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IES Xesús Taboada Chivite. Verín

Hai aproximadamente 
un ano, na última 
edición de Faíscas, 
Juan Guerra López 
anunciaba a súa reti-
rada como director do 
noso centro e daba a 
benvida a un serv-

idor. Naquel momento, anotei nos meus 
deberes darlle mostras de agradecemen-
to pola súa axuda e traspaso de funcións 
que este cargo leva consigo. Aínda que 
os agradecementos foron amosados en 
varias ocasións aproveitando diferentes 
convocatorias, non quero deixar pasar 
esta oportunidade para darlle de novo as 
grazas.

Un ano despois, Faíscas aboia co es-
forzo e traballo dun conxunto de com-
pañeiros e compañeiras incansables e 
embébese das numerosas actividades e 
actos que se fixeron durante este curso. 
E si, sae á luz representando un símbolo 
máis do noso “Resistirei” (https://vimeo.
com/405388100), nado o 20 de abril de 
2020, e que con máis de 2000 visitas 

serviu de paraugas baixo o cal 
seguimos a facer apaixo-
nantes actividades a pesar 
dos días longos e longos de 
confinamento.

Polo tanto, Faíscas, esta 
vez só en formato dixital, 

volve reflectir un dos puntos 
fortes e enriquecedores 

do IES Xesús Taboada 
Chivite, que é a gran 
variedade de activi-

dades feitas, tanto nos dous primeiros tri-
mestres coma durante o período non pres-
encial. Todo isto non sería posible sen o 
traballo, esforzo e ilusión dun grupo amp-
lo, moi amplo de persoas, entre as que se 
atopan profesorado, alumnado e persoal 
non docente. Entre todos e todas creamos 
unha atmosfera na que o traballo colabo-
rativo e a ilusión son os piares fundamen-
tais para que deles emanen as ideas que 
fan que todo isto sexa posible. Así que, 
como director deste centro, só me queda 
agradecer ese traballo e recoñecer o voso 
esforzo publicamente.

Aproveito a ocasión para dirixirme de 
xeito particular ao profesorado, alumna-
do e familias en relación a todo o período 
non presencial motivado polo estado de 
alarma decretado por causa da COVID-19 
dende o 14 de marzo ata o 15 de xuño:

• Profesorado. Foron meses de moito 
traballo, reinventarse non foi unha opción, 
foi o pan de cada día. Demostrado queda 
que a figura do profesor debe ser pres-
encial, o ensino telemático foi a primeira 
máscara que tivemos que pór. Serviu para 
seguir conectados ao noso alumnado, 
noutra época nada disto se podería fa-
cer; serviu para demostrar que é preciso 
e necesario no noso traballo, pero tamén 
demostra que non deixa de ser unha fer-
ramenta máis, e que a nosa presenza no 
ensino vai máis aló, moito máis aló, ou me-
llor aínda: a nosa presenza no ensino debe 
estar máis preto, moito máis preto. Non 
sabemos se o esforzo que fixemos terá a 
súa recompensa a curto ou medio prazo, 
xa que esta situación é única e sen prece-

dentes. Non obstante, o traballo titáni-
co feito, moitas veces baixo situacións 
complexas debido a estados emocion-
ais, vivencias persoais etc. deixará unha 
pegada de recoñecemento dese esforzo 
no noso alumnado. A súa sinceridade será 
a testemuña do o noso traballo, esforzo e 
atención con cada un dos alumnos e das 
alumnas dos nosos grupos.

• Alumnado. Vós sodes os que dades 
sentido á nosa profesión. Precisámosvos. 
Durante este período a maior gratificación 
que os profesores tivemos foi sentirvos no 
outro lado cando chamabamos ás vosas 
portas. Polo tanto, grazas por estardes aí 
e facer este proceso máis sinxelo, porque 
se para alguén non foi sinxelo foi para vós. 
Estivestes privados de liberdade, non pui-
destes saír a rúa, xogar, berrar, tivestes 
que adaptarvos a novos horarios, novas 
metodoloxías, seguramente pasastes por 
situacións complexas e tensas. Polo tan-
to, tamén é de agradecer o voso esforzo e 
traballo. Esta experiencia que xamais es-
queceredes reforzaravos positivamente e  
encheravos dunha madurez exemplar.

• Familias. A vosa presenza sem-
pre é un vínculo vital entre os vosos fillos 
e o centro. Pero nesta ocasión o mérito 
é enorme pola vosa parte. Tivestes que 
adecuar horarios, insistir en que non era 
un período vacacional, nalgunhas oca-
sións facer de docentes, controlar o envío 
de tarefas… e ás veces baixo situacións 
incómodas ou non desexables que du-
rante este tempo se viviron asociadas ás 
realidades familiares, e que se cadra ti-

veron un impacto maior nos vosos fillos e 
nas vosas fillas. Baixo este punto de vista, 
é preceptivo pedir desculpas se nalgún 
momento non fomos quen de ver esa re-
alidade, xa que, como antes dicía, sendo 
este proceso único e sen precedentes, 
é obvio que erros sempre se cometen. A 
nosa profesión debe ir máis aló do estrita-
mente curricular e se durante este tempo 
fomos capaces de achegar aos vosos fillos 
e as vosas fillas, e a vós mesmos, outros 
valores vitais como poden ser a responsa-
bilidade, honestidade, esforzo, tolerancia 
ou xenerosidade, entón poderemos estar 
moi satisfeitos. Polo que respecta ao as-
pecto académico, os atrasos que se pu-
idesen ter producido no terceiro trimestre, 
serán tratados no curso seguinte mediante 
unha reorganización curricular e unha 
planificación axeitada. Polo tanto, sendo 
este aspecto perfectamente recuperable, 
o verdadeiramente importante é aprender 
da situación pasada para ver que aspec-
tos debemos mellorar e cales obviar. 

Por último, agardo que estas follas dix-
itais editadas e maquetadas con todo o 
cariño e coidado servan para lembrar o 
grande que debe ser a comunidade edu-
cativa e o importante que é a PRESENZA 
do noso alumnado.

Grazas pola vosa atención.

César Sánchez Pampín.

RECENSIÓN
DO DIRECTOR

https://vimeo.com/405388100
https://vimeo.com/405388100
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editorial

faíscas, 
a revista que non arde

O instituto é moito 
máis que o recin-
to no que se dan 
as clases: tamén 
inclúe as persoas 
que formamos 
parte da comu-
nidade educativa 

(alumnado, profesorado, familias e 
persoal non docente).

Afeitos como estabamos a entrar 
e saír, ás veces incluso con pré-
sa, vémonos agora na situación, 
estraña e mesmo insospeitada en 
non poucos casos, de botar en 
falta moitas daquelas cousas que 
antes de marzo nos amolaban: o 
timbre enxordecedor, o rebumbio 
dos cambios de clase, o chan 
cheo de papeis e apuntamentos, 
o maltratado material escolar, as 
gardas de autobús, as colas na 
cafetería para chegar aos bocadil-
los no recreo, o alumnado recol-
lendo as cousas antes de rematar 
a explicación porque o timbre está 
a piques de soar, o canón que non 
vai ou os empurróns cando soa o 
timbre das 14:20h.

IES Xesús Taboada Chivite. Verín

A chegada do Covid-19 supuxo un 
antes e un despois na nosa ruti-
na. Vímonos confinados durante 

máis de 40 días, e a pesar de todo 
soubemos manter a actividade 

educativa a distancia.

Unha nova realidade que non 
sabemos canto durará, pero que 
non marchará o suficientemente 

cedo.

Alumnado e profesorado, ademais 
de desenvolvermos o uso de fer-
ramentas dixitais, fomos quen de 
seguir realizando actividades ed-
ucativas, e precisamente Faíscas 
é ese reporteiro sincero que toma 

boa nota de canto aconteceu, e 
relátanos cunha linguaxe visual 
moi coidada (a cargo de Javier 

Díaz, profesor de Debuxo) moitas 
das nosas actividades, que nin o 

virus foi quen de interromper.

Un instituto que leva a cabo ac-
tividades formativas (científicas, 
artísticas e sociais, orientadas a 

unha determinada concepción da 
humanidade, máis consciente de 
si mesma e da imperiosa necesi-

dade de respectármonos), saben-
do atopar os folgos para seguir 
aprendendo incluso cando nos 
retiran aquelo que coñeciamos, 

é un instituto san, cheo de vida e 
futuro, coa fortaleza que se obtén 

de ter vencido as adversidades 
e o orgullo de ter sabido levar a 
cabo proxectos que, aínda que 

se fixeran desde a casa, seguen a 
lembrarnos que estamos aquí.
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radioChivite
o nacemento dun medio comunicador

A
quela persoa que 
poña un pé por vez 
primeira no IES Xesús 
Taboada Chivite vai 
notar que palabras 
como “actividade”, 
“iniciativa”, “traballo”, 
“implicación”, “colab-

oración” e outras pertencentes ao mesmo 
campo semántico cobran vida e signifi-
cado pleno da man da directiva, do pro-
fesorado, do alumnado, do persoal non 
docente... Percíbese, óllase, chéirase, es-
cóitase, tócase...

Trátase dunha sinerxía que contribúe á 
creación e posta en escena de proxectos 
educativos,  artísticos e mesmo vitais que 
pasman e enriquecen a toda a comuni-
dade, intra e extraeducativa. Participar ne-
les é unha grande oportunidade de crecer 
ademais dun enorme e estimulante orgullo.

E dentro desta atmosfera creadora, case 
propia do Renacemento, aparece o gro-
mo dunha idea: facer RADIO. Montar unha 
emisora? Non, non; facer RADIO. Grandes 
voces, locutores semiprofesionais? Non, 
en serio; facer RADIO. Micrófonos, mesas, 
instalacións de alta calidade? Noooon; 
simplemente, facer RADIO: un micro, un 
ordenador, un programa de software libre, 
voces, música e... contidos. 

O primeiro nome propio sen o cal ra-
dioChivite non tería significado é César, 
o director, cabeza visíbel dun proxecto 
que incluía entre as numerosas iniciati-

vas deseñadas para este e futuros cur-
sos a creación da RADIO. Procurou as 
condicións necesarias para que esta idea, 
coa que eu sempre empaticei, se puidese 
materializar, e converteu intencións e posi-
bilidades en auténticas realidades. Abrir 
a boca e pór en marcha esta aventura foi 
todo un. Nunca escoitei tantas veces “o 
que precises” e, de feito, todo o que se 
necesitou, apareceu en forma de estudio, 
mesa de mesturas, micros...  Que máis se 
pode pedir?

Pois as voces. Dende un primeiro mo-
mento, as compañeiras de Bibliochivite, 
Maite e Rebeca, que viron na radio numer-
osas posibilidades de unir a LITERATURA 
coa RADIODIFUSIÓN; o alumnado, moito 
del comprometido cunha sorte de Obra-
doiro de Radio que, con maior ou menor 
fortuna, iniciou o seu percorrido no 1º tri-
mestre do curso, e do cal saíron as voces 
emblemáticas das Novas Chivitianas como 
as de Miguel Quintas e María Justo; as an-
imadoras e promotoras de contidos como 
a profesora Nati Novoa, que ademais de 
contaxiar o seu alumnado para facer RA-
DIO, foi a responsábel directa de traernos 
ao centro dúas iconas da CRTVG como son 
Carlos Amado e a verinesa Esther Estévez; 
a profesora Guiomar, eterna traballadora 
no esixente temón do Equipo de Dinam-
ización, quen procurou vimbios para facer 
da RADIO un fermoso cesto; e, por último, 
a profesora Isabel Cota: alma máter, voz, 
reporteira, directora de contidos, sempre-
activaeadisposicióndoquecumprir... (ela 
sabe que “sen contidos, non hai radio”).

Son moitísimas máis as voces que con-
tribuíron a facer de radioChivite un espa-
zo de comunicación escolar, con catro 
programas no podcast e con moitos máis 
que, ao pasar este tempo triste e estraño, 
volverán abrochar con intensidade para 
falar dos marabillosos proxectos educa-
tivos, artísticos e vitais que se xeran no 
IES, dos que son protagonistas todos os 
membros da comunidade intra e extraed-
ucativa, e que seguirán a pasmar e a enri-
quecer as nosas vidas.

Juan Perro (Santiago Auserón, de Radio 
Futura)  resume cunha fantástica imaxe 
metafórica na peza “Historia de la radio” 
o que foi/é/será este medio de comuni-
cación: “Pandora nunha caixa de lámpa-
das”. radioChivite xa iniciou a súa historia 
e o único que cómpre é continuala, abrin-
do a nosa particular caixa chea de conti-
dos en forma de entrevistas, información, 
opinión, música... Hai material informativo 
abondo e voces infindas para facelo.

MIL GRAZAS A TODAS/OS!

por: Xabi Álvarez



O día dous de decembro, o alumnado estranxeiro 
chegou ao instituto. Fineses, húngaros, italianos 
e portugueses, coas súas respectivas maletas, 
aproximadamente ás once da mañá. Estabamos 
todos moi nerviosos, tanto alumnos coma profesores, 
cando chegaron. Veu a banda de gaitas para darnos 
un pequeno concerto, durou aproximadamente 
vinte minutos. Ao rematar, levamos ao alumnado á 
sala de reunións onde os esperaba un gran almorzo, 
que tomarían mentres os demais desfrutabamos do 
recreo. 

Despois deste, celebrouse unha xincana para 
romper un pouco o xeo. Ao rematar esta, déronnos 
unha charla e marchamos á cafetería, onde se 
celebrou un grande xantar. Despois de comer, 
realizamos unha visita guiada polo centro para o 
noso alumnado e así coñecémonos un pouco máis 
uns a outros; aínda que non todo o que nos gustaría, 

xa que chegou a hora de ir a clase, o momento de 
separarnos. Deixámolos na clase de lingua castelá, 
mentres eu fun a clase de francés. Ao rematar esta 
hora, reunímonos, e realizamos unha actividade TEI 
cos titorizados de primeiro e os  alumnos e alumnas 
de Erasmus.

 Acabouse a xornada lectiva e marchamos a casa, 
onde se instalou e de alí a un pouco reunímonos cos 
demais f ineses para levalos  a coñecer Verín. Cando 
se cansaron, marchamos a casa, duchámonos, 
ceamos e fomos durmir.

O día tres de decembro realizamos moitas 
actividades xuntos, vimos unha película, tivemos 
unha charla e corremos unha carreira solidaria para 
“Save the children” onde se recadou moito diñeiro 
para as actuacións desta ONG. Pola tarde f ixemos 
unha quedada, para levalos a percorrer Verín e 

POR PAULA GAGO (3º ESO B)

DIARIO DA VISITA
ensinarlles o máis importante.

O mércores, catro de decembro, só realizamos unha 
actividade xuntas: a degustación dos pratos que 
deberíamos ter cociñado o día anterior pero que 
Katarina e máis eu f ixemos esa mañá. Pola tarde 
quedamos tamén con todos os f ineses aínda que a 
desfrutamos menos debido ao exame de bioloxía do 
día seguinte.

O xoves, día cinco de decembro realizamos unha 
actividade similar ao concurso de canción de  
Eurovisión no salón de actos, desfrutamos do recreo, 
vimos unha curta na Casa da Cultura, xantamos e 
realizamos unha andaina ata o castelo de Monterrei, 
con visita guiada á torre e a todo o castelo. Despois, 
levámolos a mercar recordos para eles e os seu 
familiares. Katarina e máis eu marchamos a clase 
de wu-shu ao ximnasio, acompañoume xa que é 

a actividade que realizo cada xoves. Ao rematar a 
clase, marchamos a casa a prepararnos para asistir 
a unha cea que organizamos os alumnos só para nós 
nun restaurante.

O venres, día seis de decembro, f ixemos unha 
viaxe á cidade de Santiago para que o alumnado de 
Erasmus tivese a oportunidade de coñecer a cidade.

O sábado, día sete de decembro, despedímonos 
deles ás nove da mañá, choramos todos pero o noso 
consolo foi que nos volveriamos ver dentro dun ano.

Foi unha experiencia moi bonita, que repetiría 
durante máis tempo pero nunha época onde o 
alumnado galego non contara con tanto traballo 
escolar.
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DOS ERASMUS A VERÍN



Que fai unha pro-
fesora coma ti, 
nun sistema como 
este? Pois… aprender. 

Para nós foi unha experiencia chea de 
aprendizaxes. Foi un continuo asom-
bro, unha interminable sorpresa, unha 
constante idea, unha eterna pero atenta 
mirada, un saber reflexivo e crítico… 
Non podíamos imaxinar que unha viaxe 
de encontro entre varios profesores e 
profesoras do Erasmus+, puidese pro-
porcionarnos tanto a nivel profesional.  - 
Canto en tan pouco tempo! Diciámonos 
día tras día.

Non pretendo comparar o sistema ed-
ucativo finlandés co sistema español 
ou galego porque considero que somos 
países diferentes, con diferentes identi-
dades, características e ambos con in-
finitas riquezas. Pero coñecer o que fan 
outros supuxo que fixéramos unha gran 
reflexión sobre o noso quefacer educa-

tivo. 
Destacamos varios 
aspectos que des-

cubrimos no instituto e colexio do fer-
moso pobo finlandés de Uusikaupunki. 
Estas son algunhas cuestións das que 
aprendemos e das que nos quedamos 
abraiadas:

- Nas escolas finlandesas o impor-
tante non é a organización e a orde, o 
importante é crear un ambiente relaxa-
do e confortable ó redor do alumnado 
para favorecer a apredizaxe. Exemplos 
desta situación, apreciámolos en que o 
alumnado no centro podía andar e estar  
descalzo, en chancletas ou como máis 
cómodo se atopase. Por outra banda, 
nas aulas había diferentes tipos de ca-
deiras, pufs, sofás, tallos, … para que 
o estudante escollese e incluso, se así 
o consideraba, podía sentarse no chan 
e seguir a realizar as tarefas desde alí. 
Para o profesorado o importante é que 
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          Que fai unha profesora coma ti,
nun sistema como este? aprenda sen limitar como o fai, xa que 

a diversidade supón diferentes formas, 
contextos e espazos de aprender.
- Outra situación que nos abraiou foi 
a Educación Primaria onde o alumnado 
cursa materias que educan de forma dif-
erente. Nos distintos cursos da Primaria 
son obrigatorias materias como costu-
ra, carpintería, cociña,… Contidos que, 
sen intención directa,  favorecen a tan 
necesaria igualdade de xénero. Tamén 
nesta etapa pospoñen a aprendizaxe da 
lecto-escritura ata os 7 anos, consideran 
que hai moitas cousas que aprender sen 
precipitarse cos números e coas letras.
- Os espazos do centro son amplos 
para os seus descansos e conviven-
cia. Todo o alumnado pode andar polos 
corredores onde hai mesas de ping-
pong, billar, sofás, … incluso unha zona 
de iwall para xogar a wii. O móbil esta-
ba permitido, e como non ía ser doutra 
forma neste mundo globalizado, todos 
e todas tiñan o seu smarphone na súa 

man.  Pero nesta cuestión sorprende-
unos o silencio, respecto e calma que 
se respiraba polos corredores do centro. 
(Dicir que  a comitiva de países latinos 
representada por España, Portugal e 
Italia, ironizábamos cos corredores dos 
nosos centros, que representan unha 
auténtica feira, que tamen é moi sa).
- O respecto polo medioambiente 
é indubidable e desde o primeiro día 
ofrecéusenos a bicicleta como medio de 
transporte para chegar ao centro. Así o 
fixemos, como a gran maioría dos es-
tudantes.

O programa Erasmus+ ten este lema 
“Enriquecendo vidas, abrindo mentes”, 
e creo que con nós ese obxectivo foi ac-
adado. Tanto Jose (vicedirectora) como 
Lucía (orientadora), chegamos ao noso 
querido fogar convencidas de que temos 
unha profesión marabillosa: “educar” no 
seu sentido máis amplo e que, por sorte, 
sempre estará en construción.

IES Xesús Taboada Chivite. Verín



contacontos

no Princesa
Xusto antes de Nadal os alumnos de 1º da ESO de reforzo

(Niko, Salomón e Hiba) decidiron ir contarlle un conto ós nenos
e nenas de Infantil do CEIP Princesa de España.

Os autores da historia foron eles, e dous compañeiros que non puideron ir,
Álison e Noé.

Xa no cole, eles mesmos lles leron a historia, que falaba dunha nena pobre a quen o 
Apalpador cumpre un gran desexo: que os seus pais atopen traballo. 
Foi un momento moi especial e emotivo porque despois de estaren moi atentos a todo o 
conto, pequechos e pequechas recibiron o agasallo do relato (en formato libro caseiro) 
creado polos nosos e unha carta para que pedisen os seus desexos ó Apalpador. 
Con ela é coa que posan na foto que vedes na parte superior. 

E...unha cousa máis!: se queredes gozar 
dos dotes literarios dos nosos alumnos e 
alumnas, deixámosvos un enlace a este 
tenro e sentido relato.

https://vimeo.com/405388100

Para traballar a vida e obra de Castelao, o profesor Xabi 
de Lingua Galega propúxolle ao final da 1ª avaliación aos 
tres grupos de alumnos/as de 4º ESO realizaren unha lectura 
polifónica de varios dos breves textos que compoñen a obra 
Cousas, e que esta se gravase en calquera formato audiovisual.
As principais condicións para cumprir optimamente cos 
obxectivos da tarefa eran que as lecturas fosen expresivas 
e que ademais implicasen a outros lectores/as, que ben 
poderían ser membros da súa familia, profesorado do centro ou 
transeúntes que atopasen pola rúa e que xentilmente quixeran 
ler algunha das liñas da cousa asignada. Con todo, o maior reto 
era conseguir que un persoeiro do mundo das letras, das artes, 
da política ou da vida pública prestase a súa afamada voz para 
enriquecer aínda máis esta actividade.

As audiocousas creadas polo alumnado acadaron unha calidade 
excelente, combinando audio e vídeo, lectura e interpretacion, 
imaxe e animación… Multimedia en estado puro!

Porén, o máis destacábel do proxecto foi que o alumnado 
conseguise que nomes propios coma os de Inma López Silva, 
Pedro Feijoo, Santiago Lopo, Fran Alonso, Xosé A. Touriñán, 
Avelino González, Francisco Narla, Amador Castro Moure, María 
Oruña, Tito Asorey, Oriana Méndez (entre outros/as)... participasen 
de maneira totalmente desinteresada nunha actividade que 

pretendía, nun principio, traballar a 
lectura expresiva; coñecer e pór en 
valor a figura e a obra de Castelao 
(alén de, como é normal, alcanzar 
unha cualificación positiva), e que, 
ao final, alcanzou a categoría de 
sinfonía literaria plena de fusións.

Ao alumnado de 4º ESO-A, 4º 
ESO-B e 4º ESO-C, parabéns polo 
seu produto final!!
A todas as voces, máis ou menos 
coñecidas, que lograron darlle vida 
e sentido ás palabras escritas de 
Castelao GRAZAS a MONTES e 
MOREAS!

Poderemos ir escoitando cada unha 
destas xoias sonoras en distintos 
programas de radioChivite.

COUSAS DE CASTELAO
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https://vimeo.com/405388100


A longa historia
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de Gisela
CAPÍTULO 1
Nunha aldea vivía unha rapaza chamada Gisela.A 
esa nena encantáballe o prado e a natureza.
Unha vez viu unha bolboreta que lle dixo un 
segredo a nena e ese segredo que a fixo reflexio-
nar: “Nunca mires atrás, nin para os lados. Mira para 
adiante”.
A nena non o entendeu, mais fíxolle caso. De alí a uns días 
volveu a bolboreta e felicitouna por cumprir o que lle dixera.
Chegou un día en que a nena dicidiu tatuarse esa mesma 
bolboreta e para ela esa tatuaxe tiña moito significado xa 
que a fixo deixar os seus malos momentos do pasado, 
como ben di o dito:”O pasado para o pasado e o futuro 
para o futuro”. E a nena non se tatuou unha bolboreta pe-
queniña no brazo; tatuose nas costas. Parecíalle moi boa 
idea xa que era o pasado, e por iso o fixo por detrás.

CAPÍTULO 2
Despois de moitos días a xente empezoulle a preguntar a Gisela que por que 
se tatuou a bolboreta nas costas, e como Gisela non o quería contar en persoa, 
decidiu escribir o seu pasado e o significado, e o porqué se tatuou a bolboreta.
A xente empezou a comprar o seu libro xa que tiñan tanta curosidade, que ata o 
empezaron a ler nos colexios, e houbo unha vez que ata foi ela asinar os libros. 
A nena decidiu ir pola rúa preguntando nomes, xa que lle quería pór un á bolbo-
reta. Finalmente púxolle o nome Valeria, mais ese nome tiña un significado; val- 
de valente.

CAPÍTULO 3
Chegou un día no que Gisela decidiu desafogarse, 
xa que o consello da bolboreta estaba funcionando, 
pero parecíalle que non era suficiente. Gisela decid-
iu reunir nunha fonte a todos os nenos e nenas que 
lle estiveron facendo bulling. Mais o que ela non es-
peraba é que...eses nenos e nenas se presentasen. 
Eles xa sospeitaban algo, entón... que fixeron? Ide-
aron un plan, e ese plan era: como eran dez rapaz-
es e rapazas, e como había dous camiños, entón 
cinco ían por un camiño, e os outros cinco polo o 
outro. Despois de facer iso, acurralárona no medio 
e empezárona a insultar e a pegarlle. Nese mesmo 
momento recordou a mensaxe que lle dixo Valeria, 
a bolboreta: “Nunca mires atrás. Nin para os lados. 
Sempre para diante”. Entón, botou a correr ata que 
consegui fuxir deles, e logrouno.

CAPÍTULO 4
Despois, de alí a un anaco, deuse conta de que escapar non 
valía de nada. Gisela era desas nenas que pensaba que só os 
príncepes e os reis eran os que salvaban as prince-sas ou as 
raíñas, mais hoxe deuse conta de que non era así. Entón decidiu 
enfrontalos, pero esta vez de verdade, xa que a outra vez 
que o intentou, non puido. “Vou ser eu; non eles. Pensan que 
como son máis, van poder comigo, mais non será así”. Cando 
Gisela chegou á fonte onde fora o primeiro enfrontamento, non 
estaban alí. Pero sucedeu algo que ninguén esperaba; todos os 
rapazes estaban agochados nun cortello que había detrás 
dunha casa que estaba abandonada. Os nenos na 
aldea chamábanlle A casa maldita. Gisela non 
foi con todas as intencións de pegarlles, 
pero si de deixarlles as cousas claras, 
mais todos os rapaces se botaron 
cara a atrás, xa que a nena non 

parecía tan débil.

CAPÍTULO 5
A nena deuse conta de que 

durante todo este tempo foi 
demasiado boa e pensou que 
ao mellor lle faría falta cambiar de 

actitude coas persoas que lle fan 
dano. Todo isto foi grazas á bolboreta.
Gisela decatouse de que Valeria non 
estaba ao seu carón e empezouse a 

asustar. De repente oíu unha voz moi 
suave no seu ombro. O que lle impactou 

máis é que a bolboreta estivo aí todo 
o tempo para darlle sorte e consellos. 

A nena enfadárase coa bolboreta xa que 
pensara que non lle dera consellos, mais 
Valeria contestoulle que como estaba tan 
furiosa cumprira todos os seus consellos 
inconscientemente. Gisela agredeceullos 
todos, a pesar de que non sabía cales 

eran, pero seguro que eran bos.

CAPÍTULO 6
A Gisela non lle daba 

medo xa ir ao colexio porque demostrou que non lles 
tiña medo a eses rapaces. Cando chegou de novo á 
escola, notou que todos a trataban demasiado ben. 
Ela empezou a sospeitar, mais non lle fixo moito caso 
e deixou pasar un tempo. A uns días xa todo era máis 
normal. Deuse conta de que non todas as persoas 
eran malas, nin todas eran boas. A xente é moi 
distinta, e hai algunhas que necesitan máis tempo 
para darse conta dos seus malos comportamentos, 
e outras precisan que as encaren para que aprendan 
que por ser máis fortes ou máis grandes non teñen 
que maltratar ós demais. Esta foi a gran reflexión que 
fixo Gisela.

Por: Lúa Rodríguez García (1º ESO D)
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BASI
e os séus

amigosMoitas grazas, Rebeca e 
Maite, responsábeis da 
Biblioteca. Moitas grazas, 
César, director do centro.

Hai oito anos “ Basi “ 
chegou ó club de lectura “A 
árbore vermella” da man da 
súa autora, a “fada” Julia, 
como a chamaban os/as 
seus/súas nenos/as de 

infantil.
Naquela sesión do club coñecéronse Julia e o noso 

compañeiro Víctor, outro ser cheo de maxia, que xa 
comezara a facer algunhas ilustracións do conto de Julia, 
imaxes que nos deixaron a todos abraiados. Foi unha 
sesión do club desas que quedan gravadas. Na nosa 
árbore vermella compartimos moitos momentos que 
atesoraremos para sempre nos nosos corazóns, cheos de 
deleite, de aprendizaxe, de proximidade, de verdade, de 
calor humano.

O nacemento do que sería uns cantos anos despois 
o libro ilustrado “Basi e os seus amigos” foi un deses 
momentos especiais, inesquecibles.

Tiveron que pasar uns anos ata que o proxecto iniciado 
por Julia cos/coas seus/súas pequenos/as alumnos/as de 
infantil se convertise en obra impresa...Mais onte pechouse 
o círculo. De novo na biblioteca do Chivite sentimos como 
se estivésemos outra vez nunha sesión da nosa querida 
árbore vermella. Nun ambiente de intimidade, arroupados 
por persoas que sempre están preto, apoiando, querendo, 
Julia e Víctor, que traían Basi con eles, faláronnos de 
novo, como hai oito anos...E de novo, como hai oito anos, 
gozamos...E aprendemos.

A continuación o texto que David Rodríguez Rivada, 
profesor de música do IES Taboada Chivite e fillo da autora, 
escribiu despois da primeira visita de “Basi” ó noso centro:

Do 22/10/2011.
A mirada fulminante do basilisco foi un tópico literario 

moi recorrente nos nosos poetas do Século de Ouro. 
A miúdo utilizaban referencias deste tipo para subliñar o 
carácter demoníaco ou sobrenatural do desamor e os seus 
recunchos.

Por iso resulta enormemente orixinal exporse a convidar 
este ser monstruoso e maléfico a unha aula de nenos de 
entre 3 e 5 anos.

Pero precisamente a mirada do que contempla pode ser 
o que faga perigoso o ser observado.

Cando a man que sinala faino pedindo un achegamento 
coa outra, non hai lanzas senón felpudos de benvida e 

abrazos reconciliadores.
Unha aula de infantil é moito, moitísimo máis ca unha 

réplica en miniatura do que serán logo as aulas de instituto. 
É moito máis que xogar coa plastilina, cantar cancións ou 
pintar. Moitísimo máis.

É probablemente o elo máis complexo de toda a cadea 
educativa, xa que estamos a falar da casa de saída. Do que 
aí se faga dependerá se este neno mañá terá opcións no 
nivel académico, afectivo e persoal, ou non.

Trátase dun traballo de enormes consecuencias, xa 
que o material humano co que se trata é moi sensíbel a 
toda acción, as pegadas do bo ou mal facer do profesor 
quedarán aí, en cada neno.

Por iso encántame o traballo que fan os mestres e 
mestras de infantil, e permitídeme que neste artigo fale do 
caso da miña nai, Julia Rivada.

Onte deleitounos no club de lectura (xunto ao noso 
marabilloso e sempre lúcido compañeiro Víctor, profe de 
plástica, que está a ilustrar o seu conto cun gusto e unha 
dedicación impecables) falando sobre o seu proxecto “ Basi 
e os seus amigos”.

Chámoo proxecto e non conto porque realmente o seu 
alcance transcende os límites do relato inicial ou da obra 
teatral posterior.

Un proxecto que trata temas como a integración, a 
igualdade, o amor á diferenza e o respecto polo que cada 
un é.

Un traballo multidisciplinar que non se reduce a un texto 
fermoso cuns personaxes que se prestan a intervir, e facer 
disfraces cos nenos.

Unha tarefa que ben podería converterse nos rudimentos 
dunha democracia e un civismo tan necesarios como 
realmente escasos hoxe día.

É un conto no que podemos buscarnos cada un de nós, 
porque non é só un paseo que un ser estraño aos ollos dos 
demais dá, non é só a creación dunha comunidade na que 
o lema “ti es eu, eu son ti” impera.

É ademais a oportunidade marabillosa de aceptar o que 
cada un de nós pode achegar aos demais, o que os demais 
nos poden ensinar, o que debemos afrontar na vida, e o 
modo en que os problemas poden disolverse con boas 
intencións e determinación.

A empatía é quizais a palabra crave. Esa palabra que 
tan poucos saben definir de verdade, entendendo por “de 
verdade” o feito de practicala.

A necesidade de vivir tamén a través das experiencias 
alleas, dos outros, dos demais, dos non-eu, para achegarnos 
un pasiño máis ao que é a humanidade.

Basi, un conto para nenos e para maiores.
Basi, un inicio para unha longa vida chea de sapos que 

te desprezan, galos que te miran por riba do ombreiro, 
serpes que che quitan o pelello ás túas costas.

Basi, un guión fabuloso para unha vida chea de sapos 
entrañábeis que croan de ledicia nas charcas cando ven 
que te achegas; unha vida chea de galos alegres e risoños 
que che alegran o corazón coas súas historias e palabras; 
unha vida chea de serpes loitadoras que renovan a súa pel 

ante as feridas que unha vida de privacións e miserias lles 
ofrece.

Basi, ou unha Dorothy que camiña en busca do seu 
mago de Oz coa compaña dun sapo, un galo e unha 
serpe capaces de abandonar os seus prexuízos e voar 
moi por encima do aburrido camiño de baldosas amarelas, 
atravesando campos de mapoulas dormideiras e bosques 
con monos voadores.

Basi, ou o basilisco que non mata, senón que che abre 
os ollos e che amosa o que es realmente.

Basi, ou a nai e profesora e superheroína e sobrevivente 
e demiurga.

Basi, ou a revelación compartida no mellor dos 
momentos.

Basi, ou a mirada que salva.
Basi, ou a diferenza que iguala.
Basi, ou a procura da propia identidade a través da 

mestura co outro.
Orgullo de nai, utilizado nun sentido invertido: é o fillo o 

que se enorgullece de compartir o mundo con ela.
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Alumnado de 1º ESO do noso centro participou o día 7 de febreiro nunha das gravacións do 
programa da TVG  #DígochoEu. Ao Chivite acudiron Carlos Amado, o coordinador dixital 
dos Informativos da CRTVG e a xornalista Esther Estévez, antiga alumna do instituto. No 
segundo programa de RadioChivite podedes escoitar a entrevista que o profesor Xabier 
Álvarez lles realizou.
Sorpresa para os cativos, que non contaban con que o programa se gravase cun teléfono 
móbil e que só o fixesen dúas persoas.
Ademais Carlos Amado e Esther Casado tamén lles impartiron ao alumnado de 1º de 
bacharelato unha charla sobre xornalismo e redes sociais.
Esta actividade foi posible grazas a profesora Natalia Nóvoa, que se encargou de organizala.

ESCOLARES DO CHIVITE 
APRENDEN SOBRE LINGUA E XORNALISMO  

PROXECTO
#DÍGOCHOEU

#dígochoeu é un proxecto levado a cabo por dous redactores da TVG, Esther Estévez e Carlos 
Amado quen co seu enxeño abriron unha canle de youtube na que abordan correccións 
lingüísticas do idioma galego. 

A pesar de que, nalgunhas ocasións estes vídeos son gravados no estudo de televisión, a 
súa realización é sinxela e só é preciso un dispositivo 
móbil e un trípode.
Así mesmo, estes son vídeos curtos e rechamantes. A 
súa estrutura sería a seguinte:
En primeiro lugar, aparece Esther dicindo non digas... 
Deste xeito, acto seguido introduce un termo que 
a xente adoita usar no seu día a día pero que non é 
correcto. Finalmente, a propia xornalista explica cal é o 
motivo da incorrección segundo a RAG.

A escolla desta estrutura débese a que está demostrado 
que nas redes sociais o creador de contido dispón de tan 
só 4 segundos para captar a atención do espectador. 
Deste modo, sería moi fácil atraer ao público ao espertar 
nel unha curiosidade, a persoa que os está vendo a 
través da pantalla do seu dispositivo móbil precisa saber 
o motivo polo cal se considera incorrecto o termo que 
el/ela usa na súa vida diaria. 

Por outro lado,  é importante sinalar que nestes vídeos 
só interveñen tres persoas: Carlos, Esther e Paulino, un 
lingüista que lles axuda a atopar cales son os erros máis 
frecuentes na fala galega.

O obxectivo destes vídeos é corrixir os erros habituais ao empregar o galego. Con isto, 
convida aos galegofalantes a empregar unha lingua estándar, xa que a introdución de formas 
incorrectas e castelás acabarían condenando ao galego á súa extinción. 

Pola contra, non se trata de eliminar as distintas variedades dialectais, que é o que lle aporta 
riqueza a lingua; senón, de facer aos galegos/as coñecedores dos verdadeiros termos da súa 
lingua.
Finalmente, preguntarédesvos como xurdiu este proxecto. Pois moi sinxelo. En televisión é 
preciso utilizar unha lingua estándar, ao ser un medio de prensa que chega a moitas persoas. 

Ademais, suponse que a xente que traballa na televisión debe 
ter uns estudos e uns coñecementos sobre a lingua que 
utiliza. Así, con motivo de axudar á xente a coñecer a norma  
a Esther ocorréuselle esta idea.

Na miña opinión a conferencia estivo interesante, e a diferenza 
doutras non se fixo longa. A pesar disto, foi unha conferencia 
sinxela sen nada excepcional xa que o motivo (promocionar 
e explicar o seu proxecto) tampouco o requiría.
Pola contra, a miña opinión sobre a o proxecto é que é 
unha maneira moi entretida e orixinal de ensinar. Ademais, 
cómpre ter en conta que estes vídeos están dirixidos sobre 
todo a público novo polo que considero que utilizaron a 
canle (youtube) e o método ( a intriga e curiosidade) máis 
adecuados para achegarse á audiencia que buscan.
Polo tanto, a miña valoración con respecto á idea é positiva 
e creo que poden chegar moi lonxe. Ademais, se teñen a 
oportunidade de presentar este proxecto en outros centros, 
para que máis persoas fosen coñecedoras destes vídeos, 
considero que poderían acadar grandes resultados.

Andrea Casas Sáez 1º BAC B
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A LINGUA DE SIGNOS
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As persoas xordas, ó longo do tempo, incor-
poraron de forma natural as linguas de signos 
como resposta creativa á limitación sensorial 
da xordeira. Son linguas naturais de carácter 
visual, espacial, xestual e manual
A Lingua de Signos é o medio de comunicación 
natural e principal das Persoas Xordas. Estas 
son as súas características:
 • É unha lingua viso- xestual ba-
seada no uso das mans, das expresións do ros-
tro e movementos específicos do corpo.
 • É unha lingua baseada no uso do 
espazo, a simultaneidade e a iconicidade nun 
alto grao de semellanza.
 • O alfabeto manual ( dactilolóxico) 
non é unha lingua en si, senón que é un instru-
mento de co-
municación que 
pertence á Lin-
gua de Signos.
As Linguas de Si-
gnos non teñen 
o mesmo vocab-
ulario e sintaxe 
que as orais uti-
lizadas na  
mesma área 
xeográfica. Isto 
débese a que as 
Linguas de Si-
gnos son linguas 
independentes 
das orais.
A Lingua de Signos non é universal, senón que 
do mesmo xeito que ocorre coas diferentes lin-
guas orais, as persoas xordas de distintas partes 
do mundo teñen a súa propia Lingua de Signos. 

As  linguas de signos evolucionaron de forma 
natural polo contacto entre persoas, por iso ex-
iste a Lingua de Signos propia de cada país ou 
lugar. 
Os intérpretes da lingua de signos (ILS) traballan 
para permitir a comunicación entre os usuar-
ios da lingua de signos e os usuarios de fala. 
Son unha ponte de comunicación que deben 
preservar a neutralidade no acto comunicati-
vo, deben garantir fidelidade e confidenciali-
dade, por iso ás veces atópanse con situacións 
difíciles e incómodas.
A figura do intérprete da Lingua de Signos é un 
recurso na aprendizaxe do
alumnado con discapacidade auditiva. É 
unha peza clave para que se produza un pro-

ceso de ensi-
no-aprendizaxe 
de calidade, en 
equidade  e ga-
rantizando a 
igualdade de 
oportunidades.
Todo docente 
debe asumir esta 
nova situación na 
aula como unha 
aprendizaxe en 
prol da atención 
á diversidade. 
Neste eido, a 
formación e a 
sensibil ización 

deben ser as nosas grandes aliadas.

Fonte: www.faxpg.es  - www.cnse.es 
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Unha persoa xorda é aquela que, 
independentemente do seu grao de perda 
auditiva ten dificultades de recepción e 
emisión de mensaxes a través dos medios e 
sistemas de comunicación auditivo/orais.

ROSALÍA
na biblioteca.

día de 

Os alumnos de 1º ESO celebraron o día de 
Rosalía, cun obradoiro a cargo de Tarabelos 
Títeres e contacontos e Truque Matruque contos 
cantados, no que descubrimos a personaxe de 
Rosalía, a súa obra Cantares Gallegos e a súa 
desconformidade diante das desigualdades de 
xénero, idioma, clases…. Cantamos os cantares, 
escoitamos un dos seus contos e fixemos unha 
“Rosaliada” un gran cadro no que deixamos 
unha mensaxe de igualdade.

http://www.faxpg.es
http://www.cnse.es


As derradeiras
representacións

do musical
A Bela

e a Besta

O día 26 de 
setembro arredor 
dun cento de 

rapaces e mestres, 
entre coros, actores 
e bailaríns fixeron 
posible unha nova 
representación do que 
xa é o sexto musical 
que os alumnos do IES 
Xesús Taboada Chivite 
escenifican tanto no 
centro escolar como na 
vila do Támega.

Unha coreografía 
traballada e unha moi 
meritoria posta en 
escena sorprenderon, 
unha vez máis, ao 
público asistente, entre 
o que se atopaba 
un convidado de 
excepción, o secretario 
xeral de Política 
Lingüística da Xunta de 
Galicia, Valentín García 
Gómez, quen eloxiou 
o esforzo do alumnado 
e dos seus mestres 
para lograr unha 

representación de tanta 
calidade.

No Auditorio de 
Verín:
 
O sábado 5 de outubro 
tivo lugar a derradeira 
representación deste 
musical no Auditorio de 
Verín, dentro do Festival 
de Teatro Entreculturas.

No Auditorio de 
Ourense:

O día 22 de outubro  
parte do alumnado 
e profesorado do 
IES Taboada Chivite 
viviu a marabillosa 
experiencia de 
representar o musical 
A Bela e A Besta ante 
máis de mil alumnos e 
alumnas de primaria e 
secundaria no Auditorio 
de Ourense. Será algo 
inesquecible para eles 
que non tería sido 
posible sen o apoio 
do Secretario Xeral de 
Política Lingüística, 
Valentín García Gómez, 
e da Coordinadora 
dos Equipos de 
Dinamización da Lingua 
Galega da provincia 
de Ourense, Manoli 
Maseda.
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OS CADROS MAIS TERRORIFICOS DA HISTORIA
/ /

NO CHIVITE

Traballo conxunto dos Departamentos de Plástica 
(Javier Díaz) e Galego (Rosa Alonso), con apoio 

do EDLG. 
Participaron: alumnado de 4 ESO de Plástica 

( que fixeron réplicas dalgúns dos cadros máis 
terroríficos da historia), de 2 Bacharelato de 

Literatura Galega do Século XX e de Reforzo de 
Lingua Galega de 1 ESO (que poetizaron esas 

pinturas).

IES Xesús Taboada Chivite. Verín



Os alumnos de 
2º de bacharelato 

na materia de Debuxo 
Artístico, guiados pola súa 

profesora Tatiana Otero, realizaron 
unha serie de traballos co título 
de “Pesadelos”, inspirándose nos 
artistas Ben Heiner e Mokhallad 
Habid. Nas súas obras combinaron 
a fotografía co debuxo para fusionar 
escenas ordinarias con novas 
narrativas surrealistas, visionarias 
ou romantizadas
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Na organización “Save de 
Children” ingresáronse 
820 euros recadados na 
carreira solidaria, que tivo 
lugar o día 3 de decembro 
ás 12:00 horas. Cada 
alumno participante tivo que 
buscar patrocinadores que 
lle pagasen o seu esforzo. 
Cantos máis patrocinadores 
tivese, maior foi a súa 
aportación.

A carreira tivo lugar nun 
circuito pechado, de tal 
xeito que cada volta supuxo 
unha maior recadación. 
Non foi necesario correr, 
non foi necesario gañar, o 
importante foi participar. 
Colaboraron: Cabreiroá, 
Hortoverín, Concello de 
Verín e IES Xesús Taboada 
Chivite (Departamento de 
Educación Física

e equipo Erasmus +)
En Cáritas Verín 
entregáronse 142 euros 
recollidos no Mercadillo 
Solidario, a roupa que non 
se vendeu, así como os 
alimentos recollidos na 
Campaña Nadal Solidario 
(entre o 29 de novembro
e o 20 de outubro).
Moitas grazas a todos pola 
vosa colaboración!

SEMANA SOLIDARIARECADACIÓN
Faíscas 2020. Época 2 Núm. 14

No mes de decembro o 
Departamento de Debuxo 
organizou, como cada ano, 
o concurso de tarxetas de 
Nadal.
Consistiu no deseño 
libre dunha tarxeta de 
felicitación usando o noso 
idioma. Ademais, a tarxeta 
gañadora foi imprimida e 

repartida entre todos os 
membros da comunidade 
educativa.
Aproveitamos tamén a 
ocasión para enviar a 
felicitación de Nadal en 
galego aos compañeiros 
portugueses participantes 
no XIV encontro Luso-
Galaico.

Este ano, a tarxeta 
escollida polo noso centro 
para felicitar o Nadal foi 
o resultado de combinar 
as tarxetas presentadas 
a concurso por Ainara 
Alonso Miguélez de 4º ESO 
A, Manuel Añel Prieto de 
1º BAC C e Noa Lombao 
González de 1º BAC C.

TARXETA 
DE
NADAL

CONCURSO

IES Xesús Taboada Chivite. Verín

DECORA
A TÚA

PORTA

CONCURSO

O equipo da biblioteca, “Bibliochivite”, 
animou aos alumnos da ESO e aos 
seus titores a que participasen no 

concurso “decora a túa porta de Nadal”
Cada clase, coa axuda do seu titor, tivo 
que engalanar a  porta da súa aula con 

temática de Nadal entre os días 9 e o 
19 de decembro.

UNHA FOTOMONTAXE DO NOSO CENTRO PREMIADA 

CONCURSO SOBRE IGUALDADE DE 
XÉNERO DAS EUROCIDADES 

Gabriela Dumitru e Elías Fabrizio Bernal 
Barrios de 2º ESO B premiados no 

concurso de imaxes sobre cooperación 
Galicia-Norte de Portugal na promoción 

da Igualdade e a Prevención de 
Violencia de Xénero coa fotomontaxe 

“Podemos con todo”.
Parabéns rapaces!!!

GALICIA
NORTE DE PORTUGAL



ACTO DE PRESENTACIÓN  
PROGRAMA TEI 2019-2020

O luns, 14 de outubro, ás 16:40,  púxose en 
marcha o “PROGRAMA TEI” (Titoría Entre 
Iguais), por cuarto ano consecutivo, co acto 
de presentación das parellas alumno titor-
alumno titorizado.
Este programa está deseñado como unha 
medida preventiva contra a violencia e o 
acoso escolar. Os alumnos de terceiro curso 
de secundaria titorizarán aos de primeiro.
Previamente tiveron lugar varias sesións 
informativas para o alumnado titorizado, 
o alumnado titor e as familias. Nestas 
sesións explicáronse as características do 
programa, os obxectivos, o procedemento 
de intervención e o calendario de 
actividades.

Faíscas 2020. Época 2 Núm. 14

OUTUBRO 2019

O CORREDOR
DOS DESEXOS
Un espectacular mar de desexos percorrou o 
corredor que leva á Biblioteca durante o mes de 
decembro.

Oxalá que os soños do noso alumnado se 
poidan cumprir durante este ano. Manteñamos a 
esperanza!

Nesta actividade participaron alumnos de todo o 
centro, os seus titores e o Equipo de Dinamización 
da Lingua Galega.

IES Xesús Taboada Chivite. Verín



a mullere a nena
UXÍA RÚA NÓVOA GAÑADORA DO CONCURSO "A MULLER E 
A NENA NA CIENCIA" NA MODALIDADE DE REDACCIÓN
A alumna de 3º ESO C,  Uxía Rúa Nóvoa gañou o primeiro pre-
mio do IV Concurso de Debuxo e Redacción do Día Internacion-
al da Muller e a Nena na Ciencia, na modalidade de redacción, 
organizado pola Universidade de Vigo, co relato: "A miña bisa-
voa". Parabéns Uxía!!!

O día 12 de febreiro acudiu ao Campus de Ourense, acompaña-
da da súa familia, ao acto de entrega de premios.
Ademais, outros nove alumnos e alumnas do centro de 2º e 3º 
ESO tamén participaron neste concurso, cos seus debuxos e re-
daccións. Son os seguintes: Alba Álvarez Alonso, Estela Fernán-
dez Teixeira, Marta Gil Pérez, Lucía Boó Domínguez, Ainhoa 
Diéguez Rodríguez, Alba Prieto, Iria Fernández Borrajo, Alicia 
Atasanova e Carla Blanco.

na ciencia

A MIÑA BISAVOA
Para a muller, aínda que non de 

todo, cada vez  estase abrindo un 
camiño máis fácil en todo aquilo 
que era considerado “tema de 
homes” ; como por exemplo a 
ciencia. Está claro que todas nós 
non teriamos as oportunidades de 
agora sen mulleres que viñeran 
detrás nosa e que lle deran a volta 
a isto querendo loitar por o que 
de verdade querían facer, e que 
cada vez con máis xente como elas 
poidamos chegar a unha igualdade 
e a un mundo máis xusto. Por esa 
razón é importante acordarse de 
todas elas, en calquera profesión, 
que aparte de abrírnolo as novas 
xeracións, tivo impacto nas ante-
riores, como na historia que vou a 
contar.

Esta historia contouma ela hai 
un tempo. Miña bisavoa naceu 
en 1929 en Verín. Non foi unha 
época boa debido a Guerra Civil 
e a gran crise económica. Creceu 
sen estudos e analfabeta, como 
a grande maioría de nenos nesa 
época. A primeira parte da súa vida 
foi traballar no campo cos seus 
pais, pero sempre estivo interesa-
da en coñecer e aprender, sempre 
preguntaba por todo o que se lle 
viñera a cabeza; de como enter-
rando algo pequeno como unha 
castaña podía saír unha árbore tan 
grande, como un animal podía res-
pirar debaixo da auga ou de como 
outro podía voar. Pero no que 
realmente sempre estivo interesa-
da foi en como funcionaba o mun-
do. Parecíalle algo tan complexo e 
incrible que lle parecía maxia.

Ela quería coñecer máis sobre 
todo isto, pero tampouco tiña unha 
persoa a que preguntarlle sobre 

todas aquelas dúbidas e seus pais 
querían que se deixara diso e se 
centrara en traballar o campo.

Como non tiña forma de darlle 
unha resposta, inventábase ela 
as súas propias teorías. Cría que 
o mundo funcionaba tal como 
unha persoa. Cando saía o Sol 
significaba que a Terra estaba feliz 
porque alguén había feito algo bo 
para coidala, pero cando este se 
agochaba era porque unha persoa 
acababa de morrer, e como estas 
calquera historia.

Ela, por fóra, tivo unha vida como 
calquera muller da época, difícil, 
sen dúbida, polos problemas da 
época e polo feito de ser muller. 
Pero por dentro era unha muller 
chea de soños e de preguntas das 
que tardou en coñecer as respos-
tas, pero cando o fixo, dixo que 
prefería as súas propias.

A súa familia, a época e os prob-
lemas nese momento non llo pux-
eron fácil, pero iso non conseguiu 
freala, e fixo que agora miña bis-
avoa saiba ler, escribir e que se 
informe de calquera dato sobre 
astronomía que salga. Tamén está 
moi informada do cambio climático 
e fai todo o que lle está en man por 
colaborar niso. É moi fan de Be-
goña Vila. 

Agora con noventa anos, aínda 
se acorda como se fose hai pouco 
tempo. Foi unha historia que lle 
contou a miña avoa, a miña nai, e 
finalmente a min. E a lección que 
saquei disto e que, se a veces non 
hai os medios necesarios, tócache 
crealos.

Uxía Rúa Nóvoa 3º ESO C
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A MULLER NA CIENCIA
O papel da muller na ciencia foi, coma en 
todos os campos, menos influínte que o 
do home porque o rol principal da muller, 
segundo a educación e costumes, era o de 
estar na casa facendo as tarefas do fogar. Moi 
pouca mulleres conseguiron traballar fóra 
da casa, e destas unha moi pequena parte 
foi recoñecida polo seu traballo. Aínda que 
algunhas conseguiron logros importantes 
eses méritos foron para outros científicos 
homes discriminándoas por ser muelleres. 
Das poucas que foron recoñecidas, un dos 
casos máis famoso é o de Marie Curie.
Pero hai moitos nos que as mulleres estiveron 
completamente eclipsadas polos seus 
maridos. Un dos casos que máis me chamou 
a atención foi o de Esther Lederberg. Esther 
foi unha microbióloga estadounidense 
que conduciu investigacións pioneiras no 
campo da xenética. Desenrolou técnicas 
básicas que se perfeccionaron máis tarde 
e contribuíron ao enmtendemento de como 
funcionan os xenes. O seu traballo axudou 
ao seu marido, Joshua, a gañar un Premio 
Nóbel en 1958. Sen embargo, ninguén a 
mencionou a ela.
Hoxe en día, homes e mulleres traballan 
xuntos en todos os eidos, sempre haberá 
alguna desigualdade, pero non só entre 
homes e mulleres, creando inxustizas. Non 
debería ser así, pero hoxe todo o mundo 
está a favor da igualdade, sobre todo nos 
países occidentais. 
Eu creo que a mellor maneira de chegar 
á igualdade é non ter que falar dela, onde 
sería unha cousa común e non salientable. 
Como por exemplo esta redacción, que 
intenta resaltar o papel da muller e a ninguén 
se lle ocurriría propornos unha redacción do 
papel do home na ciencia para vindeiras 
xeracións.

Estela Fernández Teixeira

IES Xesús Taboada Chivite. Verín

NÚMEROS CONTRA LETRAS
Valeria, hija de un escritor y de una profesora de lengua castellana y 
literatura.
Valeria, una chica de diecisiete años a punto de acabar segundo de 
Bachillerato. Una chica con unos padres que, literalmente, le prohíben 
que le gusten las ciencias. ¿Por qué? Para seguir la tradición de la 
familia de su padre: desde su tatarabuelo han sido todos escritores y, 
claro, ella no podía ser menos. 
Lo peor es que a ella no le gustaba nada el mundo de las letras y, 
cuando se lo dijo a sus padres, su contestación fue: 
- Si decides dedicarte a las ciencias, olvídate de nosotros y págate tú 
la universidad y una casa, porque aquí no vivirás.- sentenció su padre. 
Pues bien, aquí estaba, sentada en las escaleras de su antiguo instituto 
después de recoger sus notas de la selectividad, sin saber qué hacer 
con su vida. 
Desde pequeña había demostrado su amor por las ciencias pen general 
pero, sobre todo, por biología.
Por lo tanto, después de pensarlo mucho se levantó con lágrimas en los 
ojos decidida a perseguir su sueño a pesar de lo que sus padres digan.
Al llegar a casa, hizo sus maletas y le escribió una carta a sus padres:
“Papá, mamá, me voy a la universidad de Santiago a estudiar biología. 
Lo siento mucho, pero ya sabíais que mi pasión son las ciencias. Os 
quiero, espero volver a veros. Valeria.”
Cuatro años, cuatro años sin saber absolutamente nada de su familia. 
Ni una llamada ni una carta. Sin embargo, estaba feliz. Había acabado 
la carrera de biología y había tenido la nota más alta de toda España y 
concedió una entrevista para TVE.
Tres días después picaron a su puerta.
- Bonita entrevista, hija. – le dijo su madre. 
Ella no sabía qué hacer. Apareció su padre y comenzó a llorar.
- Siento muchísimo haberos defraudado. – dijo Valeria. 
- Perdónanos tú a nosotros, perdónanos por no haberte enseñado a 
perseguir tus sueños y, aún así, lo conseguiste. Estamos orgullosísimos. 
– el padre habló. 
Se abrazaron.
Como una familia unida, sin problemas. 

Iria Fernández Borrajo 3º ESO B

a muller e a nena na ciencia
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CIENCIA EN FEMININO
Kioni estaba moi enfermo, na pequena 
televisión do hospital un home e unha 
muller, no aeroporto de Nairobi, baixaban 
do avión. El podía salvala;  levaba uns 
meses grave e o doutor Noah Wilson era 
a única esperanza.
Cando entraron na habitación de Kioni 
só aquela muller que vira baixar do 
avión e resultou ser unha enfermeira,  se 
dignou a saudala. O doutor limitouse a 
abrir o informe médico da rapaza. Logo 
acercouse á ventá  e sen mirar a Kioni 
conseguiu, cunha frase, que rompese a 
chorar.  Todas aquelas bágoas retidas 
pola esperanza derramábanse agora 
polas súas meixelas .
- Non o conseguiremos.
Ao mesmo tempo que choraba algo 
espertou no interior de Kioni. Como se 
por fin soubese o que tiñas que facer e 
sentía que estaba perdendo o tempo. 
Conseguiu que todos saísen do cuarto 
e cunha enerxía , que a ela mesma lle 
sorprendeu, levantouse da padiola e 
dispúxose a sacar de debaixo dela unha 
caixa de zapatos que , nestes últimos 
meses, debido ás visitas constantes de 
doutores e á terrible dor , non abrirá.
Alí estaban as cousas que trouxo da 
súa cidade natal, unha pequena lupa, 
un vaso medidor e unas xiringas que 
foi collendo en cada un dos hospitais 
onde estivo. Sacou  uns somníferos e 
algunas pastillas que gardara debaixo 
da almofada e sentouse no seu pequeno 
escritorio. Unha vez alí  non sabía que 
facer, só que ía quedar lamentándose 
mentres a enfermidade empeoraba.
Levaba moito tempo de hospital en 
hospital e o principio o que facían sempre 
era unha análise de sangue. Colleu unha 
xiringa e fixo un pequeno buraco no dedo. 
Non era suficiente pero tiña agullas en 
ambos brazos así que esa era a única 
opción. Cando comezou a observar o 
sangue a enfermeira que acompañaba 
ao doctor Wilson entrou na sala . Sen 
saber moi ben porque esa muller que 
tan amablemente a tratara inspiráballe 
moita confianza a Kioni, así que contoullo 
todo. Timidamente pediulle unha gota de 
sangue á enfermeira e ela , sen dubidar, 
ofreceulle o dedo.

a muller e a nena na ciencia
Pasaron semanas e seguiu 
investigando con axuda de 
Charlotte, a enfermeira. A 
enfermidade avanzaba pero non 
atopaban nada. Nun ataque de 
rabia, Kioni, tirou  enriba da mesa 
o sangue de ambas e mezclouse. 
Lodo de observar un pouco deuse 
conta de que a enfermidade, 
ao contacto cun tipo de sangue 
distinta no se expandía ,  morría.
Kioni berrou polo doutor e a 
enfermeira seguiuno. Cando a 
rapaza comezou a contar o que 
descubrirá Charlotte intentou 
parala pero era tarde. O doutor 
empurrou a ambas e observou o 
que había enriba do escritorio.
-Un novo descubrimento, con 
isto fareime millonario. Grazas 
rapaza estúpida.
A nena comprendeu rapidamente  
o que estaba a pasar. Aquel 
médico quería aproveitarse 
dela e atribuirse o seu mérito e 
traballo.
As televisións non tardaron en 
chegar ao hospital pero ocorreu 
algo que ninguén esperaba. O 
xornalista ofreceulle o micrófono 
a Charlotte. Ela sacou o móbil do 
peto e comezou a s soar unha 
gravación . Todo o que o médico 
fixera. Tiñan probas! Cando o 
vídeo rematou houbo un silencio 
que non durou moito.
- Este doutor é un farsante! O 
único que sabe facer é roubar. 
Como roubou a miña vacina 
contra a meninxite pretendía 
roubar o traballo de Kioni, unha 
rapaza que só quería ter unha 
vida normal e esperaba que el lla 
dese.
Todo se confirmou. O aclamado 
doutor Noah Wilson era un fraude 
e aquel mesmo ano , por primeira 
vez na historia dos premios , unha 
nena gañou o nobel de medicina.  
Marta Gil 3º ESOC



sen          
Fronteiras, O pasado venres día 10 de xaneiro recibimos no noso centro a Xosé Luís Otero, un investigador formado en múltiples campos e que 

pertence á Universidade de Lugo (asociada á de Santiago). O tema do que nos veu a falar aos alumnos de 4° da ESO e 1° de Bacharelato 
foi do arsénico coma un contaminante ambiental moi presente no mundo actual. As súas intencións eran claras, ademais de promo-
cionar a súa universidade, pretendía achegarnos a máxima información posible sobre este problema tan descoñecido. 

Primeiramente, comezou a describirnos o que causa o arsénico en humanos, morte en doses concentradas e en doses diluídas un 
gran número de enfermidades cutáneas e mesmo cancro. Despois pasou a explicarnos a situación en Bangladesh, un país do sureste 
asiático no que millóns de persoas sofren destas lesións por culpa de que os seus pozos de auga, feitos pola OMS están contaminados 
co devandito arsénico. 

Ata o de aquí todo ben, pero despois pasou a explicarnos como foi todo o proceso de investigación ata 
chegar á verdadeira fonte da contaminación (un sedimento profundo que transmite o arsénico á auga) 

relatándonos as diversas hipóteses que se barallaron cun vocabulario e unhas explicacións químicas na 
miña opinión moi técnicas para as idades que tiñamos os espectadores. Con isto o que aconteceu foi 

que a explicación, aínda que boa, causara a perda de interese de moitos de nós ante a imposibilidade 
de entendela.

Despois desta primeira parte, pasou a contarnos o experimento que levou a cabo en colabo-
ración con colexiados de Ecuador e Brasil sobre as concentracións de arsénico na auga destes 
países. Os resultados foron positivos xa que segundo nos explicou, os niveis dos tres estados 

están dentro do permitido, co engadido de que os niveis de España eran os máis baixos.

Para finalizar aconsellounos sobre como consumir arroz, unha planta que ao crecer inundada, é 
moi susceptible a contaminarse co arsénico, e suxeriunos lavar e facer unha cocción previa ao arroz 

que foramos a comer, para minimizar os riscos de inxerir o elemento tóxico.

A presentación foi certamente interesante, xa que nos informou sobre un problema que segundo eu penso 
é descoñecido para gran parte da poboación, descoñecemento que pode desembocar, como vimos en Bang-

ladesh, en situacións verdadeiramente difíciles. Porén, non creo que fora unha presentación adecuada para 
rapaces da nosa idade. O primeiro motivo é o uso de tecnicismos demasiado avanzados para nós que comentei 

anteriormente e segundo, e para min máis importante, que non se pode facer nada en contra do arsénico.

 De acordo co que o conferenciante nos dixo, é unha contaminación 100% natural e que aínda que fac-
tores coma o uso de fertilizantes pódena agravar, se hai arsénico nos sedimentos, é moi difícil escapar 

del. O que a min me produce isto é que aínda que a charla me resultara interesante, pareceme un 
coñecemento baleiro e un tempo “perdido” que se puido ter empregado en falarnos dun problema 

ambiental combatible. Charlas deste tipo deberían ser empregadas en que nós, as xeracións do 
futuro, tomemos conciencia de procedementos incorrectos que se levan a cabo hoxe en día, para 

que polo menos a longo plazo, se reduzan estes problemas. De todos xeitos foi unha presentac-
ión interesante e ben tratada da que puidemos aprender moitas cousas.

Como conclusión quería expresar que aínda que lle atopara algúns fallos a esta conferencia, 
paréceme ben que se nos saque un pouco do ámbito escolar convencional e que aprendamos e nos 

conciencemos sobre temas dos que, de outro xeito, non teriamos información ningunha.

Francisco Fernández Rodríguez 1º BAC B

O martes 10 de marzo, 
alumnado de 1º de ESO do 

noso centro realizaron a primeira 
proba do “VIII Rally científico e 

matemático sen fronteiras”, coordinados 
polos seus profesores de Matemáticas, 

Paula Páramo e Jose Manuel Cid.
Participaron na modalidade de matemáticas, 

alumnado de tres grupos de 1º ESO:
- 1º ESO B: Pablo Álvarez Fernández, Inés González 

Rivero, Miguel Guerra Álvarez, Tania Guerra Barja, 
Rodrigo Martínez Barreal, Noa Pitarque Domínguez, 
Sara Regueiro Prado e Antía Sanmiguel Barreiros.
- 1º ESO C: Cristián Araujo Rodríguez, 

Antón Ares Prieto, Nikolas Carneiro Andrade, 
Daniel Carnero Rodríguez, Adrián Dacosta 

da Costa, María Dosantos Moratinos, 
Fabián González Hernández e 

Marco López del Valle.

- 1º ESO D: Álex Fernández 
Fernández, Iago García Gómez, 

Ruben García Grande, Lara García 
Núñez, Claudia Garza Afonso, Lucas 

Rodríguez González, Martín Salgado Guerra 
e Hugo Vázquez Moreiras.

Impacto ambiental do Arsénico
CONFERENCIA    

VIII Rally 
cientiFico e 
matematico
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Dia da Ciencia
,

e n  g a l e g o

Este ano, conmemoramos o Día da Ciencia en Galego, cos dous murais sobre a Táboa Periódica,  
realizados por alumnado de 3º ESO A e C coa súa profesora Dolores Meiriño.
Almudena Juncal e Esther Lorenzo, de 3º ESO A, fixeron o mural títulado: “Elementos Químicos 
Españois”, no que aparece a historia de tres elementos da táboa, descubertos por españois:
Vanadio, Wolframio e Platino. 
Anabel Lorenzo, Juan José Rodio, Noa Rodríguez, Lorena Moreira e Katarina Teixeira de 3º ESO C, 
realizaron o mural “Mulleres na Táboa Periódica”, no que aparecen cinco mulleres pioneiras, que 
identificaron cinco elementos: Marie Curie (Polonio e Radio), Berta Karlik (Astato), Ida Nodack (Renio), 
Lise Meitner (un isótopo do Protactinio) e Margarite Perey (Francio).

ADICADO Á TÁBOA PERIÓDICA
A Biblioteca do 

IES Taboada Chivite 
organizou, co gallo do Día 
da Muller, unha estupenda 

actividade que nos permitiu 
descubrir cinco mulleres 

inventoras cuxos inventos son 
esenciais nas nosas vidas. As 
alumnas (e grandes actrices) 

Sara Xing Moredo, Laura 
Seoane, María 

Guerra, 

María 
Justo e 

Oumaima Fathallah 
deron vida a esas mulleres 

ante alumnado de 2°, 3° e 4° 
ESO. Entraron nas súas clases 

convertidas en:
Marion O’ Brien, de Indiana, que 
inventou o cueiro de celulosa.

Josephine Crichane, de 
Ohio, que inventou o 

lavalouza.
Leticia 

Mumford 
Geer, de Nova 

York, que inventou a 
xeringa.

Ángela Ruiz Robles,de Ferrol, 
que inventou a enciclopedia 

visual.
Josefina García, de Porto do 
Son, que inventou o tecido 

impermeable.
Parabéns á 

Biblioteca!!!!!!

m
ul

leres inventoras
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Alumnado de 2º de bacharelato deixastes escrita a vosa historia no Chivite. 
Que vos vaia moi ben no novo camiño que está por comezar.

De corazón, que os vosos soños se fagan realidade!
Botarémosvos de menos!

promoción 2020
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Co gallo 
do Día de 
R o s a l í a 
de Castro, 
alumnos e 
a l u m n a s 
de 3º 
ESO da 
profesora 
Ta t i a n a 

Otero fixeron debuxos de Rosalía 
imitando a técnica empregada por 
Andy Warhol no seu famoso díptico 
de Marilyn Monroe. Estes retratos 
estiveron expostos nun corredor do 
primeiro andar do instituto para que 
toda a comunidade educativa puidese 
desfrutar deles.

Ademais, Érika Barbosa, de 4 ESO, 
interpretou, coa súa fermosísima 
voz, de xeito elegante e delicado, 
“Negra Sombra”, o poema de Rosalía 
musicalizado por Xoán Montes, con 
David Rodríguez, profesor de música, 
ao piano.

Parabéns a todos!!!!
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CUBISTAS
debuxos entroideiros

O alumnado de 1º de bacharelato que cursa 
Debuxo Artístico coa profesora Tatiana 
Otero, despois de estudar o cubismo, 
fixeron estes fermosos debuxos entroideiros, 

xeometrizando as imaxes.



FOTONTROIDO 2020
Faíscas 2020. Época 2 Núm. 14

A imaxe gañadora do 
concurso Fotontroido 2020 
foi “Sacar a carouta para 
por outra”, de Juan Carnero 
de 2º BAC A.
Parabéns!!!
Moitas grazas a todos por 
terdes participado

SACAR A CAROUTA PARA POR OUTRA
IMAXE GAÑADORA DE FOTONTROIDO 2020.

zentangle

Un Zentangle é un debuxo abstracto 
con patróns (tangles) que se usa 
para equilibrar e acougar a túa mente 
(Zen)

Tatiana na súa clase de Plástica 
deixounos totalmente en transo, e 
aquí mostrámosvos algunha das 
nosas creacións
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Aida Méndez Sánchez (2º Bac)

un día calquera
na clase de debuxo artístico

Noelia Gallego (2º Bac) analiza un dos seus traballos:

Sobre os aspectos xerais: O debuxo está feito con 
pinturas acrílicas sobre papel de periódico (que está 
pegado a unha plancha de cartón). As cores emprega-
das son o branco, o negro e o vermello; as técnicas, a 
de acrílico sobre papel e a augada (mestura de pintura 
e auga).

Sobre a composición e o equilibrio: A imaxe repre-
senta a dous bailaríns. A efectos ópticos, as dúas fig-
uras por si soas poderían semellar inestables, coma se 
foran caír cara á dereita do papel (onde se concentra 
gran parte do peso visual). Para equilibralo, engadín 
a frecha á composición: vai dende a parte superior 
esquerda cara abaixo e á dereita, continuando a liña 
da perna dela. Isto forma unha división diagonal no 
debuxo. Adoitamos percibir os triángulos como fig-
uras estables, polo que esa división equilibra a com-

posición. Para repartir mellor o peso visual, a frecha 
está pintada de cor vermello, xa que as cores cálidas 
adoitan chamarnos a atención máis que as frías. Desta 
forma compénsase que os brazos e pernas da muller 
ocupen o espazo dereito do debuxo; a frecha, situada 
no espazo esquerdo e de vermello, procura a estabili-
dade visual.

Sobre o fondo: O fondo é negro para que resalten o 
“brillo” da frecha e a “luz” branca que cubre ós per-
sonaxes.

Sobre o periódico: Para que se vira o papel de 
periódico tanto nos traxes coma no brillo da frecha, 
empreguei a técnica da augada, que lle restou opaci-
dade á pintura.
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As Meninas no 

Desfile de nenos
Este ano foi un ano moi especial. Cando a principios de ano o noso profe de 

plástica Javier Díaz  dixonos que íamos participar no desfile de nenos, algo se 
moveu especialmente nos meus adentros. Facía xa 5 anos que non participaba 
nese desfile que siempre vivía dun éxito especial. O entroido para mín e para 
moitos é  un acontecemento moi grande, a mellor festa da vila. Todo iso semella 
que aínda sería máis forte cando nos dixo que a idea era facer con material  
reciclado ( cartóns, neste caso ) unha reproducción das “ Meninas” de Velázquez, 
e que cada un de nós a pintaría cun motivo que fose do nos agrado. Así, a miña 
cabeza xa non parou de pensar, estaba inqueda, con moita ledicia pensando no 
meu deseño. “As Meninas”  son o meu cadro preferido, cando vou ca mina familia 
a Madrid, sempre visitamos o Museo do Padro, e por suposto teño que parar 
diante do cadro e contemplalo…

Púxenme a pensar, con que motivo decorar a miña, e non tiña outra cousa na 
cabeza que Dalí, outro dos meus pintores favoritos. Como levo dende os 6 anos 
na Escola de Artes e Oficios, teño una gran paixón pola pintura, así que sería un 
homenaxe a esta afección, e tamén un pequeno “guiño” a un dos músicais do 
instituto, que tanto nos emocionou a todos, e a min especialmente…HNMPL.

Así que podo decir que traballamos arreo, contrarelexo (o tempo ía na nosa 
contra).

Cada un de nós, escolleu motivos ou imaxes que reflectían os gustos de cada 
un por diferentes cousas.

Por isto todo e depois de participar no desfile, podo dicir, que me sentín 
profundamente agradecida e felíz, moi felíz, tantas cousas refletidas nunca 
menina, nun paseo pola vila, no meu deseño…Grazas por un día tan 
especial desoís de moito tempo.

Laura Seoane González. 4º ESO A.

Fariñada
dos alumnos de 2º BAC 

Outro anos máis, os alumnos de 2º de Bachillerato cumpriron coa 
tradición (controvertida) de botar fariña na porta do instituto.

Como sempre, pasárono en grande.

en
tr

oi
do



Os nosos bosques
de frondosas autóctonas: 
Conservación e xestión

sostible.

Faíscas 2020. Época 2 Núm. 14

O xoves 16 de xaneiro tivemos 
a oportunidade de escoitar a 
un enxeñeiro de montes do 
Campus de Lugo (USC) para 

aprender moito máis acerca dos nosos 
bosques.

   En primeiro lugar, amosounos unha imaxe 
dunha plantación de eucaliptos, especie 
frondosa foránea á que se lle adican máis 
de 300.000 ha en toda Galicia. Isto é 
debido á gran capacidade de adaptación 
a diversos terreos e á súa produtividade. 
Non obstante, a extensión de especies 
frondosas autóctonas (afortunadamente) 
é maior, con máis de 400.000 ha de 3 
millóns e atópase en aumento debido 
á despoboación do rural. Algunhas das 
árbores que podemos atopar nestes 
últimos son: carballos, freixos, cerquiños, 
nogueiras, bidueiros, cerdeiras…

  En Galicia tamén se mostra vexetación 
perenne, (Pinus radiata, piñeiro de Oregón, 
Pinus pinaster…), mais, onde se presenta 
maior diversidade é nos caducifolios, por 
exemplo, A devesa da Rogueira contén 
unhas 21 formas arbóreas diferentes.

   Tamén se resaltou a importancia da 
sostibilidade, concepto que se puxo en 
marcha polas mans das institucións no 
1987 e que procura o desenvolvemento 
social- económico e a protección do 
medio ambiente de xeito equilibrado.

   A continuación, coñecimos as variantes 
que podemos atopar no noso territorio:

Por: María Pérez Luis 1º bac-B

Soutos: Bosques de castiñeiros, tal e como o Souto de 
Rozavales (Manzaneda), o cal é un monumento natural. 
Este posúe un castiñeiro cun tronco de tal diámetro que se 
precisan aproximadamente unhas 15 persoas para rodealo.

Bidueiros/albelos: Normalmete mesturados con outras 
especies. Ex: O bidueiral de Montederramo.

Amieirais: Bosques de amieiros. Un exemplo famoso son os 
amieiros pintados polo artista Agustin Ibarrola en Allariz

Bosques de faias: Comúns nas serras de Lugo. Podemos 
citar á Fraga da Marronda (600ha), presente na Rede 
Natura e que a pesar de estar ameazada por outras 
especies, os amieiros xorden con forza ao xermolar ben 
baixo a sombra e ser propios do terreo.

Moi preto de nós tamén temos verdadeiras paisaxes naturais 
e faunísticas recoñecidas coma o Parque do Invernadoiro, 
aínda que este fora froito dunha plantación.

Bosques de ribeira/galería: Freixos, carballos, bidueiros… 
Ex: Bosque da fervenza ou a Lagoa de Antela antes de ser 
desecada.
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O Día da Árbore e da Poesía Carmen Rivero, poe-
tisa e antiga profesora do nos centro, recitou un 
poema composto co gallo da vaga de lumes de 

outubro de 2017.

FORZA GALICIA…
 

Malditos os criminais
que asoballan esta terra

con lumes que nos abafan,
que nos matan e nos queiman,
deixando un ronsel cinsento

de morte e desolación.

Con feras mans invisibles,
ocultos na escuridade,
coma bestas asasinas;

covardes depredadores
sen nome nin corazón.

Argallando con malicia,
 mudaron en negro xabre,

a  nosa verde Galicia.

Mais, que non canten vitoria,
esas almas tan infames.
 Ós galegos, xente dura,

non nos  paraliza o medo
nin baixamos a caluga.

Igual que os carballos  fortes,
que medran co vento en contra,

erguerémonos con folgos,
enfrontando  ó infortunio,

 sementaremos axiña,
nova vida…novos gromos.

Este país volverá ser
a fermosa e  fecunda terra,
que os malditos bastardos,

con propósitos infames,
queimaron na longa noite,

noite de pranto e de horror.

(Co gallo da vaga de incendios
 de outubro de 2017 en Galicia) 

VENCEREMOS NÓS

Volveu a primavera, un ano máis.
Un silencio tristeiro, pendura no ar.
Escoitase ás veces un paxaro chiar,
o aroma da herba aloumiña a alma

mais esta primavera non é coma as demais.

O mundo parou, deixou de roldar
desapareceu nun intre o xeito de vivir. 
As rúas  baleiras, as tendas  pechadas.

De cando en vez, escoitase pasar
silandeiro un coche...

Sinto que a angustia estame a afogar.

 Desapareceume a xente,
o monte e o río.

Esvaeceu  a ledicia 
 o estar cos amigos.

Apareceu o medo e todo mudou.

Mais a esperanza latexa con forza!
O ser humano non se renderá!

Loitaremos xuntos, aprendendo xa
que só unidos podemos triunfar,
que todos somos importantes,

e temos que potenciar
 a nosa sanidade.

Deixar para sempre
as obtusas trincheiras da política cega.

Que todos somos vulnerables.
Deixemos  de ser o virus fatal

para o noso planeta.

Volverá unha fermosa  primavera
 de mil cores, exuberante e leda.
 Encheranse as aulas de novo

co   bulicio dos rapaces.
Escoitarase o chiar dos paxaros

 amenizando os pausados faladoiros  dos avós.
 Sentirase o rebulir da vida en cada lugar.

Volveremos  pasear polas rúas, 
pola beira do río e pola a ourela do mar.

Libraremos ata o final a batalla
logrando que dos nosos fusís

saian os caraveis da esperanza.
Rescataremos os nosos das gadoupas da morte

e venceremos  o letal inimigo.
Sairemos máis fortes,

estañaremos as feridas
 con traballo, con esforzo e  valor.

Coa lección aprendida
faremos un mundo mellor.



Desde o noso centro, quixemos sumarnos ás 
reinvindicacións que tiveron lugar en todo o 
mundo o día 27 de setembro de 2019 en contra 
do cambio climático, realizando un “flashmob” 
sobre o rexurdimento das árbores dun bosque 
queimado.
Alumnos de 1º ESO, 2º ESO , 3º PMAR e 1º 
BAC leron un manifesto, elaborado por eles 
mesmos,  sobre o valor dos nosos montes e en 
contra dos lumes, no patio do instituto, durante 
o recreo.  
Ao comezo da lectura, quince rapaces de 3º ESO, 
1º e 2º de BAC vestidos de negro apareceron 
encollidos entre as chamas debuxadas con 
xices no chan, representando un bosque morto. 
A medida que avanzaba a lectura, fóronse 
erguendo,  un a un, amosando o dorsal dunha 
árbore viva, que levaban no peito, e simulando 
o rexurdimento das árbores queimadas.
Nesta actividade participaron catro profesores 
do Departamento de Lingua Galega (Rosa 
Alonso, Belén Mellado, Natalia Nóvoa e 
Xabier Álvarez) , unha profesora do 
Departamento de Inglés (Isabel Cota), 
o coordinador TICs (Daniel García) 
e a coordinadora de Dinamización 
Lingüística (Guiomar Vázquez).

Manifesto:
Canto custa gozar dun atardecer en 
Fisterra? canto custa o aire que se 
respira nun frondoso bosque galego 
cheo de carballos?… Ninguén sabería 
responder a estas preguntas e, con 
todo, estariamos dispostos a pagar, 
quizá unha gran suma de diñeiro, 
por capturar estas marabillosas 
realidades da natureza. Pero, como 
reza o refrán: só o necio confunde 
valor e prezo. Hoxe, máis que nunca 
e tendo en conta os tempos que 
corren, comprometémonos a coidar o 
noso medio ambiente. Non podemos 
seguir ollando de brazos cruzamos 
catástrofes como a do Amazonas que 
están acabando co pulmón do planeta. 
Sabemos que baixo estas catástrofes 
hai espurios intereses económicos, 
pero co patrimonio ambiental de todos 
non se pode comercializar. Nós hoxe 
estamos en loita: 

• E un castiñeiro rexurdiu
Fagamos que coñecer o noso monte sexa unha 
experiencia única. 

Melloremos as nosas rutas de sendeirismo, 
poñamos mapas informativos ao principio e ao 
final dos carreiros, coloquemos papeleiras e 
bancos para que percorrer estes camiños sexa 
máis agradable. 

• E un freixo rexurdiu
O monte galego está sendo explotado por 
empresas estranxeiras. Están abusando da 
minería pois só en Galicia xa hai 360 industrias 
que obteñen minerais mediante unha extracción 
agresiva que destrúen o noso medio ambiente.
Galicia non se compra! 

• E un carballo rexurdiu
Non nos gusta tampouco a idea de deforestar 
o noso bosque para plantar eucaliptos, árbore 
procedente de fóra que acidifica o noso solo, 

esgota a auga  e propaga os incendios.
Protexamos a nosa flora autóctona!

• E unha aciñeira rexurdiu
Animámosvos tamén a que recicledes por tres 
razón moi importantes:

 1. Aforraremos enerxía. 
 2. Loitaremos contra o cambio climático. 
 3. Usaremos menos materias primas 
provocando menor impacto medioambiental. 

Queremos unha reciclaxe limpa, na que o lixo 
se reutilice e non se queime como acontece en 
Sogama. Ademais, consideramos que tamén é 
importante usar produtos reutilizables e bolsas 
de papel ou tea. 
Reciclemos para o ben de todos!

• E unha abeleira rexurdiu
Denunciamos que moitas das nosas augas 
se atopan en perigo pola contaminación que 

producen empresas como Coren, Ence, ou as 
mineiras. Por este motivo estannos obrigando a 
comprar auga embotellada ao non poder beber 
a nosa. Ademais, é importante facer un usos 
correcto deste recurso, a auga é un ben escaso.
Queremos os nosos ríos e fontes limpos!

• E un acivro rexurdiu
Aínda que estamos a favor das enerxías 
renovables,  non queremos que se destrúan 
zonas naturais protexidas para a súa colocación.  
No Courel, e noutros moitos lugares de gran 
valor natural, queren pór eólicos para obter 
enerxía.
Si  ás enerxías renovables, pero non á conta 
das árbores!

• E unha faia rexurdiu
Protestamos tamén polos numerosos incendios 
que están acabando cos nosos montes e fauna. 
Para os pirómanos pedimos un endurecemento 
das leis e para o resto queremos concienciar de 

que hai que coidar o monte e non tirar 
lixo nel.
O monte é de todos!

• E un teixo rexurdiu
Pesticidas, sulfatos, aerosoles ... 
están acabando coas nosas abellas. 
Elas son importantes porque axudan 
a conservación das especies naturais, 
polo tanto reduzamos o uso deste tipo 
de produtos.
As abellas son as nosas raíñas!

• E un pradairo rexurdiu
Protestamos tamén contra aquelas 
empresas que converten o planeta 
nun colector de lixo cheo de fume 
contaminante, onde os mares e os 
peixes non se libran. Reclamamos 
para estas industrias aranceis 
medioambientais.
Non as illas de plástico que flotan nos 
nosos mares e océanos!

• E un sabugueiro rexurdiu
Vós, compañeiros e compañeiras, 
sabede que non hai unha idade para 
axudar á nai Natureza.

Salvemos o bosque se queremos vivir!

f l a s h m o b SOBRE O REXURDIMENTO DUN BOSQUE QUEIMADO
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Finalistas no concurso
“O valor dos nosos montes”

Gañador ESO: 
Diego Álvarez (3º ESO PMAR): 
“El é forte”; medra cara ó ceo a pesar de que a 
gravidade lle di que se encolla cara ó chan.

ESO

Alejandro Salgado Salgado (3º ESO A): 
“Os nosos cogomelos” O boletus apórtanos un beneficio directo xa que serve de 
alimento tanto para as persoas como para a fauna do monte.

Julián González Abuín (3º ESO B): 
O monte apórtanos materias primas como os cogomelos. Sen dúbida a mellor época 

para saír ao monte é o outono.

Marta Gil Pérez (3º ESO C): 
“Árbores sedentas”: Grazas a esta facilidade das árbores para atopar auga podemos 
disfrutar da súa beleza. Tamén dos bosques que estas forman e do osíxeno que nos 
proporcionan.

Marta Gijón Rodríguez (3º ESO C):
 -“O ceo e o monte”: Un valor que aporta o monte a simple vista é o seu 

aspecto, a simple vista é unha bonita mestura de cores.
 - “O monte é vida” (dúas imaxes): destaca o aspecto, pero tamén nos beneficia 

toda a cantidade de madeira que pode haber, tamén todos os cogomelos, e 
diferentes froitos que poidamos atopar, todas as especies de animais, plantas etc.

Samuel Martínez Pérez (3º ESO C): 
Paisaxes que engaiolan.

Sara Quintas Martínez (3º ESO C)

Noa Rodríguez García (3º ESO C): 
“As marabillas dos montes”. O monte galego é rico nunha gran variedade de 
cogomelos, algúns deles comestibles, e plantas medicinais, entre outros moitos 
tesouros que agocha.

Uxía Rúa Novoa (3º ESO C): 
“Coidemos o que nos representa”: Ás veces, o importante non é só o valor 

económico que nos poden dar, centrámonos tanto no material que non vemos todo 
o bonito que hai arredor nosa, e que estamos descoidando tanto: contaminando 
,incendios, lixo..; ata que  chegemos ao punto de que todo isto se esgote, e non 

haxa volta atrás.  
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Gañadora de Bacharelato: Sheila Prieto Alves 
(1º BAC A): “As sementes do outono galego” O 
monte é a fábrica natural dunha gran variedade 
de materiais presentes no noso día a día. Se ben 
é certo que algúns pasan máis desapercibidos 
e outros son detectables a simple vista. Mais, 
ao final, todos resultan imprescindibles e están 
relacionados con procesos ligados aos hábitos 
cotiáns das persoas, do propio ecosistema...
Esther Canado Gómez (1º BAC A): “ Ao 
amencer saen todos os corzos pacer”
Ismael Fernández Corderí (1º BAC A):  “ Día 
de néboa”: O monte aporta a nosa sociedade 
varios beneficios entre eles madeira e froitos, 
ou protección contra o dano do solo tras os 
incendios. 
Adriana García Soria (1º BAC A). “Pobre flor”:
Pobre flor! Que mal naciches!
Que fatal foi a túa sorte!
Para o primeiro paso que deches
tropezaches coa morte.
Deixarte é unha cousa triste
O collerte , cousa forte,
logo deixarte coa vida
é manter a morte
María García Vázquez (1º BAC A): “O bosque 
meu amigo”: Un dos maiores praceres da vida 
é saír dar un bonitiño paseo na compaña da túa 
mellor amiga e a pesares de todos os avances 
tecnolóxicos, o natural sempre vai ser o máis 
relaxante. O bosque dános todo o necesario para 
a nosa felicidade. 
Diego González Palomares (1º BAC A): “O gran 
monte”: O monte danos este tipo de paisaxes tan 
fermosas e que a tantos nos incita a saír co fin de 
observalo.
Miguel Quintas Parada (1º BAC A):  
“Compañeirismo natural”: Na natureza, podemos 
atopar miles de exemplos de seres que 
dependen uns doutros e que, a diferenza dalgúns 
humanos, conviven en total harmonía sen 
danarse entre eles. Ao final vai ser certo o de que 
os humanos somos os seres máis perigosos polo 
pouco respecto que lle temos ás cousas máis 
necesarias para a vida.
Pablo Rodríguez Dos Prazeres (1º BAC A): 
esta foto mostra o gran valor paisaxístico que 
teñen as árbores, que forman os nosos bosques, 
xa que é unha das pezas básica para a vida 
cotiá dos galegos. Estas árbores cumpren unha 
gran función ecolóxica para incidir na flora e na 

fauna porque almacenan millóns de toneladas 
de dióxido de carbono que poden ser utilizados 
para mellorar a súa vida. Por iso é moi importante 
coidar os nosos montes para evitar a aparición de 
incendios, que poden destruír todos os valores 
que forman estes montes. 
Lucía Rodríguez Lozano (1º BAC A):  “O 
tesouro do ourizo”: Co descubrimento de América 
e a chegada doutros cultivos, as castañas foron 
acantonadas a favor da pataca e do millo, sendo 
hoxe un alimento practicamente testemuñal case 
reducido ás celebracións populares dedicadas 
á súa colleita en outono. Para os habitantes 
que vivimos nun clima temperado do hemisferio 
norte significan unha fonte de economía directa e 
nutritiva, aportan principalmente fibra, hidratos de 
carbono e sales minerais.
Celia Sousa Boó (1º BAC A):  “O renacer”: 
Algo tan sinxelo e ávez tan complexo dálle vida 
aos nosos montes, demostra que incluso a 
cousa máis pequena é a máis importante para o 
corazón da Terra.
Desi Barreira Do Nascimento (1º BAC B).
A CEPA DOURADA 
No monte e abandonada, 
onde agora só hai castiñeiros, 
nalgún día deu a súa vida, 
e mira cara o solpor soitaria.
CASTIÑEIRO DE OUTONO 
Castiñeiros noviños, 
que castañas aínda non dan, 
dentro dun par de anos, 
de ourizos encherán o chan.
Lorena Gómez Lamelas (1º BAC B): 
- “Auga, vida, maxia”. Os nosos bosques 
son escenario de lendas e historias. Segundo 
os nosos contos, os montes están poboados de 
meigas e espíritos, e a néboa, a chuvia a auga 
son elementos que condicionan estas lendas 
místicas e o noso ser galego en xeral.
- “Galicia, lugar onde perderse”. Fronte 
ás aglomeracións do turismo de sol e praia, os 
montes galegos ofrecen un paraíso de paz onde 
relaxarse e gozar do verde e da paisaxe.
Daniel González Abuín (1º BAC B): Os 
cogomelos na natureza.
Lorena Rodríguez González (1º BAC B): “A 
avivadora do lume nunha noite de xeada”.Pola 
acolledora sensación que nos transmite a calor 
dunha boa fogueira, así como, o particular son 
das faíscas.

Faíscas 2020. Época 2 Núm. 14

BACHARELATO

Finalistas no concurso
“O valor dos nosos montes”
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Un himno reivindicativo, composto pola 
profesora Isabel Cota, no que se pide loitar 

contra aqueles que, dun xeito ou doutro, 
abrasan os nosos montes. Temos que alzarnos 

todos e non permitirlles o país queimar, como 
di o retrouso.

Desde outubro ata marzo, o coro de profesores 
do instituto, dirixido polo profesor de Música 

David Rodríguez Rivada, estivo ensaiándoo 
para poder estrealo o 

Día da Árbore e Da Poesía (23 de marzo). 
Por mor do confinamento polo coronavirus 

COV-19 non foi posible estrealo ese día.

HIMNO ANTILUMESHIMNO ANTILUMESHIMNO ANTILUMES

Abrasan os nosos montes
prendendo lumes a esgalla.
Escallan funestos fogos.
Destrúen as nosas fragas.

Ai! En negras cinsas mudan
aquel fermoso verdor
os asasinos que matan
da nosa terra o esplendor.

Retrouso x2:
Alcémonos todos!
Basta de aturar!
Non lles permitamos
o país queimar.

Quedou sumido este pobo
nun fondo e intenso negrume.
Mais xa choramos abondo.
Pelexemos contra os fumes.

Hai mil sombras espreitando
tras tanta devastación.
Que saian á luz e finen
as fontes da destrución.

Retrouso.x2

Intereses moi escuros.
Outros que claros se ven.
Palpabeis ou penumbrosos
estragan sen deixar ren.

Mágoa e dó son as faíscas
que en todos nós van prender.
Se “o pobo é o que máis ordena”,
xuntémonos pra os bater.

Retrouso.x2
IES Xesús Taboada Chivite. Verín

Visita á exposición

Aves de Galicia
no Museo Claustro dos Mercedarios

Como actividade 
inserida dentro do 
Proxecto “O monte 
vivo”, o día 17 de 
febreiro, a profesora 
de Lingua Galega, 
Belén Mellado, cos 
seus alumnos e 
alumnas de 2º ESO 
fixeron unha visita 
guiada ao Museo 
Claustro dos Merce-
darios de Verín.
Alí puideron ver a 
exposición “Aves de 
Galicia” e colocar 
nos paneis os nomes 

locais dos pax-
aros. Esta recollida 
comezou fai dous 
anos co alumnado, 
que agora está en 
4º ESO e daquela 
cursaban 2º ESO, 
sendo coordinada e 
ampliada polo orni-
tólogo Xosé Manuel 
Reigada.
Podedes seguir o seu 
blog “Verín Natural” 
na seguinte ligazón:  
http://verin-natural.
blogspot.com/

http://verin-natural.blogspot.com/
http://verin-natural.blogspot.com/


PEQUENOS EMPRENDEDORES
DO MONTE NO CHIVITE

Ambien-
tador de 
piñóns, 
bálsamo 
labial 
de mel e 
castañas, 
aceite de 
caléndu-
la, culler 
de pao de 
cerdeira, 
xabón de 
lavanda, 
licor de 
herbas,   
crema de castañas, leite de 
castañas, doces feitos con noces 
(bica, barritas enerxéticas 
e galletas), galletas de mel, 
madalenas de arandos  e 
biscoito de morogos.

Son algúns dos produtos 
fabricados  con materias primas 
do monte polo alumnado de 
3º ESO de Bioloxía e de 1º de 
bacharelato de Anatomía Aplicada.

Non só ela-
boraron os 
produtos, 
tamén desen-
volveron os 
procesos de 
envasado, 
etiquetado e 
conservación. 
Ademais, pu-
xéronlles 
prezo e dese-
ñaron un 
eslogan para 

comercializalos.
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CONCURSO
DE CURIOSIDADES

ORGANIZADO
POLA ANPAOs gañadores do concurso de curiosidades “Sabías que...?”, 

organizado pola ANPA durante o primeiro trimestre  foron:

• Carlos Vázquez Arcos (1º ESO A): Sabías que o 20 % do osíxeno da 
Terra é producido pola selva tropical do Amazonas?
• Adrián Rodríguez de Jesús (1º ESO B): Sabías que non Antigo Exipto, 
se un gato da familia morría, todos os membros da familia afeitábanse as 
cellas en sinal de loito?
• Hiba Karym (1º ESO C): Sabías que se dormes oito horas, enfermas 
con menos frecuencia, manteste nun peso saudable, diminúe o estrés e 
mellora o teu estado de ánimo?
• Lucas Rodríguez González (1º ESO D): Sabías que Albert Einstein nunca 
foi un bo alumno? De feito con nove anos pensaban que tiña un síndrome 
mental.
• Siomara Navarro Miranda  (3º ESO D): Sabías que se pos un ovo no 
medio de dous móbiles lograrás que se cociñe en aproximadamente 
sesenta e dous minutos?

As profesoras Rosa Alonso e Isabel Cota realizaron 
un “Apalpador” de cartón, vestírono con roupa vella e 
sentarano nun tallo. Ao seu carón colocaron un saco 
cheo de castañas e diante del recrearon unha lareira 
con pedras e cañotos.

Os alumnos e alumnas do programa 
“CHIVITEI” (Titoría entre Iguais) 
colaboraron coas súas coplas e 
os seus debuxos, que realizaron 
por parellas de titor-titorando, na 
actividade de cohesión desenvolta o 
día 2 de decembro. 
Cada copla tiña que conter catro 
versos con rima e nela debías usarse 
algunhas destas palabras: apalpador, 
montañas, igualdade, Courel, 
barriga, agasallo, amor, amizade, 
desexos, Nadal, solidariedade ou 
castañas, que foron propostas polo 
EDLG.
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Mulleres
Singulares
da Comarca de Verín

Co gallo do Día da Muller, os 
membros do EDLG, recompilamos 

información sobre “Mulleres Singulares 
da Comarca de Verín” e montamos 

unha exposición no corredor do 
segundo andar do IES Taboada 

Chivite que conduce á biblioteca. 
Ademais, a partir dos nomes desas 

mulleres, o alumnado de Javier Díaz, 
profesor de Plástica, fixo un orixinal 

alfabeto, que se pendurou nunha 
estrutura en forma de árbore feita por 
Javier Rodríguez e que se puido ver 
na planta baixa do instituto, preto do 

pavillón de deportes.
Despois de realizar esta exposición 
no noso centro decidimos crear un 

blog con toda a información e imaxes 
recompiladas.

O noso obxectivo era compartir de 
xeito permanente as biografías desas 

mulleres excepcionais que fixeron e 
fan historia nesta comarca.

Agradacemos que nos acheguedes 
datos e fotos de mulleres do nosa 

contorna que tiveron ou teñen 
relevancia pola súa traxectoria vital 
para incluilas neste blog.  Podedes 

aportar esta información enviando un 
correo a: 

mulleressingularesverin@gmail.com.

Santa Baia
de Montes

Sabela Domínguez Souto
no Taboada Chivite

O día 18 de febrero, a nosa exalumna Sabela 
Domínguez Souto presentou no IES Taboada 
Chivite a súa curtametraxe Santa Baia de 
Montes, gañadora do premio do público na 
última edición do Festival Internacional de 
Curtas Vía XIV de Verín.
A curtametraxe amósanos personaxes do 
pobo de Santa Baia aos que Sabela foi 
gravando en diferentes sesións de rodaxe, 
despois de pasar tempo nese pobo para 
gañar a súa confianza. Ademais, é unha 
curtametraxe sobre o propio proceso de 
elaboración da curta, como reflicte a voz en 
off da directora. Se Santa Baia de Montes ía 
ser unha película sobre os incendios, acabou 
sendo algo completamente diferente, unha 
peza orixinalísima que nos leva ao mundo do 
pobo, da aldea....Ese mundo que oxalá non 
morra.
Ademais Sabela foi entrevistada polo profesor 
de Lingua Galega Xabier Álvarez na emisora 
podcast do noso centro RadioChivite.
Moitísimas GRAZAS, Sabela, e sorte nos 
teus vindeiros proxectos!
Moitísimas grazas tamén a Manoli Maseda, 
coordinadora dos EDLG da provincia de 
Ourense, por ter vido ao noso instituto para 
asistir á proxección da curta da nosa ex-
alumna e posterior coloquio.

mailto:mulleressingularesverin@gmail.com


VERDADES

NO ESPELLO

“Verdades no espello”, 
espectacular actividade organizada 
pola Biblioteca do IES Taboada 
Chivite co gallo do Día Contra a 
Violencia de Xénero
(25 de novembro). 
Mensaxes impactantes que non 
deixaron indiferente a ninguén.
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D E B A T E  I G U A L D A D E  D E  X É N E R O
C O N

ROSA
TALLÓN:
FISCAL

 
S a l ó n  d e  a c t o s  d o  

I E S  X E S Ú S  T A B O A D A  C H I V I T E

 

8 de marzo: día da muller traballadora

9  d e  m a r z o  d e  2 0 2 0  á s  1 7 : 0 0
 

O día 9 de marzo, ás 17:00, no IES Taboada Chivite, tivo lugar un debate sobre igualdade de xénero con Rosa 
Tallón, fiscal da Audiencia Provincial de Ourense e antiga alumna do noso centro. Asistiu o alumnado de 4º 
ESO. 
Rosa Tallón respondou dun xeito cordial e cunha linguaxe sinxela a todas as cuestións que lle plantexou o 
alumnado.
Moitas grazas por vir!
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Aproximación facial
á antropoloxía forense

Ciencia e arte ao servizo da 
humanidade.

O venres 24 de xaneiro acudiron ao 
noso instituto Fernando Serrulla, 
médico forense, responsable da 
Unidade de Antropoloxía Forense 
do Instituto de Medicina Legal de 
Galicia, e Alba Sanín, exalumna do 
centro e esudante de Belas Artes, 
para presentarnos o seu proxecto 
colaborativo. Trátase dun rigoroso 
traballo de reconstrución facial 
dunha muller fusilada durante a 

Guerra Civil, no que se mesturaron 
as disciplinas científica, 
artística e histórica. 
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Tras esta introdución, aportaron unha 
contextualización histórica e social do caso que os 
converteu en compañeiros. Todo comezou en 1936, en 
Cevico de la Torre, un pobo de Palencia. Alí, Tomás 
de la Torre fora encarcerado por matar a un falanxista 
nunha liorta que se descontrolara. Logo do golpe 
de Estado de Franco ese mesmo ano, os falanxistas 
decidiron vingar aquela morte fusilando á muller do 
asasino, Catalina Muñoz, duns 37 anos. Acusóuselle 
de encubrir o delito cometido polo seu home e foi 
condenada por iso, por amosar condutas comunistas 
e por manifestarse en contra da Garda Civil. Fose 
como  fose, o corpo de Catalina foi atopado nunha 
fochanca do cemiterio do pobo acompañado dunhas 
solas desgastadas e dun característico axóuxere de 
cores, o que nos fai pensar que foi unha morte rápida 
e discreta mentres coidaba do seu fillo menor: Martín, 
de nove meses. Coa súa morte quedaron sen nai outros 
tres fillos máis: Fernando, Lucía e Tomasa. En 2011 
algúns arqueólogos atoparon a tumba de Catalina 
e, posteriormente, por identificación xenética,  o 
axóuxere foille entregado á familia. 

Pero a verdadeira implicación de Serrulla e Alba 
vén tempo despois, cando unha arqueóloga contacta 
con Serrulla para intentar establecer os trazos faciais 
da falecida. A partir de entón comeza o proceso de 
aproximación facial de Catalina, aproximación e non 
reconstrución porque o método empregado posúe 
unha marxe de erro relativamente grande, segundo nos 
aclaran. E é que, aínda que si que é posible identificar 
a posición exacta da boca ou do nariz, outros factores 
coma o peiteado ou grosor de labios resultan máis 
unha suposición.

A continuación, pasaron a explicarnos as condicións 
necesarias para lograr esa identificación. En primeiro 
lugar, é preciso un cráneo en boas condicións. Neste 
caso estaba algo deformado tras recibir un impacto 
traseiro da bala mortal, que saíu pola fronte. Do 
mesmo xeito, realízase un estudo antropolóxico dos 
restos para determinar a profundidade das pates 
brandas, que variará en función da complexión física 
da persoa. Finalmente, hai que ter en conta toda a 
información antemorten da falecida para adaptar a 
información científica ás características que presentaba. 
Catalina posuía un diastema, unha anomalía dental 
moi rechamante á hora de caracterizala. 
Tras esta recopilación de información inicial levada a 
cabo por Serrulla e os seus colaboradores, únese Alba 
ao proxecto, contactada por Fernando. Primeiramente 
os investigadores levaron  a cabo un croquis 
antropolóxico, un debuxo do esqueleto da cara para 
determinar o pefil da pel. Despois, coa participación de 

Alba, ambos os dous optaron por unha “reprodución” 
artística afastada do dixital, xa que aporta maior viveza 
aos trazos. O procedemento de obtención do retrato 
final pasou por algunhas fases. Ao principio Alba 
debuxou un boceto da cara a ollo, que logo mellorou 
grazas á investigación que realizou da época na que 
Catalina viviu para adaptar os seus trazos ás modas e ás 
características da súa clase social. Máis tarde descartou 
ese primeiro debuxo por inconformidade co pelo, xa 
que era demasiado formal para unha muller da súa 
condición. Tras moita discusión e debate entre artista 
e antropólogo, produciuse o retrato final, que lle foi 
entregado aos fillos de Catalina nun emotivo acto. 
No momento da reunión só quedaban dous dos catro 
fillos: Martín, xa con 83 anos e Lucía, de 93. Ao tratarse 
de persoas maiores tiveron unha reacción máis contida 
do normal, pero Lucía, que vira por última vez á súa 
nai cando tiña 10 anos e a recordaba lixeiramente, 
foi quen de recoñecela nese retrato, dicindo que 
si que se parecía. Martín, pola súa parte, sentiuse 
tremendamente agradecido porque non lembraba nada 
de Catalina e conseguiu por fin ter unha referencia 
sobre como era a súa nai, xa que ninguén da familia 
conservaba unha foto dela. A nós Alba amosounos 
os debuxos de cada fase e tamén o resultado final en 
detalle. 

Ademais deste caso tan impactante, o principal da 
charla, Serrulla mencionou outros tres onde  levou a 
cabo técnicas semellantes. Un deles foi a “recreación” 
da cara dunha coruñesa do século IV. Logo de 
establecer un modelo cranial inicial, fíxose unha 
escultura grazas á impresión 3D en arxila. Aínda 
así o resultado que conseguiron non foi totalmente 

satisfactorio, xa que por desexo maior da empresa 
contratante esaxeráronse características (como un pelo 
moi ben peiteado e complexión saudable) que non 
concordan coa época na que a coruñesa viviu nin co 
seu traballo, probablemente como labrega e pasando 
fame.

Outro achado foi o dos restos humanos máis antigos 
do Mesolítico de Galicia, atopados en Chan do 
Lindeiro. Identificouse un esqueleto por carbono 
14 que tiña uns 9212 anos e de cuxo cráneo só se 
conservaban as órbitas e parte do pómulo, polo que 
moita da “reconstrución” foi dedutiva. Anos despois 
de ter establecido o retrato do que se sabía era unha 
muller, a Universidade da Coruña extraeu ADN do 
oído co que se conseguiu determinar que era negra, de 
ollos azuis e intolerante á lactosa. 

Por último tamén nomeou o caso do Home Lobo 
Galego, do que si se lograra crear un retrato fiel á 
realidade grazas ás medidas exactas da cabeza que se 
tomaran cando fora detido.

En resumo, a antropoloxía forense é unha disciplina 
que se entrelaza con moitas outras e, só estando 
abertos a aprender de cada unha delas e a colaborar en 
equipo, seremos quen de explorar novas técnicas que 
nos permitan obter resultados tan fascinantes coma os 
nomeados nesta conferencia.

Tras finalizar a charla á que asistiron alumnos de 
de varios cursos, os alumnos de Anatomía Aplicada 
recibimos un obradoiro da man de Serrulla, esta vez en 
solitario. 
Comezou instruíndonos en conceptos básicos sobre 
a súa profesión e os procedementos pertinentes. Esta 
actividade centrouse na Antropoloxía Forense, unha 
das ramas da Medicina Legal e Forense, que se centra 
no estudo dos corpos, nas autopsias. Estas comprenden 
unha fase de levantamento de corpos, outra do exame 
dos mesmos, análises complementarias e a integración 
de datos. Con elas preténdese aclarar a orixe, 
data, causas e circunstancias da morte, para poder 
identificar de que tipo foi, por iso os antropólogos 
forenses debe estar moi atentos a calquera mínimo 
detalle. Do mesmo xeito, tamén hai unha serie de 
claves importantes para a identificación humana. Por 
exemplo, para deducir a idade aténdese ao grao de 
maduración ósea, que é ata os 21-25 anos, e téñense 
en conta os cambios característicos que se dan neles 
a cada idade ou período de idade. Para determinar o 
sexo procúranse diferenzas na pelve, que é máis ancha 
en mulleres, e tamén na forma do cráneo. O que si 
que nos deixou claro é que é imposible diferenciar 

entre razas humanas atendendo á estrutura ósea, xa 
que na actualidade danse moitas mesturas destas nun 
individuo. Con todo, si que se pode relacionar un tipo 
de estrutura cunha ampla zona do planeta: Europa e 
Oriente Medio, Asia, África…

Tras deixar claros estes conceptos iniciais pasou a 
ensinarnos diferentes tipos de ósos: os dun rapaz da 
nosa idade, os dun non nado e os dun adulto que 
atopou nunha expedición antropolóxica fai uns anos e 
que conserva en bo estado. Tras falarnos da dificultade 
de obtención destes últimos foinos pasando as diferetes 
estruturas óseas para que diferenciásemos a súa forma 
e textura, á vez que nos comentaba particularidades de 
cada unha. 

Lamentablemente non deu tempo a realizar todas as 
actividades que Serrulla tiña planeado, pero entramos 
en contacto co mundo da Antropoloxía Forense e 
quedamos convidados a asistir ás instalacións nas que 
traballa no Hospital de Verín para desenvolver unha 
actividade aínda máis interesante.

 O concepto da charla chamoume a atención 
dende un primeiro momento, non só por ser un caso 
excepcional de rango internacional, senón tamén 
porque involucra dúas figuras referentes da zona. A 
Alba non a coñecía de antes, pero pareceume unha 
rapaza con moito talento e que é moldeable á hora 
de traballar xa a unha idade temperá. Fernando 
Serrulla érame coñecido pola súa participación no 
fatal caso de Diana Quer. A partir dese momento 
fíxoseme interesante á súa traxectoria profesional e, 
investigando, descubrín traballos seus tan importantes 
que me sorprende non ter sabido nada deles con 
anterioridade. 
 
Pareceume que o xeito de abordar as temáticas ás que 
se dedica Serrulla estivo moi ben logrado, conseguindo 
captar a atención do público novo e curioso. Logrou 
que persoas de todas as idades comprendesen as 
complexas técnicas e procedementos sen aburrirse 
ningún intre e tamén que vexan a parte máis persoal 
do seu traballo. Do mesmo xeito, creo que destacou 
algo fundamental en calquera tarefa diaria: o respecto 
polas demais disciplinas e polos varios oficios e a 
importancia de traballar conxuntamente para mellorar 
os resultados. Non só nos ensinou conceptos teóricos, 
senón que nos transmitiu pensamento crítico, nos 
instruiu en historia, nos alentou a prestar atención aos 
pequenos detalles e, sobre todo, a nunca dar nada por 
suposto. 

Sheila Prieto Estévez 1º BAC A
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Pregunta: Xa fuches a primeira alumna xitana 
en titular na ESO neste centro e agora, nova-
mente eres a primeira alumna xitana en titular no 
Bacharelato. Como te sentes ao haber acadado 
o título de Bacharelato?
Resposta: Yo me siento orgullosa. No me gusta 
servir de ejemplo, la verdad que no, pero espe-
ro haber podido demostrar que los gitanos, mi 
etnia, pues que si queremos, podemos.

P: Por que na etnia xitana non se prodiga tanto a 
titulación? 
R: A ver, eso… yo lo que percibo es que si tú es-
tudias, parece que dejas de ser gitano, son como 
dos cosas muy contrarias  pero yo no lo veo así, 
la verdad.
P: Quizá sexa porque os estudos académicos 
que se propoñen non enchen, non proporcionan 
nada á vosa cultura? 
R: No creo que sea eso, nosotros los gitanos 
tenemos como una salida, por así decirlo, por 
ejemplo: los mercadillos y entonces se agarran 
a eso, como  diciendo: “yo ya tengo un trabajo 
para que me voy a formar”. Supongo que será 
por eso.

P: Cando eras rapaciña e estabas en Primaria, xa 
tiñas claro que querías estudar e que ías acadar 
o título?
R: Siempre he sabido lo que yo quería hacer, 
si lo iba a conseguir o no ya era otra cuestión.  
Pero siempre lo he tenido claro: quería estudiar y 
formarme.
P: E chegar ata onde Saray? Cal é o teu límite 
por arriba?
R: Llegar a tener mi Carrera universitaria y llegar 
a trabajar de lo que yo quiero.

P: Houbo momentos nos que dubidaches ou dix-
eches: abandono, non quero saber máis disto? É 
dicir, houbo momentos de crise no que pensach-
es abandonar?
R: Claro que si, yo muchas veces me sentía 
como apartada de mis primas, muy alejada de 
ellas porque me veían diferente, entonces yo me 
sentía mal y pensaba: que estoy haciendo, este 
no es mi lugar, esto no me corresponde a mi, yo 
no tendría que estar haciendo esto,… y claro, 
eso siempre me echaba para atrás. 

P: Pero ata un punto de deixalo?
R: Si, si, y en varias ocasiones además. 

P: Na túa etnia, a familia é unha cousa moi po-
tente, neste caso tiveches apoio da túa familia?
R: Si, lo que son mis padres y mis hermanas 
siempre me han apoyado. Mi padre me decía, 
pues haber si me traes un diploma, que yo te 
lo cuelgo aquí.  Mis padres siempre me han 
apoyado.
Incluso a día de hoy, yo estoy 
casada, mis suegros y mi novio 
también me apoyan muchísi-
mo y es algo que tengo que 
agradecer mucho.

P: Cal foi o mellor mo-
mento que recordas 
na túa etapa por 
este centro? 
R: Lo que me 
llevo de este 
cole a parte de 
profesores que 
conozco, que 
me llevo muy 
bien con ellos, 
son los amigos, 
que espero 
seguir mucho 
tiempo con 
ellos, la verdad,  
porque me caen 
muy bien y me han 
ayudado mucho. 
Pero el mejor recuer-
do que me voy a llevar 
es cuando fuí a las Islas 
Cíes, de excursión  porque 
ha sido  la única excursión a 
la que he ido y me lo pasé muy 
bien.
P: De toda a túa etapa de formación, 
foi a única excursion? 
R: Si, de fuera de Verín si. Ha sido la única.

P: Cal foi a situación neste centro ou durante es-
tes 6 anos máis dificultosa, que che creou máis 
complicación?

entrevista
Saray Suárez Montoya

realizada na Radio do Chivite 
polo profesor Xabier Álvarez

R: Sin duda, yo creo que 3º de ESO porque para 
mi, bueno y para muchos, porque era muy difícil. 
era mucho cambio. Y fue el primer curso en el 
que yo suspedí alguna asignatura, fue un golpe 
muy duro porque nunca había suspendido nada.

P: E agora, despois de acadar o Bacharelato…  o 
teu futuro Saray?  

R: Pues este curso voy a hacer un Ciclo su-
perior de Educación Infantil. Siempre he 

querido hacer la Carrera pero este 
año como lo quiero hacer a dis-

tancia, me he decidido por el 
Ciclo. Después de los dos 

años que dura el Ciclo, 
tendría dos opciones: o 

trabajar ya o acceder 
a la Carrera.
P: E nesa balanza 
que tes, se tiveses 
a opción de es-
coller unha das 
opcions, cal eli-
xirías? Traballar 
xa ou seguir 
formándote? 
R: Seguir 
formándome. 
P: O da for-
mación telo 
como moi 
asumido, non? 
Houbo algúén que 

che inspirara ou foi 
unha cousa túa?

R: En principio sería 
algo intrínseco, como 

dices tú,  pero también 
está mi primo Ismael que 

también tituló aquí y me dio 
fuerzas. Si mi primo puede, 

pues yo también. Los ejemplos 
siempre son importantes.

P: Se puideses soñar, que che gustaría chegar a 
ser algún día? 
R: Me gustaría ser profesora de Infantil pero si 
pudiera elegir me gustaría llegar a ser profesora 
en mi colegio, en el colegio Princesa de España. 

Tengo muy buenos recuerdos y ser profesora en 
el cole donde tu estuvistes, es muy bonito.

P: Que opinas dos profesores/as en xeral ao 
longo da túa formación?
R: Yo creo que he tenido mucha suerte, la ver-
dad. Estoy muy contenta con todos los profe-
sores que a mi me han dado clase porque tengo 
amigas en A Coruña por ejemplo,  que si han 
tenido cosas con profesores, cosas hacia ellas 
yellos…  Yo tengo la suerte de que eso no lo he 
vivido. 
P: Cando falamos “desas cousas” refireste a dis-
criminación ou racismo ou algo parecido? R: Si
P: Si? E aquí percibes algo parecido?
R: Yo aquí nunca he tenido una situación así.
P: Ti particularmente non pero se falamos de 
toda a comunidade xitana, algunha vez escoi-
taches algún comentario sobre os xitanos?
R: Por parte del profesorado no pero los niños… 
eso también depende de la educación que le den 
en casa. Pero si que he escuchado comentarios 
o chistes que para mi no son una broma.

P: Ti cres que poderís servir ti como unha figura 
de inspiración?
R: No sé. Si yo le sirvo de inspiración  a alguien, 
pues me encantaría pero yo no quiero obligarles 
a hacer algo que no quieran. Yo estoy aquí 
porque quiero, nadie me ha obligado. 
Yo tengo muchos amigos que sus padres los 
obligaron a apuntarse en Bachiller, pero yo he 
querido. Yo me he sentido libre.

P: Consideraste unha afortunada? Acabas de 
dicir que te sentiches libre, que te apoiaron des-
de casa pero cres que todo o mundo goza desa 
libertade que ti tiveches?
R: Yo sé que no,  yo sé que hai personas a las 
que no les permiten formarse, es una pena pero 
pero yo si que he sido afortunada
P: E nós temos a fortuna  de terte aquí e de que 
sexas alumna deste centro
Saray moitas gracias por estes momentos. Que 
sirvas de inspiracion non só a xente da túa etnia 
senón a todas as persoas. Gracias.
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Resúltame moi difícil plasmar nunhas líñas 
unha chea de recordos, unha morea de 
vivencias e unha enchenta de sorrisos 
que foron parte de min durante estes dez 
anos.

Aínda me parece que foi onte cando todos vós, 
compañeiros e alumnos, aparecestes na miña vida 
para quedarvos para sempre. Digo sempre, porque 
me é absolutamente imposible pensar que todo isto 
xa rematou, que xa non ides estar aí cando soe o 
primeiro timbre, que xa non iremos tomar café no 
recreo, que xa non xantaremos xuntos os luns, que 
xa non faremos outra ruta, que xa non serei o voso 
apoio nas ABAU ou que xa non voltaremos xuntos no 
coche.
O próximo curso comezo unha nova etapa na miña 
traxectoria persoal e profesional que pode ser 
agradable, dura, abraiante, tranquila ou incluso… non 
sei.  Do que si estou totalmente convencida é de que 
non será mellor que a que pasei no que sempre será 
“o meu centro”, o Chivite.
Moitas grazas por formar parte de min onte, agora e 
sempre. 
Quérovos.
M. José Prada Prada, la profe pelirroja de lengua.

Allá donde se cruzan los caminos
Donde el mar no se puede concebir
Donde regresa siempre el fugitivo
Pongamos que hablo de Verín…

E o momento chegou…

Foto: Iria García Gil 4º ESO A

Aínda recordo a miña primeira vez no Chivite, no meu 
caso foi en primeiro da ESO cando me adentrei no in-
stituto, recordo que as sensacións eran moitas, unha 
delas e a mais importante era o medo a pasar a unha 
nova vida sen coñecer a ninguén mais que a catro com-
pañeiros que viñeron comigo dende primaria, que hoxe 
en día, tras seis anos, seguimos xuntos.
Unha vez que das o paso e te acostumas á que vai ser 
agora a túa nova segunda casa nin te imaxinas o que se 
sente cando rematas esta etapa e te enfrentas a outra 

etapa nova tamén totalmente descoñecida. Eu hoxe saio do Chivite cunha 
nova familia e nela xente marabillosa que me axudou a crecer e formarme 
como a persoa que hoxe son.
Unha vez que a túa etapa no instituto remata, non sabes realmente como sen-
tirte, polo menos no meu caso. Hoxe en día estamos a un pasiño desa nova 
vida que todo o mundo dí que é bonita e marabillosa. Pero tamén estamos a 
un pasiño de deixar atrás milleiros de cousas e momentos que vivimos, deixar 
atrás a compañeiros que se irán a outras cidades, a profesores marabillosos 
que nos ensinaron algo máis que a súa materia, algo especial e inexplicable, 
pero que sempre irán connosco e en xeral, deixar atrás a familia do Chivite.
Xusto este ano eu creo que aos que nos tocou vivilo a despedida foi un pouco 
mais dura, por culpa do maldito virus, as despedidas pasaron de ser festex-
adas por todo o alto , con apertas, bicos e todos xuntos, a pasalas cada un 
na súa casa alertado polo que fóra estaba acontecendo. Pero eu creo que 
debemos velo como un reto ou unha proba que nos pon a vida, aínda que 
sexa moi duro. Como unha vez dixo unha persoa máxica: “somos as persoas 
máis importantes do mundo” e xusto por iso non debemos rendernos xamais.
No meu caso, cando estaba en primeiro da ESO vía a xente do bacharelato 
con admiración, como que se atopaban en algo inalcanzable ou moi difícil de 
chegar a el. Hoxe, que remato esta etapa, o que desexaría é volver ao 2014 
e volver vivir este tempo máxico, iso sí, sen cometer os mesmos erros,sobre 
todo a rebeldía e a inconformidade, pero sempre cas mesmas persoas, esas 
si que non as cambiaría.
Dixéronme que tiña que darlle un pequeno consello á xente que está ou que 
vai comezar no Chivite, eu a verdade non son o mais indicado para facer isto, 
pero creo que lle diría que desfruten ó máximo o tempo que pasen no institu-
to, porque unha vez que saian ó mundo será totalmente distinto. E aínda que 
se rían, o Chivite unha vez que saes del, bótase de menos.
Quen puidera volver a ese Julio de 11 anos que se adentrou no instituto. Hoxe 
lévome a persoas e momentos marabillosos para sempre!
Grazas Compañeir@s!!!

Julio Rodríguez 2º Bac C
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Actividades realizadas desde o 
confinamento no 3º trimestre.

sCantigas con son medieval
“Ondas do mar de Vigo”, “Santa María Strela 
do Dia”, “A feira de Scarborough” e “A dama de 
Shallot”. Aínda que a idea inicial era gravar estas 
cantigas medievais no Castelo de Monterrei, o 
confinamento pola crise sanitaria fixo que Paula 
Gago de 3 ESO, Marina Gómez de 4 ESO, María 
Justo de 1º de bacharelato e a profesora Isabel 
Cota tivesen que mudar os plans e facer esta nova 
composición desde as súas casas.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/cantigas-con-sabor-
medieval.html

sCompromisos ecolóxicos
Desde o EDLG, en colaboración cos profesores 
Puy Goyache e Daniel García Cancio, quixemos 
convidar a toda a comunidade educativa a 
que participase na actividade “Compromisos 
ecolóxicos”, a través do blog de dinamización, a 
partir do mes de outubro.
Cada mes, de de novembro a abril, plantexamos 
un compromiso ecolóxico para por que a 
comunidade educativa puxese en práctica: 
aproveitamento e compra responsable, menos 
lixo, ocio sen consumo, reduce as emisións de 
gases de efecto invernadoiro, menos plásticos, así 
como, reutiliza e recicla a roupa vella.
Como probado cumprimento do reto, cada 
persoa fixo unha fotografía na que apareceu a 
acción concreta que desenvolveu. Esta imaxe 

xunto cun lema e os datos persoais enviounas 
á seguinte dirección de correo electrónico: 
ofiadeirodalingua@gmail.com
As fotos fóronse publicando no blog e na páxina 
de Facebook do Fiadeiro da Lingua. Ademais, con 
todas as imaxes e a canción de Louis Amstrong 
“What a wonderful world?”: traducida ao galego 
e cantada pola profesora Isabel Cota, fixemos un 
vídeo titulado “Os retos ecolóxicos do Chivite. 
Fagamos deste mundo un verxel”, que publicamo 
o día 5 de xuño para conmemorar o Día do Medio 
Ambiente.
http://ofiadeirodalingua.
blogspot.com/search/label/
COMPROMISOS%20
ECOL%C3%93XICOS

sXuntos, vencerémolo!
O alumnado de 2.º de bacharelato quixo animar 
a toda a comunidade educativa e agradecerlles a 
todos os sectores comprometidos coa cidadanía 
a súa loita e compromiso nestes duros momentos 
que nos toca vivir coa realización dun vídeo, no 
que utilizaron como música de fondo a canción 
de Nao e Mini: “O soño necesario para un soño”, 
contando co consentimento dos autores para 
poder incluíla.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/03/xuntos-venceremolo.
html

bibliografíaWEB
sIES Xesús Taboada Chivite. Como 
non…Resistiremos!
O profesorado do Chivite, coordinado polo 
equipo directivo, elaborou un vídeo coa súa 
particular versión da canción  “Resistirei” en 
galego, para trasmitir forza e ánimo a toda a 
comunidade educativa.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/ies-xesus-taboada-
chivite-como.html

s“Un bechiño chamado 
Coronavirus”, conto creado pola alumna 
Miriam García de 2º BAC C
Xoán, o protagonista do contro creado 
por Miriam García de 2º BAC C durante o 
confinamento, superou o coronavirus e evitou 
trasmitirllo aos seus avós. Un conto moi bonito, 
cheo de sentimento, que se pode ler na seguinte 
ligazón:
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/un-bechino-chamado-
coronavirus-conto.html

s“Coronavirus: O bechiño viaxeiro 
ao que lle gusta España e Italia”, conto de 
Inés Pedrosa de 2º BAC C
Inés Pedrosa Pérez de 2º BAC C escribiu un conto 
dun bechiño viaxeiro, chamado Coronavirus ao 
que lle gusta moito España e Italia. Nel sinala cal é 
o mellor xeito de protexernos para que non entre 
no noso corpo. Ademais, proponlles aos máis 
cativos da casa, un xogo moi divertido para que 
non esquezan lavar moitas veces as mans con auga 
e xabón ao longo do día.
Bo traballo Inés!!!
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/coronavirus-un-bechino-
viaxeiro-ao-que.html

s“A Grande amizade entre un 
gusaniño e unha flor” Conto de Lúa 
Rodríguez (1º ESO D): 
Unha día o gusaniño larpeiro e esfameado 
decidiu buscar unha fermosa flor para encher 

a súa barriguiña. Mal pensou el que a delicada 
flor ía convencelo de que non levase a cabo a súa 
despiadada acción. Se queres saber que pasou, 
terás que ler este tenro diálogo creado por Lúa 
Rodríguez de 1º ESO D.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/conto-de-lua-rodriguez-
1-eso-d-grande.html

sDía do Libro 2020 en 
confinamento.
A Biblioteca do IES Taboada Chivite 
conmemorou o Día do Libro en confinamento 
cunhas recomendacións que varios profesores 
fixeron dende a súa casa. Hai moita variedade nos 
libros que nos animaron a ler.... Así que, seguro 
que algunha das “ideas lectoras” que nos deron foi 
axeitada para a comunidade educativa.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/dia-do-libro-2020-en-
confinamento.html

sSymbaloo de música en galego
Con este “Symbaloo”, a profesora Rosa Alonso 
quixo darnos a coñecer grupos que fan música 
en galego, para que atopemos os que nos gustan e 
desfrutemos escoitándoos.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/symbaloo-de-musica-en-
galego.html

sDescobre castelanismos no 
“Kahoot” A puír a lingua!
A profesora Rosa Alonso creou un “Kahoot” 
para que durante o confinamento puidésemos 
descubrir e evitar algúns dos castelanismos que ás 
veces empregamos.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/descobre-castelanismos-
no-kahoot-puir.html

s“Padlet” con reflexións da 
corentena do alumnado de Literatura 
Galega do Século XX 
 Alumnado de 2º BAC A, B, C construíron 
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un “padlet” con reflexións sobre o período de 
corentena, algunas moi emotivas e 
poéticas.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/padlet-con-reflexions-
da-corentena-do.html

sPersonaxes de cadros famosos 
confinados nas casas do alumnado de 
Debuxo Artístico
Os alumnos e alumnas de 1º de Bacharelato, 
que cursan Debuxo Artístico, coordinados pola 
súa profesora Tatiana Otero, escolleron algúns 
personaxes de cadros famosos e confináronos en 
espazos baleiros das súas  casas.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/personaxes-de-cadros-
famosos-confinados.html

sO Chivite participa nos “Maios 
solidarios” do Concello de Verín
O alumnado do noso instituto, motivado polo 
profesorado de Lingua Galega, e coa participación 
do EDLG e de Vicedirección,  colaborou co 
Concello de Verín compondo 24 coplas para a 
edición do MAIO SOLIDARIO COA VACINA 
PARA O CORONAVIRUS-19, xunto con outros 
nove colectivos que participaron na Festa dos 
Maios outros anos.
O Concello de Verín doou, integramente ao 
Centro Nacional de Biotecnoloxía (CNB) do 
Consello Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), a cantidade orzamentada para a Festa 
dos Maios do 2020, pedindo a colaboración das 
persoas lectoras para o mesmo fin.
Ademais, o EDLG elaborou un vídeo 
con estas coplas que subiu a youtube:
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/coplas-dos-maios-2020-
do-alumnado-do.html

sEquilibrio e tonificación
Exercicios de equilibrio, de forza e estiramentos, 
recomendados polos profesores de Educación 
Física do Chivite para manternos en 
forma durante o estado de alarma.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/tonifica-e-relaxa.html

sAlumnado de 2º ESO do Chivite 
en forma durante o confinamento
Os alumnos e alumnas de 2º da ESO realizaron 
exercicios de estiramento, de tonificación e 
de equilibrio nas súas casas para manterse en 
forma durante o confinamento. Estes exercicios 
propúxollos a súa profesora de Educación Física, 
Cristina Fernández Neira, que coas imaxes 
enviadas polo alumnado montou un vídeo.
Moi ben por conservar este hábito tan saudable 
para o corpo e para a mente durante o estado de 
alarma!
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/alumnado-de-2-eso-do-
chivite-en-forma.html

sConmemoración do Día das 
Letras Galegas: Homenaxe a Ricardo 
Carvalho Calero desde o Chivite
Desde o EDLG do Chivite, realizamos un 
vídeo, co que quixemos renderlle unha pequena 
homenaxe a Ricardo Carvalho Calero, historiador 
da literatura, crítico literario, filólogo, lingüista e 
escritor galego, ao que este ano se lle dedica o Día 
das Letras Galegas.
Foi membro do Seminario de Estudos Galegos 
e do Partido Galeguista, ademais do primeiro 
catedrático de Lingua e Literatura Galega da 
Universidade de Santiago de Compostela, 
numerario da Real Academia e membro de honra 
da Associaçom Galega da Lingua.
Autor dunha extensa obra, está considerado o 
ideólogo do reintegracionismo lingüístico, postura 
que defende que o galego é unha variedade da 
lingua portuguesa ou, no ámbito científico, do 
galego-portugués.
Por mor da crise sanitaria que estamos vivindo, 
a conmemoración oficial do Día das Letras 
Galegas trasladouse do día 17 de maio ao día 31 
de outubro de 2020. Ademais,varios colectivos 
estanlle pedindo a RAG que no 2021, o Día das 
Letras Galegas volva adicarse a Ricardo Carvalho 
Calero.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/homenaxe-ricardo-
carvalho-calero-desde.html

sDebullando a poesía de Carballo 

Calero.
Os alumnos e as alumnas de Literatura Galega 
do Século XX e XXI escolleron as imaxes e os 
poemas de Ricardo Carballo Calero, cos que a súa 
profesora Rosa Alonso montou un vídeo. Espiron 
a poesía deste grande autor no Día das Letras 
Galegas. Agradecementos a “Luar na Lubre” polo 
tema que empregaron para que soase de fondo.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/alumnado-de-2-de-
bacharelato-debullando.html

sMáscaras con mensaxe. Letras 
Galegas 2020
Neste tempo de confinamento, as alumnas de 
Javier Díaz, profesor de Plástica do Taboada 
Chivite, elaboraron máscaras con mensaxes 
de amor pola nosa terra e pola nosa 
lingua.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/mascaras-con-mensaxe-
letras-galegas-2020.html

sPublicita un orgánulo celular 
eucariota:
O alumnos e as alumnas de 1º de bacharelato, 
na materia de Bioloxía, simularon ser publicistas 
dunha empresa, que se adica a construción de 
orgánulos celulares.
De xeito individual ou por parellas tiveron 
que deseñar e gravar un anuncio publicitario 
dun orgánulo celular que lles foi asignado para 
promocionar a súa venta.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/01/publicita-un-organulo-
celular-eucariota.html

sMaquetas de células animais 
comestibles
O alumnado de 3º ESO realizou maquetas de 
células eucariotas animais utilizando materiais 
comestibles e caseiros durante o confinamento: 
xelatina, chuches, pasta, legumes, pizza, froitas, 
etc.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/maquetas-de-celulas-
eucariotas-animais.html

sCiencia na casa: Separación de 
pigmentos vexetais.
Neste vídeo, Lorena Rodríguez González, alumna 
de 1º BAC B do Chivite, explícanos como separar 
distintos pigmentos fotosintéticos: clorofilas, 
carotenos, xantofilas e antocianos, realizando 
unha cromotografía de papel.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/separacion-pigmentos-
vexetais.html

sCiencia na casa: osmose en ovos 
de pita e en cenorias.
Para ver o experimento realizado por Sheila Alves 
Núñez de 1º BAC A, preme nesta ligazón: 
https://drive.google.com/file/d/19LL
hsNsXDbH66QKSFtHCPuBEJ8EZqR
ph/view
Na casa tamén se pode facer ciencia!!!

sQue tipo de gando e que carga 
gandeira hai nos montes de Verín?
Dous grupos de alumnos de 1º BAC analizaron 
que tipo de gando e que carga gandeira hai nos 
montes de Verín. Un dous grupos chegou a 
conclusión de que actualmente a carga gandeira 
na maioría dos montes de Verín é cero por mor 
dos incendios forestais. Algúns gandeiros levan 
ao monte rabaños de ovellas é unhas poucas 
vacas, pero só en momentos puntuais do día para 
devolvelos despois ao cortello. 
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/02/
que-tipo-de-gando-e-que-carga-gandeira.html
Pola contra, o outro grupo concluíu que a 
gandaría ecolóxica extensiva xa é unha realidade 
nos montes de Verín: 
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/02/a-
gandaria-extensiva-ecoloxica-e.html
Na terceira avaliación tiñamos previsto 
organizar un debate entre os dous 
grupos de alumnos, pero non foi 
posible por mor da crise sanitaria.

sTen a flora dos montes de Verín 
interés para a apicultura? 
A flora galega máis interesante para a apicultura 
inclúe as seguintes especies: castiñeiro, carballo, 

Actividades realizadas desde o confinamento no 3º trimestre.

http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/04/padlet-con-reflexions-da-corentena-do.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/04/padlet-con-reflexions-da-corentena-do.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/04/padlet-con-reflexions-da-corentena-do.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/04/personaxes-de-cadros-famosos-confinados.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/04/personaxes-de-cadros-famosos-confinados.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/04/personaxes-de-cadros-famosos-confinados.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/coplas-dos-maios-2020-do-alumnado-do.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/coplas-dos-maios-2020-do-alumnado-do.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/coplas-dos-maios-2020-do-alumnado-do.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/04/tonifica-e-relaxa.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/04/tonifica-e-relaxa.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/alumnado-de-2-eso-do-chivite-en-forma.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/alumnado-de-2-eso-do-chivite-en-forma.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/alumnado-de-2-eso-do-chivite-en-forma.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/homenaxe-ricardo-carvalho-calero-desde.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/homenaxe-ricardo-carvalho-calero-desde.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/homenaxe-ricardo-carvalho-calero-desde.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/alumnado-de-2-de-bacharelato-debullando.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/alumnado-de-2-de-bacharelato-debullando.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/alumnado-de-2-de-bacharelato-debullando.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/mascaras-con-mensaxe-letras-galegas-2020.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/mascaras-con-mensaxe-letras-galegas-2020.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/mascaras-con-mensaxe-letras-galegas-2020.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/01/publicita-un-organulo-celular-eucariota.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/01/publicita-un-organulo-celular-eucariota.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/01/publicita-un-organulo-celular-eucariota.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/maquetas-de-celulas-eucariotas-animais.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/maquetas-de-celulas-eucariotas-animais.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/05/maquetas-de-celulas-eucariotas-animais.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/04/separacion-pigmentos-vexetais.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/04/separacion-pigmentos-vexetais.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/04/separacion-pigmentos-vexetais.html
https://drive.google.com/file/d/19LLhsNsXDbH66QKSFtHCPuBEJ8EZqRph/view
https://drive.google.com/file/d/19LLhsNsXDbH66QKSFtHCPuBEJ8EZqRph/view
https://drive.google.com/file/d/19LLhsNsXDbH66QKSFtHCPuBEJ8EZqRph/view
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/02/que-tipo-de-gando-e-que-carga-gandeira.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/02/que-tipo-de-gando-e-que-carga-gandeira.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/02/a-gandaria-extensiva-ecoloxica-e.html
http://ofiadeirodalingua.blogspot.com/2020/02/a-gandaria-extensiva-ecoloxica-e.html


IES Xesús Taboada Chivite. Verín

Faíscas 2020. Época 2 Núm. 14

bibliografíaWEB
rebolo, silvas, breixo, xestas, romeu, crucíferas 
e árbores froiteiras. Todas estas especies 
son abundantes nos montes de Verín. Esta 
é a conclusión a que chegaron tanto Daniel 
Fernández e Yago Plaza de 1º BAC A, como 
Daniel González e Francisco Rodríguez de 1º 
BAC B, despois de realizar os seus proxectos de 
investigación.
A apicultura ten dous grandes beneficios para 
o ser humano: O 84% dos cultivos comerciais 
dependen da  polinización realizada polas abellas. 
Ademais, proporciona produtos directos como 
o mel, o pole, a cera, o própole, a apitoxina e a a 
xelea real.
As abellas son uns seres vivos moi importantes 
de cara a revertir o cambio climático, pero son 
moi sensibles aos cambios no ambiente. Así, se 
nós coidamos o entorno e creamos un medio 
favorable para as abellas, elas axudarannos a nós 
tamén.
Pódense ler estes dous estudos realizados por 
alumnado de 1º de bacharelato na 
seguinte ligazón:
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/03/ten-flora-dos-montes-de-
verin-interes.html

sImpactos ambientais nos montes 
da Comarca de Verín
María Pérez e Lorena Rodríguez de 1º BAC B 
no seu proxecto de investigación analizaron as 
consecuencias dos principais impactos que sofren 
os montes da comarca de Verín: tala de árbores, 
lixo, contaminación das augas, incendios forestais, 
obras do AVE e caza furtiva. Ademais propuxeron 
algunhas solucións. O seu informe aparece na 
seguinte ligazón:
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/03/impactos-ambientais-
nos-montes-da.html

sExposición fotográfica: “A beleza 
da nosa contorna”
Durante o  confinamento, alimentamos o 
noso espírito cunha boa dose de beleza, a das 
marabillosas fotografías dun profesor do noso 
instituto que realizou unha exposición na rede, 
que forma parte do proxecto “O Monte Vivo” 
e que inclúe catro series: “O bosque no curso 

2019/2020”, “flores da Quinta de Muradella”, 
“flores da Pousa” e “flora de Verín”.
Esta exposición pódese ver na seguinte ligazón: 
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/04/a-beleza-da-nosa-
contorna.html

sCiclos biolóxicos de plantas sen 
sementes (musgos e fentos)
Lorena Rodríguez González e Miguel Quintas 
Parada, alumnos de 1º de bacharelato, explican 
nos seus vídeos de forma sinxela e amena os 
ciclos biolóxicos de dúas plantas sen sementes: 
un musgo e un fento. Esta actividade enmárcase 
dentro do proxecto “O Monte Vivo”.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/ciclos-bioloxicos-de-
plantas-sen.html

sCiclo biolóxico dun amorodo: 
Sheila Prieto Estévez de 1º BAC A explícanos as 
fases do ciclo biolóxico dunha anxiosperma, o 
amorodo. Describe a formación dos gametófitos, 
a polinización, a dobre fecundación, a formación 
da semente e do froito, así como, a dispersión e a 
xerminación da semente.
Foi quen de realizar un vídeo ameno e entretido, 
para que coñezamos a reprodución sexual deste 
froito tan saboroso. 
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/ciclo-vital-dun-amorodo.
html

sOs páxaros na música clásica
Moitos compositores inspiráronse, ao longo 
dos séculos, no canto dos paxaros para escribir 
música. Foron as aves fonte de inspiración que 
incorporaron as súas obras. Neste vídeo realizado 
pola profesora do EDLG, Isabel Cota e polo 
profesor de Música, David Rodríguez Rivada, 
pódense ver algúns deses grandes compositores e 
poderedes escoitar fragmentos das súas creacións 
onde os paxaros teñen protagonismo. Forma parte 
do proxecto “O Monte Vivo”.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/os-paxaros-na-musica-
clasica.html

sPopurrí de cancións e coreografías 
de musicais anteriores
Neste ano de transición entre A Bela e A Besta 
e La La Land, alumnado e profesorado de IES 
Taboada Chivite seguían cantando e bailando. 
Estaban a preparar un popurrí con coreografías 
e cancións de musicais anteriores. Por desgraza, 
todo quedou truncado co confinamento. Mais 
non quixeron que remate o curso sen amosarnos 
algúns dos seus ensaios (gravados co móbil), que 
aparecen na seguinte ligazón:
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/ensaios-do-popurri-de-
coreografias-e.html

s“A Tecedora de soños” ofreceunos 
un avance da “Piragua” de Cándido Pazó
A obra que ía representar este curso o grupo de 
teatro do noso instituto, A Tecedora de Soños, 
é A Piragua, de Cándido Pazó, mais o seu 
proxecto quedou truncado como consecuencia do 
confinamento.
Os integrantes do grupo non querían que 
rematese o curso sen que soubesemos algo sobre 
o que estaban a preparar e que esperan poder 
levar ó escenario o vindeiro curso. Por iso, Miguel 
Quintas, un dos integrantes que levan máis tempo 
no grupo e que ía ser o protagonista, gravou un 
vídeo falándonos do proxecto e interpretando un 
monólogo do seu personaxe, Delio.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/05/a-tecedora-de-sonos-
non-podera.html

sIgualat-T no Chivi-T, o Blog do 
Departamento de Orientación para 
potenciar a igualdade no noso centro
O blog “Iguala-T no Chivi-T” pretende dinamizar 
o respecto pola diversidade, a igualdade de 
oportunidades e a equidade no seu sentido máis 
inclusivo.
Desde o Departamento de Orientación agradecen 
calquera iniciativa relacionada coa igualdade que 
os membros da comunidade educativa 
do Chivite queiran facer para o 
vindeiro curso.
https://igualatenochivite.blogspot.com/

sA gran amizade entre unha 
zapatilla e un calcetín
Hyba Karym e Lúa Rodríguez, dúas pequenas de 
1º ESO, quixeron pórlle voz a un calcetín e a un 
zapato, porque...quen che di a ti que aínda que 
non os oiamos estes obxectos non poidan chegar a 
falar??? Pois non imaxinas a de cousas que poden 
dicirse. Para comprobalo, le e escoita este singular 
diálogo.
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/06/a-gran-amizade-entre-
unha-zapatilla-e.html

sOs sons do monte
Profes e alumnos quixeron render un tributo á 
fermosura do monte galego e á riqueza dos seus 
sons. Con esa finalidade, recitaron varios poemas 
de Manuel María, Uxío Novoneyra e Celso Emilio 
Ferreiro, e facer así un percorrido por algúns 
elementos dese impresionante espazo natural, un 
medio que debemos preservar e coidar, pois é o 
mellor agasallo que a natureza nos pode dar, e 
o mellor legado que deixaremos en herdanza ás 
vindeiras xeracións. Por un MONTE 
VIVO!!!      
(Traballo enmarcado no Proxecta “O 
monte vivo” concedido ao IES Taboada 
Chivite no curso 2019-2020)
https://www.youtube.com/
watch?v=g4n5GARb2Jg&feature=emb_title

sOs retos ecolóxicos do Chivite, 
fagamos deste mundo un verxel
O 5 de xuño de 2020, quixemos conmemorar o 
Día Mundial do Medio Ambiente, con este vídeo 
no que aparecen os seis retos ecolóxicos que 
asumiu a comunidade educativa do Chivite neste 
curso: aproveitamento e compra responsable, 
menos lixo, ocio sen consumo, reduce as emisións 
de gases de efecto invernadoiro, menos plásticos, 
así como, reutiliza e recicla a roupa vella. Grazas a 
todos e todas por buscar como facer deste mundo 
un verxel!!!
http://ofiadeirodalingua.blogspot.
com/2020/06/os-retos-ecoloxicos-do-
chivite-fagamos.html
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