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UN FUGAZ RECORDO

Albino Núñez Rodríguez

Con ocasión de celebrarse o aniversario da posta en funcionamento do Instituto de As Lagoas, o Coordinador desta
publicación pídeme unha breve referencia da miña etapa como Director do Centro, cargo que desempeñei entre o 1 de
outubro do 1979 e o 30 de xuño de 1986.

Convén lembrar que este Centro, cronoloxicamente, é o terceiro entre os Institutos da cidade. Xorde coa denominación
de Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto número uno "Las Lagunas", de Ourense. Os outros dous eran: Instituto
Nacional de Enseñanza Media Femenino (logo "Otero Pedrayo", no Posío) e o correspondente Masculino (despois
"Blanco Amor", no barrio da Ponte).

Quero recalcar dúas puntualizacións previas:

Primeira. Os tres son Institutos Nacionales, é dicir, que dependen absolutamente de Madrid, o mesmo que a
Inspección e a Delegación Provincial de Educación. Polo mesmo, as xestións educativas, económicas, adminis-
trativas ou funcionariales, en xeral, eran moito máis lentas e laboriosas do que poidan selo na actualidade.

Segunda. A denominación de Instituto Mixto número un de Ourense indica que foi o primeiro no que se permitiu
a coeducación, despois da guerra civil.

Cando me fixen cargo do Instituto en outubro de 1979, topei un Centro un tanto despersonalizado, tal como soe ocorrer
nos Institutos urbanos recén creados: poucos profesores numerarios en plantilla e moitos interinos sen estabilidade no
posto de traballo, o que determinaba un sentimento de provisionalidade na praza que ocupaban.

Ó non existir normativa na adscrición de alumnos, os que acudían ó Centro eran, salvo as excepcións de rigor, os non
admitidos nos Institutos máis veteranos, que tiñan xa os seus listados consolidados. Por estas e outras razóns, que por
cuestión de espacio non detallaremos, foi difícil e laborioso para os directores que me precederon, e tamén para min,
"situar o barco a rumbo". Pero foise conseguindo, gracias ó interese e profesionalidade dos docentes.

Ese foi, concretamente, o noso principal obxectivo: tratar de integrar ó colectivo nun proxecto programático de futuro,
no que se unificasen criterios acerca do rendemento académico, interdisciplinariedade, integración, disciplina. etc.

Non quixera pasar por alto o enorme esforzo e eficacia mostrados por todos os que ó longo do meu período de xestión
fixeron posible o logro da maior parte dos obxectivos que nos propuxéramos. A eles, como sempre, e particularmente
desde aquí, o meu inquebrantable agradecemento.

Finalmente, mencionaremos algunhas das modificacións introducidas na infraestructura do centro durante o período de
referencia.

A melloría en calidade e rendemento académicos determinaron un notable incremento na afluencia dos alumnos. O
Centro quedou pequeno. Xestións coa Delegación de Educación, neste caso xa dependente da Xunta de Galicia, deron
como resultado unha ampliación lateral do edificio e a construcción do actual ximnasio.

Construíronse e dotáronse os novos laboratorios de Física, Química e Ciencias Naturais, nos que os técnicos atenderon
e materializaron as suxerencias dos departamentos.

Ponse en funcionamento a Aula de Informática, na que por primeira vez, non só se impartiron clases desa materia ós
alumnos, senón que se desenvolveron, ademais, actividades para a formación do profesorado a nivel provincial. Ampliouse
e dotouse tamén a Biblioteca do Centro; fíxose unha nova delimitación do campo de deportes, ó que se lle adiciona un
espacio cedido por FENOSA e outro polo Ministerio de Obras Públicas. Este espacio sería nivelado e cerrado con muros
de formigón e tela metálica. Finalmente, axardinouse a entrada e zonas de recreo, nas que se plantaron árbores de porte
nobre (magnolios, lagerstroemias, etc)

E para finalizar, quero adicar unha cariñosa lembranza ós nosos antigos alumnos: a eles van dirixidos os posibles éxitos
do noso traballo.


