NON NOS
MOVERÁN!
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NON É NON!

Este 25 de novembro coma todos os anos todo o
persoal do centro estivo moi involucrado na
celebración do Día Internacional contra a violencia de
xénero, comezamos a mañá forrando as portas do
centro de cor violeta para que os alumnos deixaran as
súas mensaxes de protesta e rexeitamento. Na
entrada do centro colocamos un lazo violeta feito polos
alumnos de ciclo superior de EEEST de FP dual que
foi decorado con novas mensaxes en contra deste tipo
de violencia, ao longo de toda a xornada, mañá e
tarde, os alumnos foron saíndo das súas clases cos
respectivos profesores para cubrir de protestas e
mensaxes de esperanza o símbolo da non violencia.
Para terminar o día, os membros do Club de lectura
leron uns poemas cheos de experiencias aterradoras,
pero cun final esperanzador: o cambio é posible.

Cando nos enteramos de que
a Xunta nos quería sacar o
Bacharelato da Laboral
decidimos facernos escoitar,
porque temos dereito.
Rapidamente nos xuntamos
todos para facer un manifesto,
un escrito no que nos escoiten
todo o que temos que dicir,
todos os inconvenientes que
ten esta medida e todo o que
imos perder. Así naceu o noso
manifiesto…

Por que temos que marchar
da Laboral?
Esta é a pregunta que nos vimos
repetindo desde o pasado venres
22 de novembro cando nos
dixeron que nos querían botar do
noso instituto, un instituto ao que
nós decidimos vir estudar o
Bacharelato de forma voluntaria
polas súas instalacións, a
independencia que nos dá, as
materias que oferta e o
profesorado que ten, queremos
que sexa este profesorado nestas
aulas, nestes laboratorios e nesta
biblioteca os que nos preparen
para ir ás ABAU, é un feito a alta
porcentaxe de aprobados e notas
elevadas dos alumnos que
proceden deste centro nas probas
de selectividade, NÓS queremos
estar nesas estatísticas,
queremos seguir na Laboral. Non
estamos dispostos a pagar nós
nin os alumnos que poidan vir
despois a mala planificación da
Xunta ao facer un centro, o Rego
de Trabe, no que non se pode dar
cabida ao seu alumnado, a
Laboral non ten culpa. Por todas
estas razóns e por algunhas máis
queremos manifestar o noso
profundo malestar e afirmar que a
medida imposta pola Xunta
prexudica a todo o alumnado e ao
profesorado de ambos os dous
centros educativos.
Esta medida fai que os alumnos
non esteamos ben atendidos xa
que nos van situar no edificio de
Mariñas, pero dependendo de
Rego de Trabe, teremos que
desprazarnos constantemente
entre os dous edificios para ir á
cafetería, á fotocopiadora, á
biblioteca, ao ximnasio, ao salón
de actos nas charlas e demais
actividades. Ademais os
laboratorios quedarán moi
afectados se se desmantelan para
outras actividades xa que non ten
sentido un laboratorio nun centro
que non teña Bacharelato, estes
quedarán reducidos en espazos
moi pequenos se os levan ao
edificio de Mariñas polo que

habería que facer desdobres ,
algúns reactivos cos que
contamos non se poden mover
porque son moi sensibles. Por
outra banda, os alumnos de
Mariñas quedarían sen espazo
para o simulador e outros
instrumentos cos que contan,
este ciclo veríase moi afectado,
¿tamén terán que marchar para
outros centros de Ferrol ou Vigo?
De verdade teremos que andar
cruzando unha pasarela? O
mesmo ocorre cos nosos
profesores, ¿terán que andar
cruzando dun edificio a outro?
De verdade as clases poderán
seguir sendo de cincuenta
minutos? De verdade serán
capaces de nun cambio de clase
chegar á seguinte hora? Nos
cremos, sabemos que non.
Ocórresenos moitos motivos
polos que NON deben sacar o
Bacharelato da Laboral. Se isto
ocorre perderase un centro de
referencia que acaba de recibir
dous premios nacionais, porque
é certo, FP e BAC suman, non
restan, restan se os separan,
restan se nos sacan do noso
instituto, se isto ocorre haberá
dificultade para levar a cabo
todos estes proxectos de
centro e de innovación, e o
mesmo ocorrerá cos alumnos do
Rego de Trabe, a unión do seu
alumnado verase afectada ao
estares instalados en edificios
diferentes. Se isto ocorre
deixaremos de ter acceso ás
instalacións polas que nós
decidimos vir estudar aquí. Se
isto ocorre perderemos a opción
de matricularnos nas optativas
que nos ofertan, non nos
deixarán estudar Cultura
Científica, nin Imaxe e Son, nin
Debuxo asistido por ordenador,
nin Laboratorios, nin Portugués...
Se isto ocorre non nos deixarán
seguir coas actividades nas que
estamos a aprender cousas máis
alá dos libros de texto,
perderemos o Club de Cine, o
Club de Lectura, o Club de
Ciencias, a Biblioteca solidaria, o

programa de voluntariado, o
English Coffee, ¿de verdade
teñen dereito a privarnos de
todo isto?
Teremos que cambiar de centro
en 2º de Bacharelato, non
queremos, ¡queremos
graduarnos na Laboral! Os
alumnos da Residencia con
beca, ¿onde irán? Onde terán
que estudar? Onde irán todos
eses alumnos de fóra de
Culleredo que elixiron estudar
aquí? Escollemos este centro,
algúns vimos de Rego de Trabe
de forma voluntaria, ¿por que
nos obrigan a volver? NON
queremos, queremos quedar
aquí.
A Xunta esta a fomentar a FP,
¿por que entón a quere
desmantelar neste centro?
Algúns ciclos quedarán
afectados, a familia de
Marítimo-Pesqueira quedará sen
o seu edificio de Mariñas,
fixádevos no nome, Mariñas.
Terán que trasladar todo o
material delicado, o simulador,
¿onde o van poñer? Onde farán
as prácticas? Pasarán a clases
teóricas? E a sala das redes?
Que van facer coa piscina que
está no ximnasio que necesitan
para preparar o certificado
necesario para poder embarcar?
E os ciclos de Actividades
Físicas e Deportivas? Van ter
que compartir as súas
instalacións? Onde se van meter
todos os alumnos de Animación
Sociodeportiva, os de
Acondicionamento Físico e os
tres cursos de Fútbol? Van coller
todos? Non.
De verdade temos que pagar
NÓS unha mala xestión da
Xunta? Por que desmantelar un
centro que funciona? Por que
tirar ao lixo un centro que
realmente persigue e consegue
a calidade educativa? Por que
non seguir co Bacharelato na
Laboral?
Aquí collemos todos, eles e
NÓS.

Ensaiando para o flash mob… Tratamos de reproducir a famosa escena de Chanquete. Primeiro
adaptamos a nosa letra á melodía, ensaiamos varias veces, fixemos a gravación do son e logo
atámonos con redes e cordas para gravar en sitios simbólicos do noso instituto, a ponte de mando
do barco que hai diante de Mariñas e diante o mástil na entrada do centro, todo isto para gritar con
forza: “Non nos moverán!”.
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En 2015 os xefes de Estado e de Goberno da ONU asinaron a axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, que
representa un compromiso internacional para afrontar os retos sociais, económicos e medioambientais da
globalización, baixo o lema “Non deixar a ninguén atrás”. Ese compromiso internacional quedou plasmado nos 17
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, máis coñecidos como os ODS.
No IES Universidade Laboral queremos ser o primeiro centro educativo que se implica activamente coa Axenda
2030. Por iso decidimos impulsar un proxecto integral de centro para conseguir que a nosa comunidade educativa, e
por extensión, o noso contorno avance no camiño dos ODS.
O primeiro foi saber o nivel de coñecemento da Axenda do que partiamos alumnado, profesorado e persoal non
docente do centro. Xa cos resultados, Alicia Sellés, todo un referente nos ODS, impartiu unha intensa formación
sobre como facer operativos os obxectivos na comunidade. E mans á obra!
No vestíbulo xa temos instalado o noso cartel dos ODS. Será o proxecto central neste curso e esperamos que tamén
nos seguintes. Veredes a Axenda 2030 na biblioteca, nas aulas, nas instalacións… Desexamos facer realidade na
Laboral o lema “Non deixar a ninguén atrás”, e chegar a influír nos axentes do contorno para que tamén o fagan seu.

El alumnado de los ciclos medios de la familia de Marítimo Pesqueira realizó varias
prácticas contraincendios dentro del módulo de Seguiridad Marítima.

A Universidade Laboral de Culleredo foi seleccionada o pasado 25 de outubro para participar e
desenvolver o Club de Ciencias. Tras coñecer a noticia puxémonos en marcha, e o 11 de novembro
comezamos a realizar as experiencias propostas.
O club está formado por sete alumnos/as de 1º e 2º de Bacharelato. Neste primeiro trimestre faremos as
primeiras experiencias: Realización dunha Columna de Winogradsky e preparación de medios de cultivo
para o crecemento bacteriano. Terá lugar dous luns ao mes, aínda estades a tempo de anotarvos. Se vos
interesa participar, achegádevos ao departamento de Bioloxía. ANIMÁDEVOS!!!!

O Club de Ciencias comezou a elaborar o seu primeiro gran experimento: unha columna de
Winogradsky. A columna de Winogradsky é un sistema acuático, que permite o establecemento dos
microorganismos en rexións diferenciadas, segundo o seu metabolismo, e constitúe un modelo de
ecosistema similar aos tapetes microbianos que hai en augas doces ou salgadas, onde proliferan
microorganismos do medio acuático e dos sedimentos. O alumnado do club de ciencias poderá observar
no laboratorio o proceso evolutivo dos microorganismos; é dicir, o proceso de adaptación aos diferentes
ambientes, usando diversas estratexias para a obtención de enerxía.

Somos o alumnado de Imaxe e Son de 2º de Bacharelato. Estamos facendo unha curta titulada Sinais,
que estrearemos en xaneiro. Nestes días estamos rematando o proceso de gravación. Sinais é unha
curtametraxe que expón e denuncia. Con este proxecto queremos reivindicar a loita diaria que
realizan as mulleres contra a violencia de xénero.

O martes 3 de decembro foi o Día Mundial das Persoas con Dicapacidade e o alumnado do ciclo de Animación Sociodeportiva
organizou un circuíto no centro polo que pasaron varios alumnos de 2º de Bacharelato. Estes alumnos puxéronse na pel dos
que teñen algún tipo de discapacidade e fixeron circuítos con antefaces e en cadeiras de rodas cheos de obstáculos.

Este ano como iniciativa pioneira no noso instituto imos facer unha horta ecolóxica, unha vez instalado o sistema de rego por
goteo que levaron a cabo os alumnos de FP básica de Fabricación de Montaxe II, fíxose a separación das parcelas entre os
diferentes participantes e voluntarios do proxecto. Inicialmente vaise usar abono orgánico, mais non se descarta a posibilidade
de incorporar un composteiro como a mellor forma de aproveitar os residuos orgánicos domésticos xerados polos participantes
ou incluso para aproveitar os residuos da cafetería do centro que servirán posteriormente para abonar as plantacións. Ademais
intalouse un deposito de 2.000 litros onde se recollerá a auga da choiva que vén dos canalóns e que servirá para regar a horta.

Os alumnos de 1º de FP básica de Fabricación e Montaxe fixeron un obradoiro de rap na matera de Lingua
e Literatura Castelá dentro do módulo de Comunicación co gallo do 25 de novembro, data na que se
celebra o Día contra a non violencia de xénero, desde xeito, tomando como punto de partida o
rexeitamento sobre este tipo de violencia puxeron as súas cabezas a pensar e saíron auténticas
composicións poéticas en contra do maltrato de xénero, unha vez compostas as letras puxéronlle base de
rap e… ¡A gravar os resultados!

Os alumnos de
1º de
Bacharelato participan no
Programa Prensa- Escola da
Voz de Galicia na materia de
Lingua e Literatura Castelá,
grazas a este programa
todos os mércores recibimos
no centro un xornal para
cada alumno para poder
traballar coa prensa na aula,
ademais ao longo do curso
recibiremos a visita dun
xornalisa para que nos conte
a súa labor informativa, por
outra parte os alumnos
tamén visitarán a redacción
deste xornal.

O pasado setembro no noso IES deuse comezo ao proxecto de FP Dual do Ciclo Superior de Eficiencia Enerxética e
Enerxía Solar en colaboración coa empresa ARCE CLIMA.
O venres 15 de novembro o responsable de Departamento de Persoas e Equipos xunto cos responsables técnicos
das áreas de climatización e contraincendios reuníronse cos alumnos participantes do proxecto. Nesta reunión os
responsables de obra de Arce Clima trasladaron ao propio alumnado o traballo que se realiza nas diferentes áreas
da empresa día a día, así como o plan formativo que se vai a levar a cabo dende a empresa. Tamén resolveron as
dúbidas que os alumnos tiñan con respecto á próxima incorporación na devandita empresa.

Os días 3 e 4 de novembro impartiuse na aula Vaillant un curso de formación de "mantemento de caldeiras de gas". A
actividade formativa foi organizada conxuntamente polo IES Universidade Laboral e Vaillant, e asistiron
principalmente instaladores e profesorado do centro. O curso teórico-práctico permitiu ao alumnado coñecer de cerca a
tecnoloxía de alta eficiencia dun fabricante de referencia como é Vaillant así como saber analizar o estado dos equipos
e solucionar problemas de mantemento.

O alumnado de 1º de Bacharelato na materia de Economía asiste a unha conferencia
coincidindo coa Semana de Educación Financieira que este ano está adicada á dixitalización e en
concreto céntrase no efecto que ten na trasformación da sociedade.

Alumnos de 2º de FP básica de
Electricidade e Electrónica deseñaron
un cartel para participar no Concurso
organizado pola Xunta de Galicia “25
de Novembro, Día Internacional contra
a violencia de xénero” na modalidade
gráfica. O cartel foi exposto no centro
na conmemoración deste día.

Este curso somos o IES galego con máis ciclos plurilingües, temos un total de catro. Nun ciclo plurilingüe impártese
en lingua estranxeira cando menos un módulo de 1º ano. Ademais o alumnado pode beneficiarse de dúas sesións
semanais de reforzo lingüístico, de asistencia voluntaria. Os ciclos que actualmente se imparten nesta modalidade
son: CS Prevención de Riscos Profesionais, CS Mecatrónica Industrial, CS Acondicionamento Físico e CS Enerxías
Renovables. A lingua estranxeira elixida en todos eles é o inglés.
Ademais, algúns dos módulos impartidos en inglés están a empregar técnicas metodolóxicas interactivas, para
fomentar que as alumnas e alumnos poñan en práctica as súas habilidades na lingua estranxeira. Á parte de que os
resultados de aprendizaxe son moi satisfactorios, xérase na aula un ambiente de traballo moi motivador.

Os hemisferios de Magdeburgo e a presión atmosférica.
No ano 1656 o científico alemán Otto von Guericke fixo un curioso experimento para demostrar a existencia da
presión atmosférica. Para conseguir iso congregou a un grupo de xente nun lugar público da súa cidade. Diante dos
asistentes xuntou dúas semiesferas metálicas de aproximadamente 50 cm de diámetro e quitoulles o aire do seu interior
cunha bomba de baleiro. As semiesferas levaban unhas cordas atadas a unhas argolas. A continuación pediulles aos
espectadores que tiraran polas cordas a ver se eran capaces de separar as semiesferas. Como non o conseguiron
precisaron a forza de varios cabalos para facelo.
A pregunta que se fixeron os espectadores foi: ¿por que tanto esforzo?
A resposta é a presenza da presión atmosférica.
A presión atmosférica é a presión que exerce o aire da atmosfera sobre os obxectos que están na superficie terrestre. O
seu valor é de aproximadamente un kilogramo de peso por cada cm cadrado de superficie. Unha semiesfera de 50 cm
ten unha superficie aproximada de 4000 cm2 ; é dicir, faría falla unha forza aproximada de 4.000 kg para contrarrestar
o peso da presión atmosférica. Supón bastante forza, ¿non? Aínda hoxe en día se rememora dito experimento tan
incrible. Neste principio físico tamén se basean os funcionamentos das ventosas.
Autor: Miguel A. Rodríguez Sanmartín

A nosa tortilla xa é famosa despois de que La Voz de Galicia viñera entrevistar ao noso
Joaquín quen fai entre 35 e 40 tortillas diarias.

O 26 de agosto de 2019, a Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, convoca o programa de mobilidades
de FP dual para o curso 2019-2020, con
intención de mellorar a competencia profesional
e lingüística do alumnado de FP dual a través
da súa participación efectiva nestes dous
ámbitos, de xeito que se atendan as
necesidades de persoal cualificado dos
diferentes sectores produtivos e se favoreza a
mellora da competitividade e o
desenvolvemento do noso tecido produtivo, e a
Industria 4.0.
O alumnado dos ciclos de Navegación e Pesca
de litoral e Mantemento e control de maquinaria
de buques e embarcacións de FP Dual con
Porto Celeiro, Armadores de Burela S.A e
Organización de Produtores Pesqueiros de
Lugo, foron seleccionados para realizar unha
mobilidade aos Países Baixos.
O programa de mobilidade comeza visitando
vilas e paisaxes da súa área máis rural situados
ao norte de Holanda: Zaanse Schans,
Volendam e Marken.

O segundo día de estancia nos Países
Baixos o grupo visita o MUSEUM NATIONAL
MARÍTIME AMSTERDAM. O museo e a
biblioteca albergan unha das maiores
coleccións marítimas do mundo e mostran a
enorme influencia que o mar tivo na cultura
neerlandesa. As interesantes exposicións
interactivas permitiron ao alumnado explorar
os cinco séculos de historia marítima. O
museo ten a súa sede nun edificio histórico, o
Arsenal, construído en 1656 e usado como
depósito da mariña real neerlandesa. Os
alumnos tamén tiveron a oportunidade de
visitar a réplica dun barco da Compañía das
Indias, amarrado no peirao situado detrás do
museo.
Ao día seguinte o alumnado e os profesores
acompañantes trasládanse a Róterdan
visitando pola mañá a barreira de Maeslant,
construída en 1997. Esta barreira foi a última
construción do Plan Delta, encargado de
protexer aos Países Baixos do mar despois
da gran tormenta de 1953. Destaca por ser a
primeira presa móbil do mundo. A barreira de
Maeslant se desenvolverá baixo un plan
diferente ao resto de diques, pois ademais de
protexer a Róterdan das posibles investidas
do mar, debe permitir o acceso dos barcos ao
porto da devandita cidade. Así a construción
consta de dúas comportas, á entrada do
porto, que en caso de emerxencia, pechan a
canle ao mar.
Ese día pola tarde realízase un circuíto polo
porto de Róterdan, sendo o porto operativo
máis grande de Europa. A navegación polo
porto permitiu aos alumnos observar o
axitado tráfico dos barcos marítimos e de
navegación e obter unhas vistas singulares
dos estaleiros, peiraos e o transporte de
miles de contedores.

O cuarto día os participantes do plan de mobilidade vistan Brujas, capital da provincia de Flandes Occidental, cuxo
centro histórico, é declarado Patrimonio da Humanidade.
Antepenúltimo día o grupo visita o NEMO SCIENCE MUSEUM, o museo de ciencia e tecnoloxía máis importante de
toda Holanda. Atópase situado nun enorme edificio con forma de barco que ten unha cor verdoso adquirido co paso
dos anos. O edificio, deseñado polo arquitecto Renzo Piano, consta de cinco plantas nas que se poden realizar
algúns experimentos científicos e gozar dalgunhas exhibicións interactivas sobre a forza da gravidade, o
magnetismo e outros moitos fenómenos cotiáns que poden chegar a sorprendervos. Pola tarde, realízase a
excursión Heineken Experience que permite coñecer a antiga fábrica de Heineken, unha das marcas de cervexa
máis destacadas dos Países Baixos. Durante o percorrido aprenderon os procesos de elaboración da cervexa e
coñécese a evolución que experimentou esta coñecida compañía desde a súa fundación no século XIX. A
mobilidade inclúe a visita a METS, Marine Equipment Trade Show, á cal asisten máis de 1.500 expositores
internacionais relacionados co equipamento mariño. O mesmo día que volveron para casa o grupo de FP dual pola

Durante o curso 2018/2019 foron nove os estudantes que participaron en mobilidades Erasmus+ para
desenvolver a Formación en Centros de Traballo en empresas da Unión Europea.
Durante 3 meses, Juan Paradelo, Alejandro Beltrán, Esteban Rodríguez, Martín Pedreira, Alicia López e
Martín Concheiro, todos eles do Ciclo Superior en Actividades Físicas e Deportivas desenvolveron as súas
movilidades en empresas de Cracovia en Polonia e polo que contaron, tratouse dunha gran experiencia
tanto dende o punto de vista cultural coma profesional. Algúns deles estiveron nun equipo de fútbol e
outros un centro sociocultural.
Brais Méndez e Miguel Novo do Ciclo Superior en Enerxías Renovables estiveron nunha empresa de
instalacións fotovoltaicas tamén en Cracovia.

Judith Palmeiro do Ciclo Superior en Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica
desenvolve a súa FCT en Irlanda nunha empresa que deseña instalacións de enerxías
renovables para edificios e utilizan a tecnoloxía BIM (Building Information Modelling) e
envíanos as súas impresións no primeiro mes de mobilidade en inglés. Grazas Judith!!
“My experience in Ireland it being amazing, the company is great, and all my colleagues
were very kind to me when I arrived here.
The first week was the worst because I missed Spain and my people, but being here alone
forces you to meet new people and expand your circle of friendships and I think it is the best
of the ERASMUS+ experience, in addition you have the opportunity of sightseeing and
travel around the Country.
Related to the company where I am developing my practices I am learning a lot within the
field of Building Information Modelling and other things that I didn't know.
So, I am very happy to have taken the decision to make my practices of the FCT in Ireland.”

Colegio Tarrío

Magosto

Los días 28 y 30 de octubre del presente curso (2019/20), con los alumnos de 2º de ENANISODEP
(Departamento de Educación Física), fuimos a realizar unas actividades al CEIP de Tarrío, en Culleredo,
contempladas dentro de los módulos Planificación da animación sociodeportiva y Dinamización Grupal.
Estas consistieron en la organización y realización de juegos para todos los niños del colegio para celebrar
el Día del Magosto. El primer día se organizó para los alumnos entre 3º y 6º de Primaria, y el 2º día para
los de Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria.

La preparación de este evento fue muy laboriosa, ya que se trata de un colegio con casi 600
alumnos, pero el resultado final fue muy satisfactorio, tanto para nosotros como experiencia de
cara a nuestra formación, como sobre todo para los niños y niñas del cole de Tarrío, que según
manifestaron en las encuestas que les pasamos al finalizar las actividades, se lo pasaron muy
bien con los juegos y con el trato con los monitores.
A pesar del esfuerzo que hicimos en la preparación y en la organización de estos eventos, también
fueron unas actividades muy gratificantes para nosotros, en las que disfrutamos mucho
"trabajando" con los niños y sentimos que lograr hacer para ellos un divertido día de fiesta es algo
que nos llena.
Es de resaltar el gran trabajo y la implicación de los alumnos en esta actividad, así como la
manera en que solucionaron un imprevisto importante cuando, por problemas técnicos, nos
quedamos sin música en medio de los bailes.

Alumnos de segundo curso del ciclo de Enseñanzas de Animación Sociodeportivas que participaron
en la jornada de celebración del magosto en el colgio de Tarrío como animadores.

En el mes de octubre, los alumnos de los ciclos de Enseñanzas Deportivas (ENANISODEP y Acondicionamiento
físico) hicimos un curso de iniciación al surf en la playa de Bastiagueiro. Esta actividad, incluida dentro de los
módulos de Actividades Físicas y Deportivas Individuales y el de Acondicionamiento Físico en el Agua, supuso
experimentar un deporte nuevo y muy gratificante.

Os alumnos de 2º curso do módulo de Actividades de lecer e tempo
libre do Ciclo de Ensinanza e Animación Sociodeportiva pasaron unha
xornada no frontón da Torre, onde a federación de pelota man fixo unha
exhibición con actividades incluídas. Por outra banda, tamén visitaron o
Urban Planet onde nos mostraron as instalacións e puideron realizar
actividades nas diferentes zonas do espazo.

No mes de setembro, titula a 1º promoción de FP Dual de Técnico Superior de

Mecatrónica Industrial no IES

Universidade Laboral e o 24 de outubro Hijos de Rivera realiza un acto de celebración no museo da cervexa
MUNDO ESTRELA GALICIA recentemente inaugurado. Devandito acto iníciase cunha visita guiada polos diferentes
espazos do museo MEGA.
A primeira sala está dedicada á historia da cervexa, para logo descubrir varios espazos dedicados á materia prima:
a auga do encoro de Cecebre, que se pode pisar e escoitar; o lúpulo que crece na comarca das Mariñas, cuxo
cultivo se recrea e que se pode tocar e cheirar; os distintos tipos de cebada, que se poden catar; e o fermento
exclusivo que se importa cada 21 días desde San Esteban, en Alemaña.
A visita segue coa antiga sala de xigantes caldeiras de

cocción, a partir da que se explica o proceso de

transformación ata conseguir a cervexa, rodeada polos grandes relevos do futbolista e artista Anxo Atienza. Nestas
dúas plantas, é onde o museo se integra coa fábrica, xa que, desde un miradoiro acristalado privilexiado, pódese

Los alumnos de 1º de Bac de Economía y los que
cursan Empresa e Iniciativa Emprendedora de las
familias profesionales de IMA, ENA y Marítimo
Pesquira visitaron las nuevas instalaciones de esta
empresa, situada en el Polígono Industrial de Narón
(más de 29.000 metros cuadros desde las que se
atiende a las más de 950 tiendas en 71 mercados).
Destacamos que con estas nuevas instalaciones se
logra "ahorrar hasta el 50% de agua" con respecto a
una sede que carezca de algunos de los mecanismos
de reutilización, "ya que las aguas son depuradas y
una parte de ellas reutilizadas". También dispone de
sistemas de iluminación inteligente que se adaptan en
cada momento a las necesidades de cada espacio,
"con un regulación automática y completamente
robotizada", al tiempo que evitan la emisión de más de
230 toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) a la
atmósfera por año. En cuanto al sistema de
calefacción, el gasto en este apartado es "de cero", al
utilizarse el calor proveniente de una planta de
cogeneración situada en una de las naves de
producción textil, en una parcela anexa.
Comenzamos la visita por el área comercial (tienda
piloto, tal como la vemos en cualquier centro comercial,
pero aquí se dispone todo de la mejor forma posible
para luego mandar fotos a los encargados de las
tiendas, y que éstos lo coloquen exactamente igual ),
zonas de comunicación (eventos,..), ecommerce (venta
online), plató (dónde hacen fotos a los modelos), sala
de visitas, zonas café (muy amplias, incluso con zonas
de juego…), patrones-diseño (se separa hombre,
mujer, …), zona de perfumería, product managers
(gente especializada en distintos mercados), recursos
humanos (selección , contratación,…) y control de
gestión (presupuestos…)

A la hora de su diseño se pensó en ofrecer un espacio
"inspirador y confortable", según la compañía, tanto para sus
diseñadores como para equipos comerciales, y en donde
además los responsables de estas áreas y sus trabajadores "se
han involucrado en su materialización". Destacan los grandes
espacios diáfanos, en donde el vidrio y el aluminio, presiden la
fachada exterior, y en su interior se percibe la tranquilidad del
ambiente de trabajo para favorecer "la creatividad y el diseño" de
todo tipo de prendas. Además, predominan los tonos claros y,
sobre todo, la madera de pino, que por su tono claro ofrece un
clima de trabajo muy acogedor.
Los responsables del proyecto también han contando con una
zona verde, en la parte trasera del edificio, de 30.000 metros
cuadrados, y que ha sido repoblado con diferentes especies de
arbolado autóctono y que pueden ser utilizado por los empleados
como lugar de esparcimiento y descanso, y por el que discurre
un sendero de 600 metros de longitud para facilitar también la
actividad deportiva, existiendo también lugares para estacionar
bicicletas y plazas reservadas para vehículos eléctricos.
Después entramos en otra nave (LOGÍSTICA), destacando como
éxito de la marca, " el poner nuevas prendas en cada una de las
tiendas dos veces por semana", gracias a una logística que "está
permanente conectada entre las tiendas y estas oficinas
centrales". Vimos el silo automatizad para almacenar la
mercancía, el carrusel donde se meten en la caja de cada tienda
las prendas. Existe otro centro de este tipo cerca de Madrid para
agilizar el reparto. Se organizan por países y tiendas y después
se cargan en camiones para salir por tierra o aire. Desde este
centro se diseña y se distribuye , pero no se fabrica.

Los alumnos de 2º de CM de Instalaciones Eléctricas y Automáticas visitaron las instalaciones que la empresa
OSMOS posee en el polígono de Alvedro. En estas instalaciones se diseñan y montan armarios y cuadros para
numerosas empresas, entre ellas, el grupo Inditex. Estos montajes se realizan con los últimos adelantos, tanto en
elementos de protección, como de control y comunicación. Nuestros alumnos realizaron además prácticas en las
instalaciones de la empresa, consistentes en energizar y desenergizar un transformador seco de alta tensión,
siguiendo un procedimiento de trabajo. A continuación estuvimos en el taller de montaje donde nos enseñaron los
últimos trabajos que están realizando. Pudimos ver entre otros un armario de grandes dimensiones completamente
cableado que irá para el CERN (Suiza) y diferentes armarios para controlar la iluminación y climatización de tiendas
de la marca Bershka, entre otras. Observamos cómo trabajan algunas máquinas para pelar y colocar punteras en
cables de muy diferentes secciones. Queremos agradecer a la empresa OSMOS que nos preste sus instalaciones
para que nuestros alumnos puedan realizar estas prácticas en alta tensión, que venimos realizando desde el año
2013, así como darnos la oportunidad de conocer los avances que van apareciendo en elementos de protección,
control y comunicación por wifi para cuadros eléctricos.

Cada ano sumamos máis interesados en compartir a súa experiencia lectora no noso Club. Este ano somos un grupo
numeroso, que nos resistimos a dividir e seguimos optando por compartir en gran grupo. É certo que se foramos
menos poderiamos falar máis cada un de nós, pero por outra banda, perderiamos a riqueza de escoitar tantas opinións e
tan diferentes. A festa de ler é máis divertida se somos moitos. Xa tivemos varias reunións. A primeira para
presentarnos e falar dos nosos gustos lectores. Tamén repartimos a nosa primeira proposta lectora Sweet Sixteen, de
Annelise Heurtier. O libro, Sweet Sixteen, de Annelise Heurtier, baseado en feitos históricos, levounos, na segunda
sesión, a falar de igualdade, discriminación e racismo. Debatemos ata onde estariamos dispostos a chegar para
defender os nosos ideais. A maioría non consideramos ter sido tan ousados coma Molly, a protagonista, que se atreveu
a desafiar a discriminación do sur de Estados Unidos e matricularse, xunto con outros nove rapaces de raza negra, nun
instituto con dous mil cincocentos alumnos e alumnas brancos.
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Na biblioteca queremos darlle
visibilidade á Axenda 2030 e
compartimos o noso logo
integrado con Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentable.
Nos English Coffee que facemos
nos recreos aproveitamos para
falar de cada un dos ODS. Hai
moito que reflexionar, compartir
e dicir. Tamén no cine atopamos
inspiración para traballar cos
ODS, moitas das películas do
noso fondo teñen coma temática
principal algún dos Obxectivos.
Fixemos unha exposición cunha
pequena escolma.

O alumnado de nova incorporación ao centro asiste ás sesións de formación de usuarios

Durante varias sesións tratamos de que todo o alumnado dos primeiros cursos de Bacharelato e
Ciclos Formativos coñeza os servizos que presta a biblioteca e aprenda a buscar nos seus
fondos. A formación de usuarios é a nosa ocupación principal as primeiras semanas de
funcionamento, xa que temos máis de 500 alumnos e alumnas incorporados ao centro este
curso.

Este curso contamos cun grupo de alumnos e alumnas que colaborarán coma voluntarios para
deseñar algunhas actividades de dinamización lectora ou cultural organizadas desde a
biblioteca do centro. Algúns deles mostraron interese en colaborar con institucións cívicas e
sociais que traballan cos colectivos máis vulnerables (anciáns, discapacitados...) e ofrecerlles
algunha oportunidade de ocio compartido baseado na lectura. Tampouco descartan organizar
algún evento cultural no propio centro.
Para firmar os convenios de colaboración aproveitamos que o 3 de decembro era o Giving
Tuesday. Trátase dun movemento global de responsabilidade cidadá que trata de ofrecer
compromiso, de aportar á colectividade de xeito altruísta. Fronte ao consumo masivo do Black
Friday e o Cyber Monday, o Giving Tuesday céntrase no voluntariado como resposta firme e
responsable. Aí tedes na imaxe ao noso grupo de cidadáns dispostos a compartir o seu tempo e
esforzo. Parabéns polo voso compromiso!

El río baja sucio, David Trueba
Infamia, Ledicia Costas
Todos deberíamos ser feministas, Chimamanda
Ngozi Adichie
O último barco, Domingo Villar
Dos monedas, Núria Tamarit
Deja el plástico, Will McCallum
Voces de Chernóbil, Svetlana Alexiévich
Playlist, James Rhodes
Llamadme Nathan, Catherine Castro
Loba Negra, Juan Gómez Jurado
O salón de té do oso malaio, David Rubín
Los asquerosos, Santiago Lorenzo
La chica salvaje, Delia Owens
Un lume azul, Pedro Feijoo
Rosalía feminista
Fariña, a novela gráfica
El principe y la modista, Jen Wang
Sidi, Arturo Pérez-Reverte
El jugador de ajedrez, David Sala

