


O vindeiro sábado 20 de Novembro celebra se os premios da Deputación de Pontevedra,
ós que presentamos nada máis e nada menos que dous proxectos. 

O clube de Incomodxs e Rebeldes do
instituto, presentouse na categoría de
Educación en Valores. Como xa
sabedes é un recuncho do instituto
no que se traballa na igualdade e na
diversidade, na reivindicación dos
nosos dereitos como persoas (xa lle
faremos algunha entrevista para que
nos contén en que andarán metidos
este ano…). Estas rapazas e rapaces,
fixeron un video en conmemoración
do 25N - Día contra a Violencia
Machista -, ó grito de “Estou farto
de”, facendo incapé nas trabas que os
roles de xénero nos producen no día
a día, tanto a homes como a mulleres.

Por outro lado, o seminário de música presentou
a peza feita nos obradoiros de producción,

impartidos polo produtor Iago Lorenzo (que en
calquer momento faisenos internasional así que
tivemos que aproveitar a ocasión). “Miss Each

Other Before We Need”, tema de Ainhoa
Mosquera, composto dende a letra ata a melodía
por ela, e que conta con aportacións musicais de
alumnas como Itziar Jiménez (batería) ou Iker
Casas (guitarra) foi o tema presentado (que por

certo, xa o podedes volver a escoitar cando
queirades que volve a estar público nas

plataformas ;);))
 





“Amor con fianza”, este novo reality presentado por Monica
Naranjo, a presentadora da
primeira edición da “Isla de las tentaciones”, conta con moitas
similitudes con este famosísimo
programa de Telecinco. Consiste en que cinco parellas entran
en dúas vilas separados, e son
sometidos ao “Eye detector” que é un detector de mentiras.
Así, saen á luz segredos entre as
parellas e resólvense moitas dudas. Á vez, mentres uns
disfrutan nunha villa sen parellas pero
con tentacións, os outros os observan a cambio de descontar
diñeiro do premio, e viceversa.
Cantas máis mentiras menos diñeiro, e por cada verdade o
premio aumenta. Por outro lado, se estades con ganas de maratón, outro

reality parecido é “Jugando con fuego”.
Neste programa unha serie de solteros entran nunha
casa sen coñecer as normas do reality
creendo que o único que teñen que facer é estar de
festa e ligar. Sen embargo, alí entéranse de
que o obxetivo do programa é estrechar lazos
sentimentais entre eles, PERO está prohibido
calquer tipo de toqueteo “cariñoso” entre eles, e por
cada incidencia restaráselle diñeiro do
premio. Algúns respetarán as normas e outros pasarán
delas por completo...



Non podían non aparecer aquí os atracadores máis queridos de España, pois temos que recordar
que o 3 de Decembro estrénase a segunda parte da quinta temporada da nosa querida “La casa
de papel”, pois a menos que vivas nunha cova polo menos a coñecerás e se non a viches todavía,
non sei a que esperas. Despois da BOMBA (nunca mellor dito :/) que foi a primeira entrega da quinta
temporada, que podo asegurar que nos deixou a todos en shock, segundo o adelanto desta
despedida, podemos asegurar que romperannos todavía máis o corazón e serán sen dúbida os
capítulos máis intensos. Parece que se despiden por todo o alto. Teremos que esperar uns días
para descubrir cal será o desenlace dos nosos ladróns favoritos.



Como non podía ser menos entrando á mellor época do ano, o nadal, é
necesario

recomendar algunhas películas para entrar no mood e olvidarnos dos
exámenes por un

momento.

Non pode faltar aquí a icónica película,
protagonizada por Vanessa Hudgens, de
”Cambio de
princesa”, unha película clásica da navidade. Pois
igual que o ano pasado sacaron a segunda
entrega, este novembro atrevéronse coa terceira,
pois son perfectas para unha tarde de maratón
navideño.

“Amor de calendario” é unha película que trata sobre
dous descoñecidos que están fartos de
pasar as festas solteiros e aguantar todas as preguntas
incómodas típicas da familia e chegan ao
acordo de finxir ser parella únicamente nas celebracións,
dunha maneira platónica, ata que todo
se torce. Ainda que moitos non sexades fans das
películas románticas coma min, esta é diferente
xa que non é a típica ñoña e empalagosa, senón que ten
o seu toque gracioso que lle da spice.

Por último, “Fiesta de empresa”, a miña favorita. Trata sobre
Clay, dono dunha empresa que a
súa irmá quere pechar, porque é unha ruina. Clay para evitar
que iso ocorra decide organizar
unha festa de navidad da empresa para recaudar fondos, pero
esta festa sáese das súas mans e
convértese nun desmadre, unha especie de Project X navideño
de adultos. É unha comedia que
cumple moi ben coa súa función.



Os días 20 e 21 de outubro, os alumnos de 4ºESO e 1º e 2º de Bacharelato
visitaron a feira de Edugal. Edugal é una iniciativa que ten como obxectivo

facer que non estemos tan perdidos en canto ó noso futuro estudiantil,
cousa que é moi difícil xa que todos temos crisis existenciais nas que

pensamos que vamos a acabar sendo ninis.

A feira contaba con psostos informativos de diferentes universidades,
carreiras, ciclos e escolas formativas de moitas localidades diferentes.
Ademais, por ir a preguntar información ou participar en diferentes

actividades relacionadas cos postos, a maioría tiñan regalos e
merchandising para todo o mundo. Se isto era unha estratexia para

atraer á xente definitivamente conseguíronno. Incluso só achegándote
para conseguilos dábaste conta de que tiñan cousas moi interesantes

que contar
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Se estás estudando, rematarás con éxito os teus estudos e sentiraste máis
realizado.Se, en cambio, non estudas, terás moitas ganas de abandonar o teu
traballo. Seguramente polas presións que sufriches durante este ano. Ten en

conta que antes de tomar calquera decisión, debes calmarte e pensar realmente
sobre o que é mellor para ti. Posiblemente, boas oportunidades de traballo  do

teu interese poden aparecer no teu camiño.
 

Vivirás un conflito interno, pero non deixarás de conseguir os
teus obxectivos. Antes de nada hai que estar moi tranquilo,

haberá que darlle a cada actividade o lugar e o tempo
necesarios. Se tes a oportunidade dunha viaxe, debes

aproveitala, axudarache a afastarte un pouco da túa vida
diaria. Tamén descubrirás os límites entre a obriga e o pracer.

 
Despois deste ano turbulento, poderás gozar de agradables momentos de paz e

tranquilidade en compañía dos teus amigos e das persoas que máis queres. É posible
que ás veces, sintas que unha certa inquietude interior te invade, se cadra, cunha

tristura, difícil de explicar. Pero non te preocupes demasiado, xa que posiblemente está
motivado por tempos vividos anteriormente, difíciles, marcados por conflitos e

tensións.
Unha gran oportunidade para dar e recibir cariño ou formar grandes
alianzas ao tempo que actualizas todas as túas relacións, pero sobre
todo as de parella. Pensa que un tema a ter en conta neste mes de

decembro serán os enfoques da túa vida de relación en xeral, terás a
oportunidade de reflexionar sobre todo o que fixeches durante o ano,

sobre todo nas relacións sociais e familiares.
Sabemos que durante o ano non tiveches nada fácil, durante este mes

estarás privilexiado polas estrelas, xa que é o último mes do ano. Se sabes
utilizar a túa gran capacidade de traballo, organización e orde, poderás
resolver problemas laborais e resolver problemas. Por outra banda, as
festas moi especiais deste mes faranche sentir moi ben, permitíndoche

coñecer xente nova coa que te sentirás xenial.
Durante o período deste mes favorecerase moito a túa vida emocional, así
como a túa autoestima, o que te fará sentir moi ben. Neste mes con máis
tranquilidade e optimismo verás como as dificultades darán paso para ter

máis comunicación coas túas persoas máis queridas, coa túa parella e
desenvolvemento profesional no teu traballo.

Será moi importante que concentres a túa mente e teñas todas as túas ideas claras. Terás
unha gran oportunidade de aprender algo novo, ademais de descubrir lugares ou

intereses. Procura non arriscar a tomar decisións, discutir ou ter perdas que poidan
ocuparte o teu tempo. Estará nas túas mans que os membros da túa familia estean
cómodos e se sintan convivindo con tranquilidade, sobre todo nos momentos máis

importantes destas festas. Terás a oportunidade de arranxar malentendidos e neutralizar
todas as malas enerxías que poidan xurdir. Nas últimas datas do mes comezará un tempo que se prolongará

durante o que resta do ano que vén, o que te dará unha enerxía
especial para a túa expansión en todos os sentidos. As túas ideas e

a túa forma de comunicarte poden ter un valor moi especial.

Liberar a ira, os sentimentos escuros ou pesados   de carga, facilitarase
arredor do día 26 do mes, é a enerxía que necesitabas para pasar páxina

no teu corazón, para traballar na túa aceptación. É a época do ano na que
te sentes preparado para levar as cousas dun lugar novo, aquel que che

permite comprender e descubrir leccións ocultas.  Ata o día 21, Venus permanecerá en Capricornio, o que te permitirá ter
encontros agradables, reencontros emocionais e reconciliacións apaixonadas.

O mes será moi importante para saldos e novos plans. Se fas un repaso de
todo o acontecido neste ano que remata, procura non ser demasiado crítico

contigo, por todo o que non puideches conseguir e intenta ver o lado positivo
das cousas, sorprenderache todo o que se fixo.Durante este mes de decembro combinarás xornadas de

intensa vida social, así como outras de silencio e reflexión.
O teu carácter extrovertido farase patente sobre todo na

primeira quincena do mes, pensa que nesta etapa destacará
o teu nivel de comunicación e a capacidade de
relacionarte, chegando a unha vida social plena.

Seguirás recibindo unha gran satisfacción en todo o que teña que ver con temas sociais, no
que serás recoñecido como te mereces. Vivirás positivamente o que che impulsará a seguir

adiante e a esforzarte por conseguir os teus desexos máis preciosos, polo que será importante
centrar a túa mente e centrarte en todo o que realmente che importa. Bo tempo para facer

unha nova planificación para o teu futuro.


