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Felipe Garrido López, Enxeñeiro Técnico Superior de Telecomunicacións na
especialidade de Telemática.

Dicía Simone de Beauvoir que o que máis lle angustiaba da idea da súa propia morte era que
iso supoñería a perda de todo o coñecemento acumulado ó longo da súa vida. Aínda que quizais
non sexa esta a maior preocupación do común dos mortais diante tan transcendente momento,
é indubidable que o coñecemento é compoñente fundamental na vida das persoas e, por exten-
sión, dunha sociedade que aspire a recibir a cualificación de avanzada. É esta sociedade na que
tivemos a sorte de vivir, a que establece e proporciona os mecanismos esenciais para que as
nosas vidas camiñen en boa parte ligadas á formación e á construcción do noso mapa de
coñecemento. Realizamos sen dúbida un longo camiño, un camiño no que nunca terminamos
de aprender, de entender, de avanzar na propia construcción intelectual e que ten por destino
nada menos que a formación da persoa.

Unha etapa básica neste camiño é a educación secundaria. Un período de nosa vida cheo de
enerxía no que nos enfrontamos a múltiples cambios, descubrimos novas facetas da vida e
comezamos a tomar como propios unha serie de valores que nos acompañarán o resto da nosa
existencia. É tamén entón cando se afianzan as nosas relacións sociais e cando os amigos pasan
a ser xa para sempre. Trátase, por outra parte, dun momento no que debemos tomar importantes
decisións que representan as primeiras etapas do camiño cara o noso futuro profesional, aínda
que en moitos casos se presente moi lonxano. E a pesar de que estas decisións poidan marcar
traxectorias completamente dispares tanto a nivel intelectual como profesional, non resulta fácil
tomar conciencia diso neses momentos. Ó fin e ó cabo trátase, nada máis e nada menos, de
elixir un itinerario na nosa vida.

No meu paso polo instituto, entre os anos 85 e 89, polo menos as opcións parecían sinxelas:
ciencias ou letras. No meu caso particular sen dúbida resultábanme máis fáciles os números que
as palabras, polo que optei por ciencias para posteriormente continuar cunha enxeñería. Lembro
esta época xa case con nostalxia. Os anos non comezaban o 1 de xaneiro, senón a finais de
setembro, e duraban unha eternidade. Anos cheos de vitalidade, cambios, diversión e maduración.
A xornada acostumaba a comezar para min dunha maneira apresurada. O timbre soaba anunciando
o precipitado final do almorzo; só unha carreira para cruzar a rúa e comezaban as clases. Dos
comezos no instituto lembro o cambio dende un contorno para min xa familiar como era o
colexio, a un onde era completamente descoñecido o máis importante, compañeiros e profesores.
Algúns destes incluso tiñan fama de ser moi “duros”, aínda que supoño que en realidade nos
referíamos a que eran moi esixentes. Lembro os partidos antes das clases da tarde, o estrés dos
exames orais e os que che poñían por sorpresa, os corenta abalanzándonos ás xanelas cando a
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neve te sorprendía en clase, a ximnasia no antigo pavillón, as folgas, a preparación do selectivo,
os entrenamentos de baloncesto, as nunca tristes despedidas de final de curso, ou as vacacións
de verán tan longas que, cerca do final, incluso parecía que tiñas ganas de que rematasen e
comezase o novo curso.

Sen dúbida o meu paso polo instituto de As Lagoas foi unha etapa fundamental da miña
formación e evolución como persoa, xa non unicamente a nivel intelectual, senón tamén a
nivel humano. Os mellores profesores que tiven forman parte deste centro. Profesores volca-
dos en transmitir coñecementos e experiencias, en lograr o desenvolvemento do alumno, en
educar. Este instituto puxo ó meu alcance unha formación e uns medios que contribuíron a
desenvolver en min unha forma de pensar que me permitiu afrontar con éxito xa non só os
retos dunha formación universitaria moito máis individualista, esixente e orientada a outros
aspectos quizais máis próximos ó futuro profesional, senón tamén acontecementos máis
importantes na vida.

O IES As Lagoas cumpre 25 anos. A segunda xeración de alumnos xa comezou a pasar por súas
aulas, e a formación que no seu día recibiron os xa pais é agora transmitida ós seus fillos
recollendo o avance dos tempos. E isto sucede porque a sociedade na que vivimos puxo ó noso
alcance un sistema educativo que se encarga de manter, desenvolver e transmitir o coñecemento
existente xeración tras xeración. Aínda sendo consciente do interminable camiño por diante,
este é o modelo que permitiu o cada vez máis rápido avance do coñecemento na sociedade
moderna.

As máis valiosas reflexiones de Simone de Beauvoir, manifestadas e transmitidas en vida,
pasaron a formar parte de noso acervo cultural. Este eido de coñecemento preséntase accesible
a través do sistema educativo asegurando que presentes e futuras xeracións poidan construír
sobre este novos avances. Sen dúbida, a súa morte supuxo o fin das aportacións do seu brillante
intelecto á sociedade, pero polo menos non perdemos todo o seu coñecemento.


