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BBoolleettíínn  iinnffoorrmmaattiivvoo  ddoo
IIEESS  PPiinnttoorr  CCoollmmeeiirroo

NNºº  66//DDeecceemmbbrroo  22000055
TTiirraaxxee::  660000  eexxeemmppllaarreess..

O IES Pintor Colmeiro vestiuse a semana do 25 de
novembro de NNOONN  áá  VViioolleenncciiaa  DDoommééssttiiccaa.. Todo o
centro físico e todo o esforzo educacional estivo diri-
xido a pór o seu gran de area para que a sociedade
do futuro sexa polo menos mellor ca a do presente.
O luns o centro quedou nu. Nu de avisos, de carteis,
de cadros. Durante tres días as paredes amosáron-
se frías, sen vida, sen novas.
Pero o xoves amanceu cheo de carteis, de cruces, de
datos, de nomes, de fotos, de libros, de estatísticas
que conmoven o máis  impávido... e o alumnado
entrou no centro como de crequenas, facéndose eco
do impacto visual que se pretendía e respondendo
tal e como se esperaba: con respecto, con curiosi-

dade, con solidariedade. Quizais entre tantas caras
ávidas por ler, por saber, había algunhas que con
mágoa recoñecían intres das súas vidas, instantá-
neas coas que se identificaban con sufrimentos
rexistrados no máis profundo do seu ser.
Mentres eses risos do alumnado se tornen en tris-
tes lembranzas, o noso labor de educadores contra
este tipo de actitudes terá máis sentido ca nunca.
Mentres os telexornais sigan a falar de vítimas, men-
tres o maltrato psicolóxico sexa cotián, nós segui-
remos tentando educar na igualdade, na liberdade,
na fraternidade. Mentres unha soa muller, un só
nen@, un só home, un só ancián, sufra este tipo de
violencia, nós seguiremos a loitar.

2255  ddee  nnoovveemmbbrroo::  NNOONN  áá  vviioolleenncciiaa

DDeebbuuxxaannddoo  ccuullttuurraa
No noso instituto imos desenvolver ao longo do
curso 2005/06 un proxecto de actividades que
ten como obxectivo fundamental conseguir un
maior aproveitamento dos materiais da bbiibblliioo--
tteeccaa nas nosas actividades académicas e un
maior achegamento do profesorado e do alum-
nado a este espazo de lectura, información e
aprendizaxe.
Este proxecto, que se desenvolve baixo o lema
DDeebbuuxxaannddoo  ccuullttuurraa, foi seleccionado dentro do
Plano de Mellora de Bibliotecas Escolares da
Consellería de Educación e conta cunha axuda
económica de 7.500 euros. Dentro deste desen-
volveremos un programa de formación de usua-
rios dirixido a todo o alumnado da ESO e
campañas de animación á lectura, así como a
organización doutros eventos que este ano cen-
traranse fundamentalmente en dúas liñas de
actuación: OOss  DDeerreeiittooss  HHuummaannooss  ddaa  MMuulllleerr e AA
((iinn))ccuullttuurraa  ddaa  aauuggaa..

GGrruuppoo  ddee  tteeaattrroo
Un ano máis, o grupo de teatro do IES Pintor Colmeiro segue
a súa andaina con novos pulos recibidos polo aplauso xeral
do público e o recoñecemento con premios varios. O elen-
co de actores seguirá a ser basicamente o mesmo ca o cur-
so anterior, co atranco engadido de seren de 2º de
Bacharelato, feito que non merma as súas aspiracións a con-
verter ao público silledense en xeral, e ao alumnado do cen-
tro en particular, en perenne afeccionado ao teatro.

UUnnhhaa  ooppoorrttuunniiddaaddee  úúnniiccaa
Na mañá do día 3 de outubro de
2005 produciuse unha eecclliippssee  aannuullaarr
ddee  ssooll  que foi visible desde toda a
Península Ibérica, Canarias, Baleares, resto de Europa e Norte
de África. 
Un evento como este, que non se repetirá ata dentro de máis
de vinte anos, non podiamos deixalo pasar sen máis, de xei-
to que adquirimos un lote de ggaaffaass con filtro solar para que
todo o alumnado tivese ocasión de observar a eclipse.
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PPrrooxxeeccttoo  CCoommeenniiuuss::  vviissiittaa  aa  GGrreecciiaa

No contexto do desenvolvemento do terceiro ano do Proxecto
Comenius, a directora e tres alumnas do IES Pintor
Colmeiro visitaron Grecia. Este é o relato que nos achegan Ana
Corral Alonso, Pilar Lareo Neira e Victoria Espiño Freire.

Partimos do aeroporto de Santiago de Compostela o día doce de novembro ás cin-
co da mañá. Chegamos a Atenas ese mesmo día pola tarde, onde aproveitamos
para ver a cidade. Ao día seguinte collemos outro avión cara Tesalónica e, unha
vez alá, tomamos un taxi ata Drama. 
Ao día seguinte tivemos a sorte de visitar as súas instalacións escolares e de asis-
tir ás clases cada unha coa súa compañeira. Puidemos observar que, tanto as súas
aulas coma as leccións, son diferentes ás nosas.
Tivemos a oportunidade de coñecer aos alumnos e alumnas de Grecia, que nos
trataron con cariño e curiosidade, e a outros participantes do proxecto Comenius:
catro alumnos e tres profesores de Polonia e tres profesoras de Turquía. Foron,
sen dúbida, uns días marabillosos onde coñecemos os costumes e as persoas dun
lugar que ata ese momento descoñeciamos.
Os nosos primeiros momentos estiveron cheos de nerviosismo, xa que acabara-
mos de chegar a un país descoñecido onde nos veriamos obrigados a interactuar
cos nosos coñecementos de inglés. Atopariámonos durante cinco días cunhas per-
soas ao principio descoñecidas pero que logo marcaron irremediablemente os
nosos corazóns. As rapazas coas que iamos pasar a meirande parte do noso tem-
po chamábanse María, Vasso e Irene. As tres eran persoas marabillosas e fixeron
da nosa estadía uns momentos cheos de felicidade. Acostumabamos xuntarnos
todos nun café pola noite onde tamén nos reunimos cos alumnos polacos e os seus
respectivos acompañantes. 
O último día, o máis especial e á vez o máis triste, reunímonos todos nun restau-
rante para cear. Houbo moitos sorrisos e bágoas, xa que ía ser o último día do noso
encontro con eles, pero prometemos non esquecelos e quedar en contacto por
teléfono, correo electrónico e carta. Invitámolos a visitar o noso país no verán, algo
que eles aceptaron con gusto. 
A primeira visita que fixemos foi en Atenas. Esa noite demos unha pequena volta
pola cidade e vimos a biblioteca.
O segundo día aproveitámolo para ir á Acrópole, onde vimos os cimentos do que
era a antiga cidade de Atenas retrocedendo no tempo ata o 2000 antes de Cristo.
Percorremos a Acrópole durante máis de dúas horas e vimos o magnífico Partenón,
alzado sobre as súas impoñentes columnas, o Templo da Victoria, e un museo que
se encontraba detrás do Partenón e no que había diversas pezas achadas na
Acrópole. Foi unha longa mañá que se nos fixo curta entre as que eran marabillas
doutro tempo, aínda que a moita calor que ía e a enorme multitude entre a que nos
atopabamos fixéronnos case perder o alento.
A seguinte visita foi a que cada unha experimentamos por separado cando as nosas
respectivas familias nos amosaron Drama desde diversas perspectivas. Subimos
ás montañas sobre as que se asenta e que a separan de Bulgaria.
A terceira visita foi ao Pazo de Filipus, o pai de Alexandre Magno. Ao igual que a
Acrópole, gozaba dunha ampla gama de espectadores.
A última visita foi a dunha cova na prefectura de Drama. Tiña enormes estalacti-

tas e estalagmitas, aínda que as máis grandes, de ata trinta metros, estaban inaccesibles para o persoal de
visita ata que se fixese un camiño axeitado.

BBooss  rreessuullttaaddooss  nnaa  SSeelleeccttiivviiddaaddee  ppaarraa  oo  aalluummnnaaddoo  ddoo  IIEESS  PPiinnttoorr  CCoollmmeeiirroo  
Os alumnos e alumnas do IES Pintor Colmeiro acadaron os seguintes resultados nas probas de Selectividade
do curso 2004-05:

� CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  xxuuññoo: aprobaron 2244  ddooss  2277 alumnos/as presentados/as (8888,,99%%). A media galega foi o
87,4%.

� CCoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  sseetteemmbbrroo: aprobaron 33  ddaass  55 alumnas presentadas (6600%%). A media galega foi o 66,6%.
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XXoorrnnaaddaass  ddee  eessccaappaarraattiissmmoo
No pasado mes de novembro, do 7 ao 16, o alumnado
do CCiicclloo  MMeeddiioo  ddee  CCoommeerrcciioo e do CCiicclloo  SSuuppeerriioorr  ddee
XXeessttiióónn  CCoommeerrcciiaall  ee  MMaarrkkeettiinngg participou nunhas inte-
resantes xornadas didácticas de escaparatismo. Este
alumnado contou coa inestimable axuda dun profesio-
nal do sector, Alfonso Ledo García, que primeiramente
impartiu unhas clases teóricas da materia para que logo
as aplicasen nas tendas ás que foron montar os esca-
parates. Os resultados foron moi satisfactorios, tanto
para os alumnos/as, que recibiron unhas clases moi
amenas e realizaron un traballo moi bo, como para as
tendas de Silleda que ofreceron os seus escaparates con
excelentes resultados. As tendas colaboradoras son:
Librería Pili, Óptica Silva, RaiSport e Tysei. Nelas póden-
se apreciar os grandes cambios introducidos polo
alumnado, facendo  moito máis acolledor e atractivo  o
escaparate. 

CCoonnccuurrssoo  ddee  ccaabbaazzooss
Esta actividade foi realizada duran-
te a última semana de outubro. A
partir do martes os cabazos que-
daron expostos no vestíbulo do
centro ata o venres. 
O venres 28 deron os seus votos os
membros do xurado, composto
polos alumnos/as Lucía Iglesias,
Anabel Meda, Lidia Troitiño e
Gonzalo Filloy, e por  Claire Parker,
J. Luis Salvadores, Bernardo Insua e
Xosé Manuel Rodríguez en repre-
sentación do profesorado. 
Os gañadores foron:
- Alejandro Fernández Mosquera,

autor do traballo mellor realiza-
do.

- Andrés Rey Villar, premiado pola
orixinalidade do seu traballo.

Un exemplo do traballo dos alumnos dos ciclos de comercio

OOss  tteemmppooss  ddee  MMaarrííaa  CCaassttaaññaa
Vaites, vaites! Que nin por asomo estamos neses tempos, pero foi así como
nos sorprendeu o día 18 de novembro pola mañá un escollido grupo de
alumnos e alumnas que, dirixidos maxistralmente polo profesor de
Plástica, J.L. Salvadores, realizaron unha espectacular e preciosa ambien-
tación decorativa no vestíbulo do Centro. Con follas de castiñeiro doura-
das, prateadas, coloreadas de mil cores, penduradas do teito, formaron
fervenzas de luz escintilantes no medio de simulados castiñeiros, cogu-
melos, castañas, etc., todo iso presidido pola lexendaria figura de María
Castaña, en alusión ao noso MMAAGGOOSSTTOO..  
Ás doce e media, alumnado e profesorado acudiron ao vestíbulo para
degustar o prezado manxar das castañas asadas, moi ben asadas por cer-
to, que se atopaban estratexicamente distribuídas por toda a entrada.
Outros decantáronse polo apetitoso bolo preñado.
Unha vez rematado o xantar tiveron lugar os xogos populares. O día pre-
sentouse espléndido: o sol radiante e a boa organización levada a cabo
polo alumnado do ciclo medio de actividades físico-deportivas e o seu pro-
fesorado posibilitaron unha xornada festiva moi agradable e participativa.
O Equipo Directivo e o Equipo de Normalización do centro agradécenlle a
colaboración a todo o alumnado e profesorado. Ata o ano que vén! 

Dúas imaxes do noso magosto: a figura de María Castaña e a competición de tiro de corda.



EEddiittaa
IIEESS  PPIINNTTOORR  CCOOLLMMEEIIRROO
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TTeellff..  998866  558800990044  FFaaxx  998866  558811006699

CCoollaabboorraa
LLIIBBRREERRÍÍAA  PPIILLYY
AAvvddaa..  RReecciinnttoo  FFeeiirraall,,  22  ((SSiilllleeddaa))
TTeellff..  998866  558800888822  

FONDO SOCIAL EUROPEO

CCoonnccuurrssoo  ddee  ppiinnttuurraa  ““AA  vviiddaa  nnoo  aaggrroo””
Dentro das actividades programadas para o terceiro ano do
proxecto CCOOMMEENNIIUUSS  11..11  ““AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  TTRRAA--
DDIITTIIOONN::  AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  AARRTT””, estaba a organización dun con-
curso de pintura aberto a todo o alumnado dos centros que
participan no proxecto. No noso centro o grao de participa-
ción foi moi elevado
Un xurado formado por profesores dos centros participantes
seleccionou os mellores traballos, que estiveron expostos no
44tthh  LLYYCCEEUUMM  ddee  DDrraammaa, Grecia, durante as xornadas de pro-
gramación e avaliación do proxecto que tiveron lugar do 13 ao
1 de novembro de 2005.   
O xurado estivo formado polos seguintes profesores/as: 
Elpiniki Karakasi (Grecia), Anna Pashalidou (Grecia), Agnieska
Ochalka (Polonia), Irena Szymik (Polonia), Gülay Ertas (Turquía).
Acordou outorgar os premios correspondentes ás obras pre-
sentadas polos alumnos/as do IES PINTOR COLMEIRO que se citan a continuación:
11ºº  pprreemmiioo:: Isabel Villamor López; 22ºº:: Alejandro Fernández Mosquera; 33ºº:: Sabela Valiñas Núñez.

CCllaaiirree  PPaarrkkeerr,,  aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoonnvveerrssaacciióónn  ddee  iiddiioommaass
O IES Pintor Colmeiro conta este curso cunha aauuxxiilliiaarr  ddee  ccoonnvveerrssaacciióónn, que ten
a misión de axudarlle ao profesorado de inglés nas súas clases como locutora
nativa. Chámase Claire Parker e ela mesma nos conta a súa experiencia en Silleda.
“Cheguei desde Inglaterra a Silleda hai case tres meses e o tempo pasou moi rápido.
Sen embargo, ao chegar preocupábame que estivese a piques de empezar a traballar nun ins-
tituto galego cando o meu nivel de español era baixo e non sabía nada de galego! Pero axiña
me decatei de que non había ningunha razón para estar nerviosa. Todo o mundo me fixo sen-
tir como na casa aquí no Pintor Colmeiro e, ademais, impresionáronme moito a actitude e o
entusiasmo do alumnado e a súa boa disposición para falar inglés. 

O ambiente no instituto paréceme xenial, é moi alegre e máis relaxado que nos institutos ingleses. Paseino
moi ben este trimestre e teño moitas gañas de volver despois do Nadal! Merry Christmas!”

Filmación e impresión: AARRLLIITT (Manduas)

XXoorrnnaaddaass  ddee  oorriieennttaacciióónn  aaccaaddéémmiiccaa  ee  pprrooffeessiioonnaall  ppaarraa  oo  aalluummnnaaddoo  ddee  44ºº  ddee  EESSOO,,
22ºº  ddee  bbaacchhaarreellaattoo  ee  cciiccllooss  ffoorrmmaattiivvooss..  FFeebbrreeiirroo  ddee  22000066..
Entre os día 7 e 10 de febreiro desenvolveranse as xornadas de orientación académica e profesional. Ábren-
se cunha xornada en Lalín  a cargo de persoal da Dirección Xeral da Universidade e de responsables da Comisión
Interuniversitaria de Galicia que lle presentarán ao alumnado o Sistema Universitario Galego, as probas de
acceso á universidade e os ciclos superiores de FP. Xa no centro, e por medio dos representantes da Universidade
de Santiago, falaráselle dos estudos e dos servizos que oferta a USC.
Para o alumnado de 4º de ESO, profesorado do IES O Marco do Camballón de Vila de Cruces e do IES Pintor
Colmeiro informarán da oferta educativa dos respectivos centros.
O alumnado dos ciclos formativos terá o seu espazo formativo por parte de responsables de CIMO-Emprego
e de representantes da Asociación de Empresarios do Deza. 
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