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DUN AULARIO A UN INSTITUTO

José María Arias Quintairos

Recordo a miña chegada ó Instituto das Lagoas no ano 1978 como consecuencia do concurso de traslados. O
Instituto fora inaugurado no curso anterior e posto en funcionamento baixo a dirección de D. Alberto Viso a
que tiven o honor de substituír. Non me olvido das dificultades que todos -equipo directivo, claustro e
persoal non docente- tivemos que sortear. Dificultades materiais que se foron resolvendo a salto de mata,
tanto por parte da Administración como pola entrega e empuxe do persoal adscrito ó Centro. Converter un
Instituto ó que hoxe chamariamos un “aulario” no Instituto actual foi un labor duro pero apaixonante que me
tocou compartir, unhas veces como director e sobre todo, e durante máis tempo, como profesor.

Naqueles primeiros anos, o Instituto, sen despachos adecuados para os cargos directivos e para os distintos
departamentos, sen campos de deporte, sen material nos laboratorios, nin biblioteca; unha única escaleira de
acceso ós pisos superiores que obrigaba a que a saída dos alumnos se fixese gradualmente por plantas; sen
“hall” de entrada nin cafetería; apenas un ximnasio sen acondicionar no que hoxe está o salón de actos…
constituían o escenario no que empezamos a nosa tarefa cun alumnado que desde o primeiro momento
desbordaba a capacidade real do centro e que en boa medida era o que non tiña cabida nos outros dous
centros de bacharelato con soleira e tradición na cidade de Ourense.

Coincidiron estes anos co cambio político que tivo lugar en España e coa inestabilidade laboral de gran parte
do profesorado, o que deu lugar a situacións difíciles para todos, profesores a alumnos, e particularmente
para o equipo directivo.

Poco a pouco o Instituto foise dotando de material, e mediante sucesivas ampliacións, alcanzou a infraes-
tructura necesaria ata converterse no centro que hoxe vemos con orgullo.

Como profesor de Física e Química non podo pasar sen facer referencia a este departamento. Contou desde
os primeiros momentos con profesorado estable: D. Rafael Boullón, Dª Marina Fernández, D. Pedro Álvarez,
Dª Mercedes Rodríguez, D. José Barcala, amén doutros profesores que pasaron polo departamento e que
recordo con cariño. O traballo en equipo foi moi doado permitíndonos unha aprendizaxe mutua, o que
influíu na tarefa diaria e na propia satisfacción persoal. A todos os membros do departamento, pero de xeito
moi especial a D. Rafael Boullón, pola súa entrega ó centro e pola súa capacidade organizativa, débese que
os laboratorios de Física e de Química sexan modelo para outros centros, tanto no mobiliario e material
didáctico, como na dispoñibilidade do mesmo, posibilitando que todos os alumnos da asignatura puidesen
facer as prácticas correspondentes.

A implantación da LOXSE trae consigo un cambio na mentalidade do profesorado. Non me tocou vivir
como profesor este cambio, pero recoñezo o esforzo que todos fixeron e están a facer para manter con
dignidade o papel que lles corresponde. A sensación de fracaso e de impotencia, sobre todo na etapa da ESO,
foi e segue sendo unha das causas de desánimo do profesorado. Teño a esperanza de que a nova Lei de
Calidade recentemente aprobada, devolva a todos a ilusión por unha tarefa en comun que require esforzo,
colaboración e responsabilidade.

Non podo rematar estas liñas sen un recordo especial para todos os meus alumnos cos que pasei moitas
horas de clase inolvidables.


