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CURSO

DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS

Artigo 26.1. Toda persoa ten dereito á educación.
Artigo 26.2. A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personali-
dade humana e o fortalecemento do respecto aos dereitos humanos e ás liberdades 
fundamentais; favorecerá a comprensión, a tolerancia e a amizade entre todas as 
nacións e todos os grupos étnicos ou relixiosos, e promoverá o desenvolvemento 
das actividades das Nacións Unidas para o mantemento da paz.





INFORMACIÓN DO CENTRO
IES LAXEIRO

Nome do centro IES Laxeiro

Teléfono 886.15.19.40 / FAX 886.15.19.53

Mail ies.laxeiro@edu.xunta.es

Web http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslaxeiro/

Enderezo Avda. Bos Aires 71 C.P. 36500

Localidade Lalín

Provincia Pontevedra

Natureza Pública

Niveis de ensino

· ESO
· Bacharelato: Científico-Tecnolóxico; Humanidades e CC.SS.
· Ciclos F.P: C.B. Electricidade e electrónica; CM Xestión  Administrativa; C.M. 

Electromecánica de vehículos; CM de intalacións eléctricas e automáticas; 
CS Administración e finanzas; CS Mecatrónica Industrial

· ESA e bacharelato adultos

Director/a Eugenio Grande Sierra

Orientador/a Ana Gulías Troitiño

Servizos  
complementarios

Transporte 
escolar Si Actividades  

extraescolares Si

Comedor/Cafetería Si Almorzo Non

Xornada Continua

Proxectos  
nos que participa 

· Proa liña 1 e liña 7 
· Escolas Sen Racismo, Para a Paz e o 

desenvolvemento
· Mellora do nivel de coñecementos e 

Lograr a excelencia-Parlamento xove
· Mediación e mellora da convivencia
· Mellora de competencias lingüistica e 

matemática
· Cruz vermella
· Quérote +
· Correpondentes xuvenís
· Seminario de educación afectivo-

sexual
· Erasmus Plus
· Edixgal
· Amnistía Internacional
· Asociación “Nós mesmas”
· Plambe
· Semana STEM-1º eso

· Clases sen fume
· Clube Trafegando Igualdade e clube de 

lectura feminista
· Clube de ciencias
· Revista “a kcharela” e letras na 

praza (semana das letras galegas, 
premio do equipo de normalización 
lingüística)

· Deporte nos recreos
· Programa Xogade 
· Deporte no medio rural
· Amigos de Galicia 
· Programa a cerca de tí
· Obradoiro con pantallas amigas-uso 

responsable de redes sociais
· Proxecto Tunnel of time (intercambio 

con centros de Turquía, Francia e 
Finlandia)

· Viveiro de empresas



Calendario Escolar
2019 - 2020

Mes Día Actividade

Do 16 de setembro de 2019 
ao 19 de xuño de 2020 Actividades lectivas

OUTUBRO
12 Día non lectivo. Día da Festa Nacional de España.

31 Día non lectivo. Día do Ensino

NOVEMBRO 1 Día non lectivo. Día de Todos os Santos.

DECEMBRO
6 Día non lectivo. Día da Constitución.

do 21 ao 31 Vacacións de Nadal.

XANEIRO do 1 ao 7 Vacacións de Nadal.

FEBREIRO 24, 25 e 26 Vacacións de Entroido.

MARZO 19 Día de San Xosé.

ABRIL do 4 ao 13 Semana Santa.

MAIO
1 Día do Traballo.

21 Día da Ascensión.



Calendario Escolar
2019 - 2020

Outras datas a ter en conta:



HORARIO SEMANAL           
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

 - 

 - 

 -

 -

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 



HORARIO SEMANAL           
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

 - 

 - 

 -

 -

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 



PLANING 1ª AVALIACIÓN
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO

01 | D 01 | M 01 | V 01 | D

02 | L 02 | Me 02 | S 02 | L

03 | M 03 | X 03 | D 03 | M

04 | Me 04 | V   04 | L 04 | Me

05 | X 05 | S 05 | M 05 | X

06 | V 06 | D 06 | Me 6 | S 06 | V

07 | S 07 | L 07 | X 07 | S

08 | D 08 | M 08 | V 08 | D

09 | L 09 | Me 9 | S 09 | L

10 | M 10 | X 10 | D 10 | M

11 | Me 11 | V 11 | L 11 | Me

12 | X 12 | S 12 | M 12 | X

13 | V 13 | D 13 | Me | S 13 | V

14 | S 14 | L 14 | X 14 | S

15 | D 15 | M 15 | V 15 | D

16 | L 16 | Me 16 | S 16 | L

17 | M 17 | X 17 | D 17 | M

18 | Me 18 | V 18 | L 18 | Me

19 | X 19 | S 19 | M | S 19 | X

20 | V 20 | D 20 | Me 20 | V

21 | S 21 | L 21 | X 21 | S

22 | D 22 | M 22 | V 22 | D

23 | L 23 | Me 23 | S 23 | L

24 | M 24 | X 24 | D 24 | M

25 | Me 25 | V 25 | L 25 | Me

26 | X 26 | S 26 | M 7 | S 26 | X

27 | V 27 | D 27 | Me 27 | V

28 | S 28 | L 28 | X 28 | S

29 | D 29 | M 29 | V 29 | D

30 | L 30 | Me 30 | S 30 | L

31 | X 31 | M



CUALIFICACIÓNS PRIMEIRA AVALIACIÓN
MATERIA NOTA RECUPERACIÓN



PLANING 2ª AVALIACIÓN
XANEIRO FEBREIRO MARZO

01 | Me | S 01 | S 01 | D   

02 | X | D 02 | D 02 | L| S

03 | V 03 | L 03 | M

04 | S 04 | M 04 | Me

05 | D 05 | Me 05 | X

06 | L 06 | X 06 | V

07 | M 07 | V 07 | S

08 | Me 08 | S 08 | D

09 | X 09 | D 09 | L 9 | S

10 | V 10 | L 10 | M

11 | S 11 | M 11 | Me

12 | D 12 | Me 12 | X

13 | L 13 | X 13 | V

14 | M 14 | V 14 | S

15 | Me 15 | S 15 | D

16 | X 16 | D 16 | L | S

17 | V 17 | L 17 | M

18 | S 18 | M 18 | Me

19 | D 19 | Me 19 | X

20 | L 20 | X 20 | V | S

21 | M 21 | V 21 | S

22 | Me 22 | S 22 | D

23 | X 23 | D 23 | L S

24 | V 24 | L 24 | M

25 | S 25 | M 25 | Me

26 | D 26 | Me 26 | X

27 | L 27 | X 27 | V

28 | M 28 | V 28 | S

29 | Me e| S 29 | S 29 | D

30 | X 30 | D 30 | L

31 | V  31 | M



CUALIFICACIÓNS SEGUNDA AVALIACIÓN
MATERIA NOTA RECUPERACIÓN



PLANING 3ª AVALIACIÓN
ABRIL MAIO XUÑO

01 | Me | S 01 | V 01 | L | S

02 | X | D 02 | S 02 | M

03 | V 03 | D 03 | Me

04 | S 04 | L 4 | S 04 | X

05 | D 05 | M 05 | V

06 | L | S 06 | Me 06 | S

07 | M 07 | X | 07 | D

08 | Me 08 | V 08 | L 08 | S

09 | X 9 | S 09 | M

10 | V 10 | D 10 | Me

11 | S 11 | L | S 11 | X

12 | D 12 | M 12 | V

13 | L 13 | Me 13 | S

14 | M 14 | X 14 | D

15 | Me 15 | V 15 | L

16 | X 16 | S 16 | M

17 | V 17 | D 17 | Me

18 | S 18 | L | S 18 | X

19 | D 19 | M 19 | V

20 | L0 | S 20 | Me 20 | S

21 | M 21 | X 21 | D

22 | Me 22 | V 22 | L

23 | X 23 | S 23 | M

24 | V 24 | D 24 | Me

25 | S 25 | L 25 | S 25 | X

26 | D 26 | M 26 | V

27 | L 27 | Me 27 | S

28 | M 28 | X 28 | D

29 | Me 29 | V 29 | L

30 | X 30 | S 30 | M

31 | D 31 | Me



CUALIFICACIÓNS TERCEIRA AVALIACIÓN
MATERIA NOTA RECUPERACIÓN





PRIMEIRA 
AVALIACIÓN
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Cronoloxía Sobre min Amizades

Verónica Boquete Giadáns, nada en 
Compostela o 9 de abril de 1987, é unha 
futbolista galega de grande éxito ao 
redor do mundo. Foi representante da 
Selección Feminina de Fútbol de Galiza 
e tamén a capitá da Selección de Fútbol 
Española na súa primeira aparición na 
Copa de Fútbol Feminino en 2015.
Desde moi nova comezou a interesarse 
polo deporte e os seus primeiros pasos 
deunos no fútbol sala.  Máis tarde cam-
biaría ao fútbol 11 fichando polo “Xuven-
tú de Aguiño”, co que foi catro veces 
campioa do Campionato de fútbol femi-
nino de Galiza e dúas veces campiona da 
Copa de Galiza. A partir dese momento 
comeza o seu ascenso mundial até aca-
dar no 2015 a Champions League, xunto 
co FFC Frankfurt, e proclamarse como 
mellor futbolista do ano, nomeada pola 
BBC. No ano 2016, foi campioa da Bun-
desliga no 2016 co FC Bayern Munich. Na 
actualidade xoga no Beijing BG Phoenix 
da China.
No ano 2015 a UEFA nomeouna embaixa-
dora do fútbol feminino, co obxectivo 
de axudar a inspirar e formar ás futuras 
estrelas mediante o Programa de Desen-
volvemento de Fútbol Feminino. Dende 
o 2018 o estadio de fútbol de Composte-
la leva o seu nome, homenaxeando así a 

unha das mellores futbolistas da historia 
da cidade e do conxunto do Estado.
Cando era unha nena prohibíanlle xo-
gar ao fútbol por ser nena, xa que exis-
tía unha norma federativa que impedía 
participar a nenas e nenos xuntos.  Aten-
dendo ás súas declaracións co gallo da 
Copa Mundial Feminina 2019, destacou 
que “o futuro debe ser mixto e diverso, 
e iso é o que vivimos e sentimos na rúa, 
onde miles de familias viaxaron dende 
todas as partes do mundo para apoiar 
ás súas seleccións. Algo impensable 10 
anos atrás, unha minucia co que será 
dentro de 10 anos”.
Ao longo do curso 16 /17 a comisión 
de xénero do CEIP Apóstolo Santiago, 
organizou mullerenaxes mensuais co 
obxectivo de visibilizar o papel de mulle-
res pertencentes a diversos ámbitos da 
sociedade  e maioritariamente galegas. 
Vero Boquete foi unha desas mulleres 
que estivo presentes no centro.   Deixou 
fonda pegada entre as nenas e nenos, 
compartindo co alumnado as súas expe-
riencias e animando ás nenas a reclamar 
os seus dereitos e participación en todos 
os ámbitos da sociedade.

Verónica Boquete G.
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Actualiza a foto da portada

Historia elaborada polo alumnado do 
CEIP Apóstolo Santiago



16 Luns
Materia Tarefa

17 Martes
Materia Tarefa

18 Mércores
Materia Tarefa

Desta semana non pasa...

SETEMBRO



19 Xoves
Materia Tarefa

20 Venres
Materia Tarefa

21 Sábado

22 Domingo

Observacións do titor/a

Observacións do pai / nai / titor/a

SETEMBRO
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3 Xoves
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Observacións do pai / nai / titor/a
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Cronoloxía Sobre min Amizades

Actualiza a foto da portada

Nada no ano 1993 no Salvador, Bianka é 
unha muller transxénero, activista e de-
fensora dos dereitos humanos, especial-
mente aqueles da poboación trans.
Cursou estudos en Enxeñería Agroin-
dustrial e actualmente é presidenta e 
Directora Executiva da Asociación Co-
municando e Capacitando Mujeres Trans 
( COMCAVIS TRANS), unha organización 
de base comunitaria que promove, de-
manda e reivindica os dereitos humanos 
das persoas Trans no Salvador.
Desde o 2013 que iniciou o seu activis-
mo e defensa dos dereitos humanos 
con persoas adultas maiores e persoas 
LGBTI en situacións de vulnerabilida-
de e vítimas de discriminación debido 
á súa orientación sexual ou identidade 
de xénero. Caracterízase por ser unha 
muller autodidacta e con gran interese 
de investigación sobre diferentes temá-
ticas. Participou en talleres rexionais e 
internacionais sobre Migración, Inciden-
cia Política Internacional, Persoas LGBTI 
privadas da liberdade, Estándares inter-
nacionais para a protección dos dereitos 
das persoas LGBTI no sistema interame-
ricano e en incidencia en Mecanismos de 
Dereitos Humanos para Persoas Defen-
soras.

No ano 2015, Bianka decidiu emprender 
a loita por xerar as reformas legais que 
aseguren á garantía dos Dereitos Huma-
nos das persoas LGBTI, en especial para 
as persoas trans, esixindo protección e 
unha aplicación efectiva da lei das au-
toridades Estatais. A través do traballo 
que realiza foi elixida para liderar varios 
espazos de incidencia política e toma de 
decisións a nivel nacional e internacio-
nal. 
Forma parte do Grupo Asesor da Socie-
dade Civil da ONU Mulleres no Salvador, 
Membro suplente do Mecanismo Coor-
dinador de País (MCP-É) e tamén forma 
parte da Rede Salvadoreña de Mulle-
res Defensoras de Dereitos Humanos, 
participando na construción de plans e 
estratexias que permitiron xerar políti-
cas públicas inclusivas para as persoas 
trans, así como visibilizando a situación 
de violencia e discriminación que sofren 
as persoas LGBTI salvadoreñas a nivel 
internacional. En 2019, foi galardoada có 
Premio rexional Nansen para os Refuxia-
dos de ACNUR. 

Bianka Gabriela Rodríguez
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Historia elaborada por 
ACPP
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Actualiza a foto da portada

Maria Xesús Pato Díaz, máis coñecida 
como Chus Pato, nace en Ourense en 
1955, aínda que vive en Lalín desde hai 
moitos anos. A súa familia paterna é de 
Viñoás (Nogueira de Ramuín). Estudou 
no colexio de Santo Domingo, da orde 
de Vicente de Paúl, o bacharelato no 
colexio das Carmelitas, e o COU no Insti-
tuto de Ourense. En 1973 licenciouse en 
Xeografía e Historia pola Universidade 
de Santiago de Compostela. Fixo traba-
llos de investigación na súa especialida-
de como O movemento obreiro na pro-
vincia de Ourense.
Exerce como profesora de ensino secun-
dario (Xeografía e Historia) desde 1989, 
primeiro en Bande, despois en Muros 
(1991-1995) e desde entón en Lalín, pri-
meiro no IES Ramón María Aller e des-
pois no IES Laxeiro.
En 1973 foi unha das fundadoras de 
ERGA, e até finais da década de 1970 mi-
litou na Unión do Povo Galego. Foi cabe-
za de lista da Frente Popular Galega pola 
provincia de Ourense en varias ocasións.
Pertence a varias agrupacións de índole 
literaria, como o PEN Club ou as Redes 
Escarlata, e foi membro da Asociación 
de Escritores en Lingua Galega (AELG). 
Desde a súa constitución en 2015, é vo-

gal do padroado da Fundación Euseino?, 
tamén pertence ao padroado da Funda-
ción Rosalía de Castro. Foi elixida acadé-
mica de número da Real Academia Ga-
lega (RAG) no pleno do 5 de novembro 
de 2016. Leu o seu discurso de ingreso 
na RAG o 23 de setembro de 2017 no IES 
Otero Pedrayo de Ourense, co título de 
Baixo o límite, con resposta de Francisco 
Fernández Rei. 
Chus Pato é unha das poetas máis orixi-
nais da poesía europea contemporánea. 
Coa súa obra fai gala da característica 
transgresión posmoderna dos xéneros 
literarios, formando así unha escritura 
baseada na superación do concepto tra-
dicional de poesía. Na súa arte temos 
distintos tipos textuais, polifonía de vo-
ces e un gran catálogo de personaxes 
ficticios e reais. 
Por outra banda, Chus Pato traslada as 
reivindicacións ideolóxicas ao plano lite-
rario; polo tanto a poeta demostra que 
a linguaxe ten unha enorme importancia 
como sistema de creación simbólica na 
sociedade contemporánea. O seu estilo 
caracterízase por unha sintaxe sincopa-
da, un certo automatismo e a constante 
referencia a mitos greco-latinos.

Maria Xesús Pato Díaz
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Actualiza a foto da portada

A rapaza que vedes na imaxe de arriba 
non é unha muller calquera. Cristy She-
dimar Tojo Velasco é unha desas persoas 
que viven co sorriso posto, doce, forte e 
loitadora.
¡A súa infancia estivo marcada pola bus-
ca, por parte da súa familia, dunha solu-
ción para a cegueira do seu ollo dereito. 
Busca que a trouxo a ela e aos seus avós 
a España, dende Venezuela. Esa porta 
non puido ser reaberta, pero dela xurdiu 
unha nova ventá. Un dos profesionais 
que a trataron, suxeriu o karate como 
vía de mellora da coordinación e da pro-
fundidade, aspectos que estaban a dar 
moitos problemas a Cristy. 
Sen se decatar, o karate converteuse en 
algo máis que nunha terapia, converteu-
se nun apoio vital. Tras moita loita, Cristy 
celebrou no 2019 dúas soadas vitorias, 
as medallas de ouro nos campionatos 
de España e de Europa de parakarate, 
sumándose ao amplo número de títulos 
que ten obtido. 
Actualmente, ademais de impartir aulas 
no seu propio clube, Avalon Kai, adica o 
seu tempo a outro importante labor, o 

activismo en prol da igualdade entre ho-
mes e mulleres. Aproveitando a súa co-
nexión co karate, Cristy imparte clases 
de autodefensa feminista, que desenvol-
ve xunto co colectivo Lésbicas Creando, 
e que constitúe unha maneira de empo-
deramento que non só busca defender-
se ante posibles agresións, senón tamén 
fomentar a conexión e a aceptación do 
propio corpo, a autoestima e a sororida-
de.
Cristy foi unha das mulleres visibilizadas 
nas aulas de educación Infantil do CEIP 
de Prácticas López Ferreiro de Santiago 
de Compostela. Visitou o centro e com-
partiu co alumnado a súa experiencia, 
achegándolles a importancia dos valores 
feministas e servindo de referente ás fu-
turas xeracións.

Cristy S. Tojo Velasco
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Cronoloxía Sobre min Amizades

Actualiza a foto da portada

Ernestina Otero naceu en Redondela en 
1890 e alí realizou os seus estudos pri-
marios, aínda que despois se traslada a 
Pontevedra para cursar, de 1904 a 1908, 
Maxisterio na Escola Normal e obter o 
grao de “Mestra superior”. 
Era unha muller que non se conformaba 
e decide desprazarse a Madrid, onde in-
gresa na Escuela de Estudios Superiores 
de Magisterio. Durante esta etapa rela-
ciónase con xente da Institución Libre de 
Enseñanza e asume as ideas progresistas 
que promoven na pedagoxía. Despois de 
rematar os seus estudos, accede en 1915 
á praza de Profesora de Pedagoxía da 
Escola Normal de Pontevedra, onde par-
ticipa activamente da súa vida cultural e 
social.
Coa chegada da II República ábrese un 
horizonte esperanzador para renovar o 
sistema educativo e Ernestina implíca-
se en moitas iniciativas e mesmo chega 
a dirixir durante un tempo a Escola de 
Maxisterio (Escola Normal). Tamén asu-
me a Presidencia do Consello Provincial 
de Primera Enseñanza. Nestas respon-
sabilidades transmite ao profesorado a 
formación que ela recibira na Institución 
Libre de Enseñanza e tamén fomentou 
o estudo e a investigación sobre a rea-

lidade galega. En febreiro de 1933 asina 
o manifesto en favor do Estatuto de Au-
tonomía de Galiza sendo ela, xunto con 
María Cruz Pérez, as dúas únicas mulle-
res.
Este período tan frutífero e esperan-
zador remata co levantamento militar 
de 1936, que chega con denuncias e 
persecucións contra ela e o seu círculo. 
Suspéndena de emprego e soldo e apa-
rece na primeira lista de depuración. En 
xuño de 1937 é separada da súa cátedra 
e debe volver a Redondela, onde vive 
impartindo clases particulares. As re-
presalias non desaparecen e parte dos 
cartos que gaña debe destinalos a pagar 
as multas que recibe. Non obstante, Er-
nestina sempre foi unha muller de con-
viccións firmes e sempre foi solidaria cos 
presos políticos e as súas familias.
Unha vez remata a guerra, revisan o seu 
expediente e volve ao seu posto, aínda 
que en Ourense e inhabilitada para car-
gos directivos. Ata 1951 non consegue 
volver a Pontevedra e, finalmente, o 13 
de febreiro de 1956 falece repentina-
mente en Redondela.

Ernestina Otero
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Naceu en Ourense o 13 de maio de 1914 
e morreu en Santiago de Compostela o 
6 de agosto de 2009. Foi matemática, 
profesora e a primeira astrónoma gale-
ga, alumna de Ramón María Aller. Prin-
cipalmente contribuíu á astronomía con 
traballos sobre ocultacións estelares 
pola Lúa, medidas de estrelas dobres e 
medidas astrométricas,  así coma coa de-
terminación de pasos por dous verticais, 
unha investigación que realizou mentres 
traballaba no Observatorio de Santiago.
Antes da Guerra Civil, obtivo as licencia-
turas de Química e de Farmacia na USC, 
conseguiu o título de Mestra Nacional 
e durante dous anos, estudou Ciencias 
Exactas, o que agora é a carreira de Ma-
temáticas. 
O golpe de estado e posterior Guerra 
Civil non só fixeron parar a actividade 
universitaria de Antonia, tamén tivo que 
sufrir a súa represión en forma de denun-
cia anónima pola súa ideoloxía política o 
que lle levou a ser apartada da docencia 
e condenada coa inhabilitación para o 
desempeño de cargos directivos e de 
confianza. Terminada a guerra, no ano 
1940 pediu unha revisión da súa causa, 
que derivou nunha cancelación da pena. 
Puido concluír a carreira de Matemáticas 

anos máis tarde na Facultade Central de 
Madrid, agora a Complutense.
No 1963 converteuse na primeira muller 
española que defendeu unha tese sobre 
a astronomía:  Observacións de pasos 
por dúas verticais. Esta foi a primeira 
tese lida na nova Sección de Matemáti-
cas e a primeira tese de Astronomía rea-
lizada por unha muller en España. É nese 
mesmo ano cando marchou a Madrid 
para converterse en catedrática de Ma-
temáticas na Escola de Maxisterio Santa 
María. Axiña se trasladou á Facultade 
de Matemáticas da Universidade Com-
plutense, onde deu clase de astronomía 
durante case unha vintena de anos, ao 
tempo que continuou impartindo clases 
de ensino secundario. 
A súa vida destaca, ademais , de polos 
seus logros académicos e laborais, por 
saber compaxinar a súa vida profesional 
coa estudantil, algo que debía facer por 
razón económicas, aínda que recibiu nu-
merosas becas que tamén a axudaron a 
alcanzar os seus obxectivos.

Antonia Ferrín Moreiras
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Cada 8 de marzo, como foi declarado 
pola Organización de Nacións Unidas no 
ano 1911, celébrase o día internacional da 
muller traballadora, co fin de recoñecer 
o gran traballo que realizan as mulleres 
na nosa sociedade.
Para coñecer como era antigamente a 
vida e situación das mulleres, e conme-
morar o 8 de marzo, o alumnado do IES 
do Milladoiro entrevistou a Flora Calviño 
Fernández, unha loitadora e unha das 
primeiras taxistas galegas.
Segundo afirmou na súa entrevista, 
antigamente as mulleres non tiñan as 
mesmas oportunidades de estudar que 
os homes, tendo que parar a temperá 
idade para axudar na casa ou no campo. 
Ademais o seu traballo nunca se valora-
ba como o dun home. Flora afirma que a 
vida laboral das mulleres da súa época, 
aproximadamente da década dos coren-
ta do século pasado, era moi dura xa que 
ademais de traballar tiñan que coidar da 
casa e dos fillos sen axuda de ninguén.
Antes, ver a unha muller traballando 
fóra da casa era algo estraño, sobre todo 
cando era un traballo típico de homes, 

como nos contou na entrevista “can-
do ía co taxi por Santiago a xente saía 
a fóra a mirar, xa que lles parecía raro 
ver a unha muller cun taxi”. En cambio 
non chocaba tanto o seu traballo ante-
rior como costureira. Ela tamén afirma 
que hoxe as cousas cambiaron bastante 
e que as mulleres, por sorte, xa o teñen 
todo máis fácil.
Como último punto da entrevista pre-
guntáronlle a Flora que lle parecía a ce-
lebración deste día, ao que respondeu 
“paréceme moi ben que por un día se 
recoñeza o enorme traballo que fan as 
mulleres, non só o profesional, senón 
tamén o traballo da casa”.

Flora Calviño Fernández
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Historia elaborada por Juan Calvo Iglesias  
alumno do IES do Milladoiro
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Cronoloxía Sobre min Amizades

Esta autora nace en 1947 nunha peque-
na aldea de Lalín, denominada Alén. Este 
topónimo quere dicir “máis alá”. Luz Pi-
chel é unha escritora galega de poesía, 
catedrática de Lingua e Literatura espa-
ñolas, e as súas obras están escritas tan-
to en castelán como en galego.
Dende o ano 1970 reside en Madrid, o 
que combina con pequenas estancias en 
Galicia. Durante os seus primeiros anos 
en Madrid céntrase na súa actividade 
como docente. Foi profesora nos Insti-
tutos de Educación Secundaria Herrera 
Oria, Vega do Jarama e Ágora (Alcoben-
das).
A súa primeira publicación foi “O paxa-
ro silencioso”, en 1990, unha colección 
de poemas que representarían a súa 
única obra durante máis de dez anos. 
Entre 2002 e 2009 combina o seu traba-
llo como profesora coa dirección, xunto 
con Guadalupe Grande, do Centro de Es-
tudos de Poesía, da Universidade Popu-
lar “José Hierro” de San Sebastián dos 
Reis.
En 2004, a actividade de escritora  volve 
á vangarda cando obtivo o prestixioso 
Premio Internacional de Poesía Juan 
Ramón Jiménez na súa vixésima cuarta 

edición,  coa súa obra “A marca dos co-
rros”. Ese mesmo ano, a Universidade 
Popular de San Sebastián de los Reyes 
reemite a súa primeira obra, ampliada 
con tres traballos inéditos (“Ángulo de 
néboa”, “Cartas da muller insomne” e 
“Falo con quen quero”) baixo o título “O 
paquete mudo e outros poemas”.
En 2006 gañou o XXVI Premio Esquío de 
poesía en galego. A obra premiada foi 
“Casa Pechada”. Esta foi súa primeira 
obra escrita en galego, a súa lingua ma-
terna. En 2013, publicouse unha reescri-
tura persoal deste traballo en castrapo, 
un idioma de fronteira e un contacto 
entre o castelán e o galego, co título de 
“Cativa en su lughar”.
As súas últimas obras publicadas  “Tra(n)
shumancias”, no ano 2015, e CO CO CO 
U, no ano 2017, escrito orixinariamente 
na variante do galego falado na aldea da 
autora, traducido ao navero (fala local 
de Las Navas del Marqués) por Ángela 
Segovia e publicada en bilingüe .

Luz Pichel
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Cronoloxía Sobre min Amizades

Nadia Naïr nada no ano 1959 en Tánxer, 
Marrocos, estudou no colexio Ibn Kha-
tib onde obtivo o Bacharelato en 1977, e 
despois viaxou a Europa para seguir for-
mándose. En 1982 licenciouse en Cien-
cias Económicas e obtivo o Diploma de 
Estudos Profundados en 1984 pola Uni-
versidade de Montpellier, en Francia.
Máis tarde, en decembro de 2003, obti-
vo o seu Diploma de Estudos Avanzados 
no Instituto Universitario de Estudos 
da Muller da Universidade de Valencia. 
Completou os seus estudos sobre Xé-
nero a distancia no Instituto de Estudos 
Internacionais e de Desenvolvemento 
de Xenebra, Suíza e tamén participou no 
Programa Internacional de Formación 
en Dereitos Humanos de Equitas (Mon-
tréal, Canada).
Actualmente reside en Tetuán onde 
traballa como profesora de Linguas e 
Comunicación na Universidade Abde-
lmalek Essaadi. Tamén foi membro da 
Comisión Rexional de Dereitos Humanos 
de Tánxer-Tetuán e desde o ano 1987 e 
como membro da Unión de Acción Fe-
minista (UAF), onde é responsable de 
proxectos e formacións relacionadas 
coa igualdade de xénero na Sección de 

Tetuán/ Martil (norte de Marrocos). 
A UAF é unha asociación de mulleres de 
Marrocos, fundada no ano 1987 que ten 
presenza en moitas provincias do país e 
que aposta por empoderar ás mulleres. 
Mesmo ten parlamentarias que desde a 
esfera pública traballan por mellorar as 
condicións de vida das mulleres dende 
as leis. Ten máis de 20 seccións e conta 
con 12 centros dedicados para atender 
ás vítimas de violencia de xénero e un 
centro de acollida. A súa principal mi-
sión é promover os dereitos humanos 
das mulleres nunha sociedade moderna 
e democrática, baseada na igualdade, a 
xustiza social e os dereitos humanos. 
Nadia Naïr, como experta en xénero e 
desenvolvemento, é autora de nume-
rosos artigos e destaca polo seu gran 
coñecemento sobre discriminación de 
xénero, dereitos das mulleres, dereitos 
humanos e trata de persoas. En colabo-
ración con Asemblea de Cooperación 
pola Paz, participou en numerosas xor-
nadas de incidencia, debates, talleres e 
formacións.

Nadia Naïr
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Cronoloxía Sobre min Amizades

Pamela O´Malley, educadora irlandesa 
que viviu a maior parte da súa vida en 
España, onde loitou contra a ditadura, 
cofundadora do sindicato Comisións Ob-
reiras e presidenta da ONGD Asemblea 
de Cooperación pola Paz.
Nada en Dublín, creceu en Limerick, a 
onde volvía cada verán, en 1954 traslá-
dase a España co seu marido, traballan-
do en diferentes centros de ensino de 
Madrid. É aquí onde enseguida tomou 
conciencia política e o seu compromiso 
levouna a afiliarse ao PCE, formando a 
primeira célula comunista nun centro 
educativo. Laura –o seu alias na clandes-
tinidade- repartiu os primeiros exem-
plares de Mundo Obrero e as follas de 
afiliación a CCOO, onde coa súa decisiva 
contribución á Alternativa pola Escola 
Pública (un documento de renovación 
da educación con raíces na Institución Li-
bre de Ensino e na II República e referen-
cia para a escola pública), participou na 
fundación das Comisións de Ensino. In-
queda e inconformista, Pamela repartía 
a Declaración dos Dereitos Humanos na 
cola de mestres que esperaban para co-
brar, participaba nas reunións clandesti-
nas de profesores que se celebraban en 

igrexas e instruía ás recluídas do cárcere 
de Ventas durante as súas estancias alí 
por defender a xustiza e a liberdade. 
Xa en democracia, nos anos 90 abando-
na a militancia partidaria e o seu compro-
miso lévaa á Asemblea de Cooperación 
pola Paz (ACPP) onde, unha vez máis, 
desprega os seus acenos de identidade 
na loita por un mundo máis xusto, libre 
e equitativo, e desde onde continuou 
combatendo as políticas de desigualda-
de e de exclusión social no noso país. En 
ACPP desenvolve proxectos innovado-
res no ámbito educativo aínda vixentes, 
proxectos para a integración escolar e 
social do alumnado inmigrante, de edu-
cación en valores e, especialmente, de 
educación para a Paz no empeño de for-
mar na infancia a unha cidadanía cons-
ciente, que pense por si mesma e rexeite 
os prexuízos e a violencia. 
Morreu repentinamente en 2006 e na 
súa despedida, entre moitas outras unha 
voz resumiu nunha frase a súa persoa e a 
súa vida: “Pamela foi unha desas fermo-
sas mulleres que soñaron, e soñan, coa 
construción do mundo”.

Pamela O´Malley
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TAMÉN CHE PODE INTERESAR...
CENTROS DE INFORMACIÓN  

Á MULLER (CIM)

CIM de Ames
Rúa de Abaixo nº 10 · Milladoiro · 15890 Ames
T.   981535941
F.   981525348
M. cim@concellodeames.org

CIM de Pontevedra
Praza de José Martí, s/n 3º andar · 36002 Pontevedra
T.  986 864 825
M. igualdade@concellopontevedra.es

CIM de Santiago de Compostela
Rúa Isaac Díaz Pardo, 2· 15705 Santiago de Compostela
T.   981 542 465
M. cim@santiagodecompostela.gal

CIM de Lalín
Praza de Galicia nº1 · 36500 Lalín
T.   986 787 060
M. cim@lalin.gal



SERVIZO QUÉROTE +

  

CONTIGO, ESTEAS ONDE ESTEAS
GRATUÍTO - ANÓNIMO - CONFIDENCIAL 
Centro de Información e Asesoramento para a Mocidade

647 018 752 querotemais.videochamada@querotemais @querotemais querote_mais

Quérote+

INFORMACIÓN E
ASESORAMENTO

REALIZACIÓN
DE PROBAS

PARTICIPACIÓN  DISPENSACIÓN

·Test de embarazo
·Proba rápida do
VIH en fluído oral

·Sexualidade
·Anticoncepción e ITS

·Estima corporal
·Habilidades persoais

E moito máis!

·Mocidade
·Familias

·Profesionais
·Colectivos
específicos

FORMACIÓN

·Campañas de
sensibilización social 

e comunitaria

·Preservativos 
masculinos, 
femininos e 
bandas de 

látex

CONTACTA CONNOSCO

981 223 913 881 997 613 988 231 470

A Coruña  ·  Santiago  ·  Vigo  ·  Lugo  ·  Ourense
986 095 977 982 241 732 D
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