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Solidariedade ccoas vvíctimas ddo ttsunami
Hai apenas tres meses a palabra tsunami non lle dicía nada a moita
xente. Hoxe sería difícil atopar alguén que non coñeza o seu significa-
do. As imaxes que todos vimos nos medios de comunicación facían
imposible ignorar as dimensións da traxedia.
Daquela non é estraño que no noso centro xurdiran varias propostas
para realizar unha campaña de solidariedade coas víctimas da catás-
trofe. Recollendo as inicativas presentadas por varias profesoras, o
departamento de Orientación elaborou, en colaboración cos titores,
unha sesión titorial titulada EEmmeerrxxeenncciiaa eenn AAssiiaa empregando materiais
da campaña ENREDATE con UNICEF.  Un profe-
sor de Debuxo deseñou uns carteis para divul-
gar o proxecto e, finalmente, o día 17 de
febreiro os membros da comunidade educati-
va tiveron a oportunidade de facer a súa apor-
tación económica, que foi ingresada na conta
que UNICEF ten nunha entidade bancaria local.

Javier IIrureta vvisita oo IIES Pintor CColmeiro
O pasado 14 de marzo o noso centro tivo un visitante de excepción
na persoa de Javier Irureta, que aceptou amablemente a nosa invi-
tación para impartirlle unha charla ao alumnado do 2º ciclo da ESO
e 1º de bacharelato. O entrenador vasco non veu en calidade de
adestrador do Deportivo, clube co que cumpre este ano a súa séti-
ma tempada, senón  como profesional do deporte ao seu máximo
nivel, primeiro como xogador e logo como adestrador na primeira
división do fútbol español. Así, contounos dun xeito ameno algúns
aspectos e curiosidades do fútbol actual e estableceu algunhas com-
paracións co do pasado.
A dilatada experiencia profesional de Javier Iruretagoyena Amiano
(Irún, 1948) inclúe a súa etapa como xogador de primeira división
durante 13 tempadas, nas que militou no Atlético de Madrid (do
1967 ao 1975) e no Athletic de Bilbao (do 1975 ao 1980), clubes

cos que gañou dúas ligas, unha Copa e unha Intercontinental, participou
en dúas finais europeas e foi internacional en seis ocasións. Como ades-
trador iniciou a súa actividade nas seccións inferiores do Athletic, para
fichar polo Sestao no 1984 e continuar desde a tempada 88-89 toda a
súa traxectoria profesional en primeira división: Logroñés, Oviedo, Racing
de Santander, Athletic, Real Sociedade e Celta. Na temporada 98-99 che-
ga ao Depor, clube co que acada unha liga, unha Copa, dúas Supercopas
e cinco participacións consecutivas na Champions League desfilando con
éxito polos principais escenarios da élite do fútbol europeo. Actualmente
é o terceiro adestrador con máis partidos dirixidos na historia da liga
española en primeira división.
Á charla seguíulle unha rolda de
preguntas feitas polos asistentes,
concluíndo o acto cunha masiva
petición de autógrafos cando o
timbre anunciou o final da inusual
xornada lectiva. 

Na súa visita ao noso centro, Irureta
atendeu as numerosísimas peticións de
autógrafos de que foi obxecto e accedeu
a fotografiarse cos seus admiradores.

Este é o cartel
deseñado para darlle a
coñecer á comunidade
educativa do IES Pintor

Colmeiro o proxecto
de solidariedade coas

víctimas do tsunami
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Xornadas dde oorientación aacadémica ee pprofesional
Entre os día 18 e 24 de febreiro desenvolvéronse as xornadas de orientación académica e profesio-
nal, dirixidas ao noso alumnado de 4º de ESO, 2º de bacharelato e ciclos formativos. Comezaron en
Lalín  a cargo de persoal da Dirección Xeral da Universidade e de responsables da Comisión Interuniversitaria
de Galicia, que lles presentaron ao alumnado o Sistema Universitario, as probas de acceso á universidade e os
ciclos superiores de FP. Xa no centro, os representantes das universidades de Santiago e A Coruña achegá-
ronlles información da oferta educativa e dos servizos que poñen á disposición dos estudantes. 
Profesores/as do IES O marco do Camballón de Vila de Cruces e do IES Pintor Colmeiro presentáronlles aos
alumnos e alumnas de 4º de ESO a oferta educativa dos respectivos centros.
Para pechar as xornadas acudiron ao centro representantes da Asociación Comarcal de Empresarios do Deza,
que falaron das posibilidades de traballo e das titulacións máis demandadas na zona.

Actividades eextraescolares 
Este segundo trimestre do curso resultou moi completo na diversi-
dade e na cantidade de actividades programadas polo Equipo
Directivo e polos Departamentos Didácticos. Destacamos pola par-
ticipación e pola gran creatividade desmostrada polo alumnado o
EEnnttrrooiiddoo 22000055 [ilustracións 1 e 2]. O cartel anunciador  da celebra-
ción, exposto por distintos taboleiros do centro, animaba ao alum-
nado e ao profesorado a participar en comparsas, disfraces,  parodias
e charangas para que unha vez o ano -non fai dano!- con chispa,
ironía  e bo humor analicen, ridiculicen, critiquen a política actual, a
sociedade casposa, os acontecementos salientables do mundo, etc.
A espontaneidade e a capacidade quedaron unha vez máis demos-
tradas no descorrer do entroido, os disfraces e as carantoñas esti-
veron  logradísimas tanto no alumnado como no profesorado, que
xuntos se misturaban na algarabía;  a posta en escea de parodias
realizadas  polo alumnado de 1º e 2º de ESO, 4º da ESO e  2º de
bacharelato provocaron risa e admiración nos espectadores. Para
rematar, o alumnado de música agasallounos cuns fermosos bai-
les que nos trasladaron ao mundo medieval e renacentista; só lles
faltaba ir vestidos á usanza.
 Os alumnos de terceiro e cuarto da ESO asistiron á representa-

ción teatral de FFrraannkkeennsstteeiinn en Santiago. A obra foi representada
enteiramente en inglés, o que non foi impedimento para que todos
os alumnos disfrutaran dela. 
 O día 25 de febreiro os alumnos de terceiro da ESO e de primeiro

de bacharelato acudiron a unha representación teatral en Santiago.
A obra, DDoonn QQuuiijjoottee ddee llaa MMaanncchhaa [ilustración 3], é unha adaptación
teatral da famosa novela de Cervantes presentada por unha com-
pañía especializada en representacións para o público xuvenil. 
 Tamén no mes de febreiro,  o alumnado do Pintor Colmeiro acu-

díu á representación teatral organizada pola concellería de cultura
do Concello, sobre a vida de RRaammóónn CCaabbaanniillllaass, que se escenificou
no auditorio da Semana Verde de Silleda
 Para celebrar a festividade de San Valentín, o pasado día 14 de

febreiro os departamentos de linguas do IES Pintor Colmeiro orga-
nizaron un ccoonnccuurrssoo ddee ttaarrxxeettaass de San Valentín. Os alumnos fixe-
ron as súas propias tarxetas con textos románticos nas catro linguas
que se aprenden no instituto: galego, castelá, inglés e francés.
Mesmo os alumnos de clásicas se atreveron con algunha en latín.
Houbo premios en todas as categorías.
 En xaneiro visitounos a escritora e documentalista AAnnxxooss SSuummaaii

[ilustración 4], que lles falou aos alumnos de 1º de bacharelato da
creación literaria en internet, un xénero no que Anxos acadou  noto-
riedade grazas, entre outras cousas, á súa colaboración fixa no por-
tal ccuullttuurraaggaalleeggaa..oorrgg cunha sección titulada Anxos de Garda, un
refuxio literario que chegou a formar parte dos costumes lectores
de centos de persoas.
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Prácticas dde eescaparatismo
Despois de realizar as xornadas de escapartismo
no primeriro trimestre e adquirir os coñecemen-
tos necesarios, o día 5 de febreiro, un xoves pola
tarde, o alumnado do cciicclloo ssuuppeerriioorr ddee xxeessttiióónn
ccoommeerrcciiaall ee mmaarrkkeettiinngg montou un escaparate na
tenda de bisutería TYSEI, ubicada nas galerías
comerciais Parque 32.

Curso dde eempaquetado 
Os/as alumnos/as do ciclo medio
de comercio e do ciclo superior de
xestión comercial e marketing
participaron  no mes de xaneiro
no curso de empaquetado e pre-
sentación de agasallos. O curso,
totalmente práctico, foi impartido
por Remedios Navaza, experta en
escaparates e en elaboración de
adornos e presentación de pro-
ductos, campo no que traballa
actualmente.

Cita ccoas eestrelas
O xoves 17 de febreiro os alumnos e alumnas de 4ºA e 4ºB
recibiron unha clase de astronomía na que lles explicaron
como identificar as principais constelacións nun planisfe-
rio, un mapa da esfera celeste semellante a un mapa do
mundo. Cando se fixo noite saíron, acompañados de dous
profesores, ata unha veiga próxima ao centro co fin de
observar no firmamento o que antes viran no papel. Era un
dos días máis fríos deste inverno e non había nubes que
impediran a visión. A lúa estaba na constelación de Tauro,
no medio do ceo, e a súa luz non permitía ver moitas estre-
las, sen embargo identificamos ben as constelacións da Osa
Maior, a de Orión, o Can Maior e Xémini. Nesta última bri-
llaba unha estrela que non escintilaba, era Xúpiter. 
Esperamos poder repetir a experiencia nas proximida-
des do verán, nunha noite con menos xiada e nun ceo
máis escuro e con outras constelacións.

Rallye mmatemático ssen ffronteiras
O pasado día 15 de marzo, os alumnos de 3º B,
4ºA e 4ºB participaron no denominado Rallye
Matemático sen Fronteiras. Trátase dun concur-
so de resolución de problemas nos que tanto o
traballo colectivo como a coordinación entre os
membros da clase ten que ser máxima para
poder chegar ás solucións correctas. Foron dúas
horas intensas dun Rallye moi particular no que,
en cada curva e cada tramo, se fundiron multi-
tude de neuronas matemáticas.

Melloras nna ddotación iinformática
Un dos compromisos que un centro de ensino ten que asu-
mir hoxe en día é a posta ao día do seu parque informáti-
co para que poida dar resposta ás demandas crecentes de
alumnado e profesorado. No IES Pintor Colmeiro aprovei-
tamos os períodos vacacionais de nadal e semana santa
deste ano académico para levar a cabo accións de mellora
no equipamento das aulas de informática, de audiovisuais,
da biblioteca e dos despachos para uso do profesorado. 
Se todo vai segundo as previsións, para o comezo do cur-
so 2005-06 disporemos dunha nova aula de informática
emprazada no obradorio de tecnoloxía.

Estadía fformativa een IIrlanda
O Departamento de Comercio coa colaboración do
Departamento de Inglés tén solicitada na Consellería de
Educación unha estadía no estranxeiro. Este proxecto vai
dirixido aos alumnos do ciclo superior de xestión comer-
cial e marketing, xa que se trata de facer prácticas en
empresas europeas. O país elixido foi Irlanda porque o noso
centro xa realizou este proxecto hai dous anos e os con-
tactos xa estaban feitos.
Se as cousas van ben, os alumnos marcharán durante o mes
de setembro. O seu plan de traballo consistiría nunha pri-
meira semana de formación lingüística e cultural (clases e
visitas) e as dúas seguintes de prácticas nas empresas pre-
viamente adxudicadas. Estarán aloxados en residencias con
outros estudantes de diferentes países.

O CColmeiro een IInternet
Levamos anos dándolle voltas á idea de “colgar”
na rede a nosa propia páxina web e vai ser no
remate deste curso cando este proxecto se faga
realidade, grazas ao traballo dun grupo de pro-
fesores/as que se están a ocupar do seu deseño.
O enderezo da nosa páxina será o seguinte:
http://centros.edu.xunta.es/iespintorcolmeiro
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O ttemporal qque nnunca cchegou
Eran as 13,45 horas do mércores día 2 de marzo cando recibimos a chamada da Delegación Provincial da
Consellería  de Educación comunicando que Protección Civil avisaba dunha ameaza de temporal de neve e xeo
para o día seguinte e que, se se consideraba oportuno, se suspenderan as clases.
A Dirección do centro tratou de comunicar con outros centros da comarca pero nos máis deles tiñan clase pola
tarde e pospoñían a toma de decisións ata o remate da xornada lectiva. Dado que as clases remataban no noso
centro ás 14.30, e que era preciso informar ao alumnado e aos transportistas da medida adoptada antes de
finalizar a xornada lectiva, tomamos a decisión de suspender as clases para o día seguinte, 3 de marzo que,
por certo, resultou ser un dos días mais espléndidos de toda esa semana. Parece que o temporal decidíu agar-
dar a ver se outra vez nos pilla máis desprevenidos.

Orzamentos 22005
Conforme o disposto no Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión
económica dos centros docentes públicos non universitarios, elaborouse o anteproxecto de orzamento des-
te centro para o ano 2005. Comprende unha relación dos ingresos para gastos de funcionamento da Delegación
Provincial e do Fondo Social Europeo así como unha previsión detallada dos gastos cuxo total coincide co dos
ingresos. Na previsión de gastos teñen preferencia os fixos e periódicos así como os de reparación e conser-
vación das instalacións do centro. Este anteproxecto foi aprobado pola Comisión Económica e posteriormen-
te polo Consello Escolar en reunións ordinarias de data 7 de marzo de 2005. 

Curso dde eesquí een AAndorra
Outro ano máis no noso instituto foi posible a viaxe a Andorra, e máis concretamente a visita á estación de esquí
de Pal Arinsal, para asistir ao curso de iniciación ao esquí. Saímos o 22 de xaneiro e chegamos de volta o 29.
Este ano fomos 49 persoas, 46 alumnos/as acompañados dos profesores de Educación Física María J. Patiño e
José Nodar, e Javier Veiga (profesor do ciclo de actividades físicas).
Desta volta non tivemos moita sorte co tempo xa que coincidíu cunha das olas de frío deste inverno ( moito...
e acompañado de vento). Foi toda  unha proba para a nosa resistencia física e psicolóxica. Todos os días levan-
tabámonos ás 8:00 horas para poder empezar o curso ás 10:00. Tivemos dúas horas de clase ao día e despois
disponíamos de outras catro horas para practicar.
Foi moi interesante a visita ao Balneario de Caldea, todos saímos moi relaxados e contentos de alí.
Esperamos poder seguir ofertando nos próximos anos esta actividade ao noso alumnado, como unha posibi-
lidade máis de práctica deportiva no seu tempo de ocio.

Conmemoración ddo 111M
Emoción. Respecto. Memoria para non esquecer. O venres
11 de marzo de 2005 cumpríase o primeiro cabodano do
brutal atentado que causou a morte a ducias de persoas,
graves secuelas a outras moitas e unha enorme conmoción
entre a cidadanía. Para conmemorar esta data, as persoas
que estudamos e traballamos no IES Pintor Colmeiro saí-
mos ao patio ás doce do mediodía e gardamos uns minu-
tos de silencio. 

O Consorcio AAudiovisual GGalego
O alumnado de 1º de bacharelato no mes de abril
accede á linguaxe audiovisual mediante unha
serie de charlas sobre linguaxe cinematográfi-
ca e televisiva recibidas os xoves pola tarde no
propio centro; ademais, unha película proxec-

tada nos cines de Lalín e unha visita á TVG
axudan a afianzar estas novas nocións

adquiridas recentemente.


