
Día da Paz Almorzos saudables 
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Música no cole Actividades biblioteca 

Día da árbore 

Nadal 

Concerto da Banda Cociña de contos 

Palabras molladas 

Certame de haikus 

Actividades de infantil  

   

Contacontos 

Facendo pan cun papá panadeiro 

A muller da miña vida 

Obradoiro animación á lectura 

Gústanos ler 
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Educación Infantil  3 anos A   
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Dª Marisol Bravos  

López 

 Mestra  de 2ºA, cos 

seus alumnus 

Xubílase una gran 
profesional  e 
compañeira 

—— 

Un ciclo escolar 
que termina, unha 
páxina que chega 
ao seu fin; un 
banzo máis que 
subir.  A oportu-
nidade comeza de 
novo; non é o fin, 
só é o inicio do 
teu porvir.                                                                                             

Maricela Salazar 

Mier  



  Podo afirmar que “ninguén sabe do que é capaz ata que o intenta”. Aos tres anos tiven a polio,  
deixoume graves secuelas e teño que camiñar con dous bastóns. Chegou a vacina catro meses despois, 
para min demasiado tarde. Ensináronme meus pais a ler e escribir porque a mestra non me admitía na 
escola de boa gana; de seguro que por temor a que me pasara algo. Só fun uns días en tres cursos. Por 
iso pode resultar curioso que termine como mestra cando tiña case todos os boletos en contra.Procedo 
dunha familia humilde que, contra todo prognóstico e sen apoio, considerou que na aldea non tiña posi-
bilidades. Así empezo a estudar na cidade facendo ingreso no antigo Divino Maestro, o bacharelato e 
Cou no Instituto Feminino e Maxisterio na Escola de Maxisterio. Naqueles tempos para poder exercer 
había que presentar un certificado de non “padecer” defecto físico. Déronseme ben os estudos e rematei 
a carreira con acceso directo sen necesidade de facer a oposición. Comento este detalle porque pode se-
mellar que son unha “infiltrada”. No certificado non se ocultaba a miña situación, pero tampouco se 

detallaba.  

 Foi así como empecei a traballar na Escola Unitaria de Fonteita (Corgo) durante dous cursos 
(78-80) e na Escola Unitaria de Román (Vilalba) outro curso (80-81). Novo destino en Bretoña 
(Pastoriza) onde estiven pouco tempo porque, como responsable da Asociación Auxilia, loitaba polas 
persoas que non tiveran as miñas oportunidades. Nese momento, púxose en marcha unha Aula de Nive-
lación Cultural no Centro Base do Inserso e, desde a Delegación de Educación, pediron a miña incorpo-
ración a esa experiencia piloto (81-84). O antigo Menéndez Pelayo matriculou algúns dos alumnos pa-
ra que tivesen expediente oficial. Así comezou en Lugo a escolarización das persoas con diversidade 

funcional.  

 Chegou o primeiro destino definitivo e incorporeime ao Colexio de Alfoz once anos (84-95). Os 
alumnos da Aula de Nivelación Cultural pasaron ao colexio Illa Verde que reunía mellores condicións 
de accesibilidade. De Alfoz ao CEIP Veleiro Docampo (Castro Ribeiras de Lea) dezaseis anos (95-11), 
cun paréntese no curso 09-10 que estiven no Centro de Formación de Adultos, EPAPU de Albeiros. 

Solicitei varias veces este colexio por dispor de ascensor e aquí levo 4 cursos (11-15).  

 Cando se estaba construíndo o centro reivindiquei en varias xuntanzas que non levara barreiras 
arquitectónicas. Lonxe estaba de imaxinar que remataría aquí a miña vida laboral. Vaia o meu agrade-
cemento a toda a comunidade educativa (nenos, compañeiros, pais…) pola súa acollida e as miñas des-

culpas polos erros.   

Remato cunha cita de Louis Pasteur: “No les evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, 

enseñadles más bien a superarlas”.  Ata sempre e graciñas.  

          Marisol Bravos 
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“37 ANOS  ARREDOR  DA ESCOLA” 
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Educación Infantil  3 anos  B 
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Educación Infantil  4 anos A 
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Seccións  bilingües  do Menéndez 
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Terceiro Ciclo de Primaria    6ºB 
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Educación Infantil  4 anos B 
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Educación Infantil  5 anos A  e B 
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Terceiro Ciclo de Primaria    6ºA 



Terceiro Ciclo de Primaria    5º A e B 
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Educación Infantil  5 anos  A e B 
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Primeiro Ciclo de Primaria    1ºA 
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Terceiro Ciclo de Primaria    5º A e B 
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Terceiro Ciclo de Primaria    5º A e B 
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Primeiro Ciclo de Primaria    1ºB 
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Primeiro Ciclo de Primaria    2ºA 
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Segundo Ciclo de Primaria  4ºB 
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Segundo Ciclo de Primaria   4ºA 

Traballos participativos, traballos colectivos 

1ºB 
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Primeiro Ciclo de Primaria    2ºB 
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Segundo Ciclo de Primaria    3ºA 
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Segundo Ciclo de Primaria    3ºB 


