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A Universidade da Coruña, institución pública comprometida coa sociedade, nesta ocasión 
especialmente coas persoas máis novas, convocou o I Concurso Humanísimos coa 
finalidade de abrirlle as súas portas ao alumnado de ESO e Bacharelato dos centros galegos 
e permitindo a dinamización das titulacións que se imparten.

Ofrecerlle esta oportunidade á mocidade para presentar traballos que fomenten a súa 
creatividade, iniciándose en novas ramas de coñecemento, é un mecanismo axeitado para 
proporcionarlles outras experiencias e explorar novas habilidades.

Unha sociedade culta e letrada é a mellor aposta da formación académica e por iso resulta 
tan conveniente entregar as ferramentas axeitadas para incentivar a lectura e a escritura, tan 
adiadas no presente.

A rama de Humanidades tradicionalmente orientábase aos coñecementos relativos á Lingua, 
mais foi evolucionando a novas formacións coma a fotografía. As tres categorías que se 
mostran neste libriño -Microrrelatos, Monólogos e Fotografía- conxugan perfectamente 
as diferentes vertentes desta rama debido a que engloban o conxunto de elementos que 
modelan a cultura da poboación humana.

Araceli Torres Miño
Vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social



O Campus Industrial nace coa vocación de pór en valor e promover as titulacións que se 
imparten en todas e cada unha das escolas e facultades que integran o Campus de Ferrol. 
Ampliar e modernizar a oferta de graos e mestrados é tamén tarefa do Campus Industrial. A 
Universidade da Coruña debe avanzar xunto coa sociedade e responder ás súas necesidades 
formativas máis inmediatas. O Grao en Xestión Industrial da Moda, o Mestrado en Deseño, 
Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos e o Mestrado en Enxeñaría en Deseño 
Industrial son bo exemplo disto. 

A aposta pola formación humanística é tamén unha máxima para o Campus Industrial. O I 
Concurso Humanísimos -Microrrelatos, Fotografía de Bibliotecas e Monólogos- permitiu que 
os alumnos e alumnas de ESO e Bacharelato de toda Galicia se achegasen ás humanidades 
mellorando a súa creatividade e innovación, algo que de seguro será beneficioso para o seu 
desenvolvemento persoal. 

Grazas por ofrecernos outra visión da universidade. 

Ginés Nicolás Costa
Director do Campus Industrial 
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O xurado do I Concurso Humanísimos de Microrrelatos do Campus 
Industrial de Ferrol acordou premiar na categoría de Bacharelato a Alicia 
López Videla, do IES Virxe do Mar de Noia, polo traballo “Marte”.

A súa forma concisa de expresión e a presenza da elipse fi nal foron os 
criterios nos que se baseou a decisión. O relato premiado trata, a xuízo do 
xurado, un tema clásico como é a emigración desde unha visión novidosa 
e futurista. Na mesma categoría resultou fi nalista Marta Nogueira Blanco, 
do Colexio Miralba-Jesuitinas de Vigo, polo microrrelato titulado “Cambios”.

Na categoría da ESO o premio foi para Carmen González Fernández, do 
IES Fraga do Eume, de Pontedeume, por “Un tren, o primeiro de moitos”. 
Valoráronse especialmente a concisión que se lle supón ao microrrelato así 
como a presenza de elipse fi nal e a súa calidade literaria.

O xurado estivo presidido pola vicerreitora do Campus de Ferrol e 
Responsabilidade Social, Araceli Torres; e formado polo director do 
Campus Industrial, Ginés Nicolás, o escritor Antonio Manuel Fraga 
-premio Merlín de Literatura Infantil 2013, premio Antón Risco de Literatura 
Fantástica 2016 e Premio da Crítica Galicia de Creación Literaria 2017, entre 
outros-, a profesora e escritora Ánxela Loureiro -fi nalista do premio Merlín 
en dúas ocasións, premio Lecturas Galix 2005 e premio literario Frey Martín 
Sarmiento 2005- a decana da Facultade de Humanidades, Manuela Santos, 
e a xefa de Comunicación da UDC, María Ares, como secretaria.
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MARTE

N
o meu primeiro día na universidade xa me gañara a 
confianza dalgúns compañeiros. Co tempo chegamos a 
ser moi amigos. Todos nós eramos grandes soñadores 
con ansias de triunfar na vida. Así e todo, non 
pensabamos na falla de traballo que había no país. No 
último ano, iso era realmente preocupante. Buscamos 

máis alá dos montes, das serras; chegamos aos recunchos máis pequenos, 
anhelosos e cunha morriña cada vez máis grande atravesamos os mares, 
alén das terras onde viviran os nosos avós. Foi máis complicado que a 
carreira mesma. Ao licenciarnos, foi unha mágoa ter que emigrar sendo tan 
mozos. O peor é que nunca te acostumas de todo. A miúdo, gústame mirar 
ao ceo, ver a Terra e pensar que volverei.

PREMIO BACHARELATO
Alicia López Videla

IES Virxe do Mar (Noia)
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CAMBIOS

N
o meu primeiro día na universidade choveu. Non era 
esa chuvia que ten cheiro a terra húmida e invernos 
intermitentes, nin esa outra que fai que a túa nai prefira 
chegar tarde á escola que botarse á estrada. Tampouco 
esa que, mesmo antes de caer, o tingue todo de verde 
ou da que se asegura de empaparte ben para que teñas 

claro que vai estar contigo un par de semanas. Nin sequera esa que se 
esconde nos desniveis da calzada, esperando para dar a benvida ao primeiro 
par de zapatos acabados de estrear.

Non se asemellaba a ningunha das chuvias que me encantaría padecer e 
deixeime afogar no infinitamente descoñecido de cada gota.

Supoño que o que quero dicir é que, no meu primeiro día na universidade, 
botaba de menos moitas cousas. Pero preciso un parágrafo enteiro de 
metáforas sobre a chuvia para atreverme a recoñecelo.

Eu, que reivindicara a miña independencia sentimental desde os once anos, 
preguntábame cando o meu capricho se convertera en realidade. Forceime a 
sorrir, convencida de que calquera outra cousa estaba prohibida e, coa dose 
obrigatoria de finxido entusiasmo, comecei a subir as escaleiras. Cada vez 
máis preto e cada vez máis lonxe.

Detrás as miñas inseguridades, as decisións que, a pesar de saber 
equivocadas, me enchían de orgullo pola súa autonomía, a comodidade 
dunha contorna feita a medida, a miña infancia, os risos, as bágoas, as 
veces que pedín perdón e as que rexeitei facelo, as persoas que subestimei 
e tamén as que idealicei sen permiso, os éxitos e os fracasos e todo o que 
eu cría que me facía quen era.

Diante, un gravado na fachada: “Facultade de Tradución e Interpretación”.

FINALISTA BACHARELATO
Marta Nogueira Blanco

Colexio Miralba-Jesuitinas (Vigo)
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AGORA OU NUNCA

N
o meu primeiro día de universidade non poderei dar dous 
pasos sen decatarme de que xa todo é distinto. O aire, a 
luz, as sombras… Todo terá cambiado. Sei que non será 
igual que onte nin igual que mañá. Nese novo momento 
o novo ciclo comeza, o reloxo de area de Cronos está 
dado a volta, a area cae indicando que o tempo non 

espera por min, é agora ou nunca. Dá medo o cambio, pero non morrerei 
afogada baixo esa area, hoxe non.

SELECCIONADO BACHARELATO
María Angélica Álvarez Estévez

IES do Sar (Santiago de Compostela)
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FINAL FELIZ OU CATASTRÓFICO?

N
o meu primeiro día de universidade...”, iso era o que 
estaba escrito naquel anaco de papel engurrado 
que atopara no fondo do estoxo. Xa me lembro: era 
un anaquiño do cartel dun concurso que había uns 
anos a Universidade da Coruña propuxera para os 
alumnos galegos, que me coincidira co primeiro curso 

de bacharelato. Pero hoxe... aí estaba, diante do exame final de Química, 
procurando un flotador que me salvase do océano de ecuacións no que me 
atopaba. 

Recordo que os primeiros días, cando decidín facer o microrrelato, quixen 
informarme acerca do que outras persoas, maiores ca min, experimentaran 
no seu primeiro día, xa que eu non podía achegar unha visión real del; podía 
imaxinalo, pero entusiasmábame máis a idea de apoiar o meu relato nunha 
óptica máis ou menos realista.

Comecei a preguntar (aos meus pais e avós, aos seus compañeiros de 
traballo) e aínda que non foi tarefa sinxela, agora decátome de que o que me 
contaban non se asemella moito ao que actualmente se vive. Noutro tempo 
estas institucións eran máis frías, escuras, nelas os mestres eran pouco 
accesibles... Pero fixémonos hoxe: estudar nunha delas é como un segundo 
instituto, hai máis liberdade entre os estudantes, pódese falar cos profesores 
e, en xeral, respírase un ambiente de paz, aínda que con moito afogo!

Pois si, acabo de percorrer unha das lembranzas que se sumaron a aquel 
curso escolar, mentres que o quinto problema de química, sobre o estudo da 
desorde molecular do sistema, segue sen resolverse. Serenidade, rapaz, e 
mente positiva! A entropía dun sistema non sempre ten que ser positiva, hai 
intres nos que, nun sistema cerrado, non illado, a entropía pode ser negativa. 
Así que, se o intentas, vas demostrarte a ti mesmo que non todo é como un 
quixera que fose, pero tes que intentalo.

SELECCIONADO BACHARELATO
Beatriz Crespo Viruleg

Colexio Miralba-Jesuitinas (Vigo)
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ESPERANZAS DE ONTE

O 
meu primeiro día na universidade, iso é o que me vén á 
testa cando me andan a preguntar como foi que rematei 
traballando como docente neste centro. Lembro con 
total claridade o respecto e o medo que sentía cando 
atravesaba a entrada daquelas impoñentes portas, os 
longos e luminosos corredores que separaban unhas 

aulas das outras, onde reinaba o silencio, quebrantado, rara vez, polo son 
das pisadas ou dalgún alumno falando. Daquela, entrar nunha universidade 
non era tan doado como agora. Antes, as universidades eran a casa do 
saber, un lugar destinado para os mellores estudantes, onde o traballo 
duro era o único que valía para ter unha carreira con renome. Lembro a 
rectitude, a tensión e o respecto que amosaba a derradeira mirada do reitor 
na inauguración do novo curso e as veces que tiven que falar co decano da 
Facultade de Filoloxía.

Ser universitario era todo un logro, ademais de ser sinónimo de grande 
orgullo lograr rematar o curso e conseguir o que se quería. Nesas grandes 
aulas con compañeiros tomando apuntamentos sen parar, sentados en 
fileiras, separados uns doutros, e o profesor en fronte explicando e enchendo 
un enorme taboleiro. A xente quería saber, e non foi ata que coñecín a 
profesora de Literatura que me dei de conta daquilo que realmente quería. 
Aquela moza amaba o que facía, as súas clases foron as mellores que 
tivera nunca e namoreime daquela profesión. Eu o que realmente quería era 
regalar coñecementos e foi así como comecei.

Tras o transcurso dos anos a cousa cambiou, xa non se tiñan aqueles 
prexuízos das universidades, o cine fixéralles moito mal a estas, pois 
agora a xente xa non respecta nada. Dáme mágoa, xa non se ama o saber. 
Desapareceu a ilusión dos meus ollos e aquelas persoas que realmente 
querían aprender, aquelas, non volverán.

SELECCIONADO BACHARELATO
Yerai Orts Covelo

Colexio Miralba-Jesuitinas (Vigo)
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UN TREN, O PRIMEIRO DE MOITOS

N
o meu primeiro día na universidade serei unha tola. 
Unha desequilibrada que collerá un tren, que se subirá 
ao teito dos vagóns, que sentirá a maquinaria tremendo 
baixo os seus pés mentres recorda a seguridade inmóbil 
da plataforma. Terei que aferrarme con forza para non 
saírme nas curvas. Deberei ter forza para izarme cando 

unha sacudida ou un mal apoio estean a punto de tirarme. Sei que serei unha 
tola con medo. 

Co paso da viaxe aprenderei os trucos para non ser arrastrada polos 
cambios de raís. Aceptarei a chuvia como algo inevitable e pasaxeiro. Non 
me lembrarei do que se sente ao estar esperando na estación. Tereime 
convertido nunha tola paciente. 

Cara ao final, cando xa poida sentir preto de min o meu destino, erguereime 
sobre ambos os pés e correrei, saltando de vagón en vagón, ata chegar á 
máquina. Trabarei o vento que queira frear o seu paso, e o meu, que para 
entón serán un. Aproveitarei as curvas para gañar velocidade e saltar sobre 
os obstáculos sempre alerta, sempre cara a adiante. E cando chova rirei, 
botarei a gargallada da demente que sabe que ten a vitoria ao alcance da 
man. 

Baixar na estación será ese golpe de realidade que teñen todas as viaxes 
que de repente rematan, unha calma súbita que non se acompasa aos latidos 
do corazón, que aínda queren correr, e que farán que cruce ás présas a 
plataforma para chegar a tempo de subir ao teito do seguinte tren, sen saber 
se poderei aguantar o que me lancen as vías, descoñecendo se a próxima 
estación recibirá a locomotora con ou sen min. Pero, que máis dá? Estarei 
tola, pero ata os tolos saben que se te detés, todo o demais camiñará sen ti. 

PREMIO ESO
Carmen González Fernández

IES Fraga do Eume (Pontedeume)
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NUN EFÉMERO INSTANTE

N
o meu primeiro día na universidade debo coidar as 
primeiras impresións”, repetíame e repetíame no coche 
de camiño a aquel edificio que se escondía na cidade. 
Toda a miña vida esperara ese momento, ese efémero 
instante no que cambia todo. Empezas desde cero, 
aprendes as cousas que máis che gustan, escolles os 

amigos que terás para o resto da túa vida… Podería estar semanas falando 
de todo isto. Mais para min o máis importante era a primeira impresión, que, 
como di o refrán, é a que conta. Nese efémero instante pode pasar de todo 
e, por pequeno que sexa o detalle, pode cambiar toda a túa experiencia.

Desde cativa imaxinaba todas as posibilidades da miña carreira universitaria. 
Sería o centro de todas as miradas? Obtería as mellores notas do curso? 
Levaríame ben cos profesores? Todo é posible, todo cambia, nese efémero 
instante.

Mireime no espello retrovisor, coloquei ben o cabelo, e dediqueille un sorriso 
ao meu irmán, que ía conducindo. A súa pel morena xuntábase cos seus 
lentes de cor negra. Decateime de que os seus ollos estaban cravados 
na estrada. Desprendía un aroma de ataraxia, paz, imperturbabilidade e 
descanso. Con agarimo collía o volante e de cando en cando movía os dedos 
ao ritmo da música da radio. Tamén…

BOOM!

Que foi iso? Que é ese son? Todo o que lle acabara de ver ao meu irmán 
desaparecera. Observoume con preocupación. Freou e desabrochou o meu 
cinto, despois o seu con rapidez e axilidade.

BOOM!

Soou máis preto, máis forte… Saímos do coche aterrorizados e 
desconcertados. Que é iso negro que cae dun avión? Que...?

BOOM!

E todo rematou, de súpeto, sen esperalo. Xamais vou poder ir á universidade, 
todo porque así o decidiu ela, a guerra, naquel momento sempiterno que 
tamén é efémero.

SELECCIONADO ESO
Sabela Rodríguez Vázquez

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha (A Coruña)
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MEMORIAS DUNHA CIRURXIÁ

N
o meu primeiro día na universidade sentinme, por uns 
segundos, a persoa máis feliz do mundo. En canto 
puxen un pé na facultade para estudar Filoloxía Galego-
Portuguesa, invadiume unha tremenda sensación de 
plenitude. Sabía que ese era o meu sitio, o lugar ao que 
pertencía. Imaxinei os catro anos que me agardaban 

estudando nese inmenso edificio, perdida entre letras, explorando as 
entrañas da lingua, descubrindo paso a paso como foi a súa evolución desde 
idioma do pobo ata dialecto impuro, para despois rexurdir digna e orgullosa, 
xa como lingua recoñecida. Catro anos que compartiría con Rosalía, Curros, 
Pondal, Castelao... E máis adiante? Podería facer un mestrado, opositar e 
dedicarme á docencia. E por que non apuntar máis alto? Quen sabe?, se 
cadra incluso podería facer un doutoramento...

Canta fantasía concibín neses segundos. Pero saín das miñas breves 
(porén, intensas) cavilacións, dei a volta e crucei polo paso de peóns. Entrei 
no edificio que se achaba xusto ao outro lado da rúa, maldicindo polo baixo a 
ambición de aparentar dos meus pais e o condenado prestixio das ciencias.

SELECCIONADO ESO
Noela Sanjurjo Carballeira

IES Antonio Fraguas (Santiago de Compostela)
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NOVA OPORTUNIDADE

N
o meu primeiro día na universidade, comezarei a miña 
nova vida. Completamente desde o inicio. Distinta 
cidade, distintos amigos, distinta casa, distinta persoa. 
Non sei se o que tiven ata agora podería considerarse 
unha vida normal. Eu nunca entendín as persoas, nin 
as persoas me entenderon a min. A sociedade constituía 

unha formación perfecta, na que un elemento distorsionante coma min non 
encaixaba.

Por iso agora, tras mudarme de cidade, serei unha persoa nova. Unha 
persoa mellor, que sexa igual ca o resto da xente, coa que queiran estar e á 
que poidan escoitar e entender.

Decidín hai bastante tempo que quería estudar Psicoloxía. Así sabería como 
pensan as persoas, e comprendería un pouco mellor o funcionamento da 
sociedade. Estaba decidido a atopar o motivo da miña triste infancia, e 
atopar o meu lugar dentro do mundo.

SELECCIONADO ESO
Erea Sanjurjo Carballeira

IES Antonio Fraguas (Santiago de Compostela)
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RELATO DE SENSACIÓNS

N
o meu primero día na universidade vexo unha nova 
estrada, un desvío cara ao descoñecido, o que antes 
estaba lonxe nuns días xa está rozándome os pés, e 
é tan grande o sinal que non o podo ignorar, é unha 
decisión de aquí e de agora, e só cun pequeno xiro de 
volante toda a maquinaria comezará a funcionar.

Vale a pena arriscar? Consulta rápida cos meus asistentes. Alí están a 
sabedoría, o medo, a emoción... Despois de medio minuto na vida real e uns 
días no meu cerebro a única conclusión é: reláxate, será mellor que collas 
auga da guanteira. Así é, hidrátome ben, moi ben.... pero, agora que?

No meu primeiro día na universidade soltarei a man da tranquilidade e a 
seguridade e agarrareime á man dunha nova aventura. Logro derruir un 
muro de contención, de protección e seguridade; logro ver máis alá do que 
me ensinaron a ver.

No meu primeiro día na universidade tomo a curva e vexo unha paisaxe 
virxe, sen explorar, que esperta a miña inquietude. Doume conta de que as 
alegrías e desgrazas serán froito da ruta elixida, convértome nun adulto que 
deixou polo camiño as súas tolerías e medos. Río, río a gargalladas e case 
choro da emoción porque nunca pensei que o camiño me levaría ata aquí.

É a hora de cambiar o rumbo, espero non errar demasiadas veces.

SELECCIONADO ESO
Martín Hoyos Traba

Colexio Cristo Rey (Ferrol)
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O xurado do I Concurso Humanísimos de Fotografía de Bibliotecas do 
Campus Industrial de Ferrol acordou premiar na categoría de Bacharelato 
a María Angélica Álvarez Estévez, do IES de Sar, de Santiago de 
Compostela, pola súa obra “Nadando entre letras”. Na súa escolla valorou 
a parte artística da foto e a súa preparación cunha intencionalidade creativa 
clara, así como a mensaxe que se pretende transmitir. 

Na categoría da ESO o premio foi para “Literatura universal”, de Pedro 
Figueroa Núñez, do Colexio Miralba-Jesuitinas de Vigo. Neste caso, 
ademais da estética, valorouse a metáfora do coñecemento do planeta que 
se sustenta nos libros, así como a idea de que un libro é coma una viaxe.

O xurado estivo presidido pola vicerreitora do Campus de Ferrol e 
Responsabilidade Social, Araceli Torres; e formado polo director do Campus 
Industrial, Ginés Nicolás, a fotógrafa Helena Segura Torrella -Premio 
Descubrimientos de Photoespaña, Shots Young Photographer e Isaac Díaz 
Pardo, entre outros-; o profesor da UDC, Jesús Cardenal; o artista plástico, 
profesor e concelleiro de Cultura do Concello de Ferrol, Suso Basterrechea, 
e a xefa de Comunicación da UDC, María Ares, como secretaria.
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PREMIO BACHARELATO
María Angélica Álvarez Estévez

IES de Sar (Santiago de Compostela)

“Esta foto representaría o mundo de letras no que se somerxe cada persoa cando le un libro. 
O fondo está feito desa forma para asemellarse a un estante de libros con distintas baldas, 
os que están en todas as bibliotecas; e a moza, con tan só coller o libro, xa se atopa dentro 

dese mar de sabedoría que estaría representado polos libros.”

NADANDO ENTRE LETRAS
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SELECCIONADA BACHARELATO
Javier Acción García

IES Concepción Arenal (Ferrol)

“Esta imaxe amosa a exposición de libros de fotografía e de fotografías antigas realizada na biblioteca 
Casa do Patín, do campus universitario de Ferrol, co motivo dos IV Encontros na Terceira Planta, que 

estiveron dedicados ao ilustre fotógrafo coruñés Antonio Portela Paradela.
O obxectivo tanto destes encontros como da exposición foi promover o préstamo dos libros que forman 

parte do catálogo da devandita biblioteca”.

ENCONTROS NA CASA DO PATÍN
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“Esta imaxe, para min, é unha representación da literatura que viaxa a través do mundo. To-
das as persoas do planeta deberían ter á súa disposición un libro para ler, xa que hai países 

en que non existe esta posibilidade.”

LITERATURA UNIVERSAL

PREMIO ESO
Pedro Figueroa Núñez

Colexio Miralba-Jesuitinas (Vigo)
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“Os libros están repletos de historias do pasado e do futuro, que cando son lidas permiten 
internarse neles e viaxar no tempo ata o lugar dos feitos.”

MÁQUINA DO TEMPO

SELECCIONADA ESO
Paula Sanchoyerto Rodríguez
IES Castro de Baronceli (Verín)
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“Unha rapaza le rodeada de libros nun espazo cunha luz laranxa que nos traslada ao mundo dos soños.”

LENDO E SOÑANDO

SELECCIONADA ESO
Nerea Yáñez Maseda
IES Alfoz (Valadouro)
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SELECCIONADA ESO
Andrea González Pereira
IES do Barral (Ponteareas)

“Esta fotografía amosa o que pode unir unha historia escrita nun libro ou a túa historia. Como o divertido 
tamén se atopa nas palabras e cada momento merece ser almacenado na memoria e nalgunhas páxinas 

sen valor que narran mundos, vidas e historias efémeras nas mentes. É a historia en versos que se 
transmite e que une o mundo, teñan as diferenzas que teñan as persoas.”

APRENDENDO A VIVIR
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“NNesta imaxe aparece a miña cadela Chani (diminutivo de Chanel), que sempre me fai compañía 
mentres fago os deberes, leo algún que outro libro... E ocorréuseme sacarlle unha foto na que parece 
estar lendo un dos meus libros favoritos para presentala ao concurso na modalidade de fotografía de 

biblioteca.”

CHANI, A MIÑA FIEL COMPAÑEIRA

SELECCIONADA ESO
Ainhoa Fernández Espada

IES Ánxel Fole (Lugo)
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SELECCIONADA ESO
Marta Vigo Martínez

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha (A Coruña)

“Elixín esta foto porque combina dúas cousas moi importantes para min: o exercicio físico e os estudos. 
Cando no colexio me propuxeron participar no certame sacando unha foto a unha biblioteca, pregunteime 
que é o que se fai nas bibliotecas, como estarás pensando, estudar, ler, consultar... Mais eu pensei como 
sería para xente como os deportistas dun nivel avanzado, neste caso, alguén co sacrificio dunha bailarina 

clásica. O meu lema é: estuda, combina, practica.”

COMBINAR É SINXELO
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O xurado do I Concurso Humanísimos de Monólogos do Campus 
Industrial de Ferrol acordou premiar na categoría da ESO a Carmela 
Saborido Castro, do IES Plurilingüe Castro da Uz, de As Pontes, polo 
seu traballo titulado “O meu primeiro día na universidade”. Valorouse 
especialmente a calidade do texto, ben resolto na escenifi cación, así como 
a boa vocalización e xestualidade. Como fi nalista na mesma categoría foi 
escollido o monólogo “No primeiro día de universidade...” de Ángela del 
Carmen Abeledo Romeu, do CPR Nuestra Señora del Carmen de Betanzos, 
pola súa orixinalidade e ton reivindicativo.

O certame na categoría de Bacharelato quedou deserto. 

O xurado estivo presidido pola vicerreitora do Campus de Ferrol e 
Responsabilidade Social, Araceli Torres; e formado polo director do 
Campus Industrial, Ginés Nicolás, o profesor da UDC José María Rolón 
Varela, a actriz Mabel Rivera -gañadora dun premio Goya e dous Mestre 
Mateo, entre outros-, a profesora de Artes Escénicas no IES Carballo Calero 
de Ferrol María Pilar (Pin) Patiño, e a xefa de Comunicación da UDC, María 
Ares, como secretaria.

I CONCURSO
MONÓLOGOSDE
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PREMIO ESO
Carmela Saborido Castro

IES Plurilingüe Castro da Uz (As Pontes)

O MEU PRIMEIRO DÍA NA UNIVERSIDADE

O meu primeiro día na universidade... Ben, antes están outras cousas: a cea de COU, o bacharelato, 
a ESO, Primaria, Infantil... Ti en Infantil dis: “Buah, que maior son, vou a Primaria”. E chegas a 
Primaria e comezas a idealizar como será a Secundaria. E chegas a Secundaria: “Si!!! O instituto, 
debe ser unha pasada... como en Disney Channel”. 

Ca! Chegas ao instituto e dis: “Pero-pero-pero, isto que é? Se isto non se parece en nada ás 
películas!” E chafada como chegas, xa nin te molestas en pensar no bacharelato para non levar 
a decepción da túa vida. E, de súpeto, na metade da cea de COU, pensas: “Ben, en setembro á 
universidade. Xa poderei traballar no que quero e ireime vivir fóra do soto dos meus pais...”.

Non sei o que é máis triste: que vivas no soto dos teus pais, que o ser humano bata na mesma 
pedra cincuenta veces, OU QUE O QUE ESTÁS PENSANDO NESTE INTRE SEXA O MESMO 
QUE PENSABAS EN INFANTIL E PRIMARIA, NA METADE DUNHA CEA DE COU ONDE ESTÁS 
BEBENDO COCA-COLA CON CANTAS COUSAS MÁIS?!!!

Cando chega o día oportuno, preséntaste na porta da universidade. Miras a ambos os lados. Miras 
cara a arriba esaxeradamente. E aí a ves: unha edificación altísima de seis pisos. E queres marchar e 
pensas: “Ai non! Aquí entrará María Santísima, porque eu non!” Pero, claro, como marches quedarás 
no soto dos pais, cousa que non queres. 

Vaia. Pois nada. Ábreste camiño. E crúzaste con unha, dúas, trescentas persoas dirixíndose a 
algunha parte. E esta xente sabe onde vai? E onde estará a miña aula? E corres desesperadamente 
buscando o número da túa aula. E atopas o panel, que sen gafas tardas como medio século en 
descifrar o panel e situarte. E consegues atopar o que buscabas. Estupendo. Aula 23, aba norte. 

Diríxeste cara a esa dirección. Pero, claro, atópaste con que o corredor é máis longo que o 
corredor do castelo da Bela e a Besta. E comezas a camiñar, pero dáste conta de que parece a 
cinta de correr do ximnasio, porque parece que non avanzas. Camiñas máis rápido ata ir correndo 
desesperadamente os 100 metros lisos, que parecen 10 000. E por fin a atopas ante os teus ollos. 
Aula 23, aba norte. Si! Conseguino!!! 

Entras na aula e séntaste rapidamente nunha das mesas da segunda fila, xa que a primeira está moi 
solicitada... Agora toca esperar a que chegue o profesor. E non aparece. Estricas o pescozo a ver se 
o ves. De repente velo e comeza a soltar unha ladaíña que ti na túa vida escoitaches. 

Pero, ben, ti escribes e escribes e escribes e xa levas cinco follas e non entendes nada, porque 
osespazossobran. E así como levas a man, saes da clase para repousar e reunirte no campus con 
xente... Digo xente porque alí non coñeces a san Pitopato, así que vas na procura de universitarios 
perdidos coma ti...

Dádeme apoio para superar este drama! Moitas tardes e boas grazas... Perdón, moitas grazas e 
boas tardes!
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FINALISTA ESO
Ángela del Carmen Abeledo Romeu

CPR Nuestra Señora del Carmen (Betanzos)

NO PRIMEIRO DÍA DE UNIVERSIDADE...

Bos días! Son Maruxa de Castro, unha das meninas que pintou Velázquez na súa obra. «Pero se 
non hai ningunha menina co pelo de cor verde», pensaredes. Tedes toda a razón, e vouvos explicar 
por que.

Un día estaba eu diante da fiestra vendo como caían as gotas de auga e a miña tía díxome:

—Tranquila, muller, nunca choveu que non escampara.

E non se equivocaba, escampou. Entón petaron á porta.

—Ti es Maruxa de Castro?

—Miña nai querida, é o mesmísimo Velázquez! Si, son eu, por...?

—Quero pintarte na miña obra.

—E por que a min?

—Polo teu pelo tan louro coma o ouro e tan rizo coma o dunha ovella.

Entón foise. Tamén que influíu que fose o meu compañeiro na universidade, hai que dicilo. De alí a 
uns días déuseme por tinguir o pelo de cor verde, pero Velázquez veume visitar e rifoume:

—Pero filliña, que fixeches co teu pelo? 

—Nada! Só lle cambiei a cor!

Non lle gustou nada, deixoume claro que así non me ía pintar. Entón eu non souben que facer. Fun, 
triste, xunto á miña tía, e ela díxome que ninguén tiña que meterse en de que cor tiña que ser o meu 
pelo. Ninguén. Fun arrepoñerme a Velázquez e díxenlle:

—Mira o meu pelo!

Saíume co mesmo. Pero confía en min, que o ía ter louro outra vez. A única muller que estaba alí 
era eu. Entón posei durante un longo tempo... Por que? Non é que fose moi rápido. Ao final estaba 
todo perfecto: o vestido, o decorado... Todo menos o meu pelo, que non o pintara de verde! Pintoume 
loura! De verdade, é que os artistas de hoxe en día...!

Vouvos dar un consello: non deixedes que ninguén vos diga de que cor ten que ser o voso pelo.

Grazas!



UN CAMPUS INDUSTRIAL CON VOCACIÓN HUMANÍSTICA

O Campus Industrial de Ferrol forma parte da Universidade da Coruña e aínda que ten dúas áreas de 
especialización -a Naval e Oceánica e a propiamente Industrial- conta tamén con centros e titulacións 
dedicados ás Humanidades. A innovación e a creación están no seu ADN e participa con outras 
institucións en actividades culturais e de divulgación, ademais de poñer o seu talento investigador a 
disposición das empresas.

O campus aséntase en dúas localizacións nos barrios de Esteiro e Serantes e conta con seis centros 
nos que se imparten 13 graos, nove mestrados e seis programas de doutoramento.

Na Escola Politécnica Superior, situada no antigo Hospital da Mariña de Esteiro, pódense estudar 
catro graos:

• Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais (240 créditos).
• Grao en Enxeñaría Mecánica (240 créditos).
• Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica (240 créditos).
• Programa de simultaneidade dos graos de Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Naval e 

Oceánica (333 créditos).

Hai ademais catro mestrados:
• Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial (120 créditos).
• Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (120 créditos).
• Mestrado Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmica e Reoloxía (60 créditos).
• Mestrado en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos (120 créditos).

A Escola Universitaria Politécnica (Serantes) ten dous graos:
• Grao en Enxeñaría Eléctrica (240 créditos).
• Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática (240 créditos).

Imparte tamén un Mestrado Universitario en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético (72 
créditos).



Na Escola Universitaria de Deseño Industrial (Esteiro) estúdase o Grao en Enxeñaría de 
Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto (240 créditos). A partir deste curso 
2018-2019 empeza o Mestrado en Enxeñaría en Deseño Industrial (120 créditos).

A Facultade de Ciencias do Traballo (Esteiro) imparte o Grao en Relacións Laborais e 
Recursos Humanos (240 créditos), e dous mestrados:

• Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns (60 créditos).
• Mestrado Universitario en Xestión e Dirección Laboral (60 créditos).

Na Facultade de Enfermaría e Podoloxía (Esteiro) pódense estudar dous graos.
• Grao en Enfermaría (240 créditos).
• Grao en Podoloxía (240 créditos).

A Facultade de Humanidades e Documentación (Esteiro) imparte tres graos.
• Grao en Humanidades (240 créditos).
• Grao en Información e Documentación (240 créditos).
• Grao en Xestión Industrial da Moda (240 créditos).

Tamén conta cun Mestrado Universitario en Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e 
Bibliotecas (60 créditos).

Ademais destes graos e mestrados, no Campus Industrial de Ferrol impártense tamén programas 
de doutoramento nas especialidades de Enxeñaría Naval e Industrial; Láser, Fotónica e Visión; 
Física Aplicada; Enerxía e Propulsión Mariña; Lóxica e Filosofía da Ciencia e Sociedade do 
Coñecemento: Novas perspectivas en documentación, comunicación e humanidades.

O estudante pode atopar no Campus de Ferrol unha residencia universitaria no barrio da 
Magdalena, instalacións deportivas, bibliotecas (entre elas a emblemática do Patín, situada 
nun edificio do século XVIII), aulas de estudo, comedor universitario e unha intensa vida 
cultural e artística.




