
Departamento:  Bioloxía e Xeoloxía

Tipo de Actividade:

  complementaria     extraescolar

Nivel ao que vai dirixido

 1º ESO     2º ESO    3º ESO    4º ESO   1º BAC   2ºBAC    EPA    PCPI

Denominación da actividade: Visita ao Acquarium Finisterrae (Casa dos Peixes – A Coruña) 

Data de celebración:  por confirmar, intentarase facer coincidir coa Visita á Domus 
programada para ESO 3.

Lugar de celebración : (Casa dos Peixes – A Coruña)

Obxectivos:
• Coñecer as especies da fauna e flora mariñas e as súas estratexias de adaptación.
• Coñecer os distintos hábitats oceánicos.
• Fomentar  comportamentos  e  hábitos  positivos  para  a  conservación  da 

biodiversidade.
• Fomentar os hábitos de observación.
• Mostrar como a riqueza biolóxica é un elemento clave na educación ambiental 

como ferramenta para a xestión dos recursos no presente e no futuro.

Enlace co Dpto. de Actividades. Profesor/a :  Mª José Meizoso López

Realizouse a actividade?  Si  Non
Por que?

Aspectos que saíron ben Aspectos a mellorar

MDPQ070104 Plan de actividade extraescolar, Rev. 0, 4/06/07



Departamento: Bioloxía e Xeoloxía

Tipo de Actividade

                                  complementaria     extraescolar

Nivel ao que vai dirixido

  1º ESO     2º ESO    3º ESO    4º ESO   1º BAC   2ºBAC    EPA    PCPI

Denominación da actividade: Introdución ao estudo dun ecosistema litoral

Data de celebración:  finais do mes de maio ou  principios de do mes de xuño de 2011 (en 
función da meteoroloxía e das horas da baixamar)

Lugar de celebración : Praia de Sabadelle (Redes - Ares)

Obxectivos:
• Procedementos básicos sobre a toma de datos e medidas.
• Recoñecemento das características fisicoquímicas do biótopo litoral.
• Observación da acción xeolóxica do mar.
• Observación dos organismos do ecosistema.
• Manexar guías de campo.
• Recoñecemento das adaptacións específicas dos organismos deste ecosistema.
• Fomentar o respecto polo medio ambiente.
• Coñecer e fomentar hábitos positivos para a conservación da biodiversidade.
• Valorar as repercusións que teñen as nosas accións ctiás no medio ambiente.
• Dar a coñecer as boas prácticas a desenvolver nunha saída á praia.
• Aprender a traballar en grupo

Enlace co Dpto. de Actividades. Profesor/a :   Mª José Meizoso López

Realizouse a actividade?  Si  Non
Por que?
               

Aspectos que saíron ben Aspectos a mellorar

MDPQ070104 Plan de actividade extraescolar, Rev. 0, 4/06/07
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Departamento: Bioloxía e Xeoloxía

Tipo de Actividade

                                  complementaria     extraescolar

Nivel ao que vai dirixido

 1º ESO     2º ESO    3º ESO    4º ESO   1º BAC   2ºBAC    EPA    PCPI

Denominación da actividade:  Visita á Domus.

Data de celebración:   por confirmar, intentarase facer coincidir coa Visita á Casa dos Peixes  
programada para ESO 1.

Lugar de celebración : Domus. Casa do Home (A Coruña)

Obxectivos:
• Reparto do traballo en grandes grupos e en grandes espacios.
• Toma de datos "de campo".
• Espertar o interese do alumnado pola visita aos museos.
• Aprendizaxe interactiva da fisioloxía humana

Enlace co Dpto. de Actividades. Profesor/a :  Mª José Meizoso López

Realizouse a actividade?  Si  Non
Por que?

Aspectos que saíron ben Aspectos a mellorar

MDPQ070104 Plan de actividade extraescolar, Rev. 0, 4/06/07



Departamento: Bioloxía e Xeoloxía

Tipo de Actividade

                                  complementaria     extraescolar

Nivel ao que vai dirixido

 1º ESO     2º ESO    3º ESO    4º ESO   1º BAC   2ºBAC    EPA    PCPI

Denominación da actividade: Exposicións sobre noticias medioambientais xurdidas ao longo 
do curso

Data de celebración: Semana do 5 de xuño (día do Medioambiente)

Lugar de celebración : Vestíbulo do I.E.S. As Telleiras

Obxectivos:
• Achegar os contidos da aula á realidade cotiá.
• Busca de información nos diferentes medios de comunicación.
• Tomar conciencia da importancia da preservación do medioambiente.

Enlace co Dpto. de Actividades. Profesor/a :  Jesús I. García Fernández

Realizouse a actividade?  Si  Non
Por que?

Aspectos que saíron ben Aspectos a mellorar

MDPQ070104 Plan de actividade extraescolar, Rev. 0, 4/06/07



Departamento: Bioloxía e Xeoloxía 

Tipo de Actividade

                                  complementaria     extraescolar

Nivel ao que vai dirixido

 1º ESO     2º ESO    3º ESO    4º ESO   1º BAC   2ºBAC    EPA    PCPI

Denominación da actividade:  VI Olimpiada Española de Bioloxía

Data de celebración: posiblemente na segunda semana de xaneiro de 2011 (á volta das vacacións 
de Nadal) 

Lugar de celebración : posiblemente na Facultade de Bioloxía. USC

Obxectivos:
• Incrementar ao interese polo estudo da Bioloxía.
• Poñer en contacto aos alumnos co mundo universitario.

Enlace co Dpto. de Actividades. Profesor/a : Margarita Bueno Núñez

Realizouse a actividade?
 Si  Non

Por que?

Aspectos que saíron ben Aspectos a mellorar

MDPQ070104 Plan de actividade extraescolar, Rev. 0, 4/06/07



Departamento: Bioloxía e Xeoloxía

Tipo de Actividade

                                complementaria     extraescolar

Nivel ao que vai dirixido

 1º ESO     2º ESO    3º ESO    4º ESO   1º BAC   2ºBAC    EPA    PCPI

Denominación da actividade: Visita á Casa das Ciencias (Planetarium)

Data de celebración: por confirmar.

Lugar de celebración : Casa das Ciencias (A Coruña)

Obxectivos:
• Reparto do traballo en grandes grupos e en grandes espacios.
• Aprendizaxe interactiva dos temas tratados na aula.
• Espertar o interese do alumnado pola visita aos museos.
• Achegar os contidos da aula á realidade cotiá.
• Procura de información en diferentes medios e formatos..

Enlace co Dpto. de Actividades. Profesor/a : Jesús I. García Fdez.

Realizouse a actividade?  Si  Non
Por que?

Aspectos que saíron ben Aspectos a mellorar

MDPQ070104 Plan de actividade extraescolar, Rev. 0, 4/06/07
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