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Editorial 

Neste trimestre temos unha novidade:  

as mochilas viaxeiras. 

A Consellería de Educación xunto coa 

Asesoría de Bibliotecas pon en marcha 

unha campaña de fomento da lectura en 

familia, e nos iniciamos dita experiencia 

neste trimestre en primeiro curso da 

ESO. 

Os libros gustan da viaxe e da sorpresa, 

agardan nos andeis ou nos expositores 

por esa man que, ao abrilos, poña en 

funcionamento a maxia da lectura. 

A mochila viaxeira permitirá levar libros á 

casa para compartilos coa familia: ese 

conto que tanto nos gustou, ese libro de 

Benvidos 

 

Chemistry ? Yes, please.  
 

Este curso dous dos profesores do 
centro fixeron o "máis difícil aínda". Non 
só ensinan as súas materias con 
entusiasmo e dedicación senón que se 
atreveron a impartila noutra lingua e 
iniciaron a súa andaina nas Seccións 
Bilingües. 

O inglés é o vehículo polo que nos 
chega a ciencia, a tecnoloxía, internet e 
o entretemento (música, xogos, cine, 
banda deseñada...) é moi importante 
para o futuro do noso alumnado e boa 
parte del ten dificultades na súa 
aprendizaxe. 

Case sempre, para os estudantes de 
inglés ou francés, é máis doado estudar 
unha lingua sobre os textos doutras 
materias non lingüísticas como bioloxía, 
física e química, porque lle ven un 
obxectivo e trátase de temas xa 
coñecidos e tratados nalgún momento. 

 

poemas que ten palabras fermosas, 

esa película que tanto me abraiou, 

un libro que fala do tema que 

andamos a estudar… 

Esperamos que a selección sexa do 

agrado de todos, polo que pedimos 

a vosa colaboración: as mochilas 

inclúen un diario para que os 

distintos membros da familia fagan 

os seus comentarios, suxestións… 

 
Animádevos e  
facede que a  
biblioteca  
entre na familia! 
 

 

 

  

Ademais podemos practicar cousas 
novas, por exemplo a creación dun 
blog, usar máis internet, achegar ó 
alumnado ó material e á tecnoloxía 
que terán que manexar máis adiante, 
e animalos a proseguir a súa 
formación en varias linguas. De feito, 
os alumnos participantes obterán 
unha certificación para o seu Porfolio 
das Linguas. 

A conclusión é que as dificultades 
que se detectaron non son diferentes 
ás que hai noutros cursos, nos que se 
emprega o galego ou o español. A 
lingua non supón inconveniente 
algún. 

Polo de agora, a experiencia é moi 
positiva e coido que todos gañamos. 
Sería moi bo que o ano que ven se 
mantivese esta sección e empezasen 
outras, xa con máis experiencia.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Vai para douscentos anos que os franceses 
de Napoleón entraron en Madrid con 
intención de quedarse para sempre… 

Pero non lles saíu de balde a xornada do 
dous de maio de 1808… Aquilo foi unha 
orxía de sangue e violencia, unha loita 
sucia, da rúa. A raíña foi a navalla. Os 
franceses falan dela con medo. 

 Tamén aquel día os madrileños inventan 
unha nova arma letal: a maceta ou testo, 
unha auténtica innovación bélica española. 
Matan a varios franceses lanzándollelos 
desde balcóns. Tíranlles de todo, tellas, 
ladrillos, botellas, mobles, auga e aceite 
fervendo o que sexa… Un choque brutal. 
Aos soldados franceses de elite (os 
mamelucos do cadro de Goya) que caen  
cortanlles a gorxa e cargarse a un 
mameluco requiría valor porque eran tropas 
que impresionaban, con enormes cabalos. 
O truco estaba en que se lles tiraban enriba 
catrocentos tíos… metíanlles un espetón de 
asar aos cabalos polos “cataplines” mentres 
outros deixábanse atropelar para 
detelos…;e entón oíanse as derradeiras 
palabras do franchute asustado, que 
berraba: Mon Dieu!  

2 de Maio do 1808:  Levantamento Popular 

 

Os nosos alumnos, cámara en man 
votaron unha ollada o mundo que nos 
rodea desde un punto de vista distinto, 
desde as matemáticas. Descubriron 
números, curvas, poliedros, paralelas, 
figuras planas, mosaicos, ángulos,…  
Unha vez que tivemos as vosas fotos nas 
mans tamén fixemos algo máis: 
transformamos algunhas aplicando 
deformacións e transformacións (xiros, 
simetrías, translacións).  
Ademais incluímos na exposición unha 
mostra dunha nova xeometría: a 
xeometría fractal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguro que coñeces o lugar onde vives? 

No boletín anterior preguntabamos por O Escorial, que se refire un lugar onde 
houbo moreas de refugallos provenientes de indústrias antigas, xeralmente 
metalúrxicas ou ferrerías: en Neda, en concreto temos testemuña dun antigo 
pasado industrial (Fábrica de Labora, Fábrica do Monte….) 

Neste boletín queremos que nos faledes de A Mámoa do Inglés, onde está e a que 
se refire. 

Toponimia 

Nesta Guerra da Independencia 
inventamos armas, estratexias 
militares…, pero tamén a tortilla francesa 
ou a maionesa: A tortilla que se facía 
aquí levaba cebola, ovo e patacas, e 
como nesta guerra faltaron as patacas os 
españois víronse obrigados a facer a 
tortilla só con ovo, e o invento gustou; a 
partir dese momento a tortilla de ovo 
chamouse francesa e a de patacas 
española. No que fai á maionesa, resulta 
que durante a ocupación de Mahón 
(Menorca) o xefe francés destacado na 
illa, para conseguir o amor dunha bela 
dama española, tivo que renunciar á súa 
devoción pola salsa ali oli (que se 
elabora cargada de allo), porque ela lle 
daba “calabazas” coa escusa do 
alento…; así que o xeneral optou por dar 
ordes para que se eliminase o allo da 
salsa, aparecendo a “mahonesa”, 
aludindo á súa orixe, Mahón.  

 Ano este de conmemoración (1808-
2008) que aproveitamos para 
recomendarvos novamente ou último 
libro de Arturo Pérez Reverte: Un día de 
cólera (Rexistro na Biblioteca 9861). 

Unha xoia para entreterse, de verdade. 

 

 

“Tamén aquel día os 

madrileños inventan un 

arma nova letal: a 

maceta, unha auténtica 

innovación bélica 

española “ 

Onde está e que é a 

Mámoa do Inglés?”. 

Exposición de fotografía matemática 

 
Os fractales son obxectos matemáticos 
que se axustan moi ben a certos 
obxectos reais (redes neuronais, certas 
liñas de costa, ramificacións dos vasos 
sanguíneos, o perfil das montañas, 
certos vexetais). As súas propiedades 
son moi curiosas, e grazas aos 
computadores, constrúense fractales que 
conseguen figuras moi rechamantes.  
Seguiremos insistindo, queremos seguir 
descubrindo as matemáticas que nos 
rodean.  
Por iso, o próximo curso, contamos 
convosco para facer máis fotografías 
matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome e grupo: 

Suxerencias 

Autor Título Formato 

   

   

   

 

O equipo da biblioteca fixemos un 

esforzo  máis para dar a coñecer os 

fondos da mesma. 

Ademais de publicar eses boletíns, 

falar sobre as efemérides e noticias 

salientables no mundo da cultura,  

 Novas seccións no blogfesquío!!! 

 

IES Fernando Esquío 

Empedrón 16 

TELÉFONO: 

981391080 

FAX: 

981391280 

E-MAIL 

fesquio@gmail.com 

 

tentamos chamar a vosa atención con 

novas seccións: 

- De cine no Esquío, coas reseñas, 

fichas técnicas, críticas, guías 

didácticas, trailers, bandas sonoras 

das películas que temos na biblioteca. 

- Primeira páxina: Os libros ás veces 

enganchan desde a primeira páxina e 

isto é o que ofrecemos nesta sección; 

a primeira páxina dalgún libro que 

estaba agochado no andel esperando 

por algún lector… 

- O andel dos libros: reseñas dos 

libros feitas polos propios alumnos, 

incipientes críticos literarios! 

 

 

 

 

 

Estamos na Web! 

Visítanos na páxina: 

http://blogfesquio.blogspot.com/ 

 

e consulta o noso catálogo 

 

lectura non sempre  fácil, quizais para 

animar aos amantes das letras a 

penetrar nese mundo recóndito. 

 As convocatorias anteriores estiveron 

dedicadas a Xullo Cortazar, Marcel 

Proust, James Joyce... 

"Este ano toca William Faulkner…." 

Xornadas Literarias no Concello: William Faulkner 

anunciaba Manuel Grueiro, organizador 

das xornadas, ao terminar as anteriores 

incitándonos a viaxar ao condado de 

Yoknapatawpha, lugar ficticio no que 

se desenvolven as historias deste 

magnífico escritor americano, e que 

dará título á ponencia que, coma 

sempre, farán os nosos alumnos  a par 

doutros especialistas. Unha boa 

práctica de exposición en público para 

os alumnos de Bachalerato. 

Os asistentes recibirán un crédito de 

libre configuración concedido pola 

Universidade de A Coruña. 

 

 

 

 

O concello de 

Neda realiza todos 

os anos unhas 

xornadas literarias 

ao redor dun autor 

de recoñecido 

prestixio, autor 

minoritario de  

http://blogfesquio.blogspot.com/


 

Los clásicos contados a los niños 
 

      
 
 

Literatura xuvenil en castelán (obras de J.K. Rowling, Maite Carranza, Stephanie 
Meyers, Laura Gallego …) 
 

       
  
 

Literatura xuvenil en galego (Marilar Aleixandre,Jordi Sierra i Fabra, Juan Farias …) 
 

       
 
 

Divulgación para todos: mitoloxía, matemáticas, economía, bioloxía, física…. 
 

       

 
 

Banda deseñada (Mortadelo , Heroes de Marvel…) películas, novas subscricións 
e moito mais:                                         
 
 

 
     

 
 

Novidades  (Para mais información mira no http://blogfesquio.blospot.com) 

http://blogfesquio.blospot.com/

