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III CONCURSO O OLLO DE VIDRO 

 A. Premio do xurado. 
Dotación económica de 400€, escultura 
conmemorativa e un lote de libros . 

               Título do vídeo: O principiño  
 

Autores do vídeo: (IES Pino Manso)  Laura Lorenzo, 
Ainoha Martínez, Monique Otero, Lourdes Manteiga e 
Carlos Lago 

 B. Premio do público. 
Dotación económica de 250€ e un lote de libros. 

               Título do vídeo:  Cando petan na porta pola noite 
 

Autores do vídeo: Centro Ocupacional do CAD da 
Pobra do Caramiñal   

 C. Premio Festival de Cans. 
Hotel para dúas persoas (noite de venres 25 e sábado 26 
de maio), dúas entradas para acceder ás curtametraxes a 
concurso do Festival de Cans, placa conmemorativa e un 
lote de libros. 

              Título do vídeo:  Unha mosca agradecida 
 
               Autores do vídeo: Luz Beloso 
 
O xurado tamén decidiu facer dúas mencións aos seguintes 
vídeos: 

              Título do vídeo:  Regueifando Contos 
               Autores do vídeo: CEIP Carlos Casares 
             

 Título do vídeo: Un can e un gato 
               Autores do vídeo: CEIP Solanas 
 

Podedes ver aquí todos os traballos: 

https://www.youtube.com/results?search_query=recomendoche+un+libro+2018 

https://www.youtube.com/results?search_query=recomendoche+un+libro+2018
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1 Oscar: 48 points 

2 Tempo: 44 points 
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3 Naila e Violeta 18 points 

 

4 Jake e Javi 14 points 
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Poema manuscrito de Mª Victoria Moreno cedido  xentilmente pola profesora 

do IES Torrente Ballester de Pontevedra Mª Dolores Valiño Ferrín 
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aría Victoria Moreno (1939-2005). Muller de corazón grande e forte, sensible onde as 

haxa, comprometida activamente coa causa da lingua galega, extraordinaria 

dominadora de rexistros e comunicadora engaiolante, adiantada en moitas cousas, 

profesora incomparable, pioneira da literatura infantil e xuvenil galega… Con xustiza 

honrámola este 17 de Maio. É a cuarta muller homenaxeada desde que se instituíu a 

festa en 1963. 

 

A autora homenaxeada este ano o 17 de Maio no Día das Letras Galegas é María 

Victoria Moreno Márquez, unha muller dunha riqueza lingüística inusual: naceu na 

provincia de Cáceres, medrou lingüisticamente en varias localidades segovianas, 

cursou o bacharelato en Barcelona –onde 

aprendeu o catalán e o francés- e logo 

estudou Filoloxía Románica en Madrid, da 

man de D. Dámaso Alonso ou D. Rafael 

Lapesa. Xa casada, cun compañeiro de 

carreira –cego desde os tres anos- ao que 

axudara con algunhas materias, veu dar a 

Pontevedra en 1963, onde el foi destinado 

como profesor e axiña director do colexio da 

ONCE.  

É o primeiro 

contacto de 

María Victoria 

con Galicia. 

Alí dá clase no Valle-Inclán (de Francés, de Latín…) e prepara oposicións, ademais de 

levar a súa casa. Cando aproba as oposicións a profesora adxunta de Lingua e 

Literatura Españolas escolle Lugo como destino, por ser o máis próximo que había a 

Pontevedra. Conducindo o seu propio coche, con 24 anos, traballa en Lugo pola 

semana e marcha a Pontevedra as fins de semana. Era o ano 1965. 

E Lugo será unha “páxina indeleble”, como ela di, na súa vida. Alí toma contacto coa 

xente, coa paisaxe, coa realidade e coa fala de Galicia; e toma partido pola súa lingua, 

que daquela non se estudaba, por suposto, e só falaban os pobres: “Se estou coa 

xente que amasa o meu pan e mais colle no mar os peixes da miña mesa, tamén 

quero falar con eles, falar a súa fala”. 

En galego iniciará a súa carreira literaria pública: en 1973 edítase Mar adiante e logo 

verán a luz moitos contos (xénero máis facilmente compaxinable cunha vida chea 

M 
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doutros atafegos: “deixei de escribir por pasar o ferro, deixei de escribir por cociñar”, di 

ela mesma) e grandes novelas que constitúen fitos importantísimos da nosa literatura 

infantil e xuvenil como o seu querido Leonardo e os fontaneiros (1986, 3º Premio O 

Barco de Vapor) ou a intemporal Anagnórise (1988), que mereceu ser incluída na lista 

de honra do IBBY en 1990. 

Gañou outros recoñecementos por varios contos e novelas: da Agrupación Cultural  “O 

Facho” en 1972 e en 1975 por “Crarisca” e “O cataventos”, respectivamente; pola 

novela do ano 1999 Guedellas de seda e liño, White Raven do Centro Internacional de 

Lectura de Munich no 2002. Xa antes, e aínda en castelán, fora finalista do premio de 

novela “Café Gijón” en 1969 por Alcores de Donalvar, actualmente traducida ao galego 

por Xavier Senín como Onde o aire non era brisa e publicada postumamente en 2009. 

Tamén é autora de valiosísimos estudos filolóxicos e literarios como, por exemplo, os 

manuais de literatura para o bacharelato sobre literatura galega (a do século XX, un 

eido ermo daquela), ou os ensaios sobre a poesía de Lorca. Fixo, ademais, traducións 

e codirixiu a colección “Árbore” da editorial Galaxia. 

María Victoria Moreno cultivou maxistralmente a literatura en galego e defendeu e 

ensinou esa lingua nuns tempos en que iso non era fácil: chegou mesmo a verse 

privada do pasaporte por impartir cursos de galego. Igual que rexentou –experiencia 

efémera-  canda outros compañeiros unha librería (“Xuntanza”) na que se podían ler 

(vender vendíanse poucos, de aí o fracaso comercial) determinados libros non 

accesibles habitualmente. 

Pero o que máis lle gustaba era transmitir nas súas clases o amor polas palabras  e 

pola literatura que ela mesma sentía, “unha paixón”. Sempre dixo que, de ter que elixir, 

escollería ser profesora e non escritora. E desde logo que conseguiu desempeñar ben 

o seu traballo. Fíxoo en varios institutos despois d´”o Valle” e o Masculino de Lugo: de 

novo en Pontevedra, en Vilalonga e tamén no Torrente Ballester, onde se prexubilou 

no ano 2002, cun discurso pentalingüe: en latín, francés, castelán, catalán e galego. 

Nos seus corenta anos de docencia deixou unha fonda pegada en moitas xeracións de 

estudantes aos que acompañaba na súa vida e aos que animaba para que escribisen; 

e fíxoo sobre todo nunha vila, a de Pontevedra, na que moitos falan galego grazas a 

ela e moitos leron o seu admirado Quixote grazas a ela. 

Quebrantada na súa saúde deixounos unha última e esperanzada lección de vida no 

seu Diario da luz e a sombra, publicado en 2004. Nel escribe que lle gustaría deixar 

“un ronsel de amor, un bo exemplo e un libro que descubra algo a quen o lea”. Desde 

logo que o conseguiu. 

Sara Alonso Pimentel 
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 día 31 de xaneiro do 2018, algunhas alumnas e alumnos do bacharelato nocturno 

fomos invitados polo IES G. Torrente Ballester a facer unha actividade conxunta para a 

celebración do Día das Letras Galegas, que este ano homenaxea a María Victoria 

Moreno, escritora e ex-

profesora dese centro.  

 

Axudamos a pintar un mural 

no instituto e coñecemos a 

súa biblioteca. Nela están os 

libros legados pola escritora, 

quen pediu que, tralo seu 

pasamento, quedaran no 

lugar onde traballou os seus 

últimos anos de docencia. Alí 

contáronos datos sobre a súa 

vida e obra e descubrimos a 

súa paixón polo Principiño de 

A. de Saint Exupéry e polo Quixote de Cervantes. Vimos tamén os murais que o 

alumnado do centro fixo na súa honra na Biblioteca. 

 

Despois dun par de horas pintando, acercámonos ao Museo de Pontevedra. 

Percorrémolo fixándonos fundamentalmente na arte galega e visitamos algunhas das 

salas dedicadas a Castelao que tiña cadros e obxectos persoais do autor.  

 

Pedro, o noso profesor de L. Castelá, ensinounos Pontevedra, un lugar do que garda 

boas lembranzas, igual que de María Victoria. Para moitas de nós, foi un día especial 

xa que este ano é un dos poucos que o Día das Letras Galegas se dedica a unha 

muller. Por iso quixemos ir a Pontevedra, para celebrar a vida e o traballo dunha 

muller coma ela, que nos poida inspirar a todas e todos. 

 

Por último, quero agradecer ao IES G. Torrente Ballester pola invitación e a Pedro por 

organizalo e ensinarnos cousas de María Victoria e de Pontevedra. 

 

Parabéns, María Victoria. Este ano é o teu e estamos moi felices de que teñas o 

recoñecemento que ben mereces. 

 

Thais Souto Espiñeira,  2º Bach. D ( adultos)  

O 
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A miña reconciliación co Galego 

 

ara moitos de nós o galego foi sempre un enlace co noso pasado e familiares, pero 

nunca unha lingua que eliximos usar para o noso día a día e as nosas relacións 

sociais. Moitas veces nas clases fálasenos dos encantos do galego, da súa 

importancia na nosa historia e tamén da súa futura desaparición, pero nós non vemos 

ese encanto que nos pintan os profesores, o verdadeiro encanto do galego que nos 

levará a amalo e a darlle valor temos que encontralo nós. 

 

Isto foi basicamente o que pasou comigo durante toda a miña vida, aos meus 18 

anos, case 19, endexamais sentín ningún tipo de apego e necesidade de aprender 

galego, á parte de ser a lingua que os meus avós e familiares de maior idade falan. 

Para unha persoa que convive habitualmente en castelán e portugués, o galego é o 

menor dos seus problemas; esta era miña realidade durante toda a miña vida, o 

galego non me gustaba, non me chamaba a atención, non vía sentido en estudalo ou 

mesmo en falalo. Incriblemente a miña reconciliación co galego levouse a cabo 

este último curso. 

 

Despois de moitos anos aprobando galego mal e tarde, pasando das clases por 

completo, falando o menos posible, este curso encontrei o encanto do galego. 

Unha persoa coma min, amante da literatura e cunha ambición enorme por aprender 

idiomas, a chegada dun profesor que sería capaz de facerme recuperar a miña 

identidade galega perdida e sentir verdadeiro amor pola lingua e a historia de Galicia. 

Todo isto dende setembro de 2017 ata xuño de 2018. Esta reconciliación foi un 

proceso longo e duro para min, xa que apenas era capaz de construír unha frase en 

galego ben e que se confundía todo o tempo co portugués. 

 

Pero como sempre se di, nunca é tarde de máis para algunhas cousas, e no meu 

caso tardei 18 anos en aprender e amar a miña lingua e aceptar a miña identidade 

galega. Hoxe, que xa consigo polo menos escribir case todo en galego, síntome como 

se con isto estivese axudando a que o traballo e a loita dos meus antepasados e de 

todos os poetas, literatos e líderes galegos non foi en van. 

 

Thais Souto Espiñeira,  2º Bach. D (adultos)  

P 
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Grazas ao lavadoiro 

ois saíu da última xuntanza de 

traballo do día, decidiu baixar polas 

escaleiras, posto que o ascensor 

aínda estaba subindo polo primeiro 

andar. Namentres camiñaba e 

reflexionaba recibiu unha repentina 

chamada. 

 

- Si? -respondeu ó teléfono. 

- Papá, son eu -aclaroulle o seu fillo. 

- Dime, dime. 

- Mira, temos un problema aquí, 

cheguei, collín a roupa para mañá, 

fixen todo como me dixeches... 

 

O fillo de Lois seguiulle a falar, mais o seu pai non se concentrou, pensou nas súas 

cousas e non puido atendelo seu fillo. 

 

- Papá? Papá? Oíches? 

- Eh!? Perdoa, é que non te estaba escoitando. 

- Carafio, que rompeu a lavadora esta! 

- Como? Que rompeu a lavadora sónica!? -exclamou Lois con incredulidade. 

- Si, si, non sei que lle pasou... -escusouse o seu fillo. 

- Que non sabes que lle pasou, gandulo! Xa verás cando chegue a casa!  

- Que eu non fixen nada desta vez, xúrocho! 

- Pero agora que facemos coa roupa de mañá, eh!? Agora falaremos ti e mais eu! 

 

Deste xeito, Lois colgou o teléfono, xa non quería saber máis. Por diante agardáballe 

unha situación inmanexable. Chegou onda seu coche e arrincou a viaxe de 35 minutos 

até o seu fogar. Eran as oito e media da tarde. Mañá, ás dúas do mediodía, ía 

comezar o xantar de inauguración do 'Proxecto Cancro', unha iniciativa pioneira no 

mundo pola cal se agardaba atopar unha cura para esta complicada enfermidade nun 

futuro moi próximo. Todos os convidados a este acto acordaron vestir de rosa para 

simbolizala loita contra o cancro, incluído o anfitrión e creador do proxecto, o doutor 

Lois Vaamonde Xelmírez.  

L 
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A vestimenta de cor rosa da que Lois dispoñía tiña numerosas manchas miúdas que 

xa probara mil veces a eliminar. Para remedialo, recomendáronlle unha "lavadora 

sónica" única no mercado de moi alto custo, que era capaz de deixar impoluta 

calquera cousa en menos de cinco minutos. Lois encomendoulle ao seu fillo a misión 

de lavar cadansúas prendas rosas e deixalas listas para o gran acto de mañá, pero a 

misión non puido ser cumprida... 

 

Xa no coche, o primeiro que pensou foi en levala roupa a unha lavandaría ou a unha 

tinturaría, pero esa opción era imposible, xusto ese día estaban en folga estes 

establecementos. Seguiulle dando aos miolos na casa, e barallou infinitas 

posibilidades. Non sabía que facer, non podería presentarse no seu propio acto se non 

vestía con roupa rosa. Chegou incluso a facer un par de chamadas, por se alguén 

podía emprestarlle roupa desa cor, pero o único que finalmente lle axudou foi o retrato 

en branco e negro da súa bisavoa lavando a roupa no río, como antano. Ergueu a 

mirada e alí estaba ela para axudarlle. Lois decatouse de que pouco despois de que a 

súa bisavoa marchase para a cidade (cando el só tiña oito aniños) instalouse un 

lavadoiro para facilitarlle as cousas ás señoras que acudían ao río con frecuencia para 

lavala roupa. 

 

O antigo lavadoiro da aldea adoecía dalgún tipo de uso, e quizais pensando nisto, Lois 

agardaba que puidera ser a solución definitiva. Sen matinar máis do necesario, colleu 

toda a roupa rosa que precisaba para o día de mañá, cargouna no coche, e foi onda o 

antigo lavadoiro. De camiño, un sorriso ocupaba boa parte da súa faciana, pois estaba 

lembrando como a súa bisavoa explicáballe (sendo el pequecho) o complexo e 

laborioso proceso do lavado da roupa nos lavadoiros, "Ai, meniño, estas cousas xa 

están a quedar anticuadas, sonche tan cansas e difíciles, pero aínda así é moi práctico 

para limpar as manchas máis miúdas ,e logo, empapo, enxaboo, e frego para que 

quede limpiño. Despois xa poño a roupa a secar nalgún toxo ao sol." 

Con isto Lois viuno claro, non tiña máis que facer el mesmo o proceso de lavado 

manualmente e as manchas máis difíciles quedarían eliminadas. Os habituais 

razoamentos científicos no doutor Vaamonde Xelmírez foron substituídos naqueles 

momentos por estes outros: "Tanta máquina, tanto aparello, para que? O que 

precisamos é rescatar a memoria...." 

 

Ao día seguinte a súa roupa rosa escintilaba máis cá de ninguén presente no xantar. 

 

Samuel Fernández Torre, 4º ESO C 
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Recensión escrita por Ana Benavides, Sergio Pico e Uxía Prieto sobre a 

adaptación teatral da novela Oliver Twist vista polo alumnado o 23 de novembro 

de 2017 no teatro Salesianos. 

 

a nosa opinión a obra de  Oliver Twist estivo moi ben, non só polo  seu argumento 

senón tamén polo traballo dos actores. Estes conseguiron expresarse de tal maneira 

que fixeron que o público sentira as emocións dos personaxes en cada escena. Na 

novela aparecían máis detalles relatados, pero os actores conseguiron darlle á obra 

emoción e acción grazas ás coreografías e ás cancións que inventaron. Tamén hai 

que destacar os cambios de vestiario tan rápidos que facían para poder interpretar 

papeis diferentes e os cambios de escena que conseguían facer usando só unhas 

caixas. 

 

O personaxe de Oliver Twist ensina a ser fortes, a non confiar facilmente en calquera, 

pero tamén ensina que sempre hai alguén que te pode axudar e que se pode saír 

dunha situación desfavorable, como cando o mundo de Oliver se derruba e é quen de 

manterse firme e non deixarse levar polos malos. 

N 
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 martes 14 de novembro de 2017 o alumnado de 3º ESO e 4º ESO tivo a oportunidade 

de desfrutar dunha sesión de contacontos en inglés e galego da man de Sophie 

Heydel, narradora e actriz británica formada en The Guildhall School of Music and 

Drama (Londres), e Charo Pita, narradora galega profesional e escritora, organizada 

conxuntamente polos Departamentos de Lingua e Literatura Galega e Inglés. O 

alumnado gozou dun repertorio de contos tradicionais do mundo (Rei Artur, historias 

celtas, sufís, dos indios americanos, orientais…) e pasouno ben aprendendo. 

 

Outro dos obxectivos desta actividade foi facer ver ao noso alumnado como a lingua 

galega e a lingua inglesa poden ir da man, como podemos aprender distintas linguas 

desde a lingua propia. Marcharon coa sensación de entender mellor o inglés e de ter 

feito unha viaxe fantástica por mundos imaxinarios. 

 

 

O 
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A iniciativa luso-galega de ciencia e cidadanía ELP –Education on Light Pollution–, quere 
implicar á mocidade do ensino secundario, conxuntamente co seu profesorado, na 
sensibilización para a problemática da contaminación luminosa, motivándoos para ser parte 
da solución e para se relacionar coa comunidade local. Simultaneamente, ao facer ciencia, 
estarán aprendendo non só o que é a contaminación luminosa e como afecta ao ceo 
nocturno impedindo a visión dun ceo estrelado, senón tamén os impactos nos 
ecosistemas –fauna, flora, recursos naturais–, no consumo de enerxía, na economía, na 
cultura e nas relacións que hoxe se están a estudar entre luz e saúde. Os centros 
participantes terán fotómetros de medición de contaminación luminosa (Unihedron SQM) 
para a medición do brillo do ceo nocturno. Os datos serán utilizados por estudantes e 
profesores para analizar o brillo do ceo e tamén aproveitados para estudar algúns 
fenómenos astronómicos e meteorolóxicos. A publicación destes datos en Internet permitirá 
tamén á comunidade científica ter acceso a eles dende calquera parte do mundo 
transformando deste xeito a rede de fotómetros deste proxecto nunha rede de 
monitorización do ceo nocturno complementaria á rede xa existente en Galicia e na primeira 
en Portugal continental. 

 
Este curso tamén colaboramos con este 

interesante proxecto 
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https://calidadedoceo.wordpress.com/categ

ory/concepto-de-cl/ 

https://calidadedoceo.wordpress.com/category/concepto-de-cl/
https://calidadedoceo.wordpress.com/category/concepto-de-cl/
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Bestiario mariño verniano 

eguindo o ronsel de Jules Verne e baixo a dirección da profe de Lingua castelá Silvia 

Iglesias, o alumnado de 1º da ESO B deleitounos cun fermoso e nutrido bestiario 

mariño 

 

 

Os máis aprezados foron o “Cergüino” e mais a “Cabrácora”.

S 
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Entrevista a David Sánchez 

Autor do libro EL BAILARÍN DE FUEGO 

 

 

 

 

·Por que elixiches o xénero de fantasía e non outro? 

Porque era o xénero que máis lía e co que máis identificado me sentía. 

· Con cantos anos comezaches a ler? Gustábache? 

Comecei  aos 11 anos a ler libros máis extensos, máis longos. A verdade é que 

me gustaba moito. 

· De pequeno pensabas que ías  publicar unha novela? 

A verdade é que non, ata os 15 anos non empecei a soñalo e a loitar por iso. 

· Cales son o teu libro e  escritor favoritos? 

Calquera dos libros de Cassandra Clare. Encántanme. 

· Hai algún lugar en concreto onde che guste escribir? 

Pois si. Enriba do meu escritorio, apoiado na ventá. 

· Como compaxinaches os estudos e escribir a túa novela? 

Cun estudo e un tempo para escribir organizados, compaxinando as dúas 

cousas. 

· Canto tempo che levou escribir a novela? 

Levoume sobre 10 meses. 

David Sánchez é un rapaz de 16 anos que acaba 

de publicar a súa primeira novela. Estuda 

primeiro de bacharelato no IES Castelao. 

 

Dentro das celebracións organizadas arredor do 

23 de Abril, David Sánchez presentou o seu libro 

na Biblioteca do centro para algúns alumnos de 

4º de ESO, que puideron satisfacer a súa 

curiosidade facéndolle preguntas a este autor 

novel. 

 

Agora preguntámoslle nós tamén algunhas 

cousas. 
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· Escribes con regularidade? 

Antes facíao, pero agora cústame máis por 

culpa dos estudos. 

· Inspirácheste en algo para escribir a novela?   

Nunha canción, que dicía algo así como: 

“Comezaremos unha fogueira e despois  

apagarémola”.  

· Como se che ocorreu a trama? 

Inventando os meus personaxes e pensando que facer con eles. 

· Como construíches a personalidade dos personaxes? 

Recollendo distintos aspectos de personaxes doutras novelas e proxectándoos 

en certa medida sobre os meus. 

· Están baseados en persoas que coñezas? 

A verdade é que non, máis ben en personaxes doutras novelas. 

· Onde publicaches o libro antes de que se publicara en papel? 

A mesma editorial foi a que o publicou en papel e en internet. 

· Como te sentiches ao recibir a noticia de que o ían  publicar neste 

formato? 

Eufórico. Con moita ilusión. 

· Canto tardou a editorial en publicalo? 

Tardou uns catro meses. 

· Como reaccionou a túa familia ao saber que che ían publicar a novela?  

Igual ca min, con moita ilusión e ofrecendo sempre o seu apoio. 

· Estás pensando en escribir outra? 

Si, comecei  a escribila pero deixareino para o verán, cando non teña que 

estudar. 

 

 Parabéns pola publicación da túa primeira novela e ánimo para seguir 

escribindo. Grazas por atendernos. 

Paula Andreu, Paula Estévez e Sofía Fernández 

1º ESO-C 
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XA VAI ALÁ  
UN ANO!

  Paula Iglesias, representante da promoción (arriba). Miguel Vilasánchez, padriño da promoción 
(abaixo á dereita. Mesa presidencial (abaixo centro e esquerda). 
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Foto xeral da promoción ao peche do acto 

     Mesa presidencial 

Miguel Vilasánchez 
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María Carril recibindo a distinción polo mellor expediente 

Sara Cayetano recibindo a distinción polo mellor expediente 



Nº17                        Cousas do Castelao       xuño 2018 

39 

 

 
 Sara Cayetano e María Carril 
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EMPRENDENDO NOVOS CAMIÑOS 

 

ra xuño do ano 2012 cando un grupiño de nenas e nenos remataban 6º de primaria 

nos seus “coles”, “coles” aos que chegaron cando tiñan 3 aniños e nos que viviron 

moitas aventuras, para emprender unha nova viaxe despois do verán no IES 

CASTELAO. 

A piques de rematar as vacacións, "quedada" no parque, "somos maiores", "ímonos 

para o Insti", "e imos ir nós sós”, "si, eu vou soa" "eu tamén" "espérame en tal sitio" 

"vale"... así podería seguir un bo anaco; pero, pola contra, estaba ao lado das nais e 

dos pais: "ai Deus!, no instituto ninguén está pendente deles", "hai rapaces moi 

maiores", "os nosos son moi pequenos", "que será dos nosos fillos e fillas" etc... 

fixemos un drama (ha, ha, ha!). 

Luns 17 de setembro do ano 2012, eran as 08:00 horas da mañá, noite en vela por 

parte dos rapaces e rapazas, nervios nas casas, o almorzo case non entraba, pero, 

pola contra, as caras radiaban felicidade pero tamén incerteza. Pasou a mañá e os 

rapaces e rapazas volveron ao mediodía aás súas casas para o xantar, pero non 

daban feito a contar tanta novidade, tanto é así que cando se deron conta xa era hora 

de voltar ao "Insti", pois tocaban as clases da tarde. 

Seis anos máis tarde aquí están, remataron 2º de Bacharelato, curso agoniante, 

estresante, curto, moi duro etc... pero ben, penso que a maioría o rematou con éxito, 

iso si, sen esquecer todas as veces que tiveron que escoitar as palabras ABAU e 

SELECTIVIDADE (que vén sendo o mesmo), penso que moitas noites xa tiñan 

pesadelos con esas palabras, sobre todo nos derradeiros días. 

A maioría destes rapaces e rapazas seguro que van atopar de menos o Castelao, 

porque certo é que no "Instituto do Calvario" pasaron moitos anos nos que viviron 

experiencias positivas e tamén algunhas negativas, tiveron tempo a collerlle agarimo a 

algún "profe" e tamén ao revés (ha, ha, ha!), chegaron a ter "pesadelos" con algunha 

materia e tamén lle colleron agarimo a outras; penso que a gran maioría destes 

rapaces e rapazas, por non dicir todos, marchan cunha lembranza moi boa do 

Castelao, onde fixeron boas amizades, de feito hai moi boas pandas... espero que as 

sigan mantendo e sigan facendo algunha “quedada” para contar como lles vai no 

camiño que van emprender.  

Moitos dos rapaces e rapazas que acabaron xa saben que camiño coller, outros 

dependerá da “temible” ABAU, a todos e a todas moita sorte no novo camiño que 

emprendades e lembrade con agarimo e non esquezades os amigos e as amigas que 

fixestes no voso paso polo Castelao. 

Que difícil se me está a facer a min o escribir estas verbas dedicadas aos que se van 

este ano do Castelao, (e que a moitas as coñezo dende que tiñan 3 aniños); síntome 

E 
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con morriña, con morriña pero ao mesmo tempo feliz e moi contenta de que chegaran 

todas ata acá. 

Aos profesores que tivestes ao longo destes cursos, moitas grazas por ensinarlles as 

vosas materias (a cada cal máis interesante) aos nosos fillos e fillas; que como ben 

dixo Miguel, o padriño da graduación do curso pasado, "na vida fan falta 

coñecementos de lingua, de inglés, de “mates”, de xeografía etc.." Grazas por ter 

paciencia con elas e con elas, supoño que ás veces vos poñerían dos nervios e outras 

veces recompensaríanvos cunhas boas risadas. 

Rapaces e rapazas que chegastes ata aquí desfrutade do verán e MOITA SORTE A 

TODAS E A TODOS no novo camiño que ides a emprender na vosa vida, e lembrade 

sempre que "todo esforzo ten a súa recompensa" e con esforzo todo se consegue. 

María Vicente  
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GRUPOS DE 4º ESO 2017-18 

 

4º ESO A 

 

4º ESO B 
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4º ESO C 
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GRUPOS DE 2º BAC 2017-18 

 

2 BAC D 

 

2 BAC C 



Nº17                        Cousas do Castelao       xuño 2018 

45 

 

 

2 BAC B 

 

2 BAC A 
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ste curso 

tamén 

tivemos a 

sorte de 

gozar da 

actividade 

de 

integración 

intercultural  

“BAIXO O 

MESMO 

CEO” a 

cargo da 

profesora de 

portugués da 

EOI e 

especialista 

en didáctica 

de linguas 

modernas 

Silvia 

Capón 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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