
99

Carlos González Fernández, Licenciado en Física, especialidade en Física da Atmosfera, actualmente é
bolseiro no proxecto do satélite ISO no Instituto Astrofísico de Canarias.

A adolescencia é unha época complexa no desenvolvemento dunha persoa. Non só se enfronta a una serie de
cambios persoais, tanto físicos como mentais, senón que ademais comeza una etapa transcendental na que se
supón que vai decidir sobre o seu futuro. Toda axuda é pouca; por eso, qué mellor ocasión que esta para
compilar os “5 mellores Consellos para sobrevivir con honra ó Instituto”. Una referencia obrigada para todo
aquel adolescente que desexe facer do seu paso pola secundaria una experiencia enriquecedora e agradable.

Consello número 1:  Se-lo primeiro na fila para identificar os minerais. Aínda que pareza un consello inútil,
nove de cada dez profesores enquisados aseguran que a mellor maneira de recoñecer certos minerais é
mediante o método que se coñece tecnicamente como “proba glotidiana” ou “lametazo identificador”. Non
obstante, a inmensa maioría das veces se-lo primeiro non é nin debe ser o máis importante.

Consello número 2: Procurar ser o delegado da clase. Todo son vantaxes. Déixanche face-las fotocopias,
podes quedar con todo o xiz que sobra e o máis importante, con sorte, dentro de 25 anos pode que alguén che
pida que escribas algo no cincuenta aniversario do instituto. Aínda que o mellor é poder axudar ós que están
o teu carón, e así, entre todos comezar a construír un futuro mellor.

Consello número 3: Non levar os bolígrafos no peto da camisa. Non só é antiestético senón que ademais
poder arruinar a vida social de calquera. Xa se sabe que os bolis os carga o demo. Ademais é incómodo,
sobre todo cando non se leva camisa. De todas formas, se alguén opta por esta opción, non debe de ser
discriminado. As persoas son moito máis do que se ve. Todo o mundo ten algo bo que ofrecer.

Consello número 4: Correr o quilómetro ou morrer no intento. Esta proba física de dor extrema non só
templa o corpo, a mente e o espírito se non que tamén permite comprobar experimentalmente en catro
minutos o principio da relatividade ou a dilatación do continuo espacio-tempo. Non obstante, na vida hai
moitas máis probas; e moito máis útil ca  morrer en todas é saber encaixar un fracaso e superalo.

Consello número 5: Facerse quarterback. É o posto máis importante do equipo, leva a partes iguais
responsabilidade e aplausos. Se non se superan as probas físicas, sempre queda a opción de facerse animadora.
Por outra banda, ninguén está a salvo dunha lesión, polo que tamén é recomendable aproveitar os estudios ó
máximo posible. Unha persoa formada é una persoa libre.

De todas formas, sen consellos ou con eles, a moitos foinos moi ben gracias ó Instituto; estes anos son unha
época irrepetible na vida de calquera persoa, na que recollemos os coñecementos e os amigos que nos
acompañarán para sempre, e nos encontramos por primeira vez coa persoa que chegaremos a ser algún día.

Por esto, só queda desexar moitos vintecinco anos máis para o Instituto de As Lagoas, para que a tantos
outros lles vaia tan ben coma nos foi a nós.
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