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OS NOSOS COMEZOS NO ANO 1980

“O IES As Lagoas de Ourense foi, no seu tempo, un centro pioneiro, en Galicia, na utilización da Informá-
tica e dos ordenadores”, non teño a menor dúbida. Actualmente, segue a ter un nivel moi alto na súa utiliza-
ción

Pero......, qué rápido crece a informática e que veloz, a que velocidade transcorre a nosa vida, parece que foi
onte, cando nunha reunión de Claustro celebrado no Instituto de Bacharelato As Lagoas de Ourense, polos
anos 1980, propúxose mercar un ordenador, con miras a poñer clases de informática como EATP. Lembro
algúns comentarios que poñan en dúbida a súa utilidade, incluso algunhas alusións a que “os ordenadores
supoñan unha posible comedura de coco”, realmente o ordenador era practicamente descoñecido nos cen-
tros de Ensino e os poucos que había estaban na Universidade.

Por aquel entón, membros do Departamento de Matemáticas do Centro das Lagoas, concretamente Alfonso
Amorín Gómez, Secundino Lorenzo Fernández e Lourdes González Baldonedo, estivemos a facer durante
todo o ano, dende outubro ata maio, un curso de Informática e as súas Aplicacións  na Universidade de Vigo.
As clases eran os venres pola tarde e os sábados pola mañá. Basicamente o curso daba uns coñecementos
básicos de Hardware, catro cousas de Basic e un pouco de linguaxe Cobol. Por certo inda se traballaba coas
tarxetas perforadas e nada menos que cun ordenador de IBM, concretamente o IBM 360 que era toda unha
reliquia.

Na fotografía vese unha tarxeta perforada.
Nestas tarxetas ían precisamente as instruccións do pro-
grama, previa escritura nunha máquina chamada perfo-
radora.
A verdade, é que a parte de laborioso resultaba moi incó-

modo o sistema. As cousas evolucionan, menos mal......

A INFORMÁTICA NO IES AS LAGOAS DE
OURENSE.

UN CENTRO PIONEIRO EN GALICIA.

Pequena historia contada por Secundino Lorenzo.

Entre as moitas lembranzas daquela época, a parte da amizade e das consecuencias que aquel coñecemento
trouxo para o meu futuro, non podo esquecer que para facer un programa sinxelo había que dar moitísimas
voltas, sen dúbida  as tarxetas xa citadas, o ordenador e a posibilidade aberta de facer programas foi o que
máis me chamou a atención.
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Ordenador IBM 360.
Un ordenador incrible dos anos 60, que chegou a década dos 70, pero
privativo das Universidades e das Centrais de algúns bancos, polo menos
en Galicia.

No Instituto non se podía pensar en dispor duna máquina deste estilo.

De regreso do curso anterior, por certo moi entusiasmados coas linguaxes, sobre todo o Basic, planteamos
poñer en práctica os nosos coñecementos, que non eran moitos. No foi doado, en primeiro lugar, había que
mercar un ordenador e naqueles tempos era tarefa complicada, tiñamos dous problemas claros: os cartos, os
Institutos sempre estivemos mal de cartos, xa se sabe o que pasa co Ensino Público, e en segundo lugar, non
había practicamente ordenadores baratos no mercado. Lémbrome, e isto é unha anécdota que resulta curio-
sa, que estivemos varios meses impartindo informática sen ter ordenador, os alumnos tiñan como material e
para que “fixera as veces de ordenador” un teclado debuxado nunha cartolina. Realmente aqueles alumnos
estaban tan entusiasmados que ata metían instruccións e facían simulacros con aquel teclado. Incrible, pero
certo. Ás veces a realidade supera e a ficción.

Lémbrome que Alfonso Amorín mercara nunha ocasión unha especie de ordenador de cartón que nos permi-
tía meter instruccións en linguaxe máquina, realmente incrible. É unha magoa que non poda poñer a fotogra-
fía daquel “ordenador” que simulaba esta programación. Realmente resulta curiosa a anécdota e demostra,
unha vez máis, ata onde se chegou e con qué entusiasmo en moitas materias. Por certo non podo deixar de
dicir que Alfonso Amorin era todo un fenómeno no tema de programación, realmente marabillosa a súa
visión dos distintos e complicados algoritmos e diagrama de fluxo de moitos programas. Un pracer traballar
ó seu carón.

O NOSO VIDEO GENIE.

Por aqueles anos no existían inda, polo menos en España, os chamados PC.
A nosa compra decantouse por un VIDEO GENIE SYSTEM EG 3003, todo un “bólido” da Informática, un
equipo único, o que despois de máis de vinte anos contemplo con bos ollos... por non ter non tiña disco duro,
non tiña periféricos de almacenamento convencionais, por exemplo non tiña disquete, nada de nada... traballaba

con cintas casetes, as que se utilizan para música...

Equipo Vídeo Genie System EG 3003, 1980 o seu
procesador era un Z80A a 1,8 MHz. Tiña una Ram de
16 K e unha Rom de 14 Kb.
Admitía unha pantalla de 16x34 columnas. Todo un equi-
po que permitía arquivar datos e programas nunha cinta
casete.
Este foi o gran equipo que mercamos no ano 1981 no

IES As Lagoas de Ourense.

Con este equipo fixemos marabillas e soñamos... Dende operacións matemáticas de todo tipo, por exemplo
con matrices, resolucións de sistemas por Gauss ata programas estatísticos.
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Este é o auténtico, o xenuíno, o marabilloso, o bólido.... VIDEO
GENIE SYSTEM EG 3003, actualmente na sombra do almacén do
centro.
Tal cal, coa pantalla que foi comprada a parte e con moito, moito
po.
Sen dúbida está esperando a que un día lle dea o aire nunha expo-

sición. Sen dúbida, meréceo. É unha reliquia...

Con este equipo fixemos realidade a primeira estatística de cualificacións de alumnos, achegando grupo a
grupo, curso a curso de todo o Instituto, contando os “Md”, os “Insu”, os “sufis”, os “bens”, os “notables” e
os “sobresalientes”, e non só iso, o programa daba a media do curso e a desviación típica. Por suposto os
datos saían pola pantalla e facíase unha copia automatizada, a man.....que mo digan a min, que era o que
facía o proceso e os copiaba.

Deste equipo e dos nosos primeiros pasos, seguimos anos máis tarde cunha auténtica xoia, unha auténtica
marabilla:

OS APPLE II.

Lembro que, por aqueles tempos, xa eramos o suficientemente veteranos para dar clases de informática, non
só a alumnos senón tamén a moitos profesores-compañeiros que pasaron polas nosas aulas, por certo de toda
a provincia.

Este equipo o Apple II (xuño do 1979) xa era un “fóra de serie” para
aqueles tempos. Tiña 48 kb de memoria Ram, unha CPU 6501 a 1
Mhz e un sistema operativo Apple II que facía marabillas. Con este
equipo e coa instrucción HPLOT xa se facían gráficas marabillosas.
Lembro que xa debuxabamos as funcións matemáticas máis
coñecidas.

Moi interesante este ordenador. Marcou época.

Estaban chegando os tempos do CPM en España, e en EEUU xa chegara
o MSDOS.  Estaba a punto de chegar a revolución informática.

Máis equipos que tivemos no centro, e que sen dúbida forman parte da historia informática do Instituto:

OS COMMODORE.

O Commodore 64 era un “equipazo”, xa con 64 kb. De
Ram, una memoria Rom de 20 k. Potentísima e unha pan-
talla que xa permitía 25 liñas x 40 columnas, todo un re-
cord.
Tiña un procesador 6510 co alucine de 0,985 Mhz de
velocidade.
Un “auténtico bólido informático”.
E xogos, moitos xogos... por certo, xa permitía Joystick...

en fin unha auténtica marabilla.
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Realmente, con este ordenador xa empezamos a disfrutar de verdade, refírome ós alumnos e tamén ós
profesores, co Commodore podíanse facer moitas cousas e tiña uns xogos marabillosos. Algúns dos nosos
antigos alumnos lembrarán este equipo que seguro algúns privilexiados tiñan na casa.

¿Lembrades?, seguro que si: os xogos de xadrez, as carreiras de coches, o surfing, o tenis, os xogos de
guerra, os famosos marcianos... ¿cantos marcianos matastes?..., os gusanitos, e un longo etc. Sen dúbida o
precursor das actuais consolas, unha auténtica revolución xunto cos famosos “Atari” e “Sinclair”.

Por aquela época, 1981-82, presentamos no Liceo Recreativo de Ourense e con motivo da Exposición
Micolóxica da Asociación Os Cogordos, un programa realizado integramente no noso Centro e que nada
menos que identificaba cogumelos, en base a un cuestionario de preguntas, cos correspondentes debuxos. O
programa, ó remate, daba o nome do fungo, o nome galego, o nome científico e unha pequena receita para
cocíñalo.

Lémbrome que comezaba preguntando se o cogumelo tiña láminas, pregues, tubos ou outros, permitía pul-
sando a tecla F8 ver os debuxos rudimentarios dos conceptos anteriores, e ía pouco a pouco buscando a
solución final. Causou furor e sorprendeu por novidoso e o máis importante estaba realizado por alumnos do
Instituto das Lagoas de Ourense, con algunha axuda, pero realizado por eles e atendido por eles.

Sinceramente no IES As Lagoas de Ourense había moito nivel de informática por aqueles tempos, e iso hai
que dicilo.

Un programa co selo “Made In Lagoas de Ourense” enche o peito de orgullo, un orgullo que sentimos todos
os que pasamos e estamos neste centro.

Por aqueles tempos xa andaba Alfonso Amorin coa teima de montar unha empresa Informática de campaniñas
e acometer a programación de forma seria e profesional, sempre á marxe do ensino.
No ano 1982 montou a empresa “EDISA, ELEMENTOS DE INFORMÁTICA S.A.”, empresa pioneira en
Ourense, sendo socios maioritarios da mesma Alfonso Amorin e o que conta esta historia, Secundino Loren-
zo. A empresa que o final foi todo un éxito, está hoxe completamente consolidada con máis de 150 traballadores
ou postos de traballo, con sucursais en Vigo, Oviedo, Madrid, Barcelona e Valencia e cunha facturación
anual que supera os 30 millóns de ¤.
Alfonso Amorín Gómez, Catedrático de Matemáticas e Xefe do Departamento de Matemáticas neste Insti-
tuto, un excelente profesional ademais dun grande amigo, pediría a excedencia ós poucos anos de montar a
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empresa para dedicarse integramente ó campo dos negocios e a informática. Sen lugar a dúbidas acertou na
súa elección, aínda que o Instituto perdeu un puntal moi importante. Hoxe Edisa S.A. é unha das empresas
máis importantes de España no mundo do Software. En Ourense os seus programas están nas mellores
empresas como Coren-Uteco, Pizarras Cupire, Pizarras Samaca, Adolfo Domínguez, Vidrio, e un longo etc.
En breve presentará no Instituto un libro sobre a historia desta empresa que tantas satisfaccións, de todo tipo,
lle deu a el e por suposto o que escribe.

Mentres tanto,  chegou a España o CPM, e con CPM chegaron novos equipos. A Xunta de Galicia, por fin,
incorpórase ó tren da informática e envía os centros de Ensino de Galicia uns equipos que eran outra cousa:

OS NORT START

O Nort Start era  un bo equipo , fabricado en 1982 dispuña
dun Z80 a 4 Mhz de velocidade, xa tiña 64 Mb. De Ram e
dispoñía de dous floppys de 360 kb. Usaba o sistema CPM
e dispoñía de DOS e linguaxe Basic e Basic avanzado
que permitía facer xa auténticas marabillas de programa-
ción.

Inda dispomos dun equipo destas características no
almacén do Instituto.

No Almacén do centro inda dispoñemos dun exemplar deste ordenador, por certo xa parecido os actuais.

Este é o Nort Start que inda temos no Centro, tamén
compre que lle dea o aire, está cheo de po.
Con este equipo xa viñan programas precursores dos
actuais: programa de textos, as primeiras versións, folla
de cálculo e moitos programas de gráficos, chamaba a
atención.

E chegou o MSDOS e chegou a revolución e o desenvolvemento galopante de equipos, abaratáronse e
chegaron ó gran público e por suposto os Centros de Ensino.

Sinto ter que rematar, quizais tan rapidamente esta historia, que sen dúbida é unha historia de amor, polo
medio están case 18 anos da miña vida. Os tempos viñeron a demostrar que o ordenador converteuse case
nun electrodoméstico máis.

Os detractores de sempre remataron por claudicar e o que máis e o que menos rematou facendo os “seus
pinitos” na programación e sobre todo aprendendo un proceso de textos para ter os exames como base de
datos e a punto. Triunfou no Ensino o WordPerfect, ¿quen non lembra a versión 3.1?, e sobre todo a marabillosa
versión 5.1 (sen dúbida a máis usada, déronse moitos cursos desta versión....), logo a wp7 e a WP9.

Pero chegou o OFFICE e co Office chegou o Word (os que usamos o WP seguimos dicindo que este era
mellor.....ou non Vicente?) que foi gañando terreo ó programa anterior e pouco máis....

Os máis expertos metéronse coas follas de Cálculo, en particular coa Lotus e a Qpro, logo a Excel e os máis
especialistas metéronlle man as bases de datos.
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Algúns “loucos da informática” convertéronse en expertos do Basic, do Gwbasic, do Clipper, e con este
último programa fixeron auténticas marabillas e se non que llo pregunte a Vicente Santos, o meu compañeiro
de Departamento. Todo un experto en programación.

Chegado a este punto quixera lembrar algúns equipos que inda conservamos no noso almacén pero sobre
todo nos nosos corazóns:

Nesta relación de “vellas glorias do Hardware informático” faltan algúns caídos en pé de guerra como os
famosos Amstrand, foron moi populares, en moitos casos debidos a simple propaganda e noutros pola calidade,
evidentemente son moi famosos os Mac, que non foi ben patronizado en España pero era un equipón,  e
moitos outros .

Vexamos unha pequena mostra en base o almacén do Instituto:

E CHEGOU O PC E O MSDOS.

E chegaron os clónicos:

IBM PC cun 8086 a 8 Mhz e unha RAM de 640 Kb. Olivetti PCS 286.
Floppy de 5.25”, disco duro de 20 Mb. Un Intel 80286 a 12 Mhz.
Un equipo de “alucine”. Ram de 1 Mb, con Rom de 120 Mb.
Xa con MSDOS 1.1, logo 2.2, etc. Diskette de 1.44 de 3.5

20 mb. Disco. VGA 640x480.

Un equipón.

Outro Olivetti. Outro clónico, neste caso de Unysys, xa moi posteriores, estes
Olivetti facía equipos moi competitivos e con moi bon equipos foron mandados pola Xunta. Eran clónicos de
deseño. marca, simplemente. Neste caso 80386 cunha ram de 8 mb.
Equipos incribles.  Xa a 75 Mhz o reloxo.

Unha pasada.
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E chegou o ordenador por pezas e ...

Neste punto, practicamente o final da historia, actualmente estamos en xaneiro do 2003, os equipos actuais
xa están noutra galaxia distinta, as palabras alucine, equipón, pasada, incrible quedáronse para a lembranza...
hoxe xa se venden equipos con procesadores de 2 Ghz, con discos de 100 Gb ou máis, memorias do que se
queira, o normal é hoxe falar de 512 Mb ou superiores. As tarxetas de son xa superan os 128 Mb., as de vídeo
xa permiten todo, dende figuras poligonais de miles de millóns de lados ata obxectos de realidade virtual
que non se distinguen da realidade, tarxetas que están por riba dos 128 mb de memoria. Trátase de super-
equipos para xogar a super-xogos e facer super-cousas que logo non o son pero parecen.

É polo tanto o momento de facer un pequeno resume da evolución dos ordenadores e unhas táboas que
expliquen esta evolución e dicir adeus.

Foinos moi ben coa informática no Instituto das Lagoas e estamos moi ledos de estar no noso lugar, sempre
coas novas tecnoloxías e sempre na punta da onda, por iso temos fama. É certo que estamos a uns anos dos
centros neurálxicos da informática americana, china ou xaponesa, pero en Galicia  a nivel de ensino sempre
estivemos moi altos.....

Gústame este pequeno esquema da evolución da informática no mundo:
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O esquema está sacado do Diario El Pais  e gústame moito.

Tamén poño un pequeno esquema que explica a evolución dos ordenadores dende que eu estou no tema, ou
sexa dende 1980, cando empezamos no Instituto das Lagoas de Ourense ata hoxe xaneiro do 2003.

CADRO APROXIMADO DE EVOLUCIÓN DOS ORDENADORES

¿Que pasará no futuro?
No noso Centro:

Pola nosa parte, no noso Departamento demos paso as novas xeracións, actualmente xa non impartimos
informática, pasou ó  Departamento de Tecnoloxía, que por certo está en mans excelentes. Á fronte, e
correndo a cargo da informática, temos a todo un experto en redes, en sistemas e en programación, Paulino
González, quen, a parte de ser un excelente compañeiro e amigo, asegura para os nosos alumnos, o que o
necesitan: uns coñecementos e un estar ó día perfecto. Seino xa  que traballei con Paulino en temas informáticos
de alta empresa e a outros niveis e sempre respondeu de xeito sobresaliente.

No mundo dos ordenadores e da informática:

É imposible sabelo

A tendencia xeral parece que se orienta cara ó que se denomina xa a informática ubicua, con sistemas que
inclúen capacidade de proceso en moitos dispositivos que, polo seu número e ubicuidade, axiña van a deixar
de ser considerados como ordenadores. É moi posible que esa ubicuidade informática vaia aparellada a un
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maior uso da voz e o son como elementos base para a interfaz cos sistemas. Desto vense falando desde hai
anos. Hai moito traballo feito, pero queda bastante por facer.

Por outra banda, tralo espectacular crecemento de Internet, é de prever que a verdadeira sociedade da infor-
mación non vai a estar accesible ata que esta Internet incipiente estabilice as súas funcionalidades e descu-
bra tódolos usos posibles que tal vez fagan certa esa idea tantas veces repetida da sociedade da rede. De
momento, sendo realistas, Internet, coa súa gran potencialidade, só afecta a unha mínima fracción dos 6.000
millóns de habitantes do planeta. Por outra parte observo que se empeza a cobrar por todo, os provedores de
servicios xa non son o que eran e comezan a demostrar claramente que a publicidade e o diñeiro son o que
marca o uso da rede. Neste senso, o uso da rede estouno vendo moi frouxo.

O futuro, como sempre, está por ver.

Nota: Escrito realizado por Secundino Lorenzo, do Departamento de Matemáticas do IES As Lagoas de
Ourense. 1979-2003. Profesor en tempos da EATP de Informática e namorado do funcionamento do IES As
Lagoas ata hoxe.

E-mail:ies.aslagoas@edu.xunta.es
http://edu.xunta.es/contros/iesaslagoas


