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Se ano e medio atrás alguén nos dixera que
viviríamos unha pandemia mundial, e que a
poboación ía ter que estar confinada nos
seus domicilios, saíndo só o esencial para
evitar os contaxios e o colapso sanitario,
probablemente pensaríamos que como
argumento da nova película de Steven
Spielberg estaba ben. Pero non… . . foi a
realidade, foi un mal soño, un pesadelo do
que estamos a espertar. Un tempo no que
nos tivemos que reinventar como docentes.

Comezamos o curso con inquedanza e crendo que en menos dun mes todos estaríamos de
volta nas nosas casas, pero. . . . . . aquí estamos! Un curso duro: distancias de seguridade, máscaras,
protocolos, emocións tocadas. . . . . . Somos uns campións!!
Nosoutras rematamos a nosa andadura como Equipo Directivo, e non nos tocaron tempos
doados, non había pandemia no horizonte cando nos nomearon. Agora que toca facer balance, a
pesar das sombras que nos acompañaron, temos un sorriso polo vivido. Moitas son as palabras que
poderíamos empregar, pero a primeira que nos nace é Grazas!!
Aos nosos compañeiros, profesores e persoal do centro: grazas porque nos sentimos apoiadas
e amparadas, e cando os ventos viñeron en contra, remamos todos xuntos para saír da tormenta.
Houbo varios momentos moi duros nestes tres cursos, e vós nos acompañastes sempre, con traballo,
con ilusión, con esforzo, con moitas ganas de facer do Carrasco un centro máis amable. Con
compañeiros e compañeiras coma vós, un embarcaría ao fin do mundo!
Ao alumnado polo seu esforzo. Tras o confinamento tocou adaptarse de novo a vivir ao son do
timbre, ben, de música no noso caso, e ao ritmo de seis ou sete clases diarias. E non só iso,
adaptástesvos á situación imposible na que nos deixou a pandemia: entra pola porta correcta, camiña
en ringleira polo corredor, non te levantes, non te movas, non te achegues, non xogues co balón, non
prestes cousas, non baixes a máscara. . . . Grazas pola vosa paciencia, sabemos que o que se vos pediu
foi titánico.
Ás familias polo seu apoio. Nestes tres anos houbo moitas circunstancias duras, e este último
dificultouse porque case todo foi telefónico, telemático, á distancia. Dámosvos as grazas polo voso
compromiso coa aprendizaxe dos vosos fillos e fillas, pola vosa comprensión e o voso respecto incluso
cando non compartimos criterios ou cando nos equivocamos. Grazas por participar na vida do centro,
que este ano foi moi limitada. Esperamos que a normalidade chegue para volver a presencialidade e
para volver a invitarvos a festivais e eventos.
Dúas de nós marchamos, e tamén marcha Rita, a quen lle desexamos moita sorte na súa nova
andaina. Despedímonos coa ilusión de comezar algo novo, pero coa certeza de que non esqueceremos
a nosa etapa no Carrasco. Tranquilos, non imos moi lonxe!
Igual que os nosos graduados de cuarto curso. A vosa etapa no nosos centro remata agora
pero comeza unha nova e ilusionante onde poder crecer! Desexámosvos todo o mellor na vosa nova
viaxe! Pero. . . . nunca esquezades o Carrasco! Nós, dende logo, non o imos facer. Vós xa sodes parte
da historia deste centro.
Carmen, Carmiña e Seila
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ENTREVISTAMOS AO EQUIPO DIRECTIVO
Por Celia Álvarez e Sabela Cosque, 3ºB

Para esta entrevista falamos con Seila Acuña a
directora; Carmiña de las Casas, a xefa de
estudos e Carmen Gonzalez, a secretaria.

• En que consisten e que características
require cada un dos vosos postos?
(Carmiña) Eu teño que organizar a
confección dos horarios tanto do alumnado
como do profesorado, que se recollan todos os
requisitos, como por exemplo, se hai nenos que
necesitan apoio, reforzo… Ademais disto, son a
encargada de vixiar que a convivencia no centro
sexa positiva, cando hai faltas de orde falar cos
alumnos e as familias para buscar solucións…
(Seila) eu son a máxima representante do
centro cando vou ás institucións e viceversa,
dirixo todos os órganos de goberno do centro,
ademais delego todo o que é docente na
xefatura de estudios e o non docente en
secretaría.
(Carmen) A miña tarefa é un pouco
polivalente, hai unha parte que é de rexistro de
actas, e por outro lado xestiono a economía do
centro, rexistro facturas, fago pagos e creo
orzamentos sempre contando co visto bo da
directora.
• É difícil asumir estes postos? Requiren
moito tempo?
(Seila) Sí, é difícil asumilos, porque nós
somos docentes e estamos formados para selo e
de repente fas funcións de xestión e
administración das que tes que poñerte ao día. É

unha responsabilidade que costa e que require o
seu tempo.
(Carmiña) Efectivamente, é complicado
porque tes a responsabilidade de que o centro
funcione, que haxa un clima positivo de traballo
e convivencia, e de que todos estean a gusto,
dende os profesores, os alumnos ou as familias. É
certo que leva moito tempo e dedicación, pero
se o fas con ganas e con cariño, todo acaba por
facerse.
(Carmen) Eu non teño as mesmas
responsabilidades que teñen elas polo que en
principio é máis doado. Aínda que estiven
dedicándolle moito tempo e responsabilidade,
sobre todo o ano pasado, que o meu traballo
baixou moitísimo pola pandemia. Pero en todo
caso require unha gran atención e dedicación.

Como foi a vosa experiencia ocupando
este posto?

•

(Seila) A verdade tivo as súas luces e
sombras. Por un lado é unha oportunidade para
aprender, ademais eu antes de ser directora fun
secretaria e aprendín moitísimas cousas,
laboralmente asumín compromisos que non
tivera imaxinado, aprendín como se organiza un
centro, a elaborar horarios… e con sombras
porque houbo momentos moi difíciles e porque
nos tocou a situación da pandemia que foi un
comezar de cero con toda a organización e
xestión do centro.
(Carmiña) Eu creo que ao final, como di
Seila, todo ten as súas luces e sombras, pero é
unha experiencia e sempre hai que quedarse
coa parte positiva delas porque todas nos fan
crecer. As cousas que fas ben fante sentir
satisfeito e daquelas cousas nas que erras ou que
non saíron tan ben como esperabas, pois non
pasa nada, dos erros se aprende, non nacemos
aprendidos e nós principalmente somos
docentes que cambiamos de repente para ser
ao mesmo tempo cargos directivos.
(Carmen) Eu concordo co que dixeron
Carmiña e Seila, eu levo unha gran aprendizaxe
non só a nivel do que son o desenvolvemento
das miñas tarefas, se non a convivencia coas
miña compañeiras dentro do equipo directivo,
ensínate cada día máis a respectar o que é
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instituto como institución.

•
Antes de ser elixidas para este traballo,
vós queriades encargarvos diso?
(Carmiña) No meu caso non foi algo
voluntario, aínda así estou moi contenta,
encántanme as matemáticas e o trato co
alumnado polo que eu si podería prescindir e
non asumir esa responsabilidade de ter que
dirixir. Este é un centro pequeno e alguén ten
que asumir esa responsabilidade. Aparte, non
sempre estará esa persoa e é bo que se rote,
que nalgún momento vivamos a experiencia e
que esa responsabilidade sexa compartida.
(Seila) Como ben dixo Carmiña, nós non
nos presentamos voluntarias para o equipo
directivo pero unha das nosa funcións é asumir
as direccións que nos asignaron e fomos
aprendendo. Agora, doume conta de que é bo
que diferentes profesores adquiran diferentes
cargos porque isto fai que cambie totalmente a
tua percepción do centro e de como funciona.
(Carmen) Eu de entrada non o
plantexaba, pero ao final acabei animándome
para así formar parte da dirección. E, a verdade
é que foi unha experiencia moi positiva e creo
que todo o profesorado debería de pasar por
isto ` para poñerlle un valor.
•
Cómo
nomearon?

vos

sentistes

cando

vos

(Seila) Eu vou dicir abrumada, pero eu
tiven a sorte cando me nomearon a min
directora e me dixeron que formara o meu
equipo directivo, tiven sorte de que elas
aceptaran formar parte do equipo comigo e
non saben ata que punto estou agradecida de
que me dixeran que si, e sinto case de que me
salvastes a vida.
(Carmiña) Pois no meu caso foi unha
mestura de sensacións, nun principio non o tiña
pensado, Seila propuxérame coller o cargo e ao
final dixen, si ela mo propón hai que dicir que si,
porque o centro ten que saír para adiante, ten
que ter un equipo directivo. Despois había
inquedanzas porque non sabes se estás facendo
o correcto.
Había esa parte de nervios, esa outra de serei
capaz e outra de ilusión e ganas de probar algo
novo e facelo o mellor que sei.
(Carmen) Pois eu o collín con ganas, con
ilusión, ben é certo que eu teño menos
responsabilidade que elas, entón collino con

ganas de aprender e vivir novas experiencias, saír
da rutina da docencia que a tiña xa controlada
e intentar medrar e eu creo que o conseguimos
e que foi unha experiencia positiva.

Cales eran as vosas expectativas sobre
ocupar este posto? Cambiaron a mellor ou a
peor?

•

(Seila) Teño que dicir que a situación da
pandemia nos impediu facer cousas que
queríamos facer. Tanto no ano pasado que
tiñamos a todo o alumando confinado como
neste con todas as medidas. Neste caso eu creo
que a experiencia ía ser máis bonita do que é,
xa que tiñamos proxectos para cambiar o centro
que non puidemos tocar porque tivemos que
cumprir as medidas da Consellería.
(Carmiña) Igual que Seila, había
expectativas que non se cumpriron por factores
externos a nós que nos impediron facer as
cousas que queriamos. Vivimos un momento
histórico por mor da pandemia e tivemos que
cambiar a un ensino telemático sen estar
preparados para iso. Este curso o comezamos
con medo porque pensabamos que nos ían
mandar confinados outra vez, pero por sorte as
medidas estaban ben organizadas e fomos indo.
(Carmen) Eu non contaba con que ao
coller o cargo ía ter que facer os suministros polo
protocolo ao centro. Isto engadiu unha tarefa
máis e cambiou o que eu tiña pensado.
•
Foi difícil conciliar os vosos cargos con
dar as clases?
(Carmiña) Para min si, a xefatura de
estudos leva moito traballo e para podela
asumir, dou moi poucas horas de clase, e a
sensación que me da e que dedícolle do meu
tempo un 80% a levar o centro e só un 20% en
dar clases e xérame un cargo de conciencia.
As veces pásame que estás en clase e ocorre un
problema maior e tes que deixar de lado a parte
docente para solucionalo.
(Seila) Si, eu penso igual, ademais tes a
cabeza noutra cousa, estás todo o día pensando
o que hai que facer e dás as clases ben pero
non é o mesmo.
(Carmen) No meu caso a incidencia na
parte docente é menor, pero si é verdade que
teño chegado algún momento que teño que
parar a clase e centrarme, que teño que facer
agora?, porque veño coa cabeza noutras
cuestións, niso si me afectou, na falta de
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concentración, pero no resto non.
•

Gustouvos a experiencia? Repetiriades?

(Carmiña) A min gustoume a experiencia
a pesar de todo. Repetiría, pero non agora,
despois de 3 anos volcada e traballando horas,
non só desde aquí se non o meu tempo libre,
necesito descansar e desconectar da dirección
do centro. Agora mesmo estou nese momento
no que penso que a experiencia foi positiva pero
necesito centrarme na parte docente, aínda así,
non descarto que no futuro chegue a volver a
formar parte do equipo directivo.
-(Seila) Eu penso como Carmiña, vou dicir que a
valoro positivamente, como falabamos antes,
coas súas luces e sombras pero levo 6 anos en
equipos directivos e agora mesmo necesito
descansar.
-(Carmen) Para min foi unha experiencia
construtiva, eu sempre fago unha lectura positiva
de calquera experiencia e de cara ao futuro
non sei que pasará, dependerá das
circunstancias, pero non o descarto xa que a
min me gusta vivir novas experiencias.
•

Que proxecto tedes para o novo curso?

(Seila) Eu para o ano marcho para o
instituto do … . . para o María Soliño, que hai un
bacharelato de arte, e a verdade é que estou
moi emocionada porque hai máis de 15 anos
que non dou clase nun bacharelato.
(Carmen) Eu marcho para un instituto de
Moaña, no que tamén hai bacharelato polo que
será un novo reto para min e unha nova
experiencia que me motiva para seguir
traballando.
(Carmiña) Eu non vou ter un cambio tan
drástico como as miñas compañeiras xa que eu
quedo aquí. Simplemente para o ano serei só
docente pero estarei cos brazos abertos para
axudar ao equipo directivo tanto como poida.

Hai algún motivo concreto polo que
cambiedes de centro?

•

(Seila) Eu sempre quixen dar clase nun
bacharelato de artes, é por iso.
(Carmen) Eu sentía a necesidade de
cambiar de concello, de traballar onde non vivo
e vir de traballar, chegar a casa e desconectar.
Por outra parte apetecíame dar clase nun
instituto máis grande.

2020 - 2021

•
Como foi para vos adaptarse a nova
realidade do novo curso nas circunstancias
especiais da pandemia?
(Seila) Nisto non vou dicir luces e sombras,
aquí foron todo sombras.
Era moi difícil seguir as instrucións da Consellería
que cambiaban seguido, e foi moi duro sobre
todo o mes de setembro, xa que aumentou o
espazo entre persoas e todos os cálculos os
tivemos que refacelos en moi pouco tempo.
Ademais montamos un sistema de clases a
distancia por si confinaban aulas enteiras, que
por sorte, non o tivemos que usar.
- (Carmiña) Foi moi complicado e canso xa que
esixe moitas horas de traballo.
O máis confuso foi cando, o ano pasado,
estabamos todos nas casas con esa sensación
de incerteza e tes que aprender a levar o centro
dende casa, eran moitas horas seguidas de
traballo.
-(Carmen) Eu engado o feito de que en verán
non desconectamos o 100%, e iso supuxo que
empezamos moi cansas. O cansazo se
agudizou ao longo dos meses, pero o
conseguimos e o superamos.

Houbo moitos problemas co alumnado
este último curso no sentido de expulsións,
sancións … ? Hai algunha diferencia con
respecto a cursos anteriores? A que creedes
que se debe.
•

(Carmiña) Recordo un profe que ao
principio do ano me dixo que a convivencia ía
ser fluída polas medidas que minimizarían os
problemas de convivencia. Pero non, non foi o
caso. Non é que haxa algo moi diferente aos
anos pasados pero non respondía a que
pensabamos que ía ser un ano máis tranquilo. O
que pasou é que ao alumnado xa lle costaba
seguir as normas que había antes e este ano
estas acrecentáronse e non permiten socializar
como nós queriamos que fose.

Moitas grazas por contestar a esta
entrevista. Dende A Gaivota desexámosvos o
mellor no futuro, sexa nos novos centros ou no
Carrasco. Grazas tamén por ese silencioso
traballo que permite que o Carrasco medre, e
que os que estamos neste instituto sintamos
como noso todo o que vivimos aquí. Parabéns
polo voso traballo. Ata sempre.
•
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DESDE A CHEMINEA

As gaivotas non sabemos levar unha máscara na boca, non estamos feitas para observar dende o alto como
unha pandemia vai e vén, enchendo de desacougo e dúbidas os corazóns da xente. Dende a cheminea temos os priviliexio
de mirar máis alto, e podemos, acaso, ser optimistas un pouquiño antes ca os humanos, pero tamén percibimos os
temporais e as nubes negras con anticipación. Os tempos son convulsos alá embaixo, onde camiña a rapazada do
Carrasco e os grandes que avanzan ao seu par, mais pouco a pouco imos recuperando as parcelas nas que nos gustaba
vivir, os tempos aos que estabamos acostumados, e unha realidade máis necesaria. Volven as despedidas xa que
algunhas profes marchan a novos destinos, e moitos alumnos e alumnas dan ese paso definitivo cara ao bacharelato e a
outras metas imprescindibles. Pero o que adoitaba ser festa e celebración ten que ser comedido, sen saltarse os
protocolos, con moderación sanitaria, case cirúrxica, moi virtual. Aínda sendo motivo de alegría, vén descafeinada e nos
recordos será non enteiramente luminosa, senón un pouquiño sombría, ata melancólica.
A luz veu de América ese ano, e ten nome de varón, Russell, auténtica estrela entre o mundo carrasquil.
Grandes e pequenos fomos conquistados por esta persoa xenerosa e
motivadora, traballadora ata a saciedade e humilde na súa esencia, que foi
quen de entrar nas nosas vidas de xeito sixiloso para quedarse para sempre.
Mágoa para nós que teña tan efímera presenza no instituto, pero será longa
na nosa vida. Chegou nos tempos difíciles, apenas puido viaxar por Galicia,
España ou Europa, pero adaptouse mimeticamente ao noso sentir, e de seguro
que é un galego de pro, o mellor embaixador que poderemos ter ao outro lado
do Atlántico.
Desde a cheminea vense cambios no horizonte. Vense cambios nas
persoas, vense cambios nas normas e protocolos, nos que nacen medio mortos
(as reformas e contrarreformas das nosas leis educativas), e tamén os imos ver
nos hábitos que fomos adquirindo neste último ano e medio. Volveremos a ser máis en cada aula, volveremos a ser
menos profesorado, volveremos xogar nos patios mesturados, sen cotos, e moi probablemente poderemos vivir sen a
máscara tapando o sorriso. Precisamos recuperar os sorrisos para iluminar o futuro, e darlle forma aos nosos soños.
Levaranos un tempo, non o esquezamos, pero imos ser capaces de volver a vista atrás para lembrar os tempos escuros
como unha lección de vida, onde todos gañamos e perdemos algo, pero onde aprendimos a ler nas miradas a ilusión e as
gañas de salir cara adiante. Non pode ser doutro xeito.
7
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PROGRAMANDO
NA RADIO LABIRINTO.

A nosa radio escolar - RADIO LABIRINTO - estivo moi activa neste curso,
tanto nas emisións en directo como na elaboración de programas que foron
despois postos a disposición dos oíntes a través da plataforma Ivoox.
A continuación incluímos unha pequena escolma dalgún dos programas de
maior éxito. Lembrade que podedes acceder a todas as producións de
Radio Labirinto nas canles habituais, mesmo ás dos cursos anteriores!

Como xa sabedes ben, este ano o día das Letras Galegas está dedicado a esta
poeta. Por razóns especiais, hai un vencello singular desta autora co noso
instituto. O recuncho de Radio Labirinto para as historias fermosas non
podía deixar pasar por alto esta circunstancia, e quere deixarvos nas
seguintes liñas, unhas pinceladas sobre como fixeron nosa, unha vez máis, a
Xela Arias.
A POESÍA DE XELA ARIAS

O legado poético de Xela Arias está conformado por catro libros publicados entre 1986 e 2003.
Para entendermos a súa obra, deberemos ter en conta, por unha banda, a renovación do discurso
poético que se deu a partir da década dos oitenta, e, por outra banda, a proliferación dos discursos
do feminismo.
Nos seus poemas atopamos, entre os temas principais, o amor, mais un amor tanto sexual coma
sentimental; a alienación do individuo pola sociedade; e a morte e a insignificancia da existencia
humana.
“Poesía de muller” é a corrente á que adoita adscribirse a Xela Arias. Moitos temas e
características formais das poetas da década de 1990 xa aparecen nos primeiros poemas de Xela
publicados na década anterior; Xela vai ser, pois, a
precursora do boom literario feminino que se dá na
poesía galega na década de 1990.

Biografía:

Xela Arias naceu en Sarria no ano 1962 e morreu,
dun problema de corazón, en Vigo en 2003, con só 41
anos. Licenciada en Filoloxía Hispánica, pasou a
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maior parte da súa vida en Vigo, onde chegou a ser un referente do mundo editorial e da poesía de
muller. En 1980 fundouse a editorial Xerais, onde traballou como correctora e asesora lingüística
durante dez anos. Traduciu ao galego numerosas obras e foi premio de tradución Ramón
Cabanillas. Colaborou en diversas publicacións e recitais poéticos. Nos últimos anos da súa vida,
foi profesora de Lingua castelá e literatura en diversos institutos. O derradeiro no que traballou foi
precisamente o noso, o IES Monte
Carrasco.

Obras:

Deuse a coñecer en 1986 con Denuncia
do equilibrio, finalista do Premio
Losada Diéguez. Tamén foi finalista do
Premio Esquío con Lili sen pistolas.
En 1990 publicou Tigres coma
cabalos, obra de grande repercusión en que se mesturan poemas e espidos da autora. O libro
transmítenos unha mensaxe a prol da sinceridade e da procura dos sentimentos máis básicos.
Posteriormente publicou Darío a diario, en 1996, e Intempériome, en 2003, xusto antes
de morrer. Ademais, participou en libros colectivos como Palabra de muller ou o libro-CD
Daquelas que cantan. Rosalía na palabra de once poetas galegas. A súa Poesía
reunida publicouse non ano 2018 e ao ano seguinte a plataforma de crítica literaria A Sega,
dedicoulle o Día das Galegas nas Letras.

SELECCIÓN DE VERSOS BREVES DE XELA ARIAS (para podcast)

de Jesús Expósito Rabadán, Xela Arias: verso desnudo (www.acalexandreboveda.gal)

¿e o mar?
¿onde deixa-lo mar inchado salgadas algas fíos fibras
espada en man e a batalla? Só serán prados secos derruídos
erro tras erro a navalla preparada
Vencen cabalos alaranxados os rebumbios das frases
Cortadas
Un reloxio na cadeira pousado tronza en tres
A noite, unha fráxil liorta de escualos.
Déixome regresar coma a gata á túa boca e apouséntome nela,
Non querería caer de ti.
9
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A auga do mar cando me afoga
son brazos de rúas que cruzan cidades.
Xa non teño fala.
Despois de recorta-los verbos quedei sen língua
Á que atender
O meu mito de utopías e algunha cara quizais mentira
Prefiro ó teu deserto de estúpidas
Belezas
O teu coche consome quilómetros de asfalto sen querer
Ata che tremeren os pés e brazos como carburador en marcha.
Realízate
no traballo
e acouga
a intención
da sabotaxe.
Pois a relixión destroza
Principio preciso e libertario.
Me
Diocratízaste
Me
É que teño o corazón de auga derretida desbordando
e veñen as augas zoando como corsarios
dos mares da palabra.
Eran cabalos desbocados pola praia
cabalos
desbocados
polas praias
da cidade
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Para celebrar o 8 de marzo, respostamos a unha proposta do Concello de Cangas
para traballar a biografía dunha muller relevante na nosa contorna e poñela en valor. Dende
o Equipo de Dinamización Lingüística, a biblioteca, o departamento de orientación, as
titorías e a Radio Labirinto puxémonos a crear este programa que agora vos presentamos. . .
O alumnado de terceiro levou a voz cantante! E tamén poderiamos bailar! A nosa elixida:
Belén Guimeráns.

Belén é unha muller de Darbo que desde
ben pequena interesouse moito polo baile.
Quixo recuperar a danza de Darbo, para isto tivo
que compaxinar a súa vida familiar e o seu
traballo con esta tarefa, facendo grandes
sacrificios.
A súa viaxe comezou na Coruña, onde ela
e “Lembranzas da Ría” coñeceron a Antonia
Martínez, a muller que tiña recollida a danza e a
música.
Ao regresaren, recuperaron dos veciños de Darbo a vestimenta e do Cancionerio de Casto
Sampedro e Folgar máis información.
Ao comezo non recibiron moito apoio por parte dos homes, que consideraban a Danza cousa de
mulleres. Ademais tiveron maior soporte da xente de fóra que da súa parroquia de Darbo.
A pesar das dificultades non se deu por vencida e despois de 31 anos loitando deulle o relevo á
seguinte xeración á que anima a manter esta tradición que tanto lle custou recuperar.
Desde o IES Monte Carrasco convidámosvos a conservar o noso patrimonio.
VINDE BAILAR!!!
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Entrevista feita a Belén Guimeráns por parte do alumnado de 3º de ESO do IES Monte
Carrasco. Marzo de 2021

Comecei a bailar desde pequena no cole de San
Roque. Máis tarde entereime de que formaran un grupo
de baile folclórico en Aldán e uninme a eles. Resultou ser
a Asociación Lembranzas da Ría nos seus comezos
(1986). Entre os integrantes estaban José Menduíña,
Marga, Manolo, Cesáreo.
No ano seguinte (1987) a asociación decidiu
recuperar a danza de Darbo a través dunha muller da
Coruña que tiña recollido a Danza e a música (pasos,
movemento, vestiario...). José Menduíña, como director
do grupo promoveu a iniciativa, pero só Rocío e máis eu
eramos de Darbo. Despois fomos pola parroquia a falar coa xente maior para ver
que lembraban da Danza. Preguntamos ao “Canario” e ao “Milhomes”. Dixéronnos
que se bailaban con castañolas, e que os gorros facíanse con flores que se apañaban
do monte. A xente bailaba como se fora unha promesa e pedían xoias polas casas
que levaban prestadas. Os homes facíanse un burato para poñer os pendentes só
para bailar a danza. “Milhomes” tiña fotos do baile de carnaval dos anos 50 e 60. A
vestimenta das fotos era moi similar á da danza. A danza deixouse de bailar
durante arredor de 30 anos pero non nos dixeron o motivo polo que parou.
Ao principio non tivemos moito apoio. Houbo moitos problemas para
conseguir que bailasen homes. Publicamos carteis pedindo homes para a danza
(mulleres sobraron sempre). Había que acudir á xente de fóra da parroquia, sobre
todo ao principio.
Nunca pensei en abandonar, pero estaba cansa despois de 31 anos levando o cargo
de ensaiar e dirixir a danza, e pensaba que debía ter un relevo. Xusto despois tiven
un cancro de mama e xa tiven que deixalo definitivamente. Houbo moita xente que
estivo axudando e colaborando, pero nos últimos anos é só xente maior. Hai pouca
rapazada.
Tiña que buscar á xente, saír de traballar ás 8 da tarde de Vigo, estar nos
ensaios ás 8:30 e sacrificar moito, especialmente durante o mes antes da danza.
Teño estado ensinándolle a algúns bailadores individualmente para que puidesen
seguir o ritmo dos ensaios porque non tiñan coñecementos de baile galego. O día
de Darbo sempre andaba a correr e non podía desfrutar da familia nin da festa
como me gustaría. Os primeiros anos iamos polas casas a pedir flores e despois
xuntabámonos na casa de Camilo e faciamos os gorros, cada un á súa maneira.
Pídolle á xente nova que se anime a bailar a danza. Ou tamén a tocar a gaita
ou o tambor. Podedes probar, o gusto descúbrese probando. Oxalá que mire a
algúns de vós bailar a danza algún día. É unha danza relixiosa pero non é preciso
ser crente. Mesmo así, para min bailarlle á Virxe é emocionante.
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Certame de cartas de amor...

Alá polo mes de febreiro, na celebración dos namorados, convocamos un
certame de cartas de amor da man do Departamento de Lingua Galega e do
Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Da selección de cartas mellor
escritas, unha delas participou no concurso que o Concello de Cangas convocou
coa mesma finalidade, onde resultou gañadora na categoría correspondente.
Velaí algunhas destas fermosas misivas para goce daqueles que saiban
apreciar a forza que a literatura pode imprimir nas nosas vidas.
Para a miña querida:
Carballo. Oito letras que, xuntas, forman unha
palabra. Si, unha simple palabra. Pero, por que
carballo? Ti halo saber, verdade? Aquela
asombrosa árbore coas súas frondosas pólas, que
daban unha sombra tan pracenteira nos cálidos
días de verán. Alí foi onde te coñecín, lembras?
Estou seguro de que te acordas de min, de como te
mirei aquela primeira vez, porque eu si te recordo.
Lembro que levabas o cabelo solto, como se fose
unha fervenza de cor caoba que escorregaba polos
teus ombreiros ata case a metade das costas.
Estabas lendo, sentada coma os indios e co pelo por diante dos ollos. Si, levabas… unha camisola branca e uns
pantalóns vaqueiros. Quedei pampo ao verte. Por un intre fiquei alí, quedo, preguntándome que facía unha nena
lendo soa naquela calorosa tarde de verán e non estando na praia coas súas amigas. Entón, levantaches a vista e
sorriches, aquel fermoso sorriso que fixo que arrubiaras, coma min. Acerqueime e sentei ao teu carón. Miráchesme
cos teus enormes ollos da cor do mel, enmarcados por aquelas escuras e poboadas cellas. Despois diso, fomos amigos.
Sempre nos xuntabamos no mesmo sitio, debaixo do carballo. Xogabamos, liamos e riamos. Endexamais pensei que
a nosa relación chegase a ser tan longa, dende aquela primeira vez pasaron xa tantos anos… Lembro cando nese
mesmo sitio, debaixo do carballo, che pedín matrimonio. Ou cando naceu a nosa primeira filla, a fermosa Dulcinea,
ou o segundo, o pequeno e valente Atreyu. Recordas como choraron os dous no seu primeiro día de escola? E cando os
levamos a coñecer a Bárbol, que foi o nome que lle quixeches poñer ao carballo por unha personaxe do Señor dos
Aneis.
Ogallá, ogallá te acordaras de todo, de todas as nosas vivencias, pero, podes estar tranquila, eu lembrareinas por ti e
seguireichas recordando tantas veces como o precises, aínda que xa non recordes nin o teu fermoso nome, Xulieta, por
causa desa terrible enfermidade.
Con cariño,
o teu querido Romeo.
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Como azucre no café, por Alexandra Carrizo, 3ºA
Lembranzas, que recordos !
Os meus ollos ilumináronse cando vin o teu
barco. A miña cara brillou coma nunca e os meus ollos
acuosos te recibiron. Enchíchesme de guerras e de
loitas que arranxabamos entre abrazos e bágoas.
Sentinme tan a salvo, nas túas pernas, nos teus
brazos, nas costas.
Camiñei descalza enriba de alfinetes e aínda xurei que
estaba a piques de tocar o ceo con cada un dos teus
sorrisos, ata que te afastaches e afundiches nese mar.
Pasaron días, semanas, meses ata que volvín acariciar
a túa dura barba. Acabamos en anacos, non sabías o
que querías. Por que me enchiches de emocións,
sentimentos e ilusións se despois fun o azucre do teu
café.
Sempre fuches o meu primeiro prato e creo que ao
final nunca chegamos a tocar terra entre tanto mar.

Con esta carta, a súa autora, Iria Rodal, de 3ºB, participou e
gañou no Concurso de Cartas de Amor que organizou o Concello
de Cangas, na categoría de menores de 18 anos.
“HAI AMORES TAN FERMOSOS QUE
XUSTIFICANTODAS AS TOLEMIAS QUE FANCOMETER”
Plutarco.
Meu querido Anxo:
Supoño que neste intre estarás totalmente abraiado e desconcertado ó recibir esta carta. Quero que
saibas que para min, non é sinxelo, pero considero que é unha fermosa forma de expresar os meus
sentimentos, xa que facelo directamente e cara a cara sería case imposible.
Lembro perfectamente aquel día. Era 16 de setembro de 2019, e comezabamos o instituto despois
das vacacións do verán. Atopabamonos na parada do autobús todos os antigos compañeiros de clase,
a ledicia amosábase nas nosas facianas. E nese intre apareciches ti. Parecía que o tempo se detivese,
mentres camiñabas cara a parada onde eu me atopaba. Levabas uns pantalóns vaqueiros azuis que
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ían acorde cos teus fermosos ollos e un moderno suadoiro de cor vermella . O teu cabelo loiro e
ondulado chamoume poderosamente a atención. Nunca antes te vira. Deime conta de que eras novo
no instituto. Quedei asombrada, sen poder falar. A miña respiración acelerouse, e o meu corazón
latexou insistentemente sen poder controlalo. Nunca antes eu experimentara unha sensación tan
incrible coma esa. Dende ese día desexaba atoparte cada mañá na parada do autobús, no recreo, en
cada recanto do mundo... Espertaba emocionada por voltar verte. Era o momento máis especial do
día. Por varias veces non puiden evitalo e quedei absorta mirando para ti, ata que te decatabas e
rapidamente cambiaba a dirección da miña mirada. Podería quedar así todo o día, e non me
cansaría.
Síntome moi insegura de falar contigo. Ás veces pregúntome:
Gustareille? Serei o suficientemente fermosa para el? Gustaralle o meu vestido?
O xoves pasado chovía moitísimo e, coma sempre, eu estaba ilusionada de voltar verte. As miñas
pernas tremían ó acercarme a ti e, de súpeto, esvarei, caíndo ó chan coa carpeta chea de apuntes. E
pensei:
Terra, trágame!!!
As miñas amigas rían sen parar. Ninguén me daba unha man para poder levantarme. Estaba coas
fazulas ruborizadas, sen saber como saír desa vergoñenta situación. Nese intre, sentín as túas quentes
mans que me levantan o queixo, e da maneira máis doce apartáchesme o cabelo de diante dos ollos
cun sorriso. Quedei pasmada coma unha tonta e coa forza dun deus axudáchesme a erguerme do
chan.
Dende entón non paro de pensar en ti. Non podo evitalo. Inundas os meus pensamentos. Xa non
quero ter estes sentimentos agochados por máis tempo no meu corazón, e quero transmitircho.
Busca a miña mirada cada mañá, seguro que a atoparás entre a xente. Agardarei pola túa.
Un bico:
A túa admiradora secreta.
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Esta carta foi escrita por Sabela Nores, de 3º C

2020 - 2021

Estimada avoa:
A verdade é que non sei por onde comezar a escribirche. Xa sei que tardei bastante
tempo, pero non atopaba o momento para sentar no meu novo escritorio e poñerme a pensar
e a reflexionar sobre todo este mes. Xa levamos un mes no Reino Unido e as cousas están
sendo máis diferentes do que pensaba. No tema do idioma é certo que ao chegar tiña un
pouco de medo, pero deféndome bastante ben. A María non lle custou nada o tema do inglés,
porque, como xa sabes, a túa neta maior é incrible coas linguas. A min sempre se me deron
ben os deportes e as ciencias, pero é que María chegou ao instituto e xa parecía unha inglesa.
Falando do instituto, como xa sabes, eu comecei terceiro e María, cuarto. Neste, a verdade é
que non temos ningún problema, vainos moi ben nas clases. De feito, na miña clase estamos
dando cousas que eu xa vira o ano pasado. Sabes que temos como obrigatoria a clase de
español? Pois témola e a mestra é estúpida, nin sequera sabe falar ben. O primeiro día que
fun á clase intentei explicarlle en inglés que non debería estar na clase e obrigoume a
presentarme en español e díxome que se non sabía falar que o fixese en inglés. Presenteime
en español e díxenlle que me mudara de España este ano. Pois non vai a parva e dime: “Así
que es de España e, sabes español?” Eu quedei con cara de pánfila pois pensei que o dixera
en broma, pero resultou que mo preguntou de verdade. Así que nas clases de español fago os
deberes doutras materias e estudo para aproveitar o tempo.
No instituto tamén fixemos amigos, eu máis ca María porque xa sabes que é moi
tímida. A miña mellor amiga chámase Charlotte. Como eu era a nova sentouse ao meu lado e
dende esa non paramos de falar. Resulta que temos bastantes cousas en común. Encántame
estar con ela porque non paramos de rir. No meu grupo de amigos tamén están Amber, Amy,
Noah, David e Blake. Este último non me cae moi ben, que digamos, sempre estamos
picándonos e é que o primeiro día de ximnasia fomos xogar ao tenis e eu sorprendinme de
facelo no instituto, porque en España non se fai. Ben, pois el insinuou que, como son
española e muller, non sabería xogar. Os seus amigos, Noah e Blake, riron e opinaron igual e
eu, como ben xa sabes, orgullosa e competitiva, díxenlle que era capaz de gañarlle un punto,
pois levo xogando ao tenis dende os seis anos. Isto último a el non llo dixen, pois insinuou
que non sabía xogar. Gañei o punto, dado que el non se esperaba que xogase ben e, dende
esa, non paramos de discutir entre nós. Con Noah e David lévome ben e é que eles só
actuaron coma idiotas a primeira vez que nos vimos.
Sabes o que máis boto de menos de estar en Galicia? Pois a ti, avoa. Lémbrome de ti á
hora de xantar dos ingleses, pois eles comen á unha e imaxínote discutindo con todos e
dicindo que non son horas e que iso non é
comida de verdade. Boto de menos as túas
croquetas e as túas empanadas. Sabes que aquí
non se comen? Tamén boto de menos os teus
cocidos dos domingos e as túas lentellas, pois
aínda que mamá as faga e estean ricas, non son
coma as túas. É imposíbel e é unha cousa que
nunca entenderei pois a receita é a mesma, pero
é así. Non saben igual. Boto de menos os teus
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cariños e ver contigo a telenovela despois de xantar e conversar acerca do que pasará ou de
actuar coma cotillas ao querer enterarnos de todo. Boto de menos as sobremesas. O de
comezar a comer ás tres e estar sentados na mesa ata as sete falando e xogando ás cartas (ás
cales cando volvamos, pénsote gañar). Aquí a xente levántase ás seis da mañá, comen á unha,
cean ás sete e, como moito, van á cama ás dez. Teñen un horario moi diferente e non me dou
acostumado, sobre todo a cear tan cedo e é que eu non acostumo a cear moito.
Sabes o que máis lles chama a atención aos ingleses dos nosos costumes? O primeiro é
o da sobremesa, pois eles ao rematar de comer enseguida se levantan. Sabes que toman café
antes de comer!!! Outra cousa que lles chama a atención é o de ter dous apelidos. Eles teñen
un, porque a muller, ao casar, cámbiao polo do seu marido (cousa que eu nunca faría porque
para algo teño o meu). Non entenden o dos dous e María e mais eu tivemos que explicárllelo
porque poñían o noso primeiro apelido como o noso segundo nome. Outra cousa que lles
chama a atención é o de saudar con dous bicos a unha persoa. Eles dan unha aperta de
mans.
Quérote moito, avoa, non te olvides, e oxalá veñas visitarnos moi pronto. Dá igual que
no saibas inglés, eu vou contigo a todos
os lados. Ás veces fai falta irnos e estar
lonxe dunha persoa para darnos conta
do importante que é e do que a
queremos na nosa vida. Eu quérote
moito e agradézoche moito todo o que
fixeches por min. Ás veces penso que
non cho dixen o suficiente. Espérote ver
pronto.
A túa neta favorita,
Mencía
Esta é a carta que escribiu Mauro Sotelo, de 3º B

A esa persoa que desexarías que estivese ó teu carón:
Todo cambiou, xa non podo compartir os meus sorrisos contigo, acabáronse as
apertas e esas viaxes en coche cheo de nervios por verte. Esa sensación de liberdade que
tiñamos xuntos, eramos coma dous peixes solitarios no medio dun océano. Dous peixes
felices xuntos, que non lle temían a nada. Digo que eramos, porque chegou un barco que te
pescou e te separou de min. Nadei por todos os océanos buscándote, mais non te atopei.
Agora vou só a dar un paseo pola vila, levo a mascarilla e doulle a man ó aire. Ese
barco, ou virus, que nos separou, converteuse no meu peor pesadelo. Boto de menos
respirar o cheiro do mar na túa compañía. Esas tardes de verán abrazados mirando o solpor na nosa praia favorita, e
boto de menos cando non existía unha fronteira entre os dous.
Xa pasou o Nadal, pero quero pedirlle un favor á vida. Quero que todo volva ser como antes, quero verche a
cara sen ter que imaxinarme a túa expresión agochada detrás da mascarilla, e quero volver escoitar a nosa canción
xuntos. Creo que non pido tanto.
Estráñote.
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Gema Dacosta, de 2º C,
agasállanos con esta misiva...

2020 - 2021

Queridos avós:
O 2020 foi un ano para esquecer, e
a saber como pode vir o 2021... A COVID19 é unha pandemia que estamos sufrindo
e, escasas semanas antes do confinamento
domiciliario, era impensable o dano que
podería ocasionar no noso país. Sen
dúbida, os máis afectados sodes vós, os
avós, que deberiades ser eternos.
Canto vos boto de menos! Podo vervos, pero non podo tocarvos, abrazarvos, bicarvos...
Cantos mimos me destes! Todas as trasnadas que fixemos ás costas dos meus pais... pásanme pola
cabeza nestes momentos. Horas e horas dedicadas ao meu coidado para que os meus pais
puidesen traballar, sempre ledos e contentos e dispostos a todo polos vosos netos, sen pedir nada
a cambio, sacrificando o voso propio tempo libre e os vosos pasatempos en beneficio da miña
felicidade.
Sempre me apoiades en todo o que fago, aínda que ás veces erre nas miñas decisións. Nunca
me xulgades, simplemente me dades a vosa opinión dende a vosa sabedoría e a experiencia que
vos dá a vosa avanzada idade. Sabedes coma ninguén transmitirme o cariño que me tedes e non fai
falta que me digades nada, só pola forma na que me mirades sei canto amor tedes por min. Ás
veces penso na mala sorte que teñen os rapaces que non chegan a coñecer os seus avós. Todo o
mundo debería ter a sorte de vivir a experiencia de gozar do amor puro e incondicional dos avós.
Eu non sería a persoa que son sen vós: a vosa sabedoría, a vosa fortaleza, felicidade, tenrura,
serenidade e amor fanme crecer como persoa. Con vós aprendín valores fundamentais que nunca
esquecerei, a traballar e a loitar polos meus soños e ter sempre presente de onde veño e cales son
as miñas raíces.
Sinto máis por vós que por min isto que estamos a vivir, non mereciades estar pasando por
esta situación. Deberiades estar gozando coa vosa xubilación e facendo todo iso que non
puidestes facer cando tiñades que traballar, e non encerrados na casa por un virus sen poder
divertirvos cos vosos seres queridos.
Non me parece xusto que persoas que sufriron tanto na vida, incluso pasar pola guerra,
teñan que volver pasar unha crise por mor da pandemia. Todos estamos preocupados e
angustiados pensando que isto nunca acabará, pero vós transmitides esa enerxía que nos falta a
moitos de nós e sempre tendo a esperanza de que todo isto rematará, pese a que sodes os máis
prexudicados.
Os avós sodes eses mesmos que teñen debilidade por nós e sentides algo que non é
descritible. Sempre me recibides cos brazos abertos, sexa a hora que sexa; e queredes terme preto
para poder bicarme e abrazarme. Ensinástesme o lado bo e o lado malo da vida. Nestes tempos que
estamos a vivir, tócanos convivir co lado malo e, como facedes vós, teño que velo con optimismo.
A COVID-19 rematará e, unha vez que iso pase, poderemos facer todas as cousas que
hoxe en día non podemos. Mentres tanto, desexo que saibades o moito que vos necesito e vos
quero.
Con amor,
Gema
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Querido Delio:
Non sei se esta carta chegará as túas mans e
tampouco sei se a estará a ler outra persoa ou ti. Se é o
último caso quero contarche moitas cousas e espero
recibir a túa resposta, aínda que só sexa un sinal de que
estás ben, xa que non sabemos nada de ti dende hai
seis meses.
Gustaríame dicirche que todos estamos ben,
pero estaríache mentindo. Hai uns poucos días a nosa
nai desmaiouse pola mañá mentres preparaba a
comida, levárona ao hospital e está ingresada, ningún
médico sabe o que lle pasa e non sabemos se se vai
recuperar. Eu penso que se puxo mal da pena que
sente, porque dende que te fuches á guerra non dorme,
sentíana vagar todas as noites pola casa e rezando na
súa habitación para que sobrevivises.
O noso pai está moi estresado porque pasa todo
o día traballando e polas noites está no hospital.
Mentres tanto, a avoa é a encargada de coidarnos, ela parece ser a única que está ben.
Durante o día, Pablo e mais eu imos ao colexio andando, axudamos na casa e na horta.
Pola noite, deito a Pablo e cántolle unha canción porque, como xa sabes, queimaron todos os
libros e non podemos ler, sorte que de momento podemos ir á escola. Pórtome ben todos os
días e xa non discuto con ninguén, fágono dende que te fuches porque agora eu son a maior e
teño que recoñecer que asumir este papel é difícil.
O outro día fun ao monte a recoller leña e cheguei ata o río no que pescabamos cando
eramos pequenos. Non sei se te lembras, pero alí pasamos a última tarde que estiveches comigo
antes de marchar; aquela tarde onde olvidamos todos os problemas, a guerra, a pobreza, a túa
marcha... mentres nos mollabamos coa auga e comiamos amorodos. Oxalá puideramos voltar a
ese día e ser felices outra vez.
O día no que nos despedimos dixéchesme que fose forte e eu inténtono por ti, como che
prometín, pero non podo aguantar tanto tempo sen saber de ti e sempre acabo chorando en
silencio no medio da escuridade da miña habitación. Bótote moito en falta, estraño todos os
nosos momentos xuntos, incluso as nosas discusións nas comidas.
Dende que marchaches sinto un gran baleiro na casa, dende a ausencia do teu sitio na
mesa ata os teus cadros aínda sen rematar colgados no salón. O que levo peor é non saber
como estás. Sei que intentarán facerche chegar a nosa carta, pero teño medo, medo a que
morreras na guerra só, sen a túa familia. Sei que se estiveses aquí riríaste de min por pensar iso,
pero cada vez que pecho os ollos pola noite venme esa horrible imaxe á cabeza e non podo
evitala.
Teño que confesar que no me tempo libre gústame ir á túa habitación e deitarme na túa
cama, xa que percibo un lixeiro olor que me trae recordos de cando eramos nenos e me
contabas historias antes de durmir e dalgunha maneira síntome máis preto de ti.
Quérote moito e estou desexando que voltes para gastarnos bromas, bañarnos na praia
no verán, bailar baixo a choiva no inverno, xogar coas follas amarelas do outono, tirar flores ao
río e pescar na primavera.
Cóstame moito despedirme de ti e espero de todo corazón que poidas ler esta carta e
que remate pronto a guerra para que poidas regresar connosco.
Unha aperta moi forte,
A túa irmá Genoveva
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Querida eu,
Non falamos dende hai moito tempo, mais quero que lembrarche todo o que amas, o que che fai feliz.
A natureza, e todos os animais que tanto che gustan. Observaríala durante días, gozando de cada
instante. Escoitarías os paxaros cantar pola mañá, as árbores movéndose suavemente co vento e o son da
auga correndo por un río ata o mar.
O inverno, pois a calor no che gusta, sénteste incómoda e angustiada. Os días de choiva non evitan
que esteas feliz no Nadal, por moita auga que caia das nubes.
Debuxar é a túa saída da realidade. Podes crear os mundos que queiras, sentir control sobre o caos. A
única persoa que pode explicar esas fantasías es ti, ti e ninguén máis.
A túa familia. Pode que os odies ás veces, pero no fondo, sempre serán a túa familia e ámalos máis
do que cres.
Por último, a música. A sensación de que alguén che está falando só a ti e a ninguén máis é o que
pode quitarche todos eses pensamentos
escuros, xa non estás soa. É incrible que
alguén que non coñeces, que vive moi
lonxe de ti e non sabe que existes poida
facerte sentir a salvo coa súa voz,
acariciando as teclas dun piano, dando
cunhas baquetas nunha batería ou
rozando as cordas dunha guitarra.
Nunca esquezas todo o que amas.
Un abrazo,
Lucía.
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RUSSELL NICKELS
Carta de despedida...

My name is Russell Nickels, and I have
been the English Language Assistant at IES
Monte Carrasco from February-May 2021. In
this letter, I wanted to talk about my experience
at Monte Carrasco, and in Galicia too.
I am from the United States, specifically
from the state of Oregon. I have never lived
outside of my country, only traveling for small
periods of time. I am very happy that I chose to
come to Galicia. Galicia is a beautiful place, with
very kind and welcoming people. The climate is
actually quite similar to Oregon, and it is very
green like Oregon too. I have really enjoyed
meeting amazing people and learning your
culture. I love all of the many traditions you
have, and it’s amazing to me how proud people
are to be Galician. I think that is very special.
At Monte Carrasco, I have had a
wonderful experience. From my first day at the
school, all of the teachers were very welcoming
and the students were excited and enthusiastic
to learn. I have worked with many amazing
students here, and I’ve been very impressed with
the level of English many students have! I am
particularly proud of the students for giving a
presentation in English in front of the entire
class, which is very difficult and takes a lot of
bravery. I have made memories here at this
school that I will never forget. I hope I have
made at least half of the impact on the students
as they have made on me. I think the part I will
miss the most about being at Monte Carrasco is
the little moments where I walk down the
hallway and hear students say “Hello Russell!”.
Some of the highlights of my time at
Monte Carrasco include singing “Hey Jude” with

the fourth year music class, walking to the
"Balcón do Rei" with the first year students,
listening to the students give presentations
about one state of the United States, and
teaching anatomy to the 3rd and 4th year
students. These are special times that I will
always remember!
I have had the opportunity to work with
some amazing teachers here at Monte Carrasco.
Carmen, Carlos and Ana have all been a joy to
work with. I’ve also enjoyed meeting and having
conversations with the other teachers. They have
even helped me to improve my Spanish, which is
not very good but has gotten a lot better during
my time here!
I am very grateful for my experience here
at Monte Carrasco and in Galicia as a whole. I
am going to miss it here very much, and I know
I will have to come back and visit one day. Thank
you for making my experience here so special.
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RUSSELL NICKELS
Carta de despedida...

Chámome Russell Nickels e fun axudante
lingüístico de inglés no IES Monte Carrasco de
febreiro a maio de 2021. Nesta carta quería falar
da miña experiencia no Monte Carrasco e tamén
en Galicia.
Eu son dos Estados Unidos,
concretamente do estado de Oregón. Nunca
vivín fóra do meu país, só viaxei durante
pequenos períodos de tempo. Estou moi contento
de ter escollido vir a Galicia. Galicia é un lugar
fermoso, con xente moi amable e acolledora. O
clima é realmente similar a Oregon e é moi verde
coma Oregon tamén. Gustoume moito coñecer
xente incrible e aprender a vosa cultura.
Encántame todas as moitas tradicións que tedes
e é sorprendente para min o orgulloso que está a
xente de ser galego. Creo que é moi especial.
En Monte Carrasco tiven unha
experiencia marabillosa. Desde o meu primeiro
día no instituto, todos os profesores foron moi
acolledores e os alumnos estaban entusiasmados
e entusiasmadas por aprender. Traballei con
moitos estudantes incribles aquí, e quedei moi
impresionado co nivel de inglés que teñen moitos
estudantes. Estou especialmente orgulloso dos
alumnos por facer unha presentación en inglés
diante de toda a clase, o que é moi difícil e
require de moita valentía. Levo moitos recordos
deste centro que nunca esquecerei. Espero ter
feito polo menos a metade do impacto nos
estudantes do que eles fixeron en min. Creo que
o que máis botarei de menos de estar en Monte
Carrasco son os pequenos momentos nos que
paso polo corredor e escoito aos alumnos dicir
"Ola Russell!".
Algúns dos momentos máis destacados
do meu paso polo Monte Carrasco inclúen cantar

"Hey Jude" coa clase de música de cuarto,
camiñar ao "Balcón do Rei" cos estudantes de
primeiro da ESO, escoitar aos alumnos facer
presentacións sobre un estado dos Estados
Unidos. e ensinar anatomía ao alumnado de 3º e
4º curso. Son tempos especiais que sempre
recordarei!
Tiven a oportunidade de traballar con
algúns profesores incribles aquí en Monte
Carrasco. Carmen, Carlos e Ana, foi unha alegría
traballar con eles. Tamén me gustou coñecer e
manter conversas cos outros profesores. Mesmo
me axudaron a mellorar o español, que non é moi
bo, pero mellorou moito durante o meu tempo
aquí.
Estou moi agradecido pola miña
experiencia aquí en Monte Carrasco e no
conxunto de Galicia. Vou botalo moito de menos,
e sei que terei que volver visitarvos algún día.
Grazas por facer a miña experiencia aquí tan
especial.

EDLG

IES MONTE CARRASCO

A FALA NO MORRAZO

POR IRIA RODAL, 3ºB

A pesar de que existe un galego normativo fixado pola RAG (Real Academia Galega), existen
palabras e expresións propias de cada
zona de Galicia que non se usan
noutras. Trátase do que se denominan
“variantes dialectais”. Existen tres
bloques dialectais en Galicia: o bloque
occidental, o central e o oriental.
Ímonos deter no primeiro, que se atopa
na parte máis occidental das provincias
da Coruña e de Pontevedra, cunha
pequena zona no sudoeste da provincia
de Ourense. Dentro deste bloque
localízanse as áreas fisterrá, bergantiñá,
tudense e pontevedresa. Dentro desta
última área, atópase unha subárea
obxecto do noso estudo: O Morrazo,
que presenta unhas características
propias da zona e outras que existen
noutros lugares de Galicia.
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O Morrazo é unha comarca galega situada nas
Rías Baixas. Polo norte está bañada pola ría de
Pontevedra e no sur pola ría de Vigo. Constitúe
unha península formada por catro municipios:
Cangas, Bueu, Moaña e Marín.
A continuación imos exponer as máis importantes
características dialectais que atopamos no
Morrazo:
1 .- O SESEO: este fenómeno da fala supón a
substitución nos “z”,“ce-”,“ci-“ do fonema / / por
un /s/. No Morrazo dáse tanto no inicio das
palabras (seseo explosivo: sinco, faser, sero…),
como nas partes intermedias e finais (seseo
implosivo: pas, maseira,arroás, des, rapás…).
2.- GHEADA: este fenómeno supón a substitución do fonema /g/ por [ ], cunha pronuncia similar
ao “h” aspirado en inglés, algo máis lixeiro que a do “J” en castelán. Para representalo na escrita
farémolo cun “GH”, non co “J”. Exemplos: ghato, ghamela, carghar, ghaliña, cheghei, ghrasa…
3.- HARMONIZACIÓN VOGÁLICA: consiste no pechamento da vogal pretónica ante as vogais [i],
[u] e o ditongo [ei] tónicos, en casos como: Curuña, buqueira, miniño, birbiricho, piquiniño,
cireixa, visiño, fusiño, pinico, musiña,… Tamén provoca que nesa posición a oposición entre as
vogais semipechadas /e/ e /o/ e as pechadas /i/ e /u/, respectivamente, se neutralicen. Isto afecta ós
verbos da segunda e da terceira conxugación, que en moitas persoas teñen o /i/ tónico da vogal
temática (divertinme/ divirtinme). En cambio non se produce este fenómeno cos verbos quecer ou
esquecer: quecía, esquecín.
4.- PECHE: na fala do Morrazo, algunhas palabras con “e” e “o” pechados (/e/, /o/), pechan aínda
máis a súa pronunciación ata asimilarse a /i/ e /u/. Exemplos: mexillón> misillón; mellor> millor;
fomos> fumos; moito> muito.
5.- DESPALATIZACIÓN DO “X”: por norma xeral, no galego o “x” pronúnciase como no inglés o sh,
pero na nosa fala suavízase ata asimilarse a un “S”. É un fenómeno particular desta zona, que non
ten representación gráfica estándar. Indicarémolo cun “$”. Exemplos: xesta> $esta; toxo> to$o;
igrexario> ighre$ario; xurelo> $urelo; xente> $ente: xílgaro> $ilgharo.
6.- ELIMINAR O “E” FINAL NA ESCRITA: especialmente na zona de Moaña, concretamente en
Meira, onde o seseo é o máis acentuado e característico da zona. Exemplos: hoxe> ho$;
peixe> pei$; paraxe> pará$; laxe> laS; feixe> fei$; friaxe> friá$; traxe> tra$.
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PALABRAS E EXPRESIÓNS MOI EMPREGADAS NO MORRAZO:

“Chove na veigha”: úsase cando algo non lle afecta a alguén.
“Andan as cabu$as”: dise cando alguén espirra repetidamente.
“Esparafita”: muller moi espelida, presumida, que vai moi tesa.
“Non me da a virada”: estar moi ocupado/a ou non dar tempo a facer algo.
“Bochos”: mazás asadas.
“Estar como unha pilla”: dise de algo cando está moi salgado.
“Lorcho/-a”: neno/a espabilado/a, listo/a.
“Ghaliña ghorda por pouco diñeiro”: utilízase para expresar desconfianza dos tratos ou negocios que reportan grandes
beneficios con pouco esforzo. Tamén se utiliza esta expresión para cuestionar a calidade dun producto excesivamente barato.
“Ghrasear”: soltaren graxa os alimentos, especialmente as sardiñas ao seren asadas.
“Andar a toque de beta”: andar lixeira/o, moi apurado.
“Home pobre e ghordo ghalopín dereito”: expresa desconfianza sobre alguén que vive por riba dos recursos que se lle
coñecen.
“Botar a hora”: pasar certo tempo co noivo/-a en determinados días da semana.
“Mirar a Dios polas pernas”: quitar un peso de enriba.
“A vaca que vai dar leite a paus, mala vaca é”: as cousas non se poden obter pola forza.
“Vouche dar un chapaso”: ameaza a alguén con dar un golpe coa man aberta.
“Son un pan partido polo medio”: dise cando dúas persoas se levan moi ben.
“Hai pei$ na ría”: expresión usada cando alguén rasca o ano.
“A maso”: en cantidade.
“Ter as mans visiosas”: ter as mans moi finas a causa de non ter traballo.
“Ir co ghanapán a coller a lúa ó Facho”: pretender facer algo imposible, aspirar a moito.
“Pildurica”: mazá pequena e colorada ou rapaza espelida e presumida.
“Mangueta”: clase de cabaza comestible, usada tradicionalmente no cocido e nos doces como as chulas”.
“Faser a moghangha”: esaxeración da dor. Finximento.
“Cu de fuso”: cu piruleiro ou saínte.
“Marmanso”: persoa inocente e de pouco ánimo. Aparvado.
“Ir caghar detrás da illa”: expresión burlesca referida a que sae da súa terra e regresa consinderándose superior aos que
quedaron nela. Utilízase especialmente cando non se marchan moi lonxe.
“Rapapelos”: ferida producida ao levantarse a pel nas beiras das uñas.
Velaí outras expresións inseparables da nosa contorna, especialmente presentes nas xeracións que nos preceden, e que nos facilita Sabela
Cosque Gregorio, quen as tirou do libro: De boca en boca. Tradición oral mariñeira entre Aldán e A Guarda, editado polo Grupo de
Acción Costeira Ría de Vigo-A Guarda:

"Cando colles coa man Samil e Toralla, venche tempo de poalla".
"Ceo pedrento, ou chuvia ou vento".
"Rubias ao mar, vellas a sollar".
"Ser un remo torto". (Ser torpe)
"Pita Massó". (Indica apuro)
"Vai alá e toca a lonxa". (Para librarnos de alguén)
"De Barra a Samil, todo é area". (Todo é o mesmo)
"Enlear o palangre". (Liarse, enredarse)
"Haber mar de fondo" . (Haber problemas)
Durante moito tempo, as galegas e os galegos non valoramos a nosa femosa lingua e pensamos que a forma
característica que tiñamos de falar na nosa zona non era a correcta e correxiamos fenómenos como a gheada ou o
seseo. Considero que debemos valorar e conservar estas variantes locais porque enriquecen o noso idioma. A min,
persoalmente, encántame contar contos, chistes e historias en galego. Ten matices que o castelán non ten. Síntome
fachendosa de vivir nesta fermosa terra morracense con expresións e características únicas.
Se queres coñecer máis palabras
http://disionariomorrasense.blogspot.com/.
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OBRADOIRODEESCRITACREATIVA
PorMauroSoteloeDaniCancelas,3ºB
O pasado mes de febreiro, o alumnado de 3º da ESO tivemos a sorte de contar coa axuda de
Marisé Barreiro, unha especialista en escritura creativa e
expresiva. Con ela, puidemos aprender a darlle unha volta
ós nosos textos para convertelos en algo moito máis
poético, subxectivo e emocional. Para iso, presentounos e
ensinounos como dominar tres recursos para a escrita.
O primeiro foi a sinestesia. Este é un recurso literario que se
utiliza para asociar algún elemento procedente dalgún dos
nosos cinco sentidos cos nosos sentimentos. Como por
exemplo, asociar o noso ouvido con algún tipo de música
que nos gusta escoitar.
Despois, amosounos como empregar a anáfora nos nosos poemas. A anáfora é unha figura retórica
para a construción de textos ou poemas que consiste na repetición de unha ou máis palabras ao
principio de cada oración, parágrafo ou verso.
E, por último, traballamos coa metáfora, que é o recurso máis coñecido e consiste na substitución
dunha palabra por outra que para nós, en sentido figurado, teña o mesmo significado. Por exemplo,
haberá quen poida facer a metáfora con escola e cárcere, con político e ladrón, etc.
Un recurso que aprendemos para non escribir cos ollos, senón cos sentimentos, é escribir cos ollos
pechados e pasar ó papel todo o que se che ocorre, sen importar as faltas de ortografía ou se está ben
ou mal expresado. O importante era escribir cos sentimentos, escribir dende dentro.
Na

nosa

opinión,

foi

un

obradoiro no que nas dúas
sesións que tivemos con Marisé,
enriquecemos moito a nosa
mente á hora de escribir e
convertémonos en persoas máis
creativas e competentes. Diría
que, en xeral, pasámolo moi ben
escribindo e gravando os nosos
sentimentos sobre o papel.
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POEMAS COLECTIVOS DO
OBRADOIRODE ESCRITA CREATIVA
3ºA
Pensar que é un adorno
Pensar é una cova escura
E una boa idea é atopar una flor bonita nela
Sentirse só é mancharse de lama
E eu son a auga que a limpa
Faite con ela e non pares de viaxar
Ser algo neste mundo
Olas de olas do mar, non ola de ola!

3ºB
Quero escribir sobre o que me deparará o futuro
Amor e amizade
Ás veces teño pensamentos ou imaxes
Sentimentos no olvido
Diversión é o que provoca
Oxalá nunca se me esqueza
É una boa distracción
Pode volver ese sabor doce, amargo
Miro o pasado de cor amarela
Fuxir á Praia
Sempre poderás chegar ao cumio
O diñeiro dá a felicidade
Pero mesmo iso pode traizoarte
Quero completar e acabar a miña vida
Da forma máis alegre posible.

3ºC
Os sentimentos son una cascada de auga
E eu son o iceberg que se derrete
Para creala
Ociosa mañá, una néboa espesa
Que entra e sae dos meus pulmóns
A inmensidade do mundo é coma o universo
E nós formigas, perdidas nela, tratando de
explorala
O seu tacto é liso e frío coma o formigón pulido
Suave coma una alfombra de pelos de algodón
Marvin, escucha, estamos jodidos, nos han
trincado
As cousas que odio son como as persoas que se
tiran
Por un acantilado
E eu son o iceberg que se derrete e fervenza de
sentimentos.
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A CALIVERA,
Vou contar unha historia
ambientada en Cangas, na parroquia de
Coiro e recollida polo profesor Xoan
Chillón Iglesias, que foi quen ma
compartiu, aínda que esta historia e
outras semellantes, porque nisto do medo
e das lendas as historias se repiten, tamén
aparece nun libro de Xerardo Dasairas
titulado Escolma da cultura inmaterial de
Cangas.
A historia titúlase “Historia da calivera”.

“Historia da calivera”
Hai uns anos, nunha noite fría e escura, a
finais do mes de outubro, un home da
Pedreira, en Coiro, ao que chamaban
Gilitiño, o bobo, foi dar un paseo e
decidiu entrar ao cemiterio. Cando xa
levaba un tempo camiñando por este
desacougante lugar, Gilitiño topou cunha
calivera no chan. O home pensou que era
de xoguete, xa que uns días antes fora
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UN CONTO DE MEDO,
por Celia Blanco, 3º B

Samaín e podería ser que algún neno
irrespectuoso fose ao cemiterio a gastar
unha broma. Sen prestarlle máis
atención, deulle unha patada e seguiu o
seu camiño. Saíu do cemiterio e dirixiurse
á súa casa.
Ao chegar ao seu fogar, topou unha
calivera moi semellante á do cemiterio na
porta da entrada.
O home quedou branco como a neve do
susto e rapidamente entrou na casa
pensando que alí estaría a salvo.
Os días seguintes foron unha desgraza
para aquel home, non lle pasaba cousa
boa.
Deixou de saír da casa porque pensaba
que alí dentro non lle ocorrería mal
ningún.
Ao cabo duns días, un dos seus amigos,
preocupado, foi visitalo e topouno morto
na cociña cun charco de sangue ao redor
do seu corpo sen vida.
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LLIILLOUTRO
AA CONTO DE MEDO
POR DIANA VILLAR, 3ºC

- Lilaaaaaaaaaa, que xa son as 7:30! Vas
chegar tarde ao instituto o teu primeiro día!!!
Así foi como a miña nai me levantou o meu
primeiro día de clase no novo instituto, cun bo grito
que se escoitou en toda a cidade.
Fun á cociña, onde tiña preparado un prato
de froita e torradas para almorzar. Despois,
despedinme dos meus pais e saín de casa, camiño ao
bus.
Ben, vou deixar de contarvos o que fixen pola
mañá e mellor dígovos quen son e por que estou
aquí. Chámome Lila, teño 16 anos e vivo en Vigo. A
miña nai ten unha tenda de zapatos na cidade, e meu
pai é informático, vamos, nada extraño. Logo está o
meu irmán, Darío, que é o meu mellizo.
Mentres que me entretiña contando isto,
resulta que o bus xa chegou ao instituto. Baixei e
entrei, e unha vez dentro, como era nova, fun a xunto
dun alumno calquera a preguntarlle que onde era a
miña clase.
-Ola, bos días!
-Ola!
-Chámome Lila, e hoxe é o meu primeiro día.
Poderíasme dicir onde está a clase de 4º?
- Anda, pero se ti es a nova! Estás na miña
clase, se queres ven comigo xa. E por certo, eu son
Adrián.
Adrián acompañoume ata a clase, onde xa
estaba a profesora. Eu sentei ao lado de Adrián,
sacamos as cousas e empezou a primeira clase, titoría,
onde a profe nos contou unha historia.
Non sei se coñecedes a historia da Santa
Compaña. Conta a lenda que a Santa Compaña é un
grupo de xente que viaxa pola liña da costa galega, e
cada vez que atopan a alguén fanlle unha pregunta.
Se acerta, déixano ir, pero, se non, tense que poñer ao
final da fila e deixar marchar ao primeiro, así ata que
estás ti de primeiro e chega outra persoa. Pero hai
unha opción de marchar sen ter que contestar a unha
pregunta, e é facendo un círculo ao teu redor. Así,
pasarán por diante túa, pero ignorarante.

Ao acabar a historia, Adrián e eu vímonos ao
saír de clase, e decidimos que iriamos a intentar vela
porque nós xa coñeciamos a historia e pensabamos
que era real.
-Ti podes esta noite?
-Non creo, porque chegamos onte á cidade e
os meus pais non penso que me deixen ir por aí, xa
que me podo perder.
-Pois escapa pola noite Podemos quedar
aquí, na porta, ás 2 da mañá, se che parece ben.
-Veña, vai, pero se me pillan, fastídioa, e
moito.
Esa tarde estiven moi nerviosa todo o tempo,
e os meus pais notárono, pero díxenlles que era por
ser o meu primeiro día, que xa me pasaría. Ao acabar
de cear, despedinme e fun á cama. Puxen un
espertador á 1 e media para poder prepararme e fun
durmir.
Soou o espertador e espertei un pouco
asustada porque non sabía o que pasaba, pero logo,
ao cabo duns minutos, xa reaccionei e púxenme en
marcha.
Levanteime, puxen un pantalón de chándal e
un suadoiro, fixen un bocadillo, collín un batido e saín
o máis silenciosamente posible.
Ao chegar ao instituto, como non, aí estaba
Adrián, tamén cun chándal e unhas bolachas.
Puxémonos en marcha. No camiño falamos de como
iamos facer para agocharnos se a viamos, e decidimos
que, se non nos daba tempo, fariamos o truco do
círculo que nos dixera a profesora.
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Chegamos ao lugar previsto, e unha vez alí
sentamos nun claro, sacamos a comida e puxémonos
a esperar.
Pasaba o tempo e non acontecía nada. Todo
estaba bastante silencioso, salvo por uns bufos e
algún que outro raposo que pasaba por alí.
Estabamos empezando a impacientarnos, e a punto
de marchar, cando, de súpeto, un ruído que soou
detrás nosa cabeza, captou a nosa atención.
Démonos a volta, e quedamos
paralizados. Alí estaba a Santa Compaña, tan fúnebre
e tétrica como a imaxinaramos.
-Adrián, que facemos?!?!
-Tranquila, Lila, trouxen unha corda na miña
mochila para facer un círculo ao noso redor.
-Pois veña, apura!!!- Adrián abriu a súa
mochila, pero a súa cara non foi moi convincenteQue che pasa? Saca a maldita corda dunha vez!
-Non está, olvideime de collela!!
-Quee?!?!?!?

Trememos de terror, a Santa Compaña estaba
cada vez máis preto de nós, e non tiñamos opción de
escapar dela. Correndo non podiamos porque nos
vería e que nos fixesen unha pregunta tampouco é
que fose a mellor opción. Xa non nos quedaba tempo,
xa nos viran e estaban a uns 20 segundos de
alcanzarnos, e o único que se me ocorreu foi debuxar
co zapato un círculo na terra. Adrián e eu mirámonos,
xa estaban a 5 segundos, non había volta atrás,
pechamos os ollos e nos abrazamos…
Aínda tardei en abrir os ollos, e cando o fixen,
non pasou nada, seguía no mesmo sitio da noite
anterior e o círculo seguía aí, pero Adrián non estaba.
Non había nin rastro del. Só estaban a súa mochila e
unhas migas de bolacha no chan, pero el
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desaparecera. Non sabía o que pasara, nin por que
Adrián non estaba. Suponse que a Santa Compaña
non podía collernos porque fixeramos o círculo, pero
algo saíra mal. Non entendía como era que Adrián se
esvaecera tan maxicamente, a non ser que se fose e
me abandonase, pero non o cría...
Recolllín as cousas e fun correndo para a casa.
Aínda eran as 5, polo que tiña dúas horas máis para
durmir, pero non fun quen. En vez diso, pasei toda a
noite chorando a posible perda do meu amigo.
Ao día seguinte nin almorcei, quería chegar
canto antes ao instituto para ver se Adrián estaba alí e
todo saíra ben. Costoume un pouco chegar á clase
porque había moita xente polos corredores, e máis
dun pegoume algún grito porque o apartara dun
empuxón. Ao chegar á clase percorrina enteira,
alumno a alumno, fixándome na cara de cada un
como nunca antes fixera na miña vida, pero non
atopei o rostro de Adrián en ningún deles. Nese
momento entroume unha
enorme angustia no corpo. Por
unha parte, porque me sentía
responsable do que pasara e,
por outra parte, porque el fora
a primeira persoa que fora
amable comigo nesta cidade e
se fixera o meu amigo.

rapaza.

Igualmente, non perdín as
esperanzas, así que fun a
xunto dunha compañeira e
pregunteille se sabía algo del.
-Adrián, quen é ese? Ti toleas un pouco

Non entendía nada, como que non sabía
quen era?
-Como non vas saber quen é? Está nesta
clase, Adrián González Gutiérrez, estaba contigo no
colexio.
-Mira, Lila, non sei de quen estás a falar, pero
do que si estou segura é de que eu na miña vida
estiven cun Adrián en clase.
Non daba crédito ao que oía, non podía ser
verdade. Eu coñecía a Adrián, pero só dun día, así que
me fixon entrar en dúbidas.
Quen era Adrián…?

Briandanacovaignota
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Había unha vez unha nena que vivía no
campo nunha casa pequena. Na súa contorna
había unha cova, aínda que non moi cerca da
súa casa. Os veciños sempre lle dicían que non
entrase na cova e os seus amigos dicíanlle o
mesmo: “Se se che ocorre entrar, non vas poder
saír dela, Brianda¨; pero ela –dálle que dálle–
quería entrar na cova . . . e calquera llo quitaba
da cabeza! Entón, un día foi investigar. . .
Despois de entrar, axiña atopou unha
porta. Nela había un cartel que poñía:¨Aquí só
pode entrar quen realmente saiba que pode
entrar¨. Entón Brianda dubidou se entrar ou
non; pensou e pensou e dixo:“Sei que non sei,
pero, xusto porque non sei, sei que teño que
entrar!!!¨
En fin, abriu a porta e entrou, pero
estaba escuro e non vía nada de nada ata que. . .
chegou a un sitio moi diferente onde vivía un
montón de xente e faloulles así: ¨Ola! Eu son
Brianda. Entrei por esa porta e non sei onde
estou¨.
Entón retrucoulle alguén: ¨Ola,
Brianda. Eu son Xiao e vivo neste lugar e
ninguén entrou nunca por esa porta. Se queres
vir comigo, dígoche todo o que sabe a miña
familia desa porta”.
Brianda dixo: ¨Vale!Vou contigo. Entón,
foron xuntos á casa de Xiao. Chegaron e Xiao
sacou as chaves e entrou na casa. Xiao foi falar
coa súa nai e explicoulle todo. A muller
acaroouse a Brianda e díxolle: ¨ Brianda, ven
comigo¨. . .
Brianda dixo: ¨Vale!¨
Dúbidas, tiña, pero botouse para diante
e seguiuna. Foron a un sitio moi escuro e
Brianda comezou a ter algo de medo. Entón, a

nai de Xiao díxolle: ¨É moi raro que viñeses por
esa porta, pois aquí ninguén veu nunca por ela.
Ti es a primeira. Entón que es: vampira, elfa ou
moura?¨
Brianda dixo:“Son humana; non
vampira, nin elfa nin moura. Que diaños é iso?”
A nai dixo:“Es humana?!”
Brianda dixo:“Si. Por que? Que pasa?”
A nai dixo:“Que raro, nunca veu ningún
humano a este mundo. Ti es a primeira e non sei
se non me estarás mentindo”.
Brianda dixo: ¨non minto, non! E agora
dime ti, en que descoñecido mundo acabo de
entrar?, quen sodes Xiao e ti?”
A nai de Xiao díxolle:“como xa estás nel,
aquí, pois, daquela, agora investiga ti.”
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VAI DE LIBROS

Os seguintes textos falan de libros. Reflicten a opinión de varias
alumnas ao respecto dos seus libros favoritos. Pode que vos anime a ler
algún deles, ou, se xa os lestes, ver se compartides as súas opinións. Non
deixedes de botarlle un ollo!!
Son Aroa Casás, de 3ºA, e vouvos recomendar uns libros que a min me gustaron moito:
En primeiro lugar, falareivos de Memorias de Idhún.
Pertence a unha triloxía escrita por Laura Gallego, escritora
que ten bastantes libros interesantes. Gústame moito como
escribe. A temática é aventura, ou pode que fantasía. A
historia transcorre nunha Terra practicamente igual á nosa,
coa única diferenza de que, agochados entre a xente, hai
seres máxicos exiliados, provenientes doutro mundo. Nese
mundo existen magos, elfos, unicornios, dragóns…, todos os
seres mitolóxicos que poidas imaxinar, mais os sheks, unha
especie de serpes con ás que poden comunicarse
telepaticamente. Os protagonistas son tres adolescentes:
Victoria, Jack e Kirtash. A trama baséase en que un día
aparentemente normal, Jack chega á súa casa e encontra os
seus pais mortos a mans de Kirtash. “A resistencia” sálvao e
lévao a Limbhad, un mundo oculto onde é adestrado para
loitar e onde coñece a Victoria. A resistencia é un grupo
formado polo mago Shail, o príncipe Alsan de Vanissar, e
Victoria. Idhún está sendo gobernado por Ashran o
Nigromante, o sétimo deus, e un tirano ditador que matou
os dragóns e os unicornios para asegurarse o trono. Á parte,
este é medio pai de Kirtash e utilízao como asasino persoal.
Existe unha profecía que conta como chegará un unicornio e un dragón que o matarán. Para
intentar que non se cumpra, engade que, alén deses dous, tamén haberá un shek, porque ten a
capacidade de controlalos. O obxectivo da resistencia é atopar o último unicornio e dragón
vivos, que acabaron na terra anos atrás, antes que Ashran.
Agora mesmo está en emisión unha serie en Netflix baseada nestes libros. Sei que a escritora está
a axudar co guión, así que supoño que será fiel ó libro. Ou iso espero. A dobraxe non é moi boa,
mais éche o que hai.
Outros títulos que vos recomendo, se vos gustan estes, poderían ser Cazadores de sombras, de
Cassandra Claire. É outra colección onde a protagonista é unha nena chamada Clary. Tamén ten
unha serie e unha película, non obstante non segue a trama dos libros e ten moitas
incoherencias, así que non volas recomendo. Outro libro que vos podería gustar é Ás de lume,
tamén de Laura Gallego, onde a protagonista é unha anxo que serve á raíña dun reino.
Ademais, creo que vos gustaría bastante Todas as fadas do reino , da mesma autora có anterior.
Ten moitas referencias a contos populares e películas de Disney, pero cun toque distinto.
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Agora chega o turno de Celia Álvarez e Sabela Cosque, de 3º C, que nos falan
das súas preferencias.

O corazón de Xúpiter é unha novela escrita por Ledicia
Costas, publicada pola editorial Xerais e dirixida a adolescentes.
Trata do acoso, internet, a amizade e o amor. Conta con pouco
máis de duascentas páxinas, polo que é moi fácil de ler. Á parte,
ten bastante acción e faite reflexionar bastantes veces sobre
situacións reais que poden ser alleas a nós. A portada achega
moitos datos sobre a historia sobre os que non reparas ata que
les o libro.
Nós recomendamos este libro porque é moi fácil de ler,
engánchate á historia, xa que crea intriga sobre quen é Xúpiter
ou sobre algúns datos que descoñecemos de personaxes e,
ademais, móstranos unha realidade que cada vez sofren máis
persoas: o bulling, acoso, ciberacoso... Polo tanto, nós cremos que si que merece a
pena, de feito, recomendámosllelo ós nosos pais e eles teñen tan boas críticas del
coma nós.
A obra está narrada en terceira persoa e conta como Isla, unha rapaza de 16
anos, acaba de mudarse á Rexión. Alí coñece a Mar e, máis tarde, a Anxo, que
pasarán a ser os seus mellores amigos. Un descoñecido chamado Xúpiter, co que
fala a protagonista a través dun foro e co que comparte a súa afección pola
astronomía, e un mar cheo de medusas porán obstáculos na vida de Isla.
O punto forte do libro son as personaxes e as súas relacións, tanto entre eles
como familiares xa que, ao contrario que noutros
libros nos que son bastante planos, neste, cada
personaxe ten os seus defectos e os seus
obstáculos, o que dá profundidade á súa
personalidade e maneira de ser. Aparecen
bastantes problemas familiares distintos, o cal se
converte nun punto a favor, ao darlle visibilidade a
este tipo de situacións. Tamén hai algúns
personaxes pertencentes á comunidade LGBT, o
que proporciona visibilidade tamén a este tema.
Dende o noso punto de vista hai varios
aspectos que poderían mellorar na obra. Un
exemplo sería que o final non fose tan evidente
porque, dende practicamente o principio, se pode
intuír como rematará a historia. Tamén nos parece
que hai partes un pouco rebuscadas.
Na nosa opinión, aínda que é un libro que,
como xa dixemos, dende o principio imaxinas o
que vai pasar e hai partes que cansan un pouco,
cremos que está ben elaborado, gústanos o papel
que se lle dá ás medusas e por iso cremos que
merece un 3 sobre 5.
Nós xa demos a nosa opinión, agora falta a túa.
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OBRADOIRO DE HIP-HOP
CON GARCÍA MC EN SEGUNDO

Por Lara Iglesias, 2º C

García MC visitou o noso centro
para agasallarnos cunha mostra do seu
talento no mundo do rap. Ademais de
mostrarnos como o facía, tamén nos
animou a facer unhas coplas e ensinalas á
clase. Aprendemos moitas cousas do
mundillo e impulsounos a amosar o noso
talento compoñendo.
RAP EN GALEGO

E despois do obradoiro, as
musas inspiraron a Rubén Piñeiro
Gil, de segundo B, para rapear en
Pero o que fan é equivocarse,
o que fan é complicarse.
galego, con esta proposta que vos
deixamos a continuación...
Sabes o que penso?
Que non tes un bo sentimento do que é rapear A música corre da vosa conta!
Calquera pode dicir,
que sabe rapear, que sabe transmitir.

e niso estás a fallar.

Rapear non é rimar
quedar guai, molar.
Rapear é unha expresión
unha linguaxe de comprensión.
Rapear non é un enfrontamento
unha loita, un miramento.
Rapear é saber explicar
os teus sentimentos e opinar.
Agora o entendes?
agora o comprendes?
Por ter máis insultos
non serás mellor, senón menos culto.

EDLG

IES MONTE CARRASCO

TRAB AL L AND O POL O B E NE STAR
E MOC IONAL D O ALUMNAD O A TRAVÉ S
DAS PRÁC TICAS RE STAURATIVAS

p o r Be go ña O tero, O rientado ra

O 13 de marzo de 2020 a sociedade española inicia un longo período de confinamento que afecta
de cheo á comunidade educativa: as escolas pechan e non volven abrir para o alumnado ata setembro.
Máis de un trimestre sen ensino presencial, sen pisar as aulas nin o profesorado nin o alumnado.
A declaración da pandemia pola COVID-19 e as medidas que houbo que adoptar para frear a
expansión da enfermidade xeraron un impacto aínda non valorado na saúde mental e no benestar
emocional da comunidade educativa; un impacto extraordinario en toda a sociedade, xerando unha gran
sensación de vulnerabilidade e provocando un estrés moi significativo.
Toda a comunidade educativa (profesorado, familias, persoal non docente e alumnado)
estabamos tratando de “dixerir” o que estaba pasando: persoas afectadas pola COVID-19 na nosa
contorna, familiares que faleceran,
situacións económicas difíciles;
todo o mundo estaba estresado,
apenado, cabreado...
Cando rematou o curso e
antes de iniciar o seguinte, o
profesorado
reflexionamos
e
chegamos á conclusión de non
podiamos retomar as clases como se
nada acontecera, non podiamos
empregar aquela frase de Unamuno
na volta á Universidade de
Salamanca: “como decíamos ayer”.
Contribuír á volta á “normalidade” e a procura da estabilidade emocional tiña que ser a nosa
prioridade, antes de poñernos “a dar clase”.
Así que mans á obra. Utilizamos unha ferramenta metodolóxica, as Prácticas Restaurativas, e
máis concretamente os Círculos Restaurativos, para apoiar o reencontro das persoas que forman a
comunidade escolar; sobre todo, a volta do alumnado á escola. O obxectivo das prácticas restaurativas
é facilitar a convivencia e, polo tanto, as relacións entre os membros dunha comunidade (sexa esta
grande ou pequena) así como atender os momentos de tensión e preocupación que poida haber nesa
comunidade; creando espazos seguros para ter un diálogo que afonde nas relacións e fortaleza a
comunidade educativa.

falará.

Os círculos de diálogo son unha conversa en grupo na que:
.- as persoas sentan en círculo.
.- hai unha persoa facilitadora que formula preguntas ou propón temas sobre os que se

.- hai un obxecto para falar: o que o ten fala e o resto do círculo escoita con respecto.
.- o obxecto da palabra vaise pasando polas persoas que conforman o Círculo, ata que
todas as persoas teñan a oportunidade de participar.
Neste caso, o Círculo tiña como obxectivo facilitar a expresión de sentimentos e de emocións
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(medos, tensións) sobre a situación que viviramos durante o confinamento e expresar desexos positivos
para o curso que empezaba.
Aínda que había quen tiñamos formación nesta modalidade, a maioría do profesorado e das
persoas titoras descoñecían esta ferramenta. Así que fixemos unha sesión con Rafael Pérez de Lis, antes
do inicio de curso, na que participaron as persoas titoras e algún outro membro do profesorado.
E así organizamos un inicio de curso, cunha planificación á que a Consellería de Educación
chamou Plan de Acollida, no que os Círculos tiveron un espazo importante.
fose o obxecto da palabra; utilizamos o
ximnasio como espazo para levar a cabo os Círculos,
porque era o único que permitía manter as
distancias.
En dous días, todos os grupos (11 este curso)
tiveron o seu Círculo de Diálogo, conducido pola
orientadora do centro e no que participou en cada
grupo a persoa titora correspondente.
As preguntas que se lanzaron nos Círculos
foron as seguintes:
1ª pregunta do círculo (as dúas primeiras preguntas teñen como obxectivo romper o xeo e
distensionar)
Di o teu nome e responde: se puideses elixir ter un súper-poder, cal elixirías e por que?
2ª pregunta
Dinos cal é a túa comida favorita e por que?
Preguntas sobre o estado emocional COVID:
Cal foi o sentimento predominante en ti durante o confinamento?
Cal foi o peor momento no confinamento?
Cal foi o mellor momento no confinamento?
Preguntas de mirar cara ao futuro:
Que é o que máis che preocupa da volta á clase?
Que aprendizaxe podemos extraer do confinamento? Hai algo que poidamos dicir que
temos aprendido de nós mesmos/as?
Para pechar:
Esta forma de falar achéganos...
Todo saíu moi ben. Houbo respecto absoluto cara a comunicación de cada participante; incluso
ao desexo de non responder a todas as preguntas que se lanzaban.
A preocupación polos avós, a alegría de volver velos; o desexo de non volver estar confinados
(tamén houbo algúns, poucos, que quería seguir na casa) para poder estar coas amizades, compañeiros...
O profesorado participante nos Círculos quedou tan satisfeito e con ganas de seguir aprendendo,
que decidimos seguir formándonos e practicando as Prácticas Restaurativas. Así que solicitamos un
Grupo de Traballo no que estivemos formándonos durante todo o curso 10 profesores e profesoras.
Pero a pandemia non rematou, así que seguimos tratando de coidar uns dos outros e solicitando
da administración que poña en marcha un plan específico para dar resposta ás necesidades de atención
socioemocional da comunidade educativa, sobre todo do alumnado, o elemento máis vulnerable desta
comunidade; unha resposta que ten que ter varias vertentes: social, sanitaria, psicolóxica e educativa.
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Educación, pandemia
e novas tecnoloxías
José Ramón Vidal
Ola de novo a todos. Respondo dende aquí, a nosa benquerida
Revista escolar, a unha amable invitación do seu coordinador, o filólogo e
escritor D. Carlos Camaño Rial. Aínda que nun primeiro momento pensei,
e así llo fixen saber, que non debía aceptala porque en temas educativos
eu xa teño outra mirada máis distante, relaxada e menos crítica, e polo
respecto que me merecedes os que agora estades en primeira liña, sobre
todo nestes tempos tan desacougantes, finalmente, aceptei; que difícil
resulta negarlle algo ao meu Centro!
Unha das vantaxes da actual situación provocada pola pandemia da Covid-19 é a
recuperación dos índices de lectura que, de seguro, si repercutirá a posteriori na mellora
dos niveis educativos, incluso máis ca a conectividade, aínda ben lastrada pola brecha
dixital. Pois veño de ler algúns artigos sobre educación, pandemia e novas tecnoloxías
que me merecen as seguintes reflexións que me gustaría compartir con vós.
1.- Educación pospandemia. Leo ao docente Xavier Estévez en “Educación post
pandemia” dicir que esta alterou a educación pero que non deu lugar a unha revolución
como moitos expertos auguraban. A crise promovida puxo en evidencia determinados
aspectos do ámbito educativo, forzando a docentes, familias e estudantes a responder
de forma urxente a unha situación nova de non presencialidade sen unha integración
suficiente das TIC na aula. A presencialidade é inherente ao noso sistema educativo e,
aínda que de vital importancia en situacións coma esta, a ensinanza telemática
seguramente non pasará a formar parte de nosa práctica educativa habitual. Os
pretendidos cambios cara a unha educación máis competencial e menos memorística
terían que vir precedidos dun debate franco e aberto sobre outro xeito de facer as
cousas para que realmente se produza unha nova dinámica educativa pospandemia.
Esperemos a ver o novo currículo.
2.- Infoxicados. Javier Junceda (“Infoxicados”, 2021) fala de que nunca coma hoxe
tivemos ao noso alcance acceso a tan grande fonte de coñecemento. Esta saturación
informativa dificulta separar o gran da palla centrándose no anecdótico sen chegar ao
fondo das cousas. Precisamos con urxencia navegar por internet sabendo sortear o
material tóxico, especialmente a través de canles que garantan unha travesía segura a
través de referencias contrastadas para non xerar auténticas hordas de ignorantes x.0,
que son ademais bastante pouco cautos, ao exhibir a todas as horas as súas carencias
polos máis diversos medios da comunicación. Que a realidade virtual non substitúa a
real. Sentidiño, tamén na rede. Lembro aquela materia de Investigación e Tratamento
da Información que impartimos no Centro hai catro anos, cuxos contidos tiñamos
colgados na web do Centro e que traballaba estes e outros aspectos básicos da
formación dixital do alumnado e pola que moitos aínda hoxe me preguntan.
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3.- Outra lei, e vanM Entre as principais novidades da LOMLOE con respecto ao
currículo e ao ensino secundario, figura unha ensinanza personalizada centrada nunha
aprendizaxe significativa e competencial (sobre todo nas áreas tecnolóxica e dixital).
Lembro cando, alá polo inicio da primeira década dos 2000, configuramos a páxina do
Centro en Web Dinámicas_Drupal: xunto ao nome do Centro engadimos o noso slogan:
“Atención personalizada á diversidade”, e que representa un xeito de traballar a
formación integral do noso alumnado que tantos beneficios lles reportou; hoxe é un
obxectivo prioritario da nova Lei, (ensinanza personalizada centrada nun currículo
competencial) xunto coa realización de proxectos
significativos, a resolución colaborativa de
problemas, os programas de diversificación
curricular, a consecución da promoción e
titulación con adaptacións curriculares ou o
enfoque de xénero na orientación académica e
profesional.
4.- Abandono escolar. Segundo un estudo sobre
“Redes de Innovación para la Inclusión
Educativa y Social”, Isabel Fernández-Menor
(profesora de Ciencias da Educación e do
Deporte) e Ángeles Parrilla Latas, da Universidade de Vigo, un 27% dos estudantes
galegos de secundaria vense desvinculados e o 23% non se sente orgulloso do seu
Centro, o que os aboca ao desenganche e ao abandono escolar. Os indicadores que
vinculan os alumnos que non se senten orgullosos ou implicados co Centro e o fracaso
educativo están intimamente ligados. O alumnado valora negativamente os excesivos
exames e traballos propostos polos centros como único xeito de avaliación e reclama o
incremento de traballos por proxectos e en grupos, así como a práctica para achegarse á
realidade, as relacións positivas cos docentes e entre iguais e o consenso das
normativas de clase para que todos se sintan parte da aula. A taxa de xoves que
abandonan prematuramente o ensino, aínda que cunha tendencia descendente nos
últimos anos, segue por encima da media europea (17,3% en España e un 12 % en
Galicia). Estar contentos tamén mellora o rendemento académico.
5.- O “bullying” segue machacando o noso alumnado. Segundo as conclusións do
informe “Dilo todo contra el bullying” elaborado pola Plataforma “Educar es Todo” (marzo
2021), a pesar de que o principal lugar de acoso segue sendo a escola (70%), as redes
sociais e os móbiles acaparan o 13% dos casos: a pandemia non borrou o acoso,
trasladouno á rede, sendo o psicolóxico (burlas e alcumes) o máis frecuente (62%),
seguido do verbal (insultos), cun 54%; do social (exclusión), cun 43%; do físico
(agresións), 34%; do cibernético (móbiles, internet), 15% e do sexual, 4%. De cara ao
seu tratamento convén, primeiro, definilo ben: non é unha pelexa puntual, é calquera
xeito de maltrato psicolóxico, físico ou verbal que se produce entre estudantes de xeito
reiterado durante un tempo tanto nas aulas como nas redes. Segundo, contabilizalo: en
España, un de cada cinco menores de entre 5 e 18 anos confesa ser vítima de acoso
escolar. Terceiro, visibilizalo: o 72% dos proxenitores e o 53% dos docentes pensan que
os centros educativos esconden os casos de maltrato entre estudantes para evitar a
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imaxe negativa. E cuarto, solucionalo: a educación na empatía dende as idades máis
temperás, a formación e a colaboración de pais e nais (fuxindo da sobreprotección) son
os antídotos para combater esta lacra. O bullying é cousa de todos, non o ocultemos. A
liña 017, do Instituto Nacional de Ciberseguridade, e os departamentos de orientación
dos centros, proporcionan pautas e estratexias para previr o dano ao menor e solucionar
a situación.
6.- En “Aula Today”: noticias con moita clase, lemos que “Los profesores de Inglés
recibirán una dosis especial de la vacuna de Oxford-AstraZeneca que incluye las
soluciones a todos los listenings desde 1º de Primaria a 4º de ESO”, que “La ministra y
los consejeros de Educación se reúnen de forma telemática para hablar de lo seguras
que son las clases presenciales en colegios, institutos y universidades” e que “La RAE
anuncia que será obligatorio señalar a qué colectivo ofende la oración cuando se realice
su análisis sintáctico. Se utilizará el CCOI (Complemento Circunstancial de Ofensa
Imperdonable). O humor que non falte. Botádelle un ollo.
7.- Recursos educativos. Seguimos a actualizar a nosa páxina de Recursos educativos
(BanReDe), creada no seu momento como repositorio de actividades por materias,
ferramentas web, recursos, apliacións e xogos educativos que puideran ser de utilidade
a profesores e alumnos na práctica escolar telepresencial.
Antes de rematar, permitídeme ter un sentido recordo para os compañeiros que
formaron parte dos nosos claustros e que xa non están con nós: Xela Arias (2003),
César López Freire (2015) e Xosé M. Pazos (2021). Tamén para o noso alumnado, do
que tanto me lembro. E para todos vós, para felicitarvos e animarvos a continuar no
esforzo de tantos compañeiros e compañeiras, durante máis de trinta anos, por acadar
unha formación de calidade dende a atención personalizada á diversidade do noso
alumnado, razón do noso traballo.
Webgrafía
Cortes generales. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación [web] https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/1 2/29/3
El aula today. Aula today [web] https://elaulatoday.com/
Educar es todo. Dilo todo contra el bullying. Enquisa. Escuela de padres Faroeduca 2021 11 /05/2021 , 4-4
Estévez, X. Educación post pandemia. Docentes que opinan. Faroeduca 2021 . 3-3
Junceda, J. Infoxicados. Opinión 1 6/04/2021
Fernández, I. Parrilla, L. Redes de Innovación para la Inclusión educativa y social 2021 . Galicia. 20-20
Vidal, JR. BanReDe: Banco de recursos educativos [web] https://actividadesyrecursos.jimdofree.com
Vidal, JR. Tics para Investigación e Tratamento da Información [web] https://sites.google.com/site/iticontic/
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O meu soño é...

polo alumnado de 1 ºC

O meu soño é ser millonario, ter un coche moi
caro e vivir nunha mansión youtuber cos meus amigos;
ter 100 millóns de subscritores e vivir no espazo para
non pagar impostos e poder ter todo o que desexe. Soño
con que todos os meus amigos, coñecidos e familiares
sexan inmortais; con ser o creador da Play 10 e dos PC
máis grandes e máis caros do mundo. Cando estea canso
de vivir no espazo e me xubile, quero vivir en Hawai
con abanos... Soño con que nunca haxa enfermidades,
con que nunca houbese Covid19, e que despois de 1000
anos, en vez de morrer, me conxelasen e, cando me
desconxelasen, estar no capítulo 80.000 de Fortnite,
tempada 12, atoparme cos meus amigos e poder
conquistar a illa.

Eu soño con volver
ser unha nena, sen
preocupacións, sen ter que
ocuparme de cousas que
agora me amolan a vida,
con cousas que sempre me
fan chorar, cando antes a
única preocupación que tiña
era non saírme da liña
cando pintaba, ou cando
choraba porque a miña nai
non me compraba a boneca
que quería.
O meu soño é volver ver a unha
persoa que foi moi importante para
min. Levo case tres anos sen velo, e así
seguirei porque faleceu. Encantaríame
velo porque teño moitos recordos con el.
El era o meu tío e o meu padriño e
tamén o consideraba como o meu avó.
Este é o meu soño, un soño imposible,
pero isto é co que
soño: volver velo,
porque
ademais
non
me
puiden
despedir del.

O meu soño sería que isto da Covid-19
acabase, xa está ben! Todas as catástrofes
que pasan, pois que rematasen. Os rapaces
da Cañada Real en Madrid non teñen luz,
pero tampouco abrigo, mantas, máscaras
nin recursos. A neve non lles permite ir á
escola aos poucos que ían. Non reciben
axudas de ningún tipo e o meu desexo sería
que iso rematase facendo todo o que poida da
miña man. Soño ademais con triunfar na
vida laboral, cun bo traballo e nun mundo
xusto, sen racismo, xenofobia e machismo.
Gustaríame ter unha empresa, un bo coche e
unha boa casa.

O meu soño é que acabe esta
pandemia e vivir nun sitio afastado da
sociedade; que rematen as guerras e a
violencia, o machismo, os ladróns e os
violadores; que a xente non discrimine ás
persoas por razas ou cores; poder saír da
casa sen medo a que che poidan roubar; ter
tempo libre, fóra do estrés.
Gustaríame ter un traballo que me
apaixonase e poder ter un animal de
compaña que sempre estivese ao meu lado
nesta “viaxe” polo mundo.
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O meu soño é ser modelo de fotografía ou unha policía desas importantes.
Sempre vexo series de policías e gustaríame ser unha delas para loitar
contra todos os males que hai no mundo. Ademais, encántame a fotografía,
e dende que teño 10 años soño con ser modelo.

Un soño que me gustaría que se cumprise é que exista a paz. Eu tiven un soño con 8 anos: estaba
na miña casa e acendín a televisión. Nas noticias saía que acabaran todas as guerras e estabamos en paz.
Saín fóra e había unha festa de celebración polo fin das rivalidades entre países e razas e pola fin da
contaminación.
Hai pouco tempo tiven outro soño: ir pola rúa sen máscara,
poder abrazar os avós, viaxar, xogar e vivir a vida sen unha
pandemia de por medio.
Pero ademais, un dos meus soños favoritos é imaxinar que
estou nos Alpes, na neve, co meu gato. Nunca vin a neve e
tampouco a toquei, e encantaríame ir de aventuras coa miña
familia, que, claro está, inclúe o meu gato.

O meu soño é ir de viaxe cos meus amigos a Nova York e
subir a un edificio ben alto para ver todas as vistas da cidade, ou ir ás
Bahamas e facer unha fogueira na praia cos meus amigos, mentres
nos bañamos e ceamos ao aire libre.

Quero ser
famoso e gañar
diñeiro.
O
fútbol gústame
moito, así que
o meu soño é
ser moi, moi,
moi bo xogando
ao fútbol e
poder
gañar
moito diñeiro e
ser famoso.

O meu soño? Poder ser un dos
mellores xogadores do Fortnite.
Quéroo conseguir practicando e
practicando cada día para poder ser
mellor. Os meus amigos ás veces
dinme que nunca o vou conseguir,
pero eu non me rindo. Sei que algún
día o conseguirei e vou tentar sacar
mellores notas para que os meus pais
me compren o que quero para poder
conseguilo.
Ademais, gustaríame coñecer a
amigos que me axuden e confíen en
min. Non quero renderme, aínda que
me digan que non podo e que son
malo. Tamén quero que os meus
amigos compitan comigo para
divertirnos e gañar moitos puntos
con eles. E... este é o meu soño.
41
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TRABALLANDO CO GALEGO
O Departamento de Galego puxo en práctica unha moi divertida idea para
combinar a literatura coas artes plásticas. Consiste en transformar en imaxes,
en xogos, en fotografías, en novos textos as obras literarias que o alumnado foi
lendo dentro da materia. A continuación podedes ver os resultados desta
experiencia que deixa á vista toda a maxia creativa que conteñen as vosas
mentes... Deixádea saír!!!
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En segundo de ESO, o conto cambia....
CARTAS DE INVERNO convértese nun relato que esperta estas desacougantes escenas
para Noa e Sheila
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Por último, algúns alumnos e alumnas levaron ás tres dimensións esas recreacións de
espazos literarios, dando lugar a obras tan fermosas como as que podedes ver a continuación...
Desta vez, non imos poñer o título do libro no que están inspiradas.... Seredes quen de
adiviñalo por vós mesmos?
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O museo do Carrasco

Neste curso o alumnado de 1ºESO A, xunto coa profesora de Xeografía e
Historia Adriana Solla, participou no proxecto “O Museo do Carrasco”.
Na segunda avaliación centrámonos na arte da Idade dos Metais, en concreto
na Cultura Talaiótica das Illas Baleares, e na Cultura do Vaso Campaniforme.
Na última avaliación aprendemos sobre a civilización de Grecia e Roma. O
alumnado traballou manualmente na elaboración das reproducións máis reseñables
de cada cultura.
Velaí a súa obra!
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Críti ca s m u si ca i s

p olo a lum n a do de cua rto

NATALIA LACUNZA NON CAMIÑA SOA

Yago Piñeiro Portela, 4º B

51

A G A I VO T A
EDLG

20 - 2021
IES MONTE2 0CARRASCO

SIA E REGUETÓN, DÚAS PALABRAS QUE XAMAIS
PENSARAMOS ESCOITAR XUNTAS NA MESMA FRASE

Paula Amigo Couto, 4º B
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1 7 - 201 8

LINKED HORIZON. TALENTO E INNOVACIÓN DENTRO DA
MÚSICA CAPITALIZADA

Miguel Núñez, 4º B
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Radio Labirinto.
Onde entrar é máis fácil que saír .

Por Sé Pumar
Aínda o lembro
hoxe, 25 anos despois, a
primeira vez que me puxen
detrás dun micro de radio.
Foi nunha emisora escolar
que tiñamos no instituto e
que lanzaba a nosa voz, en
frecuencia pirata, cada
xoves ás sete da tarde. A
adrenalina do directo, o
poder da imaxinación
pensando en quen podería
estar a escoitarte, a
responsabilidade de facer
unha
radio
creativa,
orixinal... Daquela metinme
nas ondas e xa non puiden
saír, entrei no labirinto e aí sigo, ás voltas. O bo é que non estou só. Vou atopando xente que
me acompaña e entre todos imos construíndo un enredo aínda máis complexo.
E algunha desa xente está entre vós, lectores e lectoras da Gaivota, alumnado e
profesorado do Carrasco, que probastes esta apócema de micros, cascos e guións, e sentistes
ese efecto estimulante, ese enganche da palabra, esa ilusión por diseminar verbas. Vós sodes
o meu principal estímulo para non querer atopar a saída e seguir aquí enleado. Grazas.
Non vou falar do complicado que foi este curso, tentarei ser positivo. O certo é que, entre
o afogo do día a día dun curso en plena pandemia, a radio abriu unha xanela pola que
puidemos asomar e tomar un pouco de aire. E así foi como respiramos:
Desterramos definitivamente do centro o timbre escolar, que só soou cando foi necesario
(ou cando o programador se volvía tolo pola tronada e non lanzaba os audios á súa hora).
Escoitamos música clásica, de muller, dos anos 80, dos anos 90 e música galega dos anos 20
(deste século, claro!). O noso centro vai deixando de parecerse a unha fábrica para facerse
máis musical, ou o que é o mesmo, máis humano.
Puxemos as bucinas diante do instituto para que ninguén se perda a nosa programación,
e ata os do María Soliño nos escoitan ao lonxe!
Comezamos a darnos os parabéns por altofalantes. Quen queira pasar un aniversario
desapercibido no instituto vaino ter difícil a partir de agora. Ao fin e ao cabo, que hai de malo en
desexarnos un feliz día?
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Pero tamén hai cousas que é preciso dicir ben alto para que escoite mesmo quen non
quere escoitar. Mensaxes como o rexeitamento da violencia, palabras de paz e de convivencia,
de tolerancia... Así nos manifestamos especialmente en días como o 25N ou o día da paz.
Tamén queremos amosar, no día a día, o compromiso coa nosa lingua falándoa sempre, como
é natural. Un compromiso que nace do amor, do amor propio e do amor polo propio.
Menos do que nos gustaría pero este ano o centro estivo aberto para algunhas persoas
convidadas que coñeceron a nosa radio. Foi o caso de Belén Guimeráns, unha das principais
promotoras da recuperación da danza de Darbo, que veu contarnos a súa experiencia, e Luz
Beloso, ilustradora e profesora, que presentou o libro “Non te amola” de Xela Arias.
Música e máis música. Nalgúns
recreos tivemos pinchadas a cargo do equipo
da radio e o alumnado de música de 4º.
Neste centro calquera pode ser Dj e compartir
os seus gustos. Quen se anima?
Na Radio Labirinto témosche bastante
conto
e
gústanos gravar relatos,
especialmente se son de medo. Tamén
poesía, humor e tamén programas de opinión
e debate.
Activamos a caixa da radio para que calquera, mesmo que non queira probar a
experiencia da gravación ou emisión en directo, poida achegar os seus gustos, preferencias,
suxestións... e participar así do noso proxecto. Esta é a radio de todo o centro, queremos
escoitarvos e saber o que pensades. Calquera achega ou comentario é benvido.
Seguimos ás voltas cos podcasts (si, xa sei que é unha palabra complicada de
pronunciar, vai haber que ir inventando outra máis nosa) e ademais con premio! Despois de
varios anos optando a formar parte da rede de “Radio na biblio” e recibir a solicitude denegada
cada vez, este ano participamos no seu concurso con tres podcasts sobre Xela Arias e fomos
un dos únicos dous centros seleccionados na categoría de ESO. Demóstrase así a calidade do
noso proxecto e a implicación do profesorado e do alumnado do centro. Cada vez máis
convencidos de que Radio Labirinto veu para quedarse e para ter éxito, dentro e fóra do
instituto.
A voz existe para ser escoitada, a palabra para ser comprendida, a música para ser
sentida e as ideas para ser tidas en conta, pero demasiadas veces quen oe non escoita e quen
ten que escoitar fai oídos xordos. A mocidade ten moito que dicir(se) pero o mundo prefíreos
suxeitos pasivos. A radio, en cambio, dálles voz, e no labirinto da adolescencia, a voz é a saída.
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DESEUCALIPTIZACIÓN
”,
UNHA PALABRA DIFÍCIL DE PRONUNCIAR

DANI BLANCO

Crónica dun feito pouco anunciado.
Son as 9 da mañá e saímos co alumnado
de 4º B de matemáticas académicas.
Somos en total 1 8 contándome a min, ao
presidente da Comunidade de Montes de
Darbo, e a outro comuneiro que agardan
fora. Saímos do instituto con serras e
machadas, cadanseu a súa. Son
ferramentas
emprestadas
polo
profesorado ao alumnado en época de
COVID. Adolescentes armados. Todo
parece perigoso, mais os que corren
perigo son as invasoras.
Antes de comezar imos ao
Balcón do Rei. Alí formamos un círculo e
escoitamos, que falta fai nestes días!
José, alcumado como Yuyi, explícanos
en que consiste unha comunidade de
montes e a súa figura tan singular que
só se mantén no norte de Portugal,
nalgúns lugares de Asturias e por
suposto aquí en Galicia. O comunal, que
non é privado nin público (do estado) é
dos veciños. Veciños que, por viviren na
contorna, teñen dereito sobre o monte,
mentres dure.
Despois desta explicación imos ó
que viñemos: a deseucaliptizar. Nun día
de calor, o sol apreta mais non mata.
Dirixímonos cara a un lugar, a cinco
minutos camiñando, onde dous meses
atrás xa se cortaron eucaliptos na zona.
O eucalipto é unha especie invasora que
arrasa cos montes galegos, despraza as
especies autóctonas e acaba coa
biodiversidade. Por se isto fora pouco, é
unha planta pirófita, que significa que se
espalla cos incendios. Arde moito e arde
ben, ben para ela, porque despois dos
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incendios son a especie que nace, medra,
reprodúcese e non morre, ou polo menos é
mala de morrer. É tan mala de morrer que,
dous meses despois de que cortaran os
eucaliptos, xa nacen novos gromos.
Comezamos sobre as dez da mañá.
Todos deixámonos a pel: cortamos,
arrincamos, cada quen ao seu ritmo. Para
nós é a primeira vez, e despois de dúas
horas rematamos o traballo. Satisfeitos,
mais se miras ao horizonte ves todo o que
queda por facer... O Morrazo, terra de
furanchos e eucaliptos. O peor é que se
segue plantando máis eucalipto. A
inconsciencia e os cartos.
Merendamos algo, descansamos e collemos novamente folgos. Fálanos das acacias,
das diferentes especies. Dan tanto medo que o eucalipto xa non parece tan malo. A acacia
non se pode cortar, porque medra máis. Disque hai que pelala, sacarlle a cortiza do chan ata
un metro de altura aproximadamente, para que seque. Poñémonos a elo, facemos o que
podemos aínda que sabemos que non chega. Procurando mellorar a contorna do instituto, do
Morrazo, de Galicia. Dándolle vida aos montes.
É case a hora. Aínda que estamos no monte, seguimos rexidos polo horario escolar.
Volvemos cansos de corpo máis frescos de mente.
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BANDA DESEÑADA

MATEO SENDÍN, 3ºC
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VI CONCURSO LITERARIO

OS GAÑADORES
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Rec unc ho literario

VI CONCURSO LITERARIO
Monte Carrasco

POEMAS
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Estou na casa, un lugar cheo de máis coma min pero á vez tan diferentes, iso fai
especial este lugar, a variedade de corpos e idades cos que contamos onde vivo.
Vivo cerca dun monte, preto dunha
familia de altos compañeiros de pelo rizado.
Son tal altos que os paxaros acostuman
asomarse pola súa cabeleira ás veces.
Tamén por onde eu vivo está o camiño
principal, un camiño polo que pasan centos
de persoas a diario que se dirixen a todas
as urbanizacións preto do meu fogar; vivo
nun lugar moi transitado e cada vez por máis xente, algo debe estar pasando fóra.
Hoxe chegaron moitas persoas con cargamentos de pedra. Levaban carros cheos e cheos
de pedra e materias que nalgúns momentos lles pediron prestados a outros compañeiros da
miña casa; de feito, en ocasións ata levan algún familiar de alta altura dos que vos falaba
antes, pero sempre lle rapan o pelo para levalo mellor con eles. Aínda sigo coa dúbida de que
fará esa xente.
Pasan os meses e segue chegando cada vez máis e máis xente cargada con carros. Agora
xa non tanto cheos de pedras, senón que estaban cargados con outros utensilios e
ferramentas, contando tamén con hortalizas, palla ou ata
cativos que ían subidos neles. Algún dos rapaces baixaba
dos carros para poder ver mellor a miña casa, dicían que
era bonita, iso sempre nos alegraba cando o que faciamos
en todo o día era ver pasar e pasar e pasar e pasar, unha
e outra e outra vez carros e carros repletos de pedras ou
ferramentas ou palla e millo ou nenos ou gando ou algún
dos meus compañeiros, cada vez máis escasos, ou algún
ser que nunca vira por aquí…
Penso que cada vez quedamos menos na casa. Todos
están indo con esta xente que pasa polo camiño principal, sígoo dicindo, algo debe estar a
pasar fóra.
Pasaron dous anos. No meu fogar case non queda ninguén. Estou quedando fóra de
todo isto que, ao parecer, pasa ao finalizar a ruta do camiño, agora desgastado debido a todas
as persoas que pasaron por aquí en todo este tempo. Síntome triste, xa non queda case xente
coa que falar, e polo camiño só pasa algún despistado correndo con algunha pedra na man ou
cun can ao seu carón. Se isto non acaba pronto vou quedar totalmente illada de todo o mundo,
pero non podo moverme, non podo ir con eles, por algunha razón sinto as ganas de moverme
polo camiño e ir correndo ver o que está a ocorrer aí fóra, lonxe da miña casa e lonxe deste
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lugar cada vez máis desolado. Non podo moverme, dá igual canto o intente, ninguén me falara
disto, aínda que a verdade é que nunca o cheguei a intentar realmente. Simplemente, pasábao
ben conversando cos meus compañeiros e visualizando todos os carros que pasaban durante
todo o día. Agora realmente bótoos de menos. Xa non sei canto pasou dende a última vez que
conversei con alguén ou vin algunha persoa no camiño.
Hoxe, despois de tanto tempo, pasou un home seguido dunha lexión de xente detrás.
Encontreime moi feliz. Este home parecía mellor vestido que toda a xente que vira pasar por
aquí antes. Tiña un porte maior e non cargaba con nada, nin pedras nin alimentos nin nada,
tan só paseaba tranquilamente polo camiño seguido de toda esa marabunta de xente. O home
parou en fronte miña e agachouse, ao agacharse dixo: “Imos ver a orela”. Non entendín nada.
Ver a orela? A orela de que? Non comprendín nada do que dixo e, de súpeto, agarroume para
poñerme a carón súa. Vin como se ía afastando o lugar onde vivira durante toda a miña vida,
pero xa non me importaba. Levaba tanto tempo pensando en como saír que o movemento que
tiven nese instante fixo que se me foran todas as posibles preocupacións que podería ter. Nese
momento sentía como se a vida se me activase de novo, era un novo nacemento para alguén
coma min.
A medida que cruzabamos todo o camiño, algo moi novo para min, puiden ver cousas
que xamais imaxinara: construcións nas que a xente que tanto vira pasar en fronte miña
subidas en carros vivía cos seus fillos e familias, igual que eu o facía na miña xa afastada
casa. Ao lonxe de todo isto podíase ver unha edificación altísima de pedra; era o máis alto que
nunca vira, moito máis que os altos compañeiros de pelo rizado que habitaban comigo;
pregúntome que sería deles. Chegamos a esta grandísimo levantamento arquitectónico. Non
tiña palabras para describir o que estaba visualizando; creo que por fin entendín para que se
utilizou toda a pedra que vira día tras día. Polo que dicía a xente dos arredores, isto tiña o
nome de torre; pois ben, esta torre era, sen dúbida, tamén a máis grande que vira esta xente,
porque, coma min, todos quedaban abraiados ao vela, e non era de estrañar, o resto das
construcións eran moito máis humildes en comparación.
Subimos. Mentres subiamos esta torre podía ver como cada vez as outras edificacións se
facían máis pequenas pouco a pouco, e, ao chegar arriba, puiden comprobar o que esta xente
chamaba mar. O mar era unha masa líquida que se estendía ata onde puidera alcanzar a
vista; era algo que fixo que todos os presentes quedara aínda máis impresionados ca antes.
Chegado o momento, un home gritou que divisaba anacos de terra no mar. Moi lonxe de onde
estabamos nese momento, vin como o home que me recolleu sorría e me deixaba nunha zona
do punto máis alto da torre. Iso non me puido facer máis feliz; agora podería ver o mar, as
obras ao redor da torre, a torre mesma e ese misterioso anaco de terra polo que todo o mundo
se mostraba tan emocionado.
Pasado o tempo, descubrín que esas persoas chamaban o que eu era “flor”, e pareceume
un nome bonito, non tiña queixa con iso. Tamén descubrín o nome dese home que me sacou
do camiño e me subiu ata aí. Chamábase Breogán, e xusto agora están partindo as
embarcacións dos seus fillos cara a esas terras descoñecidas.
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Faladoiro Maior
(o noso club de lectura)

Silvi Álvarez

Mércores 1 7.30...
No patio do Monte Carrasco...
A brisa bailando coas follas das árbores...
O aloumiño do sol...
Os sons dos paxaros...
O runrún dalgún coche ao pasar...
Cadeiras e mantas na herba...
Alba, Berta, Carlos, Carmiña, Garbiñe, Lúa, Nieves,
Pumar, Silveria, Sonia...
Paixón pola lectura e conversa...
“ O luns seremos outras. O luns nos quererán. Seremos

fortes: a
nosa vontade será de ferro. O luns comezaremos unha nova vida,
seremos como temos que ser e non como somos” (“El lunes nos

querrán” de Najata El Hachmi)
Non caera na conta de que as rapazas musulmás non coñecían o que era
a adolescencia sinala Carlos xa que na súa cultura pasan de ser, un día,
nenas e, ao outro, mulleres casadas.
Tes razón. Sen dúbida, este libro permítenos botar unha ollada á vida das
comunidades musulmás que emigraron a España nos anos 90.
Especialmente no que se refire ao novo rol que teñen ou poden adoptar as
súas mulleres na sociedade occidental engade Pumar.
O que máis choca coa miña mentalidade e a submisión que mostran con respecto ao sexo masculino
especialmente no ámbito sexual afirma Silveria Submisión que, polo menos neste libro, é buscada e
asumida polo sexo feminino como parte do seu rol.
Certamente, Naima relátanos unha parte da historia da súa vida bastante dura e pouco esperanzadora
conclúe Sonia Aínda que temos moito polo que loitar na procura da eliminación dos estereotipos de
xénero, se tes pos a comparar chegas a conclusión da sorte que temos de ser mulleres galegas que viven
no século XXI.
É evidente como a realidade da comunidade na que unha persoa vive marca as súas prioridades. Só
temos que fixarnos na protagonista do “Estado del malestar”, Eilin, que vive na sociedade nórdica da
abundancia, ao calor do estado do benestar, cunha vida aparentemente privilexiada. Como, realmente, o
feito de ter as túas necesidades materiais totalmente cubertas pode levarte a unha vida de insatisfacción
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reflexiona Berta.
Este relato móstranos o que acontece cando te acomodas na vida porque tes todo o que supostamente
necesitas e como a rutina, o conformismo e a comodidade te fai manter unha situación de aparente
felicidade que realmente non o é afirma Lúa.
Coincido contigo, pero ademais opino que o fai desde unha perspectiva cómica, porque o certo é que
Eilin está un pouquiño desequilibrada engade Silveria.
“ Los pacientes de mediana edad no comprenden por qué están

siempre tan cansados. Porque te haces mayor les digo, pero ellos
creen que esto de la edad no les concierne, igual que piensan que
todo ese asunto de la muerte no va con ellos... Dan por hecho que el
cuerpo ha de funcionar sin crujidos y se sorprenden el día que deja
de hacerlo... con 47 años no se es viejo... Sí, les respondo... se es lo
bastante viejo para que las cosas ya no funciones como antes... ”
(“Estado del Malestar” de Nina Lykke)
Realmente, ter máis de todo non supón sempre unha vida mellor di
Nieves O certo é que ter obxectivos por alcanzar, grandes ou pequenos, é
o que dá sentido ao noso día a día. E aínda que asentarse no cotiá é o máis
sinxelo, saír da nosa zona de confort e enfrontarnos a novos retos

enriquecen a nosa vida.
Sen dúbida sinala Pumar Ahí temos o caso de Django Reinhardt que dende unha vida nómade nun
campamento xitano chegou a se converter nun referente do jazz a nivel mundial.
“ -¿Como que amputar? No- exclama la madre de Django

-Entiendo que es traumático para usted, pero hay un riesgo
altísimo de infección, septicemias y gangrena- explica el médico
-No puede hacerle eso, es solo un niño- reafirma la madre de
Django
- ¡Eso jamás!- añade Django” (“Django Mano de Fuego” de Salva Rubio

e Ricard Efa)
Gustoume moito o deseño gráfico do cómic comenta Carmiña E,
ademais, o relato mostra como o tesón, o esforzo e unha boa dose de
xenialidade permítenos alcanzar metas que non semellaban posibles.
Gañando no camiño! – exclama Carlos Xa que Django, a raíz do
incendio que lle deixa inútil man, artella unha maneira novidosa de tocar
a guitarra, creando un estilo persoal e inigualable no mundo do jazz.
Historias reais como esta son fonte de inspiración e exemplo para a túa propia vida e a maneira que tes
de encarar o día a día engade Garbiñe.
O labor divulgativo dunha novela é un valor a ter moi en conta. Eu non son afeccionada ao jazz e sen a
publicación deste cómic non tería coñecido a este gran músicocomenta Silveria.
Tes razón, sempre obtés algún aprendizaxe de calquera libro que cae nas túas mans. Eu non coñecía,
por exemplo, a vida tan intensa e lonxeva que tivo Leonor de Aquitaniaconclúe Berta.
E tan influínte na Idade Media engade Alba.
“ Una casa fuerte solo puede ser destruida desde dentro: ninguna viga centenaria soporta la
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carcoma...Voy a acabar con los reyes de Francia, así lo he decidido.
Y también he resuelto a quien tomar como esposo, a quien usar. Y a
quien traicionar. ” (“Aquitania” de Eva G.ª Sáenz de Urturi)

Aínda que o definan como un thriller histórico, para min quédase nunha
novela histórica, moi diferente doutros libros de novela negra da autora
opina Silveria.
A historia pareceume entretida di Lúa e móstranos todo un mundo de
intrigas palaciegas coa vinganza e a ansia de poder como motor da vida.
Esta claro que o estar na cúspide da sociedade, ser a máis rica, a máis
poderosa, a máis fermosa e so unha cara da moeda. A máis visible,
probablemente, e a que nos pode crear a ilusión dunha vida desexable.
Pero logo está a cara B, non ser libre para decidir o teu destino, non poder desfrutar dos fillos, non estar
coa persoa amada... Aínda que esteas a decidir o devir da Europa medieval, a min non me sae a conta
afirma Sonia
Non entendo como con tanto estrés puido ter unha vida tan longaconclúe Carlos.
Mércores 1 8.30...
No patio do Monte Carrasco...
A brisa bailando coas follas das árbores...
O aloumiño do sol...
Os sons dos paxaros...
O runrún dalgún coche ao pasar..
Cadeiras e mantas na herba...
E a conversa continúa...
Ao longo deste curso viaxamos aos países nórdicos e vivimos na abundancia, á Francia medieval e
nadamos con pirañas, sentimos na pel o corsé da vida musulmán e a liberdade da vida nómade e o
fixemos en compañía e compartindo as nosas experiencias no Faladoiro. Uns libros foron máis do noso
gusto outros menos, pero todos nos enriqueceron. Ademais, cada un pola súa banda visitou outros
lugares: o Faro da Plata en Pasaia, a Porta do Alén no monte Seixo, o Santo Estevo de Ribas de Sil, a
campiña irlandesa, os Alpes franceses, a Amazonia colombiana, unha vila pesqueira en Nápoles,
desfrutamos da “panza de burro” das Canarias...
Máis alá de toques de queda, peches perimetrais, aforos limitados e demais, nunca esquezas que un bo
libro pode levarte a onde ti queiras.
Únete a nós, agardámoste no Faladoiro!
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A PESTE NEGRA
Polo alumnado de 2º

Compilación: CARMEN GONZÁLEZ

CCAFFA, O EPICENTRO DA PESTE NEGRA Por: Alejandro Pérez Martínez
Como esta pandemia se estendeu dende Asia ata Europa nuns poucos anos.
Dende Asia, pola Ruta da Seda, chegou á cidade de Caffa a maior pandemia que a
humanidade sufriu en toda a súa historia. Caffa (actual Feodosia), foi unha gran
cidade costeira e comercial situada na Península de Crimea. Por esta cidade pasaba
a coñecida Ruta da Seda. Entre os anos 1 346 e 1 347, chegaba por esta famosa e
importante ruta ata a cidade de Caffa a Peste Negra. Algunhas fontes afirman que a
Peste Bubónica (Peste Negra) xa viaxaba polo continente asiático dende había uns
quince anos. Ademais, crese que esta peste foi transportada polos mongois. Dende
Caffa, moitas mercadorías provenientes de Asia cruzaban o Mar Negro e chegaban a
Europa. Ao non estar a hixiene apenas presente en Europa, era bastante común
que, nestes barcos que transportaban as mercadorías, viaxasen tamén ratas
infectadas. A día de hoxe xa se sabe que as ratas son o transmisor da enfermidade e
contaxian debido ás súas pulgas. Esta enfermidade, coma calquera outra, ten os
seus síntomas. Os máis normais, que moitas outras enfermidades adoitan ter, son a
febre alta (incluso supera os 40ºC) e moita tose. Pero ademais deses síntomas tan habituais en case calquera enfermidade, a
Peste Negra ten outros que a diferencian amplamente. Eses síntomas son: sangrado polo nariz, moita sede, manchas na pel
de cor azul e negra debido a hemorraxias cutáneas, gangrena na punta das extremidades (a gangrena é a morte de tecidos
corporais debido á falta de irrigación sanguínea ou a unha infección bacteriana grave), a aparición de bubóns negros
(inflamación dun nódulo linfático) e a rotura dos bubóns (supurando líquidos cun olor pestilente). A Idade Media foi unha época
principalmente de pobreza para a maioría da poboación europea; polo que moitas familias tiñan que convivir diariamente con
animais, bañábanse con moi pouca frecuencia e os alimentos non sempre estaban nas mellores condicións. Isto ten moito que
ver coa expansión da Peste Negra, xa que ao non asearse con frecuencia, a poboación infectábase con gran facilidade. Por
culpa da pouca hixiene que había en Europa nesta época, á Peste Negra non lle costou moito desfacerse do 60% de
habitantes europeos. O reino máis afectado foi o antigo Sacro Imperio Xermánico (actual Alemaña), en concreto as cidades de
Hamburgo, de Colonia e de Bremen. Non obstante, moitas cidades de todo o continente colapsaron, xa que cada vez había
moitos máis infectados. Os territorios que case non sufriron pola Peste Negra foron os territorios do norte da Unión de Kalmar
(actuais Finlandia e Islandia). Isto débese ás baixas temperaturas deste antigo reino. Co comezo do descontrol provocado polo
aumento dos casos, a poboación comezou a imaxinar razóns para poder explicar a aparición desta enfermidade. Algúns
pensaban que se debía a expulsións de gases tóxicos dun volcán, outros pensaban que a aparición da Peste Negra tiña algo
que ver co espazo e coas estrelas, pero, realmente, debíase a que as pulgas das ratas se contaxiaban destas e despois
pasaban a doenza á xente. Co aumento dos casos, os médicos déronse conta de que os tecidos e os lugares onde se
acumulaban eran focos de contaxio, o que provocou que os comerciantes de tecidos, maioritariamente xudeus, fosen acusados
de propagar a enfermidade. Agora imos falar con Галлус, epidemiólogo da antiga cidade de Caffa, actual Feodosia: —Bos
días, Галлус, hoxe voulle facer algunhas preguntas sobre a Peste Negra ou Peste Bubónica, como vostede prefira chamala.
—Добрий ранок (Bos días), estou listo para as súas preguntas. —E agora, poderíanos falar das medidas que se tomaron para
frear o continuo incremento dos casos? —Si, claro. Pois o que facían era intentar que a poboación levase roupa sen
contaminar. E cando chegaban comerciantes, tanto en barco como por terra, a cidade dáballes roupa segura e só lles permitían
entrar na cidade con esas prendas. —Como se trataba a poboación enferma? —Intentaban illalos, e para os cadáveres tiñan
brigadas polas rúas que se encargaban de recollelos e de soterralos. Pero chegou un momento, dada a gran cantidade de
mortes, no que se viron obrigados a queimalos para que a enfermidade non se seguise expandindo. Outra medida que lles foi
moi útil consistía en encalar os muros das vivendas dos contaxiados. —Moitas grazas, Галлус, por informarnos. —De nada. E
recemos todos para que, igual que a ciencia nos salvou hai oitocentos anos, nos salve agora da COVID-1 9. —Adeus, Галлус.
—Adeus.
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A PESTE NEGRA NA ANTIGA EUROPA
Lucía Gabián
Italia, 23-07-1 347 Italia, afectada por unha gran vaga
de casos da nova enfermidade. Esta nova doenza foi
causante da morte de arredor de 200 millóns de
persoas, facendo así que Europa perdese un 60% da
súa poboación total. Identifícase que o inicio desta
pandemia foi na cidade de Caffa, na Península de
Crimea, preto do mar Negro. Nos anos 1 346 e 1 347
estendeuse na súa totalidade ata Europa e rexións
próximas á conca mediterránea. As persoas portadoras
desta enfermidade son moi fáciles de diagnosticar, os
síntomas máis frecuentes son: febre ou dores de
cabeza, calafríos, dores musculares, convulsións,
náuseas e incluso vómitos. Nos anos 1 348 ata 1 351 as
infeccións fóronse controlando, máis isto non impediu
que a pandemia chegase ao norte de Italia. Neste país
o primeiro territorio en ser afectado foi a capital, Roma,
onde en pouco máis de 3 anos, os infectados xa
superaban o 75% da poboación total, mais a
enfermidade só tiña un 50% de risco de morte. A
epidemia logrou frearse a tempo, facendo así que as
illas Cerdeña e Asinara case no tivesen casos; só un
1 5% da poboación total foi afectada. As rúas de Roma,
a principios da pandemia, foi imprescindible que
estivesen o máis valeiras e limpas posible para impedir
máis contaxios, e, como en Roma, isto pasou en moitas
outras cidades afectadas dunha maneira similar, entre
elas Milán, Nápoles e Florencia, cunha taxa de
contaxios dun 80% aproximadamente entre as tres
cidades. Aínda que pasados algúns meses as rúas
eran todo o contrario ao establecido polo goberno, todo
estaba destruído. Había cadáveres de xente morta pola
enfermidade, tamén era moi frecuente a morte por obra
das autoridades. Autoridades e sanitarios eran os
encargados de levar a conta das defuncións froito
desta terrible enfermidade. Estas persoas son as
mesmas que hoxe en día non queren falar desta época
por mor da dor que senten ao recordar o alboroto das
familias pendentes da mellora dos seus familiares
infectados e o que sentía a xente que perdía familiares.
A continuación, a entrevista a Carlos XV, descendente
próximo de moitas vítimas da peste negra. Recordo
perfectamente a dor que sentía cando algún familiar
perdía a batalla contra esta enfermidade tan temida.

2020 - 2021

Era só un rapaz duns 20 anos cando todo isto pasou. A
primeira en falecer foi a miña nai, contaxiada por unha
picadura. Tempo despois faleceu tamén a miña irmá
maior; 35 anos tiña cando morreu. Lémbrome
perfectamente dos seus síntomas. As convulsións eran
o peor; tiñamos que suxeitala para que non houbese
máis dor da que xa sentía. Por sorte, eu non fun
contaxiado, xa que me illaron dende un principio pola
miña curta idade. As autoridades querían que os
rapaces e as rapazas non nos contaxiaramos para que
nuns anos a poboación puidese mellorar notablemente,
e así foi. O meu avó contaxiouse e non intentaron
salvalo de ningún xeito, “deixárono morrer”, repetía o
meu pai cando el faleceu. Todo isto xa sucedeu hai 2
anos. A peste xa é moi difícil padecela, pero esta dor
que sinto no meu corazón é para sempre. A
continuación temos outra entrevista, esta vez cunha
muller que logrou superar a doenza, Melisa. Soamente
recordo que unha ferida se me infectara moi rápido e
fun ao médico canto antes. Ao chegar, illáronme do
resto, xa que a enfermidade é moi contaxiosa e na
miña idade (64) é moi perigosa, debido a que o risco de
morte aumenta notablemente. Pasei arredor de 2 días
encamada na miña casa. Sufrín moitas convulsión e
dores de cabeza. Os meus fillos encargábanse de estar
pendentes de min e de axudarme en todo o que
precisaba. Estiven enferma arredor de 3 semanas.
Paseino moi mal, ao igual que a miña familia,
esperando a miña mellora... Ao rematar estas 3
semanas mellorei notablemente, sufría convulsións moi
de vez en cando, e as dores de cabeza case
desapareceran por completo. E por último, aquí
podedes ler tamén o punto de vista do vivido polo fillo
de Melisa, Xaime. Todo isto ocorreu moi rápido, a miña
nai pasou de ser unha persoa con moita vitalidade a
estar no peor caso que pode estar alguén en toda a
súa vida. A pesar de que a miña nai foi unha das
poucas sobreviventes, aínda ten algunha que outra
secuela froito da peste negra. A miña irmá e eu
pasámolo realmente mal, chorabamos pola noite e
rezabamos para a mellora da miña nai. Estabamos sós,
pois o meu pai faleceu hai xa 5 anos, moito antes desta
pandemia. Mamá era a única que nos coidaba e non
podiamos imaxinar unha vida sen ela; aínda somos moi
pequenos para poder vivir unha boa vida nós sós, a
miña irmá mais eu.
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“ERA HORRIBLE VER A XENTE MORRER A epidemia chegaría a Barcelona a través
POLA PESTE, PERO AÍNDA É PEOR desas rutas comerciais.
CANDO A SOFRES TI”
BARCELONA EN 1 348 (CHEGADA DA
Pablo Vilariño

Neste artigo falarei de como a peste negra
afectou a Barcelona e entrevistarei a un
supervivente
desta
enfermidade
procedente de alí.
A peste negra foi unha das peores
epidemias da historia de humanidade.
Barcelona xa sufrira en 1 333 un mal ano a
consecuencia dunha mala colleita de gran,
seguido dunha fame, o que supuxo unha das
primeiras manifestacións da crise dese século
e a interrupción da expansión territorial e da
prosperidade dos séculos anteriores.
Morreron dez mil habitantes dos cincuenta mil
que había por aquel tempo en Barcelona.
A orixe da peste negra está nas pulgas
das ratas, que estaban moi presentes na
Europa medieval. A enfermidade iniciouse na
cidade comercial de Caffa, na península de
Crimea. En 1 346, a cidade estaba asediada
polo exército mongol, en cuxas filas se
manifestou a doenza. O xefe das tribos turcas
unidas arroxou os cadáveres usando unha
catapulta. Cando se tivo coñecemento da
epidemia, os comerciantes xenoveses
escaparon ata os portos de Sicilia. Ao
escapar, levaron consigo ratas con pulgas que
tiñan a bacteria e xente que estaba
contaxiada e, desa maneira, expandiron a
enfermidade por todo o continente. Cando
chegou ao Mediterráneo, expandiuse moi
rapidamente debido ás rutas comerciais, xa
que nos barcos, entre as mercadorías, había
moitas ratas e pulgas. Outro factor que
axudou á expansión foi a mala salubridade.

PESTE)

As rúas eran estreitas e de trazado
irregular, consecuencia do pasado árabe da
cidade Rúa medieval de Barcelona - Visit
Barcelona Mapa da Barcelona medieval Desperta Ferro Os cristiáns pensaban que
podería ser a ira de Deus polo pecado do ser
humano; tamén se acusou á comunidade
xudía e, os máis afeccionados á astronomía,
crían na relación entre a epidemia e a unión
de Marte, Xúpier e Saturno.

ENTREVISTA
Agora entrevistarei a un supervivente desta
enfermidade, que provén de Barcelona. O seu
nome é Bernat, un home agricultor de 39 anos.

-Ben, cóntame, que tal o pasaches? Que
síntomas padeciches?

Foi horrible, paseino fatal. Tiven pensamentos
suicidas, incluso, pero sobrevivín! É incrible! Algúns
dos síntomas que padecín foron febre, moita sede,
dor de cabeza; sangrei polo nariz, pola boca, por
todas partes! O peor e o máis noxento foron as
manchas na pel. Oh, si! Parecía que estaba
queimado!

-Queimado!?

Si que é verdade que a xente tiña moitas partes do
corpo negras, pero a peste caracterizábase por
cheirar moi mal e polos vultos na pel.

Cal é a túa experiencia con iso?

Mi madriña! Xa che dixen, NEGRO! Tiña algunhas
manchas na pel, causadas por hemorraxias;
gangrena, é dicir, as puntas dos dedos negras; e
bubóns, vultos nas axilas, nas inguas, nos brazos e
nas pernas. Algunhas persoas tivéronos detrás das
orellas, pero eu non, supoño que iso é algo máis de
sorte.

-Entón, que é o que facía que cheirase
tan mal ou por que cheiraba así?

Imaxe da mala salubridade da Europa
medieval - Infobae

Os bubóns rompían. Iso era o peor do mundo!
Vomitar era outro síntoma, mais eu cría que era
polo noxo que daba. Ao romper botaban un líquido
fóra, cun olor que nin poderías imaxinar. Cheiraba
mellor un agricultor que nunca se bañara!!! -Vaia, si
que parece horrible! Horrible non, O SEGUINTE! Se
tivese que volver pasala, mellor afogo no mar antes
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ca iso!

-E canto tempo estiveches así?

Descubrimentos.

2020 - 2021

Unha eternidade! En realidade creo que foron cinco
noites.
-E Bernat, como era o ambiente na túa cidade?

Moi malo, moi malo! Fame, pobreza e peste!
A xente escapaba ou encerrábase. Era
horrible ver a xente morrer pola peste, pero
aínda é peor cando a sofres ti! Eu quedei na
miña casa, coa miña muller e os meus fillos.
Todos nos contaxiamos e morreron todos
menos euO

-Oh! Síntoo moito, debe ser tráxico que morra toda a
túa familia menos ti. [Quédase en silencio e frota
os ollos.] E como vos contaxiastes?

No zoco contaxieime e logo transmitínllela
eles. Ía todos os xoves. Chegaba moita xente
doutras partes de Europa. Normal que se
transmitise tan rápido! Alí escoitei falar por
primeira vez da peste. Un día chego á casa e
atopo unha mancha negra. Non lle dei
importancia, ata que apareceron máis e máis;
e á miña familia tamén.

O triunfo da morte Museo do Prado,c. 1 562
Pieter Brueghel o Vello Reflicte o malestar
social e o terror desatado pola Peste Negra,
que devastou a Europa medieval.

Fonte: Wikipedia.
Webgrafía: Wikipedia La Vanguardia Almería
Hoy National Geographic Vive UVM Blog
-E como foi despois de pasar a enfermidade?
Think Big Medline Plus Ser Histórico
Foron tempos de soidade e fame. Vin a miña GOMERES
muller e aos meus fillos morrer, pasaba moita
fame, a xente non saía da casa por medo á
epidemia. Nunca estiven peor! Máis tarde A PESTE NEGRA
volveu outra vez a peste aquí, pero por sorte Rubén Piñeiro Gil
non me afectou moito. Moitas grazas polas
túas achegas! Non hai de que, a verdade
necesitaba compartir a miña historia.
Hoxe neste diario relatamos as novidades sobre a

pandemia máis temida pola Europa medieval: a
peste que nos asolou no medievo e que o sumiu na
desesperación.
Algúns territorios quedaron despoboados
polas mortes que se produciron ou porque as
poucas persoas que quedaban migraban a 10 de maio de 1348
Encontrámonos en Caffa, actual Feodosia,
outros lugares. Para conter a peste, fixéronse
na
península
de Crimea, unha das cidades da orixe
corentenas, bloqueouse a chegada de barcos,
illáronse
determinados
colectivos, desta nova enfermidade: a Peste Negra. Esta doenza
expulsáronse os mendigos das cidades e caracterízase polos seus bubóns, ademais de febre e,
establecéronse horarios para o traballo. A entre 3 e 5 días, a morte. Algúns pensan que o
crise económica viría despois diso, xa que motivo desta enfermidade é a ira de Deus, outros
non había quen traballase a terra. En España, están convencidos de que son as miasmas. O certo é
aumentaron os roubos de casas, ao estar que a bacteria Yersinia pestis é a causante desta
deshabitadas: mobles, diñeiro e xoias. doenza. Adoita ir nas pulgas que transportan as
Asaltáronse moitos conventos ao quedar ratas, de aí a súa propagación tan rápida e eficaz. En
baleiros tamén. O bandoleirismo estendeuse Caffa, cando se deron os primeiros casos, os
por todas partes. Para que a Península comerciantes fuxiron por medo a infectarse,
Ibérica se recuperase tivo que esperar ata levando e propagando a bacteria por Europa.
mediados do século XV, coa Era dos
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Segundo algúns estudos, a infección nos campos foi
maior que nas cidades debido a que as pulgas teñen
máis vítimas.
Poden diferenciarse tres tipos de peste: a
peste común ou bubónica; a septicémica, que pasa
ao sangue e volve a pel negra; e a pneumónica, que
pasa aos pulmóns e xera unha tose expectorante, o
seu principal medio de contaxio. Tanto a peste
septicémica como a pneumónica non deixan
superviventes.
O comercio, que xa estaba bastante
desgastado por Europa, quedou parado por ser un
medio de contaxio moi efectivo. Aínda así, seguiuse
expandindo polas persoas que marcharon para
outras cidades. O ser humano é moi conflitivo e isto
maniféstase no racismo. Os cristiáns arrasaron cos
xudeus ate case extinguilos.
Como dicía, Caffa é a suposta cidade de
comezo e hoxe imos visitar as súas estradas.
Principalmente vense as estradas abandonadas e só
algúns médicos se cruzan connosco. Estes homes
levan unha máscara que pronto nos recorda a un
corvo. Pensan que isto serve para evitar as miasmas,
pero nada máis lonxe. Neste “pico” meten especias,
flores, sementes e raíces que o médico considere
efectivas contra a bacteria. A máscara protéxeos
tamén das frecuentes explosións dos bubóns. Visten
un lúgubre conxunto negro que dá medo. Tamén
levan un bastón longo para afastar os cadáveres e os
infectados, que por desesperación se botan enriba
da xente que pasa, que non é moita. Cerca, unha
muller chora polo seu marido morto e a escena
déixanos co corazón nun puño. O aspecto do
defunto é indescritible. Atopámonos cun home que
se recuperou da doenza como se fose un milagre
case inimaxinable.
—Ola, bo día. Temos entendido
que pasou a enfermidade da
peste, é certo?
—Si, é certo. Non che parece
incrible? O todopoderoso tenme
aprecio polo gran cristián que son.
—Vale, podería describirnos a
experiencia? —Si, hum... Todo
comezou cunha rata morta no saco
do centeo, entón as miasmas da
rata fixéronme enfermar. Pasei eses
días moi canso, sentíame fervendo.
Houbo días nos que apenas tiña
coñecemento. Logo estaban os
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bubóns, esas pequenas bolsas que me crecían nos
sobacos e na entreperna. Eran espantosas. O día
que espertei e xa desapareceran todos os bubóns
celebramos a miña recuperación e o médico que
me atendeu dixo que fora un milagre.
—Unha historia emocionante. Como
describiría o estado actual da cidade?
—Moi abandonada. A maioría da xente está
morrendo e apenas hai actividades. O muíño está
atrancado e non hai ninguén que se achegue a
desatrancalo. O último que o fixo morreu pola
mesma doenza que me fixo enfermar.
—Moitas grazas por atendernos.
—De nada. E tende moito coidado. Os mesmos
cidadáns recoñéceno, están na miseria. Ademais,
este home cre nas miasmas, que, segundo os gregos,
son os gases que soltan os corpos dos mortos, o cal
non é certo, pero non tiñan os estudos que temos
nós.
Estes casos xeraron discordancia debido a
que o imaxinario daquela época lle deu varias caras
ao mesmo problema. Atopámonos cunha loita entre
cristiáns e uns xudeus. Os cristiáns superábanos en
número e forza. A loita é brutal, matan a un e os
outros tres non tardarán en seguilo. O motivo non é
nada máis nin nada menos que a súa ideoloxía. O
racismo non só discrimina cores, tamén discrimina
relixións. Isto, coa Peste Negra, foi brutal e acabou
coa maioría dos xudeus que había en Europa.
E así terminamos a nosa reportaxe sobre
unha das maiores pandemias do mundo. Moitas
grazas por lernos.
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CRÉDITOS

Estamos xa no número 65 da nosa querida revista escola. Nesta edición participou todo o
mundo que citamos a continuación, e probablemente algún que quedou no anonimato do
traballo colectivo, que se verá reflectido nas nosas páxinas. Tamén moitos outros silenciados
axudaron con todas as súas forzas, cheos de entusiasmo, e con total apoio ao noso
proxecto.Sen esa entrega non sería posible que a nosa Gaivota vise a luz. Grazas a todos e
todas por coidar o nacemento desta criatura:

Seila Acuña
Celia Álvarez
Silvi Álvarez
Paula Amigo
Dani Blanco
Dani Cancelas
Alexandra Carrizo
Carmiña de las Casas
Aroa Casás
Sabela Cosque
Jorge Costas
Lidia Curra
Gema Dacosta
Lucía Docampo

Cristina Fernández
Sara Fernández
Sheila Gallego
Lucía Gavián
Carmen González
Celia González
Nerea González
Lara Iglesias
Noa Martínez
Russel Nickels
Sabela Nores
Miguel Núñez
Begoña Otero
Alejandro Pérez

Rubén Piñeiro
Yago Piñeiro
Lucía Portela
Sé Pumar
Iria Rodal
Inés Rodo
Mateo Sendín
Adriana Solla
Mauro Sotelo
Izabela Stefan
José Ramón Vidal
Pablo Vilariño
Uxío Vilariño
Diana Villar

Tamén queremos amosar o agradecemento dende a redacción d´A Gaivota ás
persoas que, dun xeito máis indirecto, aportaron material para este número.
Non son autoras/-es materiais de ningún texto, polo que non figuran no listado
xeral, pero a súa axuda foi inestimable: A Comunidade Educativa do IES
Monte Carrasco, o persoal non docente, e os pais e nais que axudades aos vosos
fillos a dar valor á palabra impresa e gozades con eles e coas súas creacións do
que queda para ser lido nestas páxinas. Moitas grazas!!
Agardamos que gocedes desta edición.
Que pasedes un feliz verán. Vémonos pronto!
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