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PRESENTACIÓN 

 

 

Outro ano máis temos aquí Máis que FP, para contarvos o que acontece no 

centro, os ensaios que realizamos, as visitas que fixemos e todas esas 

pequenas cousas que fan que cada curso sexa diferente, esta é nosa fiestra 

para mostrarvos un pouco do apaixonante mundo da FP.  

Aquí continuamos por tanto, un ano máis a realizar esta revista para 

todos vos, cada ano que pase esperamos que máis xente se anime a 

participar, para poder ir amosando todo o alumnado que cada ano pasan 

por este centro nos diferentes ciclos, todas as actividades que se realizan no 

centro para completar esa educación que están a recibir os nosos alumnos e 

alumnas e que non son menos importantes. E como non, tamén esas 

actividades e proxectos máis de lecer que tratan de axudarnos a desenrolar 

outras facetas importantísimas de cara a nosa vida cotiá como son o respecto, 

a imaxinación … 

Sen nada máis que engadir, só agradecervos a gran acollida que 

recibimos o ano pasado e esperamos que este ano sexa aínda mellor. 
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FOTOS CON HISTORIA 

 

 

Principios dos 70. Escaleiras de acceso á Escola de Mestría Industrial. 

Actualmente CIFP Politécnico de Santiago. Un grupo de alumnos de Mestría 

Industrial de electrónica con un dos seus profesores. Armando Freiría Ballesteros 

(1º pola dereita sentado), Ángel López Blanco (2º pola dereita de pe), José 

Manuel Leis Blanco (no centro de pe é o actual director do CIFP Politécnico de 

Santiago). 

Principios dos 70. Grupo de alumnos nas instalacións do taller de electrónica. 

 

 

Finais dos 60, principios dos 70. Exterior do taller de metal na "Escola de Mestría Industrial". Actualmente CIFP Politécnico de Santiago. Os 

profesores Iglesias Tarrío e Gómez Pazos, con un grupo de alumnos de metal. 
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Parte dos alumnos da foto 4, nas mesmas escaleiras de acceso, o 2º 

empezando por abaixo e o ex-profesor do centro, Armando Freiría. 

Inicio do século 21. Persoal de oficina e de cafetería, disfrutando 

dunha comida na cafetería do centro.. 

 

Mediados dos anos 60. Exterior da entrada da "Escola de Mestría Industrial no edificio situado en San Clemente. Grupo de alumnos e 

profesores. No centro da fotografía destacan as figuras do seu director Don Francisco Luís López Carballo, e do canónico Don Cándido 

Varela. Algún dos alumnos que se poden recoñecer nesta fotografía, foron posteriormente profesores do centro (Andrés Botana Caeiro). 
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Finais dos 60, principios dos 70. Taller de metal na Escola de Mestría Industrial. Actualmente CIFP Politécnico de Santiago. O profesor 

Iglesias Tarrío, con un grupo de alumnos de metal. 

 

Inicio do século 21. Parte do persoal non docente e de cafetería, con algúns profesores e membros da dirección, despois dunha comida de 

confraternidade, na cafetería do centro. 
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Mediados-finais dos 70. Grupo de profesores e alumnos nun partido de confraternidade, no campo de fútbol do centro. Actualmente ese 

espacio está ocupado polo pavillón polideportivo. A maioría dos profesores que figuran nesta fotografía ocuparon, e algúns deles seguen a 

ocupar, distintos cargos directivos no noso centro. Podemos recoñecer, de esquerda a dereita e con camisetas escuras, aos seguintes: Cesar 

González Posa , Antonio Couselo, José Manuel Leis, José Lozano, Andrés Botana, Antonio Rial, José Antonio Suárez, Jano Leis Carlés, Álvaro 

Ferradáns, Portela Oliveira, Ramón Rivera, Santiago Díaz Barbeito, Luís E. Pías. No extremo dereito de pé o profesor de relixión e actual 

párroco do Pilar, Antonio Ferreirós 

 

 

Ano 1972 Ano 1973 
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MOSTRAXE NO RÍO SAR E REALIZACIÓN DE  MEDIDAS IN SITU 

 

 

1º LABORATORIO DE ANÁLISE E CONTROL DE CALIDADE – Ordinario. Curso 2013/2014 

 

A calidade de calquera masa de auga, superficial ou subterránea depende tanto de factores 

naturais como da acción humana. 

Sen a acción humana, a calidade da auga viría determinada pola erosión do substrato 

mineral, os procesos atmosféricos de evapotranspiración e sedimentación de lodos e sales, a 

lixiviación natural da materia orgánica e os nutrientes do solo, polos factores hidrolóxicos e os 

procesos biolóxicos no medio acuático que poden alterar a composición física e química da 

auga. 

Polo xeral, a calidade da auga determínase comparando as características físicas e químicas 

dunha mostra de auga cunhas directrices de calidade da auga ou estándares. No caso da auga 

de consumo, estas normas establécense para asegurar un subministro de auga limpa e 

saudable para o consumo humano e, deste modo, protexer a saúde das persoas. Estas normas 

baséanse normalmente nuns niveis de toxicidade cientificamente aceptables tanto para os 

humanos como para os organismos acuáticos. 
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O río Sar é un afluente do río Ulla polo 

seu lado dereito, recorre a provincia de A 

Coruña. Nace na parroquia de Bando 

(Santiago de Compostela) e pasa por Sar, 

Conxo e Laraño, ata desembocar en Iria 

Flavia (Padrón).    

 

O obxectivo  desta práctica consiste en avaliar 

a calidade da auga do río Sar o seu paso por 

Santiago de Compostela. Para ilo estudaremos 

tanto os parámetros físico - químicos como 

biolóxicos. 

A mostraxe levouse a cabo o 5 de maio do 

2014, centrado nos parámetros físico - químicos 

e biolóxicos da auga do río Sar. 

 

 

 

 Obtención da mostra a analizar:  

Mergúllase o recipiente no río boca abaixo e xírase de forma que a boca quede de cara á 

corrente, deixando que a auga entre durante 30 segundos e péchase mergullado. 

ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS 

 Turbidez 

A turbidez é a falta de transparencia da auga 

debido á presenza de partículas en suspensión. 

Pode estar ocasionada por partículas vivas que 

habitan na auga, materiais procedentes da 

descomposición dos seres vivos, partículas 

inertes de natureza inorgánica e verquidos de 

augas residuais procedentes de escorrentas 

urbanas. 

 

As partículas en suspensión dispersan a luz impedindo a actividade fotosintética das plantas 

e algas, e contribúen a baixar a concentración de oxíxeno. 

Figura 1: Visualización da zona de mostraxe por satélite 

Figura 2: Punto de mostraxe - Santiago de Compostela: 

42°52'00.1"N 8°32'54.7"W. 

Figura 3: Estudo da turbidez. 
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Para realizar a proba ábrese o recipiente cheo de auga que contén no fondo un disco Secchi 

pegado. Obtemos o valor da turbidez mirando o disco a través da mostra de auga e 

comparando co do gráfico patrón. Como se observa na imaxe, o valor de turbidez obtido é de 

40 JTU.  Este valor nos confirma a presenza de partículas en suspensión na auga. 

 Temperatura 

Os animais e plantas acuáticas son sensibles ós cambios de temperatura da auga. Ademais 

a temperatura afecta á cantidade de oxíxeno disolvido na auga. A maior temperatura menor é 

a cantidade de oxíxeno presente na auga. 

Neste caso, o recipiente co que 

tomamos a mostra leva un 

termómetro -cinta adhesiva- na 

parte superior que nos proporciona 

o valor da temperatura. 

O termómetro indícanos a 

mínima temperatura na súa escala, 

pero a sensación térmica era moito 

menor, polo que deducimos que 

necesitaríamos un termómetro que 

medise temperaturas inferiores. 

 Oxíxeno disolvido 

O oxíxeno disolvido é a cantidade de oxíxeno gasoso disolvido na auga. É fundamental para 

manter a vida acuática. 

A medición realízase mergullando o tubo 

delgado no recipiente que contén a mostra 

de auga e a este se lle engaden dúas 

pastillas TesTabs. Péchase o tubo e axítase 

ata a disolución total das pastillas. Ós 5 

minutos obsérvase a cor que tomou a 

mostra e se compara con la carta de colores 

para este parámetro. 

Obsérvase unha coloración laranxa, polo 

que o valor é de 8ppm (mg O2/L auga). Isto 

indica que no río hai oxíxeno suficiente para 

a maior parte das especies. 

 

 

 

Figura 4: Medición da temperatura da auga. 

Figura 5: Medición da cantidade de oxíxeno disolvido. 
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 Porcentaxe de saturación de oxíxeno: 

A porcentaxe de saturación é a cantidade máxima de oxíxeno que é capaz de permanecer 

disolvido en auga e depende fundamentalmente da temperatura (a menor temperatura maior 

porcentaxe de saturación). 

Calcúlase o oxíxeno en porcentaxe de saturación a partir dos datos de temperatura e 

oxíxeno disolvido, segundo a seguinte táboa. 

TEMPERATURA (ºC) OXÍXENO DISOLVIDO 

 0ppm 4ppm 8ppm 

2 0 29 58 

4 0 31 61 

6 0 32 64 

8 0 34 68 

10 0 35 71 

12 0 37 74 

14 0 39 78 

16 0 41 81 

18 0 42 84 

20 0 44 88 

22 0 48 92 

24 0 48 95 

26 0 49 99 

28 0 51 102 

30 0 53 106 

Táboa 1: Porcentaxe de saturación de oxíxeno. 

A saturación de oxíxeno calculada é do 78%, polo tanto é un valor óptimo para a vida no 

ecosistema. 

Tanto un nivel baixo de saturación como a sobresaturación de oxíxeno serían prexudiciais 

para o medio e reflectirían que el sistema no está equilibrado. 
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 pH 

O pH indica a acidez da auga, varía de 0 a 14, sendo 7 o 

rango neutral, menor de 7 ácido y maior básico. 

A maioría de organismos acuáticos viven nun intervalo 

de pH entre 6 e 8, fóra destes límites poderían morrer, 

deixar de reproducirse ou emigrar. 

A medición realízase mergullando o tubo delgado no 

recipiente que contén a mostra de auga hasta 10mL e a 

este engádeselle una pastilla TesTabs para medir o pH. 

Cérrase o  tubo e axítase ata a disolución total da pastilla. 

Compárase a cor que toma a mostra coa carta de cores 

para este parámetro. 

Observamos unha coloración que  indica un pH de 8, o que significa una boa calidade da 

auga do río.  

Nivel de pH Calidade da Auga 

Menos de 5,5 Mala: moi ácida. Imposible supervivencia. 

5,5 – 5,9 Aceptable. 

6,0 – 6,4 Boa. 

6,5 – 7,5 Excelente. 

7,6 – 8,0 Boa. 

8,1 – 8,5 Aceptable. 

Máis de 8,6 Mala: moi alcalina. Imposible supervivencia. 

Táboa 2: Calidade da auga en función do pH. 

 Nitratos 

Os nitratos son compostos nitroxenados resultado final do 

ciclo do nitróxeno, no que unhas bacterias encárganse de 

transformar o amoníaco nunha substancia menos tóxica. 

Ademais a su orixe pode estar nas poboacións urbanas, nas 

industrias e na actividade agraria. 

Este parámetro mídese debido a que o consumo de 

nitratos na auga resulta prexudicial para os humanos. 

A medición realízase mergullando o tubo delgado no 

recipiente que contén a mostra de auga ata 5mL e a este 

Figura 6: Medición del pH. 

Figura 7: Estudo de nitratos na auga. 
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engádeselle una pastilla, nº1, para a análise de nitratos. Cérrase o tubo e axítase ata a 

disolución total da pastilla. Ábrese de novo o tubo e engádese unha segunda pastilla, nº 2, de 

análise de nitratos. Cérrase o tubo e se axítase ata a disolución total da pastilla.Espérase 5 

minutos e compárase a cor que toma a mostra coa carta de cores para este parámetro. 

A coloración que se obtén indícanos que a auga presenta unha concentración de nitratos de 

5 ppm, o que significa que é unha auga con pouca contaminación. Augas con niveis de nitratos 

inferiores a 4 ppm considéranse sen contaminación, e con concentracións maiores de 40 ppm 

considéranse non potables. 

 Dureza da auga: 

A dureza da auga depende maioritariamente da cantidade de ións calcio y magnesio 

disolvidos nela. Non ten efectos negativos para o ser humano nin para o medio ambiente, 

aínda que si que provoca inconvenientes como obstrución de cañarías debido ó cal. 

A medición realízase mergullando o tubo ancho no recipiente que contén a mostra de auga 

atala liña de 50mL e a este engádenselle pastillas para medir a dureza duna en unha, ata que a 

cor da disolución pase do rosa inicial a azul. 

 

Figura 8: Estudio da dureza da auga. 

O valor da dureza da auga obtense multiplicando o número de pastillas necesarias para el 

cambio de cor por 40. 

No noso caso necesitamos 2 pastillas, polo tanto o valor da dureza é 80 ppm. 

TIPO DE AUGA ppm 

Auga branda 0 - 75 

Auga moderadamente dura 75 – 150 

Auga dura 150 – 300 

Auga moi dura >300 

Táboa 3: Clasificación da auga segundo a dureza. 
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Tendo en conta a táboa anterior encontrámonos diante dunha auga moderadamente dura. 

ANÁLISES BIOLÓXICAS 

Os macroinvertebrados son os invertebrados cun tamaño relativamente grande, visibles 

para o ollo humano. Están constituídos principalmente por artrópodos (arácnidos, crustáceos e 

insectos), oligoquetos, moluscos e hirudíneos. 

Son un dos grupos biolóxicos máis amplamente utilizados como indicadores da calidade da 

auga. Isto débese á súa gran diversidade con distinta tolerancia á contaminación, a súa escasa 

mobilidade e  a súa mostraxe e identificación sinxela. Para estudar o índice de 

macroinvertebrados presentes na auga, metémonos no río e mergullamos o el coador de cara 

a á corrente asa o fondo. Removemos o fondo co pé, e deixamos que la corrente del río 

introduza as partículas suspendidas no interior do coador. Depositamos na bandexa os 

materiais recollidos no coador. Retíranse todos os materiais inertes da bandexa, quedándonos 

unicamente cos macroinvertebrados, e coa axuda da lupa procedemos á súa identificación.  

 

          Figuras 10: Recollida de macroinvertebrados. 

           Figura 11: Identificación de macroinvertebrados.                        Figura 12: Cabaliño do demo 
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Tras a recollida de macroinvertebrados identificáronse os seguintes individuos: 

 Efémeras. 

 Perlas 

 Cabaliños do demo 

 Lombrigas de auga 

Para obter o índice de macroinvertebrados da nosa auga, baseámonos na identificación a nivel de 

familia, e segundo as puntuacións estandarizadas calcúlanse os ordenes ós que pertencen. Sumando 

todos os valores obtemos unha puntuación final que nos indica a calidade da auga.  

INDIVIDUOS FAMILIA PUNTUACIÓN 

Efémeras Efemerópteros 8 

Perlas Plecópteros 10 

Cabaliños do demo Odonatos 8 

Lombrigas de auga Oligoquetos 2 

PUNTUACIÓN TOTAL 28 

Táboa 4: Obtención da presenza de macroinvertebrados e puntuación da calidade al auga. 

 

PUNTUACION FINAL CALIDADE DA AGUA 

Maior de 50 Moi boa 

De 31 a 50 Boa 

De 16 a 30 Moderada 

De 6 a 15 Deficiente 

Menor de 6 Mala 

Táboa 5: Valoración da calidade al auga. 

Comparando a puntuación final que se obtivo cos valores da táboa 5, podemos concluír que neste 

tramo do río, a auga presenta unha calidade moderada.  

Autoras: Sara Barro Vázquez, Noelia Areán Lugo, Mercedes Mella Lema 
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CONVERSA CON… 

 

 

MARINA CASTELO CADAHÍA, profesora 

de Secundaria do CIFP Politécnico de 

Santiago, xubilada no curso 2012/2013. 

 

 

ARMANDO FREIRÍA, profesor de 

Secundaria do CIFP Politécnico de Santiago, 

xubilado no curso 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

ÁLVARO FERRADÁNS, profesor de 

Secundaria do CIFP Politécnico de Santiago, 

xubilado no curso 2012/2013. 

 

 

LUÍS PÍAS, profesor de Secundaria do 

CIFP Politécnico de Santiago, xubilado no 

curso 2009/2010. 
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¿Cantos anos estivo vostede dedicados ó 

ensino? 

Marina.- Estiven 5 anos nunha academia e 

despois 32 anos en institutos públicos de 

ensino medio, en total 37 anos. 

Armando.- Recordo que o primeiro día sen 

clase foi debido a morte de Franco o cal me 

alegrou, por non traballar aqueles días de loito 

nacional.  Dende o 1975 ata o 2013 foron 38 

anos dedicados o ensino, teño que sinalar que 

tiven uns meses de excedencia obrigatoria 

debido ó servizo militar e o resto xa foi 

compartido co ensino. 

Álvaro.- Corenta e dous anos. 

Luís.- Trinta e cinco anos. 

 

 

¿En que centros traballou antes de chegar ó 

Politécnico? 

M.- Instituto de FP “Fernando Wirtz” de A 

Coruña, Instituto de FP de Ponteceso (A 

Coruña), Instituto de ensino medio (FP e 

Bacharelato) de Santa Comba (A Coruña), 

Instituto de FP “Fontiñas” de Santiago de 

Compostela. 

Ar.- O meu inicio foi no ensino privado, 

estiven catro anos no colexio Liceo la Paz de A 

Coruña. Neste colexio impartín clases de 

prácticas, tecnoloxía e debuxo en FP. En 

Bacharelato impartín clases de AETP 

(electrónica e debuxo). 

No ano 1979 trasladeime á Universidade 

Laboral de Ourense e alí, como profesor de 

prácticas de electrónica, estiven dous anos. É 

curioso que este tamén era un Centro 

Integrado, como no que me xubilei, cunha 

diferenza moi notable: a integración consistía, 

fundamentalmente, en compartir instalacións 

alumnos de FP e Bacharelato. 

En 1981 aprobei as oposicións a Mestre de 

Taller na especialidade de electrónica e o 

primeiro destino foi no IES de Fene. 

No ano 1989 en concurso de traslados cheguei 

o IES Monte de Conxo en Compostela, na 

actualidade Centro Integrado, no que me 

xubilei o ano pasado. 

Al.- No Instituto Politécnico “Juan de la 

Cierva” en Madrid. 

L.-  No Instituto “Fernando Blanco” de Cee 

 

Se agora mira cara atrás, ¿séntese satisfeito 

pola labor desenvolvida en todos estes anos? 

M.- Si. Vou aclarar un pouco esa afirmación, 

gústame o ensino, estiven contenta 

traballando nel, procurei facer o meu traballo 

o mellor que souben. ¿Qué tiven erros? 

Seguro, pero en xeral desenvolvín o meu 

traballo, penso que dignamente. 

Ar.- Sempre quedan cousas por facer, e 

máxime no ensino sempre temos que intentar 

mellorar. Dicir que estou satisfeito da miña 

labor como docente creo que é ser demasiado 

egoísta, pero podo afirmar que a miña época 

de profesor foi gratificante, de feito tiven 

varias ofertas (e algunhas bastante 

interesantes) para cambiar de profesión e 

sempre me decidín a continuar nas aulas. 

Como ensinante eu estaría satisfeito 
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soamente se os meus alumnos quedaron 

satisfeitos da miña labor e isto terían que 

contestalo eles. 

Al .- Moi satisfeito. 

L.-  Nuns máis que noutros. 

 

¿Comparte vostede ese aforismo, que circula 

entre os ensinantes, de que a ensinanza é 

unha colleita a longo prazo? 

M.- Sempre que ó alumnado (ou á maioría) lle 

guste a materia que estou impartindo, a 

colleita para min é inmediata. 

Se a pregunta se refire a resultados obtidos 

polos alumnos teño que especificar que cando 

estiven traballando en Bacharelato, os 

resultados recollíanse despois de 4 ou 5 anos, 

en FP o prazo era mais curto, porque este 

alumnado, xeralmente sabe no que quere 

traballar, escolle ese ciclo de FP e, en menos 

tempo, están traballando no que lle gusta. 

Con isto quero dicir que os resultados non son 

inmediatos, ese tempo se é curto ou longo é 

subxectivo. 

 

Ar.- Dende logo, foi é será a longo prazo que é 

cando se aprecian os resultados, máxime na 

actualidade onde as novas tecnoloxías 

requiren cada vez profesionais máis formados 

en todas as ramas do ensino. Volvendo á 

pregunta anterior, a satisfacción tívena en 

numerosas ocasións cando ves os exalumnos 

dedicados á profesión, cas súas expectativas 

profesionais cumpridas e integrados na 

sociedade como xente de ben despois de 

anos.  

Al.- Totalmente non. A colleita empeza cando 

ó observar o alumnado das túas clases 

percibes interese por aprender o que tratas de 

ensinar. 

L.- Un prazo longuísimo (como se fora un 

vintage) 

En todo o alumnado que vostede axudou a 

formar, ¿hai alguén que destacase ou lle 

sorprendera especialmente? 

M.- Hai varios. En Bacharelato, recordo a un 

alumno que era capaz de calcular o logaritmo 

dun número con só dicirlle a definición de 

logaritmo. 

En 3º de FP-2 Rama Química tiven un alumno 

que lle faltaban dous dedos da man dereita e 

non me din conta ata pasados varios meses, 

foi o mellor de todo o curso (era, desde o 

punto de vista académico, un bo curso) tanto 

na parte teórica como na práctica. 

Nos primeiros anos dos ciclos formativos de 

grao superior, houbo un grupo de alumnos, ós 

que ata se lles podía indicar prácticas sen 

desenvolver totalmente e investigar si daba 

resultado. 

Hai 3 anos tiven unha alumna en ciclo superior 

que lle interesaba saber para que serven 

todos os aparellos que atopaba no 

laboratorio, e facer prácticas con eles, aínda 

que non estivesen no programa do módulo. 

Ar.- Que destacaran creo que moitos pero non 

me gusta particularizar, que me sorprenderan 

especialmente moi pouquiños (e sempre no 

plano negativo) xa que eu sempre esperei das  

novas xeracións que serian capaces de 

superarse, e cada xeración máis. Nesta 

pregunta teño que sinalar a miña alegría por 

moitos dos alumnos que remataron os seus 

estudios universitarios, tamén dos que hoxe 

son profesores. Tamén teño moito que 

agradecer ós exalumnos que coa súa 



MÁIS QUE ... FP    2014 

 

18 

experiencia profesional e social me axudaron 

a ser un pouquiño mellor 

Al.- Síntome satisfeito de poder dicir que 

foron moitos os alumnos que acadaron, tanto 

na súa vida profesional como persoal, grandes 

éxitos. Pero todos, e cada un deles, foron 

importantes para min. 

L.- Destacaron algúns alumnos que non eran 

moi estudosos e hoxe son bos empresarios e 

mellores profesionais. 

 

Vostede traballou na vella FP e tamén nos 

actuais ciclos formativos. ¿Cre que todo foi 

positivo nese cambio ou, pola contra, se 

perderon aspectos interesantes en canto á 

formación do alumnado? 

M.- Nos ciclos superiores, o alumnado ven 

mellor preparado do Bacharelato, pero os 

programas dos módulos son moi amplos para 

desenvolver en pouco tempo, isto é algo que 

non pasaba na vella FP que quedaban as 

cousas máis asentadas. 

Ar.- O cambio a ciclos creo que en xeral foi 

positivo e máximo nos ciclos superiores, 

debido principalmente a que os alumnos 

ingresan con un  nivel académico superior a 

vella FP, e cando os coñecementos xerais son 

superiores e moito mais fácil formar técnicos. 

É de sinalar que cando foi o cambio os 

alumnos chegaban os ciclos superiores cos 

obxectivos claros e ganas de aprender de 

présa para a incorporación laboral. Nos 

últimos anos coa crise económica e como 

consecuencia a falta de traballo, tiven 

demasiados alumnos que fixeron varios ciclos, 

por non ter unha saída profesional. Como 

aspectos negativos perdeuse a asignatura de 

educación física e a baixa participación dos 

alumnos en actividades extraescolares.  

 

Al.- Creo que na antiga FP había cousas 

positivas. A parte práctica dos estudos era o 

seu eixo vertebrador e chegouse a acadar un 

bo nivel profesional. Nestes momentos hai 

unha mellora en conceptos teóricos, a 

incorporación das novas tecnoloxías supón un 

avance importante para que o alumnado se 

incorpore a un mercado de traballo 

permanentemente cambiante 

L.- Nin moito menos. Hai de todo. Perdéronse 

valores, educación, interese, etc. 

 

¿En que aspectos pensa que este avance 

desde a FP de 1º e 2º grao ata os ciclos 

formativos se mellorou claramente? 

M.- Fundamentalmente polo tipo de 

alumnado que accede actualmente a FP; na 

vella FP estaba de forma maioritaria o 

alumnado que non superaba ou lle custaba 

superar a EXB, moitas veces  aconsellados 

polos profesores de primaria. 

Por sorte, hoxe a FP está considerada como 

corresponde, vai a ela todo tipo de alumnado. 

Ademais os programas están actualizados e 

mellorados acorde cos tempos que vivimos. 

O profesorado ten moitos máis cursos de 

actualización, para poder estar ó día nas novas 

tecnoloxías e facerllas chegar ó alumnado. 

Ar.- No nivel formativo - profesional se 

comparamos os ciclos medios con 1º grado e 

ciclo superior con 2º grado. Neste aspecto 

temos que considerar a incorporación das 
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novas tecnoloxías que, aplicadas 

correctamente, teñen que aumentar a 

produtividade dos alumnos. Tamén temos que 

recoñecer que, durante o cambio, as 

dotacións ós ciclos aumentou 

considerablemente con respecto á antiga FP, 

dotacións que en porcentaxe baixaron nos 

últimos anos en beneficio de outras 

actividades non docentes e, principalmente, 

de imaxe. 

 

Al.- Nunha mellor especialización do 

alumnado. 

L.-  A rapidez da información e a busca de 

datos para manexarse mellor. 

 

E agora coa implantación do sistema de 

calidade, ¿que lle parece? 

M.- Unha volta atrás, o alumnado non vai 

mellorar porque o profesorado dedique moito 

tempo ó traballo burocrático, todo o 

contrario: é tempo que se resta na dedicación 

da preparación do traballo destinado ó 

alumnado, que é o principal na ensinanza. 

Ar.- Baixo o meu punto de vista o sistema de 

calidade foi mal enfocado desde o principio, 

intentaron implantar un sistema de calidade 

centralizada,  (imposta pola dirección) e este 

sistema, xeralmente, non funciona. O sistema 

de calidade debe ser horizontal, en cada nivel 

produtivo, crear as necesidades, discutilas e 

intentar resolver os problemas  para mellorar 

a excelencia na educación e sempre con 

menos esforzo. 

O sistema que se utiliza consiste só en ter ó 

día a documentación para que as auditorías 

dean  un resultado positivo e conseguir a 

acreditación sen ter en conta o aumento do 

traballo por parte do profesorado e sen ter en 

conta o aumento da produtividade nos 

alumnos e profesores. 

Al.- O sistema de calidade é positivo pero o 

exceso de burocratización leva aparellado 

certo cansazo no profesorado que se ve 

obrigado a dedicar moito tempo a 

cumprimentar e redactar informes. 

L.- Demasiado embarullado, porque tiña que 

ser mais sinxelo de aplicar. 

 

Nos anos que vostede dedicou ó ensino, a 

sociedade evolucionou de tal xeito que, 

seguramente, a de agora ten pouco que ver 

coa dos seus inicios.  ¿Cómo se traduciron 

eses cambios sociais no alumnado que 

vostede recibía cada ano? 

M.- Foron anos nos que a tecnoloxía 

progresou a pasos moi rápidos; en termos 

xerais, o alumnado evolucionou da mesma 

maneira que é moi positiva en moitos casos, 

pero que tamén se perderon algúns valores 

moi importantes para a convivencia na 

sociedade e por suposto no laboratorio ou 

aula. 

Ar.- O que eu  notei tanto nos alumnos,  no 

profesorado como  nos órganos colexiados 

nos últimos anos e de forma crecente, foi un 

interese desmedido por mellorar a situación 

individual de cada individuo sen importar a 

colectividade nin a sociedade, e isto levounos 

a un tipo de ensinanza totalmente distinto a 
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dos anos setenta, onde se fomentaban outros 

valores que nos levaban a unha sociedade 

máis xusta, e a longo prazo, tamén mellores 

profesionais. 

Al.- Na miña primeira etapa encontreime con 

alumnos que tiñan moito interese en acadar o 

mellor nivel formativo para prosperar social e 

economicamente . 

Posteriormente a FP foi para algúns unha 

opción, cando o Bacharelato podía non ser 

viable. 

Cando se implantaron os ciclos eliminouse 

este concepto pexorativo e penso que, os 

actuais téñeno claro e escollen libremente 

facer este tipo de estudos. 

L.-  Os cambios afectan a todo: á forma de 

explicar os profesores, á forma de aprender, 

tratar, informar, etc., ó alumnado. 

 

Todos os anos temos mozos e mozas que 

empezan algún ciclo pero que abandonan 

antes de rematar. ¿A que pensa vostede que 

se debe? ¿Qué podemos facer os profesores 

para evitar ese abandono? 

M.- Penso que son moitos os factores que dan 

lugar a ese abandono, hai que analizar caso a 

caso e decidir. 

Ar.- Esta pregunta non a podemos concretar 

soamente nos ciclos,  tamén ocorre de forma 

similar no Bacharelato e na Universidade. En 

todos os niveis temos abandonos, pero para 

abandonar primeiro temos que iniciar os 

estudos. Os alumnos intentan facer un ciclo, 

pero isto require un  estudo e esforzo maior ó 

que se imaxinaban antes de empezar e 

posiblemente esta sexa a causa. Os alumnos 

eu daríalle os parabéns por intentalo, os 

profesores pouco podemos facer, e a 

administración que se poña a traballar de 

inmediato para atopar a solución á busca dun 

posto de traballo e, favorecendo en todo  

momento,  a incorporación de novo ós 

estudos. 

Al.- Quizais toda a sociedade fallou en non 

facer fincapé na importancia do esforzo. Hai 

pouca resistencia á frustración, terían que ser 

capaces de superar os atrancos que xurdan, 

posto que isto forma parte da aprendizaxe 

para a vida. 

Os profesores deberiamos ser quen de 

transmitir interese e ilusión polas tarefas 

 

L.- Non responden ás aspiracións do alumnado 

nin é o que esperaban eles. Evitar o abandono 

é moi difícil: a motivación, o futuro incerto, a 

desgana, aquilo que era unha máxima << para 

gañar a comida, ai que traballar>> non se 

aplica moito.  

 

O ensino é unha profesión onde hai moitos 

profesionais <<queimados>>. ¿Pensou 

vostede, nalgún momento da súa longa 

traxectoria, que se equivocara de profesión? 

M.- Nunca, xa o comentei anteriormente que 

me gusta a ensinanza e se tivese que empezar 

de novo non dubidaría en elixir a mesma 

profesión. 

Ar.- Nunca me considerei queimado polos 

alumnos, só nalgunha ocasión un pouco 

queimado por un  sistema que, en moi poucas 
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ocasións, valorou a función docente  e sempre 

a carreira docente. Non obstante,  teño de 

dicir que nunca me propuxen o cambio de 

profesión; ó final a profesión de ensinante 

foime moi gratificante e, se tivese forzas, non 

me preocuparía empezar de novo. 

Al.- Rotundamente non. 

L.- Nalgún momento si, como que estaría máis 

a gusto noutra profesión. Non obstante, cando 

se complementa con outras actividades de 

formación e outros estamentos supérase.  

 

Agora está vostede xubilad@. ¿A que dedica 

o seu tempo? 

M.- Ufff!!. A moitas e variadas cousas. A ler 

que me gusta moito, e agora teño tempo sen 

esperar ás vacacións, tomar café coas 

amizades, escoitar música, camiñar, facer un 

pouco de exercicio en pilates. A min gústame 

os traballos manuais. 

De todos xeitos,  este ano estouno tomando 

como un ano sabático disfrutando moitas 

veces de non facer nada concreto, 

simplemente descansar, escoitar e ver. Máis 

adiante xa verei o que fago, o que si teño claro 

é que será o que me guste e sen présa. 

Ar.- Paso a maior parte do tempo nunha casa 

de aldea que teño en Lestedo, moi preto de 

Santiago dedicado ás labores da horta, 

mantemento etc. Pero sen esquecer os viños, 

cafés, viaxes e conversas cos meus amigos do 

Politécnico. 

 

Al.- Estou na etapa de asimilar a miña nova 

situación laboral, pero sigo con moito interese 

todo o que ten que ver coa educación, 

especialmente o relacionado coa formación 

profesional. 

 

L.- Manter as relacións humanas e conservar 

algo  a saúde (coidar a horta, comidas, lecer, 

camiñar, cultivar a mente, atender á familia e 

ás amizades). Non esquecemos tomar o café 

cos colegas.   

 

 

 

Autora: Charo Fernández Munín 

 



MÁIS QUE … FP    2014 

 

22 

A TABERNA DO PAN DE MILLO 

 

PRELIMINAR 

Chovía a Deus dar. Eu ía ca miña vella moto por aquela pista, con máis pinta de corredoira que de 

estrada. Había tantos buratos que era máis fácil collelos que esquivalos. A auga comezaba a traspasar 

o traxe de augas cando por fin vin algo parecido ó que andaba a buscar. Unha casa cun vello e 

oxidado cartel na parede que anunciaba un bar. Parei. Resgardei a moto o mellor que puiden da 

choiva e entrei. Tras a barra, un rapaz 

varría cunha vasoira o chan mentres unha 

muller fregaba uns vasos á man nun 

vertedoiro. O local era amplo e parecía 

limpo. As paredes tras o mostrador 

estaban repletas de estantes onde se 

podía atopar dende chocolate ata espuma 

de afeitar. Ó fondo do bar, arrimadas a 

unha parede había varias caixas con 

deterxentes e outros produtos de 

droguería. Un ultramarinos que tamén era 

bar. Un dous por un, pensei. 

- Bos días –dixen mentres me sacudía o traxe mollado e o quitaba para deixalo colgado 

nunha percha aparafusada na parede 

- Bos días –contestou a muller. 

- ¿É café iso que estou a ulir? 

- De pota, señor – dixo o rapaz. 

- Podería poñerme un ben quentiño? 

- Agora mesmo señor. 

O rapaz desapareceu tras a porta da cociña mentres a muller me poñía a cunca para o café. 

Mentres botei outra ollada máis a fondo polo bar. O chan era de terrazo e dende a entrada ata a 

barra había un camiño feito de serraduras de madeira, imaxino que para non esvarar pola choiva. 

Dúas mesas e varias cadeiras completaban o mobiliario. Na televisión unha tuna cantaba no que 

parecía un concurso televisivo. Pronto volveu o rapaz ca cafeteira. 

- Quere unhas gotas de augardente señor?- Preguntou de novo o rapaz 

- Da terra? 

- Da casa señor, faina meu pai. 

- Veña logo –contestei 

Aquelas catro paredes, sen sabelo, serían testemuñas de moitas conversas que alí se sucederon 

nos seguintes días as cales quero deixar aquí por escrito. Non pretendo facer unha novela nin gañar 

un premio, non aspiro a construír unha obra de arte senón a contar todo aquilo que alí oín durante 

aqueles meses, anos incluso, nos que fun habitual de aquelas terras. Chámome Brais e son o 

paraugueiro de Lavacolla.  



MÁIS QUE …FP    2014 

 

23 

Aquel foi o primeiro de moitos días 

vivindo naquelas terras. Cheguei a un 

acordo ca señora, posto que dispoñían 

dunha casa vella que facía as labores 

de alpendre, acordamos que gardaría 

as miñas ferramentas de paraugueiro 

e as caixas de material de reposto 

naquela casa para non ter que ir 

sempre cargando con el dun lado para 

outro. Aínda que non daban comidas 

tamén acordamos a comida e o prezo. 

Comería da mesma comida que se 

comía na casa e o prezo pareceume 

razoable. Alí mesmo fixen as miñas primeiras reparacións do día. O neno non me quitaba ollo cando 

estaba arranxando os paraugas. Curiosidade era o que se escondía tras os seus grandes ollos. 

CAPÍTULO I O fillo da peixeira 

Así foi como coñecín a primeira da historias que vos veño aquí contar. Era un día de finais de 

setembro. Aínda non levaba quince días naquelas terras e xa ía coñecendo á xente da casa. Estaba a 

señora Carme,  unha viúva que viña sendo a nai da patroa. Logo esta o señor Pepe o zapateiro, o 

home da patroa, e unha nena máis, irmán do raparigo dos ollos grandes. O señor Pepe estaba a xogar 

unha partida ó truco antes de marchar para traballar. Traballaba de zapateiro na vila. Estaba a lear un  

cigarro. 

- Quere un señor Brais?  

- Veña logo, pero terá que 

ensinarme a lealos! 

- Aquí ten, sírvase! Váialle 

dando a ver que tal lle sae! 

Aquel sería o meu primeiro cigarro leado. 

Un pouco fraco pero fumeino como si fora un 

puro de primeira. Aquel home tiña un arte 

especial, leando os cigarros e fumándoos. Co 

cigarro na punta dos beizos, ameazando 

caerse, medio apagado... 

- Truco! 

- Quiero! 

- Flor y truco! 

- Quiero vale cuatro! 

Aquel xogo era o máis mentireiro dos 

xogos de cartas que nunca vira. As cartas 

nunca valen o que aparentan, os sinais 

crúzanse dun lado ó outro, as voces soben e 



MÁIS QUE …FP    2014 

 

24 

baixan. As mans petan nas mesas como si as quixeran fender ó medio. Berros!. E ó final, levántanse 

todos amigos e quedan para botar outra partida á noite. 

Estaba o señor Pepe no medio da partida cando comezou a contarlle unha historia ó seu fillo, que 

miraba atento dende o outro lado da mesa, como si quixera aprender tamén a xogar ó truco. 

- Pepiño. Pepiño – dixo unha voz moi queda 

- Dígame miña nai! 

- Son horas de levantarse. Vesme acompañar co peixe? 

- Vou miña nai. 

Aínda era noite por todo o mundo. Pepiño, un mozo aínda, o segundo de catro irmáns, erguíase 

para acompañar á súa nai, que ía vender o peixe polas aldeas.  

Saían aínda con noite. Hoxe irían camiño de Carrais. Outras veces ían cara Augansantas, aínda 

máis lonxe. Quedaban diante seis quilómetros a pe con paradas en varias aldeas, vendendo o peixe 

que a súa nai comprara na Ponte. O peor sería á volta. Moita xente por falta de cartos pagaba o peixe 

con millo, que logo súa nai levaba a moer para facer o pan.           

 

Pepiño sería quen á volta traería o saco do millo ó lombo. Agora súa nai levaba o peixe nunha 

gran cesta na cabeza. Pepiño despois de tantos anos vendo a súa nai facer o mesmo aínda non 

entendía como era quen de levar aquela cesta, na cabeza, sen mans e sen caerlle. 

Despois de cruzar toda a aldea de noite, deixaron o bosque da Serra atrás e chegaron ás primeiras 

casas de Rois coa saída do sol. Primeira parada e primeiras medidas de millo para o saco. Deixaron 

atrás Rois e seguiron camiñando. A partir de aquí e ata cruzar o río sucedíanse as paradas nas casas. 

A venta ía ben pero o saco tamén se ía enchendo. Xa pesaba. Poucas moedas había desta vez. 

Cruzaron o río pola ponte nova entre brétemas e friaxes que se cravaban nos ósos como quen 

crava un toxo. Esta era a peor parte do camiño. Pepiño nunca dicía nada pero neste tramo final, 

entre pinos e xestas, co camiño torcendo a dereita e esquerda sentía medo. Ía calado. A xente falaba 

de ladróns que esperaban nas voltas dos camiños e xente que andaba fuxida polos montes dende a 
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guerra, escapados por medo a aparecer nunha cuneta, simplemente por pensar distinto e por dicir o 

que pensaban.  

- Non dis nada Pepiño! – dixo súa nai. 

- Non quero gastar as forzas miña nai, que logo hai que volver para a casa 

- Non terás medo? 

- Medo eu? Non, xa son grande para ter medo! 

Por entre os beizos de súa nai asomou un 

sorriso. Xa se vían as primeiras casa de Carrais. 

Agora Pepiño respiraba tranquilo. 

- Bos días señor Manoel! – dixo 

súa nai 

- Bos días señora Ramona! 

Mentres súa nai arranxaba co señor 

Manoel, a súa dona, a señora Francisca levou 

a Pepiño para a cociña.  

- Toma, esta moeda para ti 

rapaz. Agora senta que che vou dar 

unhas papas de millo quentes.  

- Grazas señora Ramona. Dixo miña nai que me venda tamén un litro de leite. 

Sempre lle gustaba a Pepiño esta parada. Era o mellor da mañá. Continuaron o camiño e pronto 

venderon todo o peixe. Tocaba volver para a casa. Si se daban presa aínda chegaría a tempo de ir a 

escola. A Pepiño gustáballe moito ir a escola, pero había días que non podía ir por ter que axudar na 

casa.  

- Miña nai, hai algo que non entendo- comezou a dicir Pepiño unha vez que xa non se 

vían as casas da aldea. 

- Dime meu fillo. 

- A vaca da señora Virtudes da leite frío, pero a vaca da señora Francisca da leite 

quente, que o traio aquí arrimado á barriga, e ben quentiña que a teño. ¿Porqué? 

- Pepiño, a señora Virtudes seguro que bautiza a canada antes de muxir a vaca. 

Engádelle auga Pepiño – aclarou súa nai, vendo a cara que poñía o pobre rapaz. 

- Pepe! Xogas ou en que carallo pensas!  

- Ei, quen vai? 

- Vas ti.  

- Pois envido! 

- Non seve! 

Autor: Carlos Blanco Arca.  
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Autora: Laura Senande Corzón 
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Autora: Patricia Val Fernández 
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APROVEITAMENTO DA GRAXA DOS PORCOS Ξ RECICLADO DUN REFUGO 
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Autora: Charo Fernández Munín 
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INVESTIGACIÓN DAS REACCIÓNS DOS COMPOSTOS DE INTERESE 
FARMACOLÓXICO NOS CANAIS IÓNICOS DA CÉLULA 

Despois de ter illado e sintetizado un composte de interese farmacolóxico, é  moi importante se 

este composto poder ter asociados certos efectos secundarios en pacientes. Para iso realizase o 

ensaio de Patch-Clamp que é un ensaio que nos di se dito composto ten certos efectos secundarios.  

 

A membrana celular ten canais polos que circulan entrando e saíndo da célula certos ións. Hai 

compostos que pechan algúns destes canais iónico, causando efectos secundarios no paciente. Por 

exemplo os canais que inhiben o canal K+ poden causar arritmias, taquicardias e enfermidades 

cardíacas. 

A técnica de Patch-Clamp foi inventada por Neher e Sakmann, o seu nome deriva de Patch que en 

inglés ten o significado de selo (e o nome que recibe a absorción da célula pola pipeta). O Patch 

Clamp foi evolucionando moito co paso do tempo, desde o Patch-Clamp manual que ten unha 

montaxe caseira de moitos artefactos ( Microscopio, Polímeros, monitores, etc..) e onde solo se pode 

probar un composto por ensaio ata os modernos equipo de Patch-Clamp automático nos que se 

poden investigar ata 256 compostos por ensaio. 

 

 

 

 

En cada placa de Patch-clamp podemos probar ata 256 compostos, facendo curvas de menor a 

maior concentración para facer curvas de concentración - inhibición. 

A esquerda vemos unha canle 

iónica inhibida e a dereita unha 

canle iónica aberta 

Na imaxe da esquerda vemos unha montaxe para a 

realización dun ensaio de Patch-Clamp manual. Na 

imaxe da dereita vemos un equipo de Patch-Clamp 

automático. 
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O ensaio de Patch-Clamp axuda a determinar que compostos son seguros (que non teñen estes 

efectos asociados) e cales non. Para elo o aparato absorbe unha célula e sácalle parte da súa 

membrana. Cando fai isto o aparato introduce buffer intracelular para que a célula non entre nun 

colapso e funcione normalmente. Así pois os diferentes compostos van pasando polas células 

atrapadas e o aparato comeza a aplicarlle electricidade a célula , tamén comeza a medir a diferenza 

de potencial entre o exterior e interior celular. Canto mais inhiba o canal que investigamos un certo 

composto, mais resistencia terá a célula a electricidade. 

 

 

Na foto a esquerda destas 

liñas vemos como cada 12 

pocillos a placa esta 

interconectada. Cada 

unha de esas zonas e unha 

zona de ensaio. A placa da 

foto e 96 pocillos e nela 

pódese investigar 64 

compostos, nunha placas 

de 384 pocillos pódese 

investigar 256 compostos 

Nesta imaxe vemos a distribución de cada 
zona de ensaio (Pattern)1 e en TRAP 2  vai o 
Buffer intracelular e é a zona onde o ensaio 
ten lugar 
En Cell Inlet e onde van as celular nas que 
queremos investigar. E de 1 a 8 van os 
diferentes compostos que queremos 
investigar. 
Xusto no punto no que a liña vermella que 
sae do TRAP 1 e TRAP 2 se cruzan e onde ten 
lugar o ensaio 

 Vemos unha imaxe moi 

aumentada do que pasa na zona 

de ensaio (Pattern). Nas Traping 

Zone as células serán atrapadas 

por puntas de pipeta moi 

pequenas. 
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Despois do ensaio e dun tratamento de datos, obtemos unha curva concentración - inhibición que 

nos di a que concentración de composto ocorre a inhibición da canle iónica que investigamos. Sexa a 

concentración a que ocorre a inhibición mais seguro e o composto probado. Os compostos 

determinados como seguros poden seguir o seu camiño cara converterse en fármacos de venda o 

publico e os non seguros non seguen adiante no proceso de comercialización de fármacos. 

 

Aquí podemos ver as celular 

atrapadas polas pipetas dos pocillos 

de Trap. Tamén se pode observar 

como parte da súa membrana esta 

arrancada para poder medir a 

resistencia da membrana 

Na imaxe superior a estas liñas vemos como os compostos van pasando polas 

células e como cada composto inhibe o canal que estamos a investigar (Na 

gráfica vese a caída da intensidade da electricidade que circula pola célula) 
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Autor: Jorge Blanco Carballido 

Alumno de 2º de ciclo superior de laboratorio de análise e control de calidade 

 
  

Na imaxe da esquerda vemos unha 

curva inhibición - composición despois 

do tratamento de datos. En dita gráfica 

buscamos o punto de inflexión da 

gráfica (IC50) que e o punto no cal 

ocorre a inhibición da canle estudada 
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EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Nesta sección ímosvos a amosar as actividades realizadas polo Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega, este equipo está formados por profesores e alumnos, os membros neste curso 2012-2013 

son: 

-Responsable: Charo Fernández Munín 

-Profesores: Nanda Cabaleiro Fernández 

                       Manuel Ramón Tojo Fernández. 

                       Pilar Midón Martínez 

-Alumnos: Rubén García Busto 

Dentro das actividades realizadas podemos atopar: 

-Conferencias: 

O longo de todo o curso realizáronse diversas conferencias tanto de carácter formativo, como 

divulgativo e/ou conmemorativo, aquí vos amosamos os diferentes carteis onde se anunciaban as 

conferencias:                           
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- Actuacións de conmemoración das letras galegas: 
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- Concursos: 
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O VELLO SIMBAD  JORGE BLANCO CARBALLIDO (2º LACC) 

 

 

STORYTELLER  CARLOS BLANCO ARCA (Profesor Electricidade) 
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1º CONCURSO FOTOGRÁFICO

«O POLITÉCNICO 

NUN

Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG)                         
CIFP Politécnico de Santiago 
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Traballo gañador 

 

Título: A madeira como forma de vida 

Comentario: debemos aprender do aproveitamento que outras especies fan da madeira para 

entender como aproveitala mellor nós. 

Autora: Denian Suárez Valentín. Alumna de Carpintería e Moble. 
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2º Clasificado 

 

Título : Torneado 

Comentario: esta imaxe saqueina no taller cando o meu compañeiro estaba facendo un mango. 

Facíao coidadosamente e con movementos suaves. As labras de madeira desprendíanse da peza 

lentamente, mesmo parecía que estaban bailando e non paraban ata chegar ao chan. 

Autor: Rubén García Cerqueiras. Alumno de 1º Carpintería e Moble. 
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3º Clasificado 

 

Título: Outra forma de facer camiño. 

Comentario: cando un moz@ entra no Politécnico, comeza a súa andadura como futuro profesional. 

¡Bo camiño! 

Autora: Rosa María Otero Carollo. Limpadora. 
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EXPOSICIÓN DAS FOTOGRAFIAS “O POLITÉCNICO NUN CLICK”  
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ENTREGA DE PREMIOS NO CIFP POLITECNICO DE SANTIAGO 
O mércores 18 de xuño o director do centro , Don José Manuel Leis,  fixo entrega dos galardóns 

os gañadores dos concursos deste curso académico. 

 

1º CONCURSO FOTOGRÁFICO

«O POLITÉCNICO 

NUN

Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG)                         
CIFP Politécnico de Santiago 
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Jorge Blanco Carballido, gañador do II Concurso de Microrrelatos 

 

 

Nanda Cabaleiro, recolle o agasallo en representación de Denian Suárez Valentín, 

 1º Premio do I Concurso de Fotografía  
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Nanda Cabaleiro, recolle o agasallo en representación de Rubén García Cerqueiras, 

 2º Premio do I Concurso de Fotografía 

 

 

Rosa María Otero Carollo, 3º Premio do I Concurso de Fotografía. 
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CÚPULA XEODÉSICA 

A publicación do ensaio: “Ornamento e Delito”, de Adolf Loos, en 1908, supón o principio dun 

camiño apaixonante que artistas, deseñadores, arquitectos e enxeñeiros levan percorrendo durante 

os últimos cen anos. 

Unha lectura actual do 

manifesto supón unha divertida 

inmersión, no pensamento 

emocionado dun tempo no que a 

filosofía, a poesía, a música e a 

política xuntábanse na taberna da 

arte total que, por enriba da 

ópera, representaba a 

arquitectura. O ideario de aquel 

manifesto resumíase nunha busca 

da forma pura, do imprescindible, 

fronte ao adorno vano. Para Loos 

era o fundamento necesario para 

a economía dunha nación culta, 

era a impronta que distinguiría ao 

home moderno. 

 

 

Despois da segunda guerra mundial á 

par que a antropóloga Ruth Benedict 

publica “A espada e o Crisantemo”, a 

intelectualidade occidental descubre 

Xapón, e emociónase co pensamento 

Zen, así que o camiño da frugalidade e a 

sinxeleza vital da tradición Nipona 

revitaliza aquela busca do fundamental, 

en todas as artes. 

 

 

 

É así que acontece un terremoto que traspasa a arquitectura en todas as direccións. A arte 

mínima xa nunca nos abandonaría. 
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A Gran Guerra introduce novidades no cálculo estrutural, e a busca do esencial alíase coa 

economía de guerra respondendo a esta chamada do imprescindible. A frugalidade tamén se 

constrúe na estrutura, dándolle a 

razón a Loos, é unha cuestión vital 

para a economía. 

 

Enxeñeiros e Arquitectos 

traballaron na separación dos esforzos 

nas estruturas, para diminuír a 

cantidade de material e peso e 

aumentar así a súa eficiencia. 

Deseñando novas tecnoloxías que 

logran que os materiais traballen da 

maneira mais apropiada de acordo coa 

súa forma e cualidades. 

 

Será xusto recordarse de Eladio Dieste e as súas Cáscaras cerámicas, de Kenneth Snelson e os 

seus tensegritis pechados, Georges Emmerich, e as súas estruturas Auto-tensionadas, e por suposto 

a Buckminster Fuller e o seu estudo da sinerxía estrutural: buscando xerar sistemas onde “a 

totalidade e moito mais que o sumatorio das súas partes”. Pura filosofía sesenteira. 

 

Pois ben chegado a este punto, no CIFP Politécnico de Santiago, os alumnos do Ciclo de 

Fabricación Mecánica e os do Ciclo de 

Madeira e Moble iniciaron un proceso de 

investigación: ¿Cal sería a maneira de 

conter o maior Volume posible co menor 

gasto de recursos, a resposta xa a dera 

antes Fuller, unha cúpula xeodésica. 

Unha vez estudados os sistemas 

tensegríticos estruturais, comezaron á 

fabricación dunha cúpula xeodésica real: 

case sete metros de diámetro, catro de 

alto, centos de pezas de madeira e 

sesenta nodos de aceiro, cunha 

capacidade para soportar 9.000 kg en 

vertical e 2.000 kg. En horizontal. E o 

mellor, o traballo colaborativo, entre ciclos de fabricación e os de madeira. Citando a Fuller:  
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A totalidade foi, en todo momento, moito mais 

que o sumatorio das partes”. 

Autor: José Antonio Pose Rodríguez 
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UN PREMIO DE ALTA COCIÑA 

 

 

Con este delicioso prato Marisol 

Bargo a cociñeira do CIFP Politécnico de 

Santiago alzábase co premio do III Concurso 

de receitas caseiras do Caney.  

 

 

 

O evento foi rapidamente reseñado nos 

distintos xornais galegos, como se recolle nas 

seguintes fotografías.  

 

 

 

Desde as páxinas da nosa revista 

queremos darlle a maior das noraboas,  

querida mestra.  
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CLUBE DE LECTURA 

Na inmensa maioría dos casos, a lectura é unha actividade que se desenvolve de xeito privado e 

unicamente traspasa ese carácter persoal cando se comenta algún aspecto do libro con outras 

persoas que tamén o leron, pero nestes casos xoga un papel importantísimo a memoria do 

interlocutor ou o tempo transcorrido desde a lectura.  

Supoñamos que podemos reunir a un grupo de 

persoas interesadas na lectura, aínda que con escaso 

tempo durante o curso debido ás horas dedicadas ao 

estudio ou preparación  de clases. Estas persoas teñen 

uns intereses comúns polo que pode ser fácil poñerse 

de acordo nun título, doado de ler, neses escasos intres 

entre as clases e o estudio. Ademais, dispoñen dalgún 

momento no lugar de traballo para tomar café e 

comentar o que se acaba de ler e aínda está fresco na 

memoria, poñer en común aspectos que puideron 

quedar pouco claros ou ideas que pasaron 

desapercibidas e, en definitiva, extraer a máxima cantidade de información que o escritor ou 

escritora quixo comunicar co seu texto. Así xurdiu a idea de crear un club de lectura no noso centro, 

que decidimos chamar Brétema, e fundamos a finais do curso pasado co obxectivo de dispoñer dun 

lugar de encontro arredor da lectura para o alumnado, profesorado e persoal non docente do noso 

centro. 

Comezamos a nosa andadura con dúas novelas, Calzados Lola de 

Suso de Toro e Arredor de si de Ramón Otero Pedrayo, e decidimos 

introducirnos no mundo da banda deseñada para animar ao 

alumnado a participar, pensando que sería un xénero máis atractivo. 

Non conseguimos incrementar o número de alumnos, pero serviu 

para poñer en contacto ao resto do club coas novidades do sector. 

Organizamos unha conferencia sobre o pasado, presente e futuro do 

cómic e abordamos a lectura de tres obras de Miguelanxo Prado 

(Pedro y el lobo, Stratos e Trazo de tiza). Despois quixemos ver o 

punto de vista dunha escritora e ilustradora e Marjane Satrapi 

contounos a súa historia na obra autobiográfica Persépole. Nestes 

momentos estamos con El Arte de Volar de Antonio Altarriba e o 

debuxante Kim. 

O curso que ven continuaremos as nosas lecturas e gustaríanos ter novos participantes polo que 

estades todos invitados a “tomar un café lendo un libro”. 

 

Autor: Manuel Ramón Tojo Fernández 

Coordinador da Biblioteca 
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Orlas curso: 2013-2014 

  FAMILIA MADEIRA MOBLE E CORTIZA: 

 

 

 

CM Carpintería e Moble   1º-CarMo-A 

CM Instalación e Amoblamento   1º-InsAmo-A 
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CM Carpintería e Moble   2º-CarMo-A 

CM Instalación e Amoblamento 2º InsAmo-A 
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 FAMILIA QUÍMICA 

 

 

 

  

CM Laboratorio 

1º CS Laboratorio de Análise e Control de Calidade 
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2º CS Laboratorio Análise e Control de Calidade 

CS Química Ambiental 
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1º CS Laboratorio Análise e Control de Calidade(Modular) 

2º CS Laboratorio de Análise e Control de Calidade(Modular) 
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  PCPI de almacenaxe en industrias e laboratorios químicos 
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 FAMILIA ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

1º CS STI 

2º CS STI 
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1º CS ME 

 
2º CS ME 
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 FAMILIA FABRICACIÓN MECÁNICA 

 
CM SOLDADURA 

 
CS DE SOLDADURA 
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PASATEMPOS: 

 

 

-Sopa de Letras  

Busca os seguintes elementos químicos: 

-Astato 

- Bromo 

- Cadmio 

-Calcio 

- Circonio 

- Estroncio 

- Gadolinio 

- Manganeso 

- Plutonio 

- Promecio 

- Renio 

- Selenio 

- Teluro 

-Ununseptio 

- Vanadio 
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-GALICIA EN XEROGLÍFICOS 
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Pistas 

Xeroglíflico 40: Pablo Iglesias naceu alí. 

Xeroglífico  80: Por alí hai minas de cobre. 

Xeroglífico 178: Lembran as invasións normandas coa romaría viquinga. 

Xeroglífico 204: Por alí están os castros de Viladonga e Loentía. 

Xeroglifico 244:  Para ir a Lourdes non teñen que ir a Francia. 
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