía de 2ºESO 



 

 Lucía Martínez e Daniela González 

“Ao mar, madeira” 

Martín Senande, un carpinteiro de ribeira en activo 

en Cabana de Bergantiños 
Cantos anos levas traballando na carpintería e porque decidiches dedicarte a 

isto? 
Toda a vida. Na escola non era moi bo, e levo traballando nisto uns 40 anos. Esta  

carpintería fundouna meu avó e foi pasando de xeración en xeración. 

Porque habia tantas carpinterías de ribeira nesta zona e porque pecharon a 

maioría? 
Porque había moita demanda de barcos para a flota de baixura, cando a pesca se facía 

de xeito tradicional. A pesca está desaparecendo e aumentan as piscifactorías. Cabana 

era coñecida polas embarcacións e os asteleiros da Telleira. Nesta chegaron a traballar 

22 homes pero agora só quedan tres carpinterías. 
Actualmente, os barcos son de fibra ou poliéster. Non o entendo, cando sabemos que o 

plástico é moi contaminante. A culpa é da administración. 

En que medida cambiou a produción artesanal de barcos? 

Evolucionou tanto e tan mal que os artesáns quedamos obsoletos e tamén aos que lle 

comprabamos a madeira. Xa o dí o refrán “Ao mar, madeira”. Aquí fixemos o barco “O 
Baladiño” para a mercante, barcos costeiros ou pataches de 100 ou 200 toneladas, que 

carrexaban entre outras cousas tella que traían de Buño. En Corme cargaban os barcos 

que despois traían cereais, cemento ou sal. 

Que tipo de barcos e barcas fas e que madeira usas? 
Barcos de pesca e tamén barcos de paseo. Os barcos transportábanse con carros de 

bois. Utilizo madeira de carballo para as cadernas e o esqueleto e para o forro  

exterior madeira de piñeiro do país. A madeira protexíase antes con brea e agora con 

minio. 
Que vantaxes ten un barco de madeira sobre un de fibra? 

Navega mellor xa que os movementos da madeira son máis suaves, máis lentos. A  

fibra sempre tende a endereitar o barco e o movemento é máis brusco; por iso, se  

marea a xente. Agora xa non quedan lobos de mar e o barco de madeira tes que  

quererlle e saber coidalo. 
- Consideras que é importante manter este oficio? 

Por suposto. Aquí só quedamos tres. Creo que habería que protexer este oficio. Baixou 

a demanda pero a nós gustanos facer traballos complicados. Estas barcas que teño 

aquí, van para Zamora porque alí non hai traballadores especializados. Os Batáns de 
Mosquetín tiven que arranxalos eu porque non había quen o fixera. 



 

Cando comezaches a escribir?  

Empecei a escribir obras curtas para o meu grupo de teatro no IES, pasabámolo moi 

ben. 
En que xéneros literarios tes escrito?  

Poesía, relato e novela. Gústame escribir artigos musicais e facer traducións. 

Escribiches “La Argentina que Dios quiere” coa intención de participar nalgún 

certame? Que te motivou a escribila e por que a enviaches ao Torrente  
Ballester? 

Non pensaba en ningún certame nese momento. Tratei de transmitir as miñas  

impresións, contar historias propias e alleas, eran tantas que non cabían nas  

conversacións nin nos emails.  
Como te decataches de que gañaras o Torrente Ballester, un dos premios máis 

veteranos e prestixiosos da literatura española? E que significa para ti? 

Traballando: estaba en clase con vós, por certo. Significou un gran estímulo, porque a 

novela foi seleccionada entre máis de catrocentas e premiada por unanimidade. Como 
se me dixeran: adiante! 

Cal foi a repercusión que tivo este premio na túa vida? Tivo consecuencias  

momentáneas ou marcou un antes e un despois? 

Tivo unha certa repercusión, fixen moitas entrevistas, pero creo que só cando se  

publique a novela poderei medir a súa repercusión e responder a esta pregunta. 
O propio xurado cría que eras arxentina polo coñecemento da realidade do  

país, o rexistro coloquial arxentino e a tradición literaria latinoamericana; cal 

é a túa relación con Arxentina? 

Teño moi bos amigos aló, algúns de orixe galega, por certo. Ademais, a miña  
compañeira é arxentina. 

Lola Torrano, profesora de francés 



 

Marika Yang e Teresa Cousillas 

Soubemos, grazas a unha entrevista que concediches a Cadena Ser, que  

viñeras a Galicia no 2003 como voluntaria na desgraza do Prestiege; por que 

ficaches? 
Fiquei porque me gustou Compostela, a cidade vella, o seu ambiente universitario, a 

súa vida cultural; cada semana ía tres ou catro veces ao cinema e ao teatro. Máis  

tarde, a paisaxe da Costa da Morte acaboume engaiolando. 

Ninguén se decataría da túa procedencia murciana se non o dis, pois falas a 
lingua igual que unha nativa galegofalante; por que aprendiches galego?   

A xente que coñecín ao chegar e coa que máis intimei era galegofalante. Sen saber  

galego, creo que de entrada podía ler e entender case ao 90%. Por suposto, fixen un 

par de cursos para aprender a gramática. Foi unha lingua doada para min: o que non 
se parece ao castelán, parécese ao francés. 

Se non é indiscreción, que vas facer cos 25000 euros?  

Facenda levou un bo anaco, pero co resto penso facer algunhas viaxes. A Arxentina con 

toda seguridade. 
Nunha entrevista afirmaches ter motivación absoluta para seguir escribindo; 

pensaches en dar un xiro á túa vida, abandonar o ensino e dedicarte  

plenamente á vocación de escritora? E por que decidiches ser profesora de 

francés? 

Non pensei en dar ningún xiro copernicano, máis ben tratarei de seguir escribindo e  
sacar adiante máis proxectos. Decidín ensinar o francés porque é unha lingua  

fascinante, un idioma que, como o galego, abre as portas a outros continentes e a  

outras culturas: África, as Antillas, o Canadá. Tamén teño unha historia de amor con 

Francia. Este é un amor intermitente, unha relación a distancia. 
Tes algún proxecto literario entre mans? Poderíasnos facer un adianto? 

Si, este sábado 11 de maio vou presentar unha performance en Vimianzo onde tres 

cyborgs viaxarán desde o futuro para relatarnos a Teogonía dos Plásticos, como  

naceron, evolucionaron e acabaron ocupando todo o planeta. 



 

O 23 de febreiro conmemoramos a data de  

nacemento de Rosalía de Castro, con diferentes actividades  

propostas polo EDG e coa colaboración do equipo da biblioteca e o departamento de 
galego. Realizamos a lectura nas aulas do Manifesto da Asociación de Escritoras e 

Escritores en Lingua Galega no Día de Rosalía de Castro 2019: Libre o meu 

pensamento. 

Ademais, todos os cursos da ESO e FP Básica escolleron versos de Rosalía que despois 
escribirían nuns paneis na entrada do centro. 

O equipo da biblioteca realizou unha exposición da obra de Rosalía e de  fondos  

bibliográficos relacionados con Rosalía e un marcapáxinas de Rosalía. 

Finalmente, gravamos un video no que alumnado do centro recitaba os catro primeiros  
versos de Adiós ríos, adiós fontes en  

galego, castelán, francés, inglés, chinés e romanés. 



 
Alicia Rama, Carlota Rodríguez,  

Cris Varela e Marta Varela  Eloi Mato con Kepa Junquera!!! 

As alumnas de 1º bach da materia de linguaxe e práctica musical realizaron unha 

enquisa sobre os gustos musicais e a relación coa música do 

alumnado do centro. O principal tramo de idade do alumnado enquisado comprendía 

entre os  16 e  19 anos.  

A análise dos resultados permite formular algunhas conclusións: 
- Os gustos musicais son variados e case un 90% cre que as letras de reguetón e 

trap son especialmente machistas. 

- Máis da metade do alumnado enquisado toca algún instrumento ou canta, a maioría 

recibindo clases nunha escola de música ou conservatorio. 
- Case un 90% descarga música gratuita (e a maioría afirma que legal) de internet. 

-Pero sorprendentemente só un 20% resposta ter ido a algún concerto ou  

festival.  

mailto:d@s


 

Estes son algúns dos efectos negativos da deslocalización das empresas: 

- Prexudica ao emprego do país de orixe e iso provoca que o traballo no país receptor  

sexa pouco estable. 
- Ten un impacto negativo no medio ambiente. 

- Para as multinacionais teñen unha man de obra máis barata, leis menos estritas e  

- condicións de traballo máis flexibles en canto a xornada laboral, dereitos dos  

traballadores e seguridade. 
- Para os consumidores dos países ricos terán prezos máis asequibles. 

- O produto final en moitas ocasións é de menor calidade xa que, normalmente é  

producido con menores controis de calidade ou por unha man de obra de menor  

cualificación. 
Mais frente aos  anteriores argumentos, tamén hai quen considera que pode haber   

beneficios derivados da deslocalización  como o descenso do desemprego nos países 

que reciben as inversións e descenso dos prezos dos produtos. 

Ola son Uxía e gústanme moito as cousas que se poden facer onde eu vivo,   

encántanme as cousas de Galicia: as cuncas de caldo, os paseos pola torre de Hércules 

ou pola muralla de Lugo. Ademais encántame tocar a guitarra. Pero nunca me parei a 
pensar de onde veñen esas zapatillas coas que camiño, a guitarra coa que toco ou,  

incluso, a roupa que levo! 

Asi que decidín investigar na miña clase o tema da 

deslocalización. 
Dende hai varios anos, as multinacionais do noso país marchan a países emerxentes  

onde a man de obra e os impostos son máis baratos, coa única finalidade de gañar  

máis diñeiro. 

A camiseta de Vans que levo posta está feita cuns produtos que contaminan o planeta 

(como as tintas que empregan ou o proceso de produción nas fábricas). 

A marca Vans orixinouse nunha fábrica de California, mais esta arruinouse. Entón  
comprouna VF Corporation, e dende ese momento esta marca produce de forma  

masiva en moitas fábricas de países en desenvolvemento, onde as condicións de  

traballo son moi precarias (xornadas de máis de 15h sen descansos nin axuda médica).  

En concreto, a maioría dos produtos desta marca fanse en Camboia ou Vietnam. 

Entón, onde e quen fai a miña roupa? 



 

O pantalón que levo é de Zara. 

En pouco tempo cerraron moitas   

fabricas de orixe español para  
situalas en países do terceiro mundo 

(Marrocos, India, México, China,  

Turquía, Brasil e Bangladesh), onde 

os custes de produción son moito  
menores. Isto fixo que aumentara o 

paro e xurdiran problemas entre  

as/os  traballadores/as e  

empresarios/as. 
Cada vez son máis as críticas sobre 

a explotación que sofren as mulleres 

do terceiro mundo nos talleres de  

confección nos que se fabrica a  
roupa.  

Un exemplo é a matriz de Zara,  

Inditex, que traballa con empresas 

de países que permiten a  

explotación laboral, como por  
exemplo Bangladesh, onde nos  

talleres de confección trabállase de 

12 a 16 horas diarias con soldos  

ridículos de 31 euros ao mes (o  
soldo mínimo no noso país é de 

arredor de 900 euros), en moi malas 

condicións hixiénicas e sen nengún 

tipo de seguridade. 

Estaríamos dispostos a concienciarnos e deixar de comprar sabendo como se creou o 

produto? Agora, xa temos uns datos e unha idea máis clara das  consecuencias que  

ten comprarlle as multinacionais.  
O obxectivo desta pequena investigación era sensibilizarnos acerca das condicións  

sociais e laborais das traballadoras do setor téxtil que provee ás grandes multinacionais 

da roupa. Ainda falta moita información, porque aínda é moi díficil seguir a  

trazabilidade dun produto. 
Ten un obxecto tanta importancia coma para que haxa que explotar xente?  

Simplemente deberíamos analizar a situación, porque isto é unha cadea viciosa (as 

multinacionais benefícianse conseguindo man de obra a bo prezo e sacan produtividade 

a aquilo que venden, e por outro lado os compradores pagamos por X produto un prezo 
máis barato). 

Despois de ver  as consecuencias sociais, humanas e para o medio ambiente que a  

produción global e  deslocalizada da roupa ocasiona, deberíamos reflexionar sobre a 

nosa responsabilidade como consumidores. 
Para as persoas que están lendo isto e se cuestionen o tipo de consumo que están  

facendo, escollemos un proverbio que di: “Cando bebas auga, recorda a fonte”.  

Laura Cernadas, Paula Suárez, Lucas Rama, Daniela González e Gisela Vigo  

Entón, que  

responsabilidade  

temos ao consumir?  
INCENDIO MORTAL NUN TALLER DE COSTURA EN  

BANGLADESH EN 2012: 112 mortes 
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Por qué motivo debemos reducir o consumo de  

carne? Por salvar o noso planeta? Por coidar a nosa  

sáude? Ou para salvar ao resto dos seres vivos? 
O termo industria cárnica foi creado para describir a gandeiría industrializada do  

proceso da carne, fusionando unha actividade primaria (a gandeiría) cunha actividade 
secundaria (a industria). Mais esta industria foi moi criticada nos últimos anos tanto  

pola contaminación que produce como polo trato aos animais. Como consecuencia, as  

empresas víronse na necesidade de lavar a súa imaxe, asegurando que xa non usan 

métodos de tortura para criar e matar aos animais. Pero isto é, na maioría dos casos,  
falso. 

A  cantidade de porcos  utilizados nas industrias cárnicas iguala ao número de  

habitantes de España e cada persoa consume uns 65 kg de carne ao ano e o gasto en 

alimentación supón un 21,48% do gasto total. 
Cando este datos se puxeron no foco mediático, apareceron outras alternativas  

alimentarias coma o veganismo ou vexetarianismo, que consideran que os seres  

humanos deben cambiar os seus hábitos, optando por un consumo máis respetuoso co 

medio ambiente. O problema non é só o maltrato animal, senón que a industria cárnica 

é a que máis contamina a nivel mundial, superando a textil, a siderúrxica e aos medios 
de transporte. 

Un perigo para a saúde. A OMS advirte de que o consumo de carnes 

procesadas e carnes roxas, aumenta o risco de sufrir cancro. Ademais, debido a  

sedación e o uso de sustancias químicas nos animais, máis de 2.500 persoas morren 

cada ano por enfermedades producidas polo consumo destas carnes.. 

Qué deberíamos facer? Deberíamos ter unha dieta basada en vexetais,  

que non só evitará certos riscos do consumo de carne para a nosa  saúde, senón que o 

aire que respiramos será máis limpo, a auga que bebemos máis pura e liberará a  
moitos animais explotados, maltratados e executados para o consumo humán.  

Mais como conseguir isto é imposible, moitos expertos recomendan o consumo de  

carne unha vez por semana. Porén, hai argumentos en contra, coma a perda de  

traballo masiva e o feito de que a carne aporta as proteínas que non teñen outros  

sustitutivos. 

Marina Sendón e Laura Lobelos  



 

“Que a medicina sexa o teu alimento e o  

alimento a túa medicina” Hipócrates  
 
Xa Hipócrates, o pai da medicina, uns cantos centos de anos antes da era común  

resaltou o papel crucial que ten a alimentación para a nosa saúde.  

Ese foi o  punto de partida deste proxecto de  

investigación sobre alimentación saudable. 

A nosa profesora de bioloxía, Nuria Pallas, propúxonos facer un estudio sobre o azucre. 

No traballo colaborou alumnado de varios cursos, aportando etiquetas de produtos que 

contiñan azucre, incluso algúns que non pensaríamos que puidesen telo. 

Na clase de bioloxía de 4º da ESO dividímonos en varios grupos, cada un cunha función 
distinta: deseñar os cartaces, medir as cantidades de azucre de cada produto ou buscar 

alimentos máis sans. 

A OMS recomenda un consumo de 4gr de azucre diario, porén despois dunha análise 

das nosas dietas comprobamos que estamos cuadriplicando esa cantidade.  

Cal é a causa deste incremento e cales son os  

posibles efectos? Para responder a esta cuestión elaboramos un panel  

expositivo onde se reflicte o contido de azucres simples presentes en diversos  

comestibles que consumimos a cotío e comprobamos que o azucre está presente (e en 

grandes cantidades) en practicamente todos os alimentos procesados e refrescos.  
Neste mesmo panel representamos todas as posibles consecuencias deste excesivo 

consumo entre as que destacamos: a obesidade, enfermidades cardiovasculares,  

hipertensión, migrañas, caries....  

Por último e non menos importante ofrecemos alternativas ao azucre: se queres,  
podes reducir o seu consumo, adozando os teus iogures cun pouco de plátano  

natural, as túas infusións colocando un dátil durante un minuto ou unha rico mel  

ecolóxico ... 

Raúl Vázquez 



 

Os preocupantes datos de sobrepeso e sedentarismo da poboación infantil e xuvenil  

galega, fan do fomento de hábitos saudables un elemento necesario en todos os  

centros educativos de Galicia. 
No noso centro, leváronse a cabo diversas actividades para fomentar hábitos de vida 

saudables en toda a comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias),  

mediante un plan proxecta titulado “Ao Son da Saúde”, coordinado polo noso profesor 

de educación física, Adrian Levoso e coa colaboración doutros departamentos. 
Este proxecto naceu vinculado a outro proxecto transversal do Centro chamado “Ao son 

do rural”, que pon o foco no coñecemento e posta en valor da tradición e o patrimonio.  



 

O noso IES ao longo deste curso 18/19 participa no 

proxecto Miniempresas Lanzadeiras Coruña co  

alumnado de 2º curso do Ciclo Básico en  

Informática de Oficina: Borja, Fran , Made e Manuel. 
O proxecto ten a finalidade de que os alumnos coñezan de primeira man como é o  

proceso de creación dunha empresa, ademais da creación do produto final, a promoción 

do mesmo e ser conscientes de tódolos obstáculos que existen no desenvolvemento 

dun produto no mercado. 

A miniempresa creada, PiSolucións, xurdiu coa idea de proporcionar diversos produtos 

que poidan dar solución a problemas que existen na Costa da Morte e, en xeral, no  

rural. 

Unha vez pensada a estratexia pasouse a desenvolver cada un dos produtos que  

forman parte da nosa oferta inicial de solucións: 

Pi PC: ordenador de baixo custo baseado no mini ordenador Raspberry Pi con todo o 

software necesario para a xestión dunha PEME do sector servizos. 
Pi NAS: servizo de ficheiros en rede cun deseño realizado en madeira para que a súa 

mellor integración no negocio. 

Pi Cámara: orientado a vixiar explotacións gandeiras e zonas de difícil accceso e ten  

como característica principal a súa autonomía enerxética e funcional grazas a  
integración dunha placa solar. 

O vindeiro mércores 12 de xuño estaremos na Fase Final de co noso  stand  no CIFP 

Paseo das Pontes (A Coruña) presentando os nosos produtos, e así poder optar a un 

dos premios do proxecto  Lanzadeiras Coruña. 



 

Por 3º ano consecutivo, o  EDL coa colaboración do departamento de galego e o equipo 

da biblioteca,  organizou un concurso de haikus no que participou todo o 

alumnado de 1º e 2º da ESO.  

O haiku é un xénero poético de orixe xaponesa  e consta de tres versos sen rima, de 5, 

7 e 5 sílabas que adoitan facer referencia a escenas da natureza ou da vida cotiá.  
O alumnado de 1º da ESO  realizou uns debuxos relacionados co tema do haiku,  

mentres que os de 2º da ESO acompañaron os haikus con fotografías da zona,  

divulgando asi  o noso patrimonio natural, cultural e etnográfico.  

Unha vez máis conseguiuse o obxectivo de fomentar a creatividade e a poesía.  
Finalmente, fixemos unha exposición sobre os mesmos e o alumnado de 2º da ESO que 
participou no concurso asistiu ao obradoiro impartido pola poeta Dorés Tembrás sobre a poesía e 
os medos. 

Estes foron os/as gañadores/as do concurso: 

2º premio (1ºESO): 

Jimena Moreno 

Mar desta terra, 

o espíritu libre 

Ti que vas e ves 

1º premio (2ºESO): 

Alejandra Sambade 

Nos silencios 

eses que axitan  almas 

o río flúe... 

2º premio (2ºESO): 

Eva Álvarez 

Rexo carballo 

as túas pólas cóntanme 

o tempo que pasou 

3º premio (2ºESO): 

Noelia Domínguez 

Saen as gotas 

Empapando o chan 

Séntense libres 

1º premio (1ºESO): 

Fabián Bouzas 

Alta árbore 

co son da treboada 

cantan as polas 

3º premio (1ºESO): 

Marina García 

Flores vermellas 

picos verdes teñen  

que nos protexen 



 

OS COMEDORES DE PATACAS Paula Mata García 



 

(ADAPTACIÓN DO PRIMEIRO CAPÍTULO DA NOVELA 

DE MANUEL RIVAS) 



 

Entre os días 13 e 18 de Maio tivo lugar a viaxe cultural de fin de 

curso a Roma e Florencia dos alumnos e das alumnas de 4º ESO do centro,  

acompañados do profesor de educación física Adrián Levoso e a profesora de francés 
Lola Torrano. 



 

A finais de abril alumnas e alumnos de 3º e 4º de ESO realizaron unha ruta de 

dous días polo Camiño de Santiago entre O Cebreiro 

e Samos a través do Proxecto Terra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 

O primeiro día tivemos a oportunidade de ver O Cebreiro nevado e coñecer a  

arquitectura popular da zona. O Camiño levounos ata Triacastela, onde durmimos nun 
albergue. 

O día seguinte camiñamos ata Samos visitando o seu mosteiro. 

Ademais do patrimonio histórico-cultural e natural, a excursión foi útil para entender a 

importancia dunha boa preparación para camiñar, de maneira que moitas alumnas e 
alumnos decidiron realizar máis camiñatas no seu día a día a partir de agora. 

FOTOGRAFÍA: NOA LEMA 



 

Ola, boas a todas e a todos: eu son Lucas, un dos membros do 

club de regueifa que este ano viaxou a Barcelona 

para dar a coñecer, aínda máis se cabe, esta nosa 

expresión de improvisación oral chamada regueifa. 

Nesta viaxe, o club de regueifa do instituto de Baio e o de Vila de Cruces, voamos a 

Barcelona para realizar un rico intercambio cultural entre a rapazada de Euskadi,  

Cataluña e Galiza, mais sobre todo, a regueifar moito. Non ficamos demasiado tempo 
ali (tres días) pero chegaron de abondo para gozar dun montón de actividades que nos 

permitiron coñecer Barcelona, pasalo ben, facer novas amizades e, en menor medida, 

aprender algo de catalán. Por exemplo, a preciosa expresión “Si us plau”, que significa 

por favor é unha das que máis nos lembramos (polo menos eu). 
Foi unha experiencia educativa moi bonita que nos gustou moito e que non  

esqueceremos na vida. Grazas á motivación das viaxes, o club de regueifa de Baio  

seguirá desenvolvendo a súa función de mostrar a regueifa por todo mundo, por moitos 

anos (agardo). Sen ir máis lonxe, a finais de xuño iremos a un congreso de  

improvisación oral en Madeira. 
 Esta viaxe foi o que foron moitas: non só unha oportunidade para saír de Galiza 

visitar novos lugares, senón tamén unha oportunidade para ver como de preparados/as 

estamos para afrontar cousas que, coa idade se nos veñen enriba, como a convivencia, 

a responsabilidade ou mesmo o feito de ter que socializar. A regueifa non consiste  
exclusivamente en saír e cantar catro estrofas cunha rima e unha métrica concreta 

(que tamén, pero ao que me refiro é que non é a finalidade máis importante). A  

regueifa da regueifesta é un diálogo que che permite falar coa xente e coñecela, ou 

mesmo serve para que che expliquen as cousas dun xeito máis significativo. 
 Así pois, nisto podo resumir a nosa viaxe: unha regueifa emocional de tres días na 

que acadamos moitos coñecementos e cadramos con xente marabillosa.  

Viva a  

regueifesta  

expansiva !! 



 

Manifesto 8M 2019 

Dende hai séculos houbo mulleres que denunciaron o trato desigual, e que  

demandaron os seus dereitos. 

Houbo mulleres que loitaron polo seu dereito a voto, pola entrada no mundo 

laboral, pola liberación sexual, polo dereito ao aborto, etc. 

Grazas a elas conseguimos moitos dos dereitos que posúen agora as mulleres. 

Pero na actualidade a nosa sociedade aínda segue estando enferma. 

Enferma por querer que as mulleres sexan seres fráxiles. 

Por querer que sexan doces e sumisas, sempre baixo as ordes dos homes. 

Por traballar o mesmo ou incluso máis que os homes e cobrar menos. 

Por mirar para outro lado cando nos matan e nos violan. 

E impoñernos uns certos canons de beleza imposibles de cumprir. 

8 de marzo, chegou a revolución. 

Somos mulleres, somos traballadoras e valentes. 

Somos do sexo oposto pero non inferiores. 

Estamos aquí para loitar, para loitar polos nosos  

dereitos e a nosa liberdade sexual. 

Para acabar coa violencia e as actitudes machistas. 

Para ser libres de decidir sobre o noso propio corpo. 

Hoxe xuntamos as nosas voces, por unhas vidas  

libres de discriminación cara a muller. 

Porque se nós paramos, o mundo non avanza! 



 

A primeira charla estivo a cargo de Amelia Tiganus que viviu en primeira persoa como é 

o día a día dunha prostituta xa que traballou en locais de case toda España. Esta charla 

foi a que máis nos gustou á maioría pola forma na que contou a súa experiencia, así 
como a explicación da pornografía e da prostitución desde un punto de vista distinto. 

A segunda charla estivo a cargo de Jorge García Marín, do dpto. de Socioloxía da USC, 

esta centrouse nas novas masculinidades. Non nos gustou moito porque non  

entendiamos que quería demostrar co que explicaba, en teoría debería dar resposta aos 
novos desafíos dos homes e rapaces que non aceptan o machismo e queren  

desenvolver novas condutas en termos de igualdade mais ... non nos ofreceu moitas 

propostas. Mágoa.  

A última charla estivo a cargo de Teresa Lozano e Zúa Méndez, “Towanda Rebels” nas 
redes, que se centraron na violencia sexual e na pornografía. Esta charla estivo  

bastante ben, aprendemos cousas novas e gustounos a dinámica coa que explicaban os 

temas. 

Así pois, pensamos que este tipo de charlas son moi importantes e necesarias non só 
polo feito de que aprendas termos novos senón que, sobre todo no caso de Amelia  

Tiganus, poñente na situación desas mulleres e descobres que aínda queda moito por 

facer. 

Porque aínda que o feminismo sexa un discurso de igualdade que, aparentemente,  

todos/as temos na cabeza, seguen morrendo moitísimas mulleres a causa do  
machismo, séguese consumindo pornografía que humilla, maltrata e cousifica ás  

mulleres e hai homes que seguen indo a prostíbulos nos que as mulleres son  

maltratadas física e psicoloxicamente.  

En conclusión, hai que facerlle ver á xente que as mulleres non son uns simples  
obxectos de sexualidade e que valen moito máis, son persoas. Somos conscientes de 

que isto leva moito tempo pero cantas máis persoas pensemos así máis rápido se pode 

conseguir. 

Mélody Lema e Andrés Mourelle 

O pasado 27 de marzo de 2019, na facultade de Ciencias da Educación do campus de 

Elviña da Universidade da Coruña, asistimos a unha xornada de 

prevención e sensibilización contra a violencia  

sexual na mocidade.  

Os alumnos e alumnas de 4 da ESO, 1º de Bacharelato e a maioría dos de 2º de  
bacharelato asistimos a tres charlas sobre temáticas como a prostitución, as novas 

masculinidades e a pornografía. 

Parécenos moi importante ir a este tipo de charlas xa que son temas dos que non te-

mos moita información. 



 

O grupo de teatro do instituto, "Teatrófilas", formado  

por 11 alumnos e alumnas do centro, representou  a obra “Taberna sen dono” de  

Varela Buxán. O teatro de Varela Buxán era un teatro ruralista, ao gusto do emigrante 

galego daquela época, mais que tamén recollía os problemas de Galiza.  

En “Taberna sen dono”,  Manuel é o dono da taberna da aldea. Home de bo corazón, fía 
a todo o mundo ata o extremo de que, angustiado polas débedas, pensa en mandar á 

súa única filla polos camiños da emigración. Un día entran uns vaqueiros na taberna e 

para non pagar arman un balbordo no que morre unha irmá de Manuel. Unida a  

veciñanza, xuntan cartos para axudar a erguer a taberna e ao remate todo se  
soluciona. 

Reparto: Mélodi Lema Martínez, Teresa Cousillas Lema, Jorge Rial Fondo, Sarai Rial 

Suárez, Miriam Romero Pardiñas, Alicia Rama Castro, Noa Lema Rial, Raúl Vázquez 

Roel, Noa Romero Rama, Lucas rama Camino e Manuel Rodríguez Rojo. Son e  
Iluminación: Marika Yang. Dirección: Ricardo Vigueret. 



 

O alumno de 1º da ESO Yago Regueira Bugallo vén de gañar o primeiro premio do 

Concurso de contos para nenos e nenas 2019 convocado pola Agrupación Cultural 

O Facho da Coruña, co relato “A loita pola felicidade”.  

E outro ano máis, o Maximino Romero de Lema gaña un premio na Feira Matemática, 

esta vez foi para Ana García Martinez de Primeiro de Bacharelato 

PARABÉNS 

... e desde este 

ano, a nosa aula de 
música leva o  

nome dun grande  
acordeonista,  

Pazos de Merexo. 


