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PRESENTACIÓN	
	

Preséntase	 a	 programación	 de	 actividades	 para	 o	 curso												

2017-2018	 propostas	 polos	 distintos	 Departamentos	 Didácticos	 e	 polo	

Departamento	de	Actividades	Complementarias	e	Extraescolares.	

	

	 Esta	 programación	 non	 é	 un	 proxecto	 pechado	 e,	 ao	 longo	 do	

curso,	 presentaranse	 ao	 Consello	 Escolar,	 para	 a	 súa	 aprobación,	 todas	

aquelas	 actividades	 que	 vaian	 xurdindo	 e	 que	 polo	 seu	 valor	 didáctico,	

cultural,	etc.	sexan	consideradas	de	interese.	

	

		 Este	 Departamento	 estará	 aberto	 durante	 todo	 o	 curso	 ás	

suxestións	 aportadas	 polo	 profesorado,	 polo	 alumnado	 e	 polo	 resto	 da	

comunidade	 educativa.	 E	 tamén	 estaremos	 atentos	 a	 todas	 aquelas	

aportacións	 que	 contribúan	 á	 formación	 integral	 do	 alumnado	 e	 a	

integrar	o	noso	centro	na	vida	social	e	cultural	da	cidade.	

	
	
	 	 O	Vicedirector	
	
	
	
	
	
	

Asdo.	Fernando	del	Río	Vázquez	
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	 INTRODUCIÓN	
	

	 Segundo	o	establecido	na	orde	do	1	de	agosto	de	1997	(DOGA	do	2	

de	 setembro	 de	 1997)	 	 pola	 que	 se	 ditan	 instrucións	 para	 o	

desenvolvemento	do	Regulamento	Orgánico	dos	 institutos	de	educación	

secundaria,	 o	 Programa	 anual	 das	 actividades	 complementarias	 e	

extraescolares	incluirá	as	relacións	secuenciadas	e	temporalizadas	de:	

	

a)	As	actividades	complementarias	que	vaian	a	realizarse.		

	

Considéranse	 actividades	 complementarias	 aquelas	 actividades	

didácticas	 que	 se	 realizan	 co	 alumnado	 en	 horario	 lectivo	 e	 que,	

formando	 parte	 da	 programación,	 teñen	 carácter	 diferenciado	 polo	

momento,	espazo	ou	recursos	que	utilizan.	Así	cabe	considerar	as	visitas,	

traballo	 de	 campo,	 viaxes	 de	 estudio,	 conmemoracións	 e	 outras	

semellantes.	

	

b)	As	 actividades	 extraescolares	 de	 carácter	 cultural	 que	 se	 realicen	 en	

colaboración	 cos	 diversos	 sectores	 da	 comunidade	 educativa	 ou	 en	

aplicación	de	acordos	con	outras	entidades.		

	 	

Considéranse	 actividades	 extraescolares	 aquelas	 que	 sendo	

organizadas	 polo	 Centro,	 entidades	 sen	 ánimo	 de	 lucro,	 asociacións	

culturais,	ANPA...	se	realizan	fóra	do	horario	lectivo.	

	

Entre	estes	dous	tipos	de	actividades,	cabe	destacar:	
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- As	viaxes	de	estudio	e	intercambios	escolares	que	se	pretendan	

realizar.	

	

- As	 actividades	 deportivas	 e	 artísticas	 que	 se	 vaian	 a	 celebrar	

dentro	ou	fóra	do	recinto	escolar.	

 
 

Características	das	Actividades	Complementarias	e	Extraescolares	

	

-	O	contido	das	actividades	extraescolares,	en	ningún	caso	pode	ser	igual	

ou	similar	ó	dunha	ensinanza	oficial	do	currículo.	

	

-	Cando	as	actividades	extraescolares	sexan	organizadas	por	entidades	e	

deban	 realizarse	 dentro	 de	 locais	 e	 instalacións	 do	 centro,	 haberá	 que	

respectar	 a	 normativa	 reguladora	 da	 utilización	 destes	 locais	 e	

instalacións.	 Para	 a	 realización	 de	 ditas	 actividades	 é	 preceptiva	 a	

presentación	 por	 parte	 da	 entidade	 que	 as	 propoña	 dunha	 memoria	

descritiva	 que	 incluirá,	 entre	 outras,	 a	 concreción	 do	 financiamento	 da	

actividade	 e	 a	 garantía	 da	 asunción	 plena	 da	 responsabilidade	

contractual	respecto	do	persoal	que	a	vaia	a	desenvolver.	

	

-	 A	 dirección	 e	 realización	 de	 actividades	 extraescolares	 de	 formación	

física,	deportiva	ou	danza,	en	calquera	das	súas	variantes,	estará	sempre	

a	 cargo	 de	 persoal	 técnico	 cualificado	 que	 dispoña	 de	 titulación	

académica	suficiente	para	impartir	este	tipo	de	ensinanza,	de	acordo	coa	

súa	 normativa,	 ou	 que	 estea	 legal	 e	 suficientemente	 habilitado	 para	 tal	

efecto	 pola	 Administración	 competente.	 Igualmente,	 requírese	 a	
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suficiente	 titulación	 para	 a	 realización	 doutras	 actividades	 cando	 así	

estea	estipulado	por	unha	norma	legal	ou	regulamentaria.	

	

-	 A	 participación	 do	 alumnado	 nas	 actividades	 complementarias	 e	

extraescolares	 é	 voluntaria	 e	 requirirá	 autorización	 previa	 por	 escrito	

dos	pais	ou	titores,	sempre	que	se	desenvolva	fóra	do	centro.	No	suposto	

de	 que	 esta	 non	 sexa	 outorgada,	 a	 dirección	 arbitrará	 a	 forma	 máis	

conveniente	para	atender	ós/ás	alumnos/as	que	non	participen	nelas.	

	

-	 Tanto	 as	 actividades	 complementarias	 como	 as	 extraescolares	 deben	

respectar	 os	 principios	 de	 voluntariedade	 para	 os	 alumnos/as,	 non	

discriminación	 e	 ánimo	 de	 lucro.	 Non	 obstante	 o	 anterior,	 os	 institutos	

poderán	 recibir	 doazóns	 de	 distintas	 institucións	 ou	 asociacións	 para	 a	

realización	delas.		

	

-	 As	 actividades	 complementarias	 e	 extraescolares	 	 non	 poderán	

realizarse	en	detrimento	das	actividades	inherentes	ó	currículo	oficial.	
	

	

Actividades	 complementarias	 e	 extraescolares	 nas	 Normas	 de	

Organización	e	Funcionamento	(NOF).	

	

1. As	 actividades	 propostas	 polos	 departamentos	 didácticos,	 coa	

duración	 dunha	 xornada	 escolar	 (de	 08:30	 a	 14:10),	 e	 que	 non	

supoñan	 un	 grande	 desembolso	 económico,	 deberán	 contar	 cunha	

asistencia	do	75%.	
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2. As	actividades	de	máis	dun	día	de	duración	serán	estudadas	en	cada	

caso	antes	de	tomar	a	decisión	de	levalas	a	cabo	ou	non;	en	principio	

non	é	necesaria	unha	porcentaxe.	

3. Os	alumnos	que	non	asistan	ás	actividades	extraescolares,	despois	de	

xustificar	o	motivo,	deberán	asistir	a	clase	con	normalidade	

4. A	 asistencia	 ás	 actividades	 extraescolares	 é	 voluntaria	 para	 o	

alumnado	cando	estas	se	desenvolvan,	na	súa	totalidade	ou	en	parte,	

fóra	do	seu	horario	lectivo.	

5. Como	norma	xeral,	os	membros	do	alumnado	que	non	participen	nas	

actividades	 complementarias	 terán	 que	 asistir	 a	 clase.	 O	 equipo	

directivo	analizará	e	determinará	en	que	casos	estas	non	se	van	poder	

desenvolver	 en	 condicións	 de	 normalidade	 suficiente	 e	 procede	

suspendelas.	

6. O	 profesorado	 deberá	 acompañar	 ó	 alumnado	 co	 que	 tivese	 clase	

cando	 as	 actividades	 programadas	 sexan	 para	 grupos	 enteiros	 con	

carácter	obrigatorio,	 teñan	 lugar	dentro	do	 centro	e	 se	 solicite	 a	 súa	

axuda	por	parte	dos	responsables	da	organización	do	acto.	

7. Calquera	 que	 sexa	 o	 tipo	 de	 actividade	 complementaria,	 e	

independentemente	 do	 lugar	 no	 que	 se	 celebre,	 son	 de	 plena	

aplicación	as	normas	pertinentes	que	rexen	no	centro.	

8. As	actividades	de	carácter	anual	e	aquelas	que	se	desenvolven	cunha	

periodicidade	 prefixada	 deberán	 contar	 coa	 aprobación	 do	 Consello	

Escolar	ao	principio	de	curso.	

9. A	 relación	 das	 actividades	 citadas	 no	 parágrafo	 anterior	 figurará	

exposta	nunha	carpeta	de	información	na	sala	de	profesores	e	do	seu	

calendario	 darase	 publicidade	 tan	 pronto	 como	 permitan	 os	

preparativos	necesarios	para	levalas	a	cabo.	
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10. As	actividades	complementarias	mencionadas	terán	prioridade	con	

respecto	a	calquera	actividade	lectiva.	

11. Cando	 algún	 membro	 do	 profesorado	 ou	 outros	 membros	 da	

comunidade	 escolar	 desexen	 desenvolver	 actividades	

complementarias	 con	 carácter	 esporádico	 deberán	 solicitalo	 á	

dirección	 con	 antelación	 suficiente.	 Facilitarase	 a	 información	

necesaria	para	que	a	dirección	poida	resolver	segundo	proceda.	

	

CRITERIOS	DAS	VIAXES	CULTURÁIS	
 

Na	procura	da	maior	equidade	e	 igualdade	de	oportunidades,	así	

como	da	 total	 transparencia	 nas	 viaxes	 culturais,	 o	 Consello	 Escolar	 do	

IES	Otero	Pedrayo	aprobou	as	seguintes	normas	para	o	desenvolvemento	

das	mesmas:	

 
 

PROTOCOLO	PARA	O	DESENVOLVEMENTO	

DAS	ACTIVIDADES	EXTRAESCOLARES	
	

O	Decreto	324/1996	que	aproba	o	Regulamento	orgánico	dos	IES	

sinala,	no	seu	artigo	20º,	que	é	competencia	do	director	ou	directora:	

§ Dirixir	 e	 coordinar	 tódalas	 actividades	 do	 instituto,	 cara	 á	

consecución	 do	 proxecto	 educativo	 do	 centro	 e	 de	 acordo	 coas	

disposicións	 vixentes,	 sen	 prexuízo	 das	 competencias	 do	 Consello	

Escolar	e	do	claustro	do	instituto.	

E	 no	 seu	 artigo	 66º,	 	 que	 é	 función	 do	 xefe	 ou	 xefa	 de	

departamento	de	actividades	complementarias	e	extraescolares:	
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§ Programar	 cada	 unha	 das	 actividades	 especificando	 obxectivos,	

responsables,	 momento	 e	 lugar	 de	 realización,	 repercusións	

económicas	e	forma	de	participación	do	alumnado.	

§ Coordina-la	 organización	 das	 viaxes	 que	 se	 realicen	 cos	 alumnos	 e	

alumnas.	

Na	procura	de	fixar	unhas	pautas	xerais	que	permitan	desenvolver	

as	actividades	con	criterios	pedagóxicos	e	económicos	que	beneficien	ao	

maior	 número	 de	 alumnos,	 	 o	 Consello	 Escolar	 do	 IES	 Otero	 Pedrayo	

establece	 que	 todas	 as	 actividades	 extraescolares	 que	 se	 organicen	 no	

centro		deben	cumprir	os	seguintes	criterios:	

1. É	 responsabilidade	 da	 vicedirección,	 na	 que	 recae	 a	 Xefatura	 de	

actividades	complementarias	e	extraescolares,	a	presentación	do	plan	

anual	de	actividades	para	seren	aprobadas	polo	Consello	Escolar	

2. É	 competencia	 da	 vicedirección	 a	 coordinación	 das	 actividades	

extraescolares	 seguindo	 as	 directrices	 consultadas	 no	 Consello	

Escolar.	

3. Para	 cada	 actividade	 extraescolar	 elaborarase,	 no	 caso	de	 estimarse	

oportuno	 e	 necesario,	 un	 proxecto	 no	 que	 constará	 o	 alumnado	 ao	

que	 vai	 dirixida,	 as	 datas	 de	 realización,	 programa	 da	 actividade	 e	

orzamento,	 no	 que	 se	 inclúan	 as	 posibles	 axudas	 coas	 que	 se	 poida	

contar.		

4. Informarase	 con	 antelación	 á	 vicedirección	das	 reunións	 nas	 que	 se	

vaia	a	convocar	aos	pais.	

5. Intentarase	que	participe	en	cada	actividade	o	maior	número	posible	

de	 alumnas	 e	 alumnos	 aos	 que	 vaia	 dirixida	 en	 procura	 dunha	

igualdade	de	oportunidades	entre	todos.	
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	Para	iso:	

a. Informarase	coa	antelación	suficiente	a	todo	o	alumnado,	e	se	 lle	

dará	un	prazo	razoable	para	confirmar	a	súa	participación.	

b. Unha	 vez	 coñecido	 o	 número	 de	 alumnos	 que	 desexa	 participar,	

adoptaranse	 as	 medidas	 oportunas	 para	 intentar	 que	 todos	

poidan	realizar	a	actividade.	

c. No	 caso	 que	 por	 circunstancias	 organizativas	 (prazas	 no	

transporte,	 	 aloxamento,…)	 non	 se	 poida	 cumprir	 coa	 demanda,	

establecerase	 un	 sorteo	 para	 asignar	 as	 prazas	 e	 a	 orde	 nunha	

lista	de	espera.	

6. Respectaranse	os	 criterios	establecidos	polo	Consello	Escolar	para	a	

exclusión	de	alumnos	con	mal	comportamento.	

7. O	 cociente	 profesor-alumno	 será	 o	 establecido	 nas	 disposicións	

vixentes:	actualmente	é	dun	profesor	por	cada	20	alumnos.	

8. O	instituto,	sempre	que	dispoña	de	fondos	para	elo,	estudará	outorgar	

unha	axuda	aos	alumnos/as	que	teñan	dificultades	económicas.	Para	

elo	 crearase	 unha	 comisión	 que	 avaliará	 a	 documentación	 de	 cada	

candidato	e	proporá	a	concesión	dunha	axuda.	

9. Unha	 vez	 realizada	 a	 actividade	 entregarase	 unha	 memoria	

pedagóxica	 e	 económica	 con	 xustificantes	 de	 ingresos	 e	 gastos	 na	

Vicedirección	do	centro.	

10. Feita	a	contratación	da	viaxe,	se	o	alumno/a	se	da	de	baixa,	perde	

o	dereito	ao	reintegro	das	cantidades	adiantadas.	
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ACTIVIDADES	PREVISTAS	POLOS	DIFERENTES	TITORES	

E	DEPARTAMENTOS	DIDÁCTICOS:	
	

A	 continuación,	 	 enuméranse	 as	 actividades	 propostas	 a	 principio	 de	

curso	 polos	 distintos	 Departamentos	 tal	 como	 foron	 presentadas	 en	

vicedirección:	

	

Departamento	de	Bioloxía	e	Xeoloxía:	
	

1º	ESO:	Bioloxía-Xeoloxía.	

- Profesorado	responsable:	Departamento.	

- Saída	ao	Xardín	do	Posío	para	a	observación	da	flora	e	fauna.	

- Actividades	da	Aula	da	Natureza.	

o Semana	do	reciclaxe	(11-15	de	decembro).	

o Astronomía,	coñece	o	ceo	(abril	de	2018).	

o Micoloxía	para	nenos	(20-24	de	novembro).	

- Outras	actividades	organizadas	polo	Concello:	

o Evolución	da	natureza	na	historia	da	cidade.	

o Adaptación	das	plantas	e	árbores	nos	parques.	

	

3º	ESO:	Bioloxía-Xeoloxía.	

- Profesorado	responsable:	Departamento.	

- Actividades	propostas	polo	Concello:	

o Ruta	do	Miño.	

- Programa	de	divulgación	de	Doazón	e	Transplante	 (Servicio	Galego	

de	Saúde).	

- Actividades	de	TECNOPOLE.	
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4º	ESO:	Bioloxía-Xeoloxía	

- Profesorado	responsable:	Departamento.	

- Actividades	do	Concello	a	través	da	Aula	da	Natureza:	

o Semana	do	reciclaxe	(Diciembre	de	2017).	

o Xeoloxía	e	Termalismo	(Marzo	de	2018).	

o Ruta	do	Miño	(Marzo	de	2018).	

o Astronomía,	coñece	o	ceo	(Abril	de	2018).	

1º	Bacharelato:	Bioloxía-Xeoloxía	

- Profesorado	responsable:	Departamento.	

- Actividades	do	Concello	a	través	da	Aula	da	Natureza:	

o Astronomía,	coñece	o	ceo	(Abril	de	2018).	

o Xeoloxía	e	Termalismo	(Marzo	de	2018).	

o Visita	á	ETAP	(2	de	abril	–	30	de	maio	de	2018).	

o Visita	á	EDAR	(2	de	abril	–	30	de	maio	de	2018).	

1º	Bacharelato:	Bioloxía-Xeoloxía	

- Profesorado	responsable:	Departamento.	

o Olimpiada	de	Xeoloxía.	

o Olimpiada	de	Bioloxía	(12	de	xaneiro	de	2018).	

	

Departamento	de	Educación	Física:	
	

Todos	os	cursos:		

- Iniciación	os	deportesde	raqueta	(Badminton).	 	

- ÉPOCA	:	Todo	o	ano.	Martes,	Mércores	e	Xoves	18:00	h	a	19:00h.	

- LUGAR	:	Polideportivo	O	POMPEO.	

Todos	os	cursos:	

- Iniciación	os	deportes	colectivos	(Voleibol).	

- ÉPOCA:	Todo	o	ano.	Xoves	de	17:00	h	a	18:00	h.	
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- LUGAR:	Polideportivo	O	POMPEO.	

Todos	os	cursos:	

- Competición	interaulas	Fútbol	sala.	

- ÉPOCA:	Todo	o	ano.	Martes	e	mércores	de	17:00	h	a	18:00	h.	

- LUGAR:	Polideportivo	O	POMPEO.	

Todos	os	cursos	de	E.S.O.:	

- Competición	Tenis	de	mesa.	

- ÉPOCA:	Todo	o	ano.	Leceres.	

- LUGAR:	Polideportivo	O	POMPEO.	

Todos	os	cursos	de	E.S.O.:	

- Competición	Bádminton	e	Tenis	de	mesa	(Programa	XOGADE).	

- ÉPOCA:	Todo	o	ano.	Fins	de	semana	a	determinar.	

- LUGAR:	A	determinar.	

	 	

Departamento	de	Filosofía:	
	

2º	Bacharelato	-	Materia	de	Filosofía	da	Ciencia	e	da	Tecnoloxía:	

- Clube	de	Lectura.	

	

Departamento	de	Francés:	
	

3º,	4º	de	ESO	e	1º	de	Bacharelato:	

- Asistencia	 á	 representación	 dunha	 obra	 de	 teatro	 en	 francés	

(ofertada	polo	Concello).	

o Obra	 prevista:	 "BELLE	 ET	 BÊTE",	 da	 compañía	 “La	 Bohème	
Théâtre”.	

o Data	prevista:	23/02/2018	ás	10:00	h	ou	ás	12:00	h.	
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o Lugar:	Sala	principal	do	Auditorio	Municipal	de	Ourense.	

Alumnado	de	Francésde	1º	de	Bacharelato:		

- Intercambio	cultural	a	Francia.	

- Datas:	4	de	abril	–	18	de	abril,	despois	da	Semana	Santa.	

- Programa:	

o Primeira	parte:	

- O	alumnado	 francés	e	os	seus	profesores	acompañantes	

estarán	en	Ourense	do	8	ao	16	de	novembro	de	2017	e	

aloxaranse	 nas	 casas	 dos	 seus	 “correspondants”.	 Todos	

os	días	lectivos	virán	ao	Instituto,	acompañados	polo	seu	

“correspondant”	español	e	durante	a	xornada	realizarán	

diferentes	 visitas	 a	 puntos	 de	 interese	 da	 cidade	 ou	 da	

rexión.	 Prevese	 que	 un	 día	 veñan	 a	 coñecer	 o	 centro	 e	

sexan	 recibidos	 polo	 equipo	 directivo.	 Pasarán	 a	 fin	 de	

semana	en	familia.	

o Segunda	parte:	

- O	 alumnado	 do	 IES	 Otero	 Pedrayo	 e	 do	 IES	 Cidade	 de	

Antioquía	 farán	 a	 segunda	 parte	 desta	 actividade	 da	

mesma	 maneira,	 segundo	 o	 programa	 provisional	

previsto,	nas	datas	que	se	indican	a	continuación:	

ü 4	 de	 abril:	 saída	 cara	 a	 Francia.	 Noite	 en	 La	

Rochelle.	

ü 5	 de	 abril:	 Visita	 de	 Nantes.	 Chegada	 a	 Quintin	 e	

acollida	 por	 parte	 das	 familias.	 Permanecerán	 en	

Quintin	 ata	 o	 12	 de	 abril.	 A	 fin	 de	 semana,	 os	

alumnos	estarán	coas	 familias	de	acollida.	O	resto	

dos	 días,	 visitarán	 lugares	 de	 interese	 da	Bretaña	

francesa.	 Está	 prevista	 tamén	 unha	 recepción	 no	
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Lycée	Jean	XXIII.	

ü 12	 a	 17	 de	 abril:	 estancia	 en	 París.	 Visita	 dos	

lugares	de	interese.	Aloxamento	en	hotel.	

ü 17	de	abril:	saída	cara	a	España.	Visita	de	Bordeux.	

Aloxamento	en	hotel	de	Bordeux.	

ü 18	 de	 abril:	 Visita	 de	 San	 Sebastián.	 Chegada	 a	

Ourense.	

- O	número	de	alumnos	que	participan	na	actividade	é	de		

25	e	o	prezo	estimado	por	alumno	é	entre	475-500	€.	

 

Departamento	de	Galego:	
	

ACTIVIDADES	DO	CONCELLO:	

1.-	Teatro:	

a	- 	“Os	vellos	non	deben	namorarse”	de	Alfonso	R.	Castelao	a	cargo	da	

compañía	 de	 teatro	 profesional	 “Teatro	 do	 Morcego”.	 Asistirán	 á	

representación	do	día	15	de	novembro	alumnado	de	3º	de	ESO.	

b	- “O	Rei	morre”	de	Ilmaquinario	Teatro.	Asistirán	o	29	de	novembro	o	

alumnado	de	1º	de	bacharelato.	

c	- “Bicos	 con	 lingua”:	 para	 alumnado	 de	 3º	 de	 ESO	 o	 xoves,	 2	 de	

novembro	no	Auditorio	Municipal	de	Ourense.	

d	- MOTECES:	 XVII	 Mostra	 de	 Teatro	 Escolar	 de	 Centros	 de	 Ensino	

Secundario.	Alumnado	de	1º	de	Bacharelato	o	día	7	de	maio	de	2017.	

2.-	Coñece	a	túa	cidade:	

a	- “Ourense	Literario”:	solicitamos	para	4º	de	ESO.,	día	15	de	xaneiro	

de	2018.	

b	- “Roteiro	 de	 Carlos	 Casares”:	 alumnado	 de	 2º	 de	 ESO	 o	 día	 21	 de	

novembro	de	2017.	
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3.-	Días	con	nome	propio:	

a	- III	Concurso	de	Microrrelatos	on	line.	Para	ESO	e	Bacharelato.	

b	- “Día	 mundial	 da	 Poesía”:	 21	 de	 abril	 de	 2018.	 Para	 todos	 os	

interesados.	

4.-	Encontros:	

a	- Tertulias	en	galego.	

Todos	os	cursos	de	ESO	e	Bacharelato:	

- Concurso	“Cartas	de	Amor”	

Data:	Febreiro.	

- Concurso	Literario	

Data:	Maio.	

- Semana	 das	 Letras	 Galegas:	 actividades	 relacionadas	 có	 tema	 que	

serán	 propostas	 xuntamente	 có	 Departamento	 de	 Normalización	

Lingüística	con	anterioridade	ao	mes	de	maio.		

Data:	maio	de	2018.	

	

Departamento	de	Grego:	
	

Visita	al	Castro	de	San	Cibrán	de	Lás.	

- Alumnos	de	1º	de	Bacharelato	da	modalidade	de	Humanidades.	

- Custe:	de	2	a	5	€	por	alumno.	

- Época:	marzo	ou	abril	(a	concretar).	

	

Departamento	de	Inglés:	
	

1º	e	2º	de	E.S.O.:	

- Teatro	en	inglés.	
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Obra	prevista	"Charlie	and	the	chocolate	factory"	

Data	probable:	15	de	Xaneiro.	

Alumnado:	1º	de	ESO.	

Lugar:	Sala	Principal	do	Auditorio	Municipal	de	Ourense.	

	

Departamento	de	Latín:	
Alumnos	matriculados	en	Grego	e	Latín.	

 
IV EDICIÓN : FESTIVAL XUVENIL DE TEATRO GRECOLATINO DE OURENSE	

- Lugar:	Auditorio	Municipal	de	Ourense.	

- Data:	 luns,	9	 e	10	de	abril	 de	2018.	Haberá	unha	 sesión	de	mañá	e	

outra	de	tarde.	

- Representacións:	 “Las	 troyanas	 de	 Eurípides”,	 “Anfitrión	 de	 Plauto”,	

“Electra	de	Eurípides”	e	“Gemelos	de	Plauto”.	

	

Departamento	de	Matemáticas:		
	

2º	ESO:	

- Olimpíada	matemática.	

	

3º	e	4º	ESO:	

- Rally	matemático	sen	fronteiras.	

	

ESO	e	Bacharelato:	

- Canguro	matemático.	
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Departamento	de	Relixión:	
	

1º	ESO:	

- Viaxe	cultural	a	Santiago	de	Compostela.	A	decisión	da	realización	da	

viaxe	será	tomada	polo	Departamento.	Tense	realizado	nalgún	curso	

mais	nos	derradeiro	non	se	 levou	a	cabo.	 Inclúese	por	si	o	presente	

curso	a	queren	realizar.	

	

1º	Bacharelato:	

- Viaxe	cultural	a	Braga	–	para	o	alumnado	de	1º	Bacharelato.	

Data:	Maio.	

Nos	 últimos	 cursos	 non	 se	 ten	 levado	 a	 cabo.	 O	 mesmo	

plantexamento	que	na	anterior	actividade.	

	

	

Departamento	de	Tecnoloxía:	
2º	Bacharelato:	

- Visita	 á	 empresa	AIMEN:	 centro	 Tecnolóxico	 situado	 en	 O	 Porriño	

dedicada	 á	 realización	 de	 ensaios	 tecnolóxicos,	 físicos,	 químicos,	

instrumental,	 metalográficos	 e	 talleres	 mecánicos.	 Tamén	

visitaremos	 	 as	 novas	 instalacións	 do	 Centro	 de	 Aplicacións	 Láser	

cunha	planta	de	investigación	en	tecnoloxías	de	unión	(procesos	arco	

e	unións	mecánicas	,	por	resistencia…).	

- Data:	24	de	outubro	de	2017.	

- Alumnado	 da	 materia	 de	 Tecnoloxía	 Industrial	 II	 de	 2º	 de	

bacharelato.	

	

1º	Bacharelato:		
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- Visita	á	Central	Hidroeléctrica	de	Velle.	

- Concurso	de	Robótica:	en	Vigo	/	A	Coruña,	sobre	Febreiro.	

- Outros	concursos	de	Robótica	e	Programación	que	poidan	xurdir.	

- The	Hour	of	CODE,	en	decembro.	

	

3º	ESO,	4º	E.S.O.	e	1º	Bacharelato:		

- Visita	a	Citroën.		

- Visita	á	empresa	“ACEITES	ABRIL”	(7	de	novembro	de	2017).	

- Concurso	de	Robótica:	en	A	Coruña,	sobre	Febreiro.	

- Outros	concursos	de	Robótica	e	Programación	que	poidanxurdir.	

- The	Hour	of	CODE,	en	decembro.	

- TECNOPOLE.	

	

Departamento	de	Xeografía	e	Historia:	
1º	ESO:	

- Visita	guiada	ao	Castro	de	Santomé.	

																				Datas:	ao	longo	do	mes	de	Maio	

	

2º	ESO:		

- Visita	ao	Claustro	de	San	Francisco.	Solicitado	o	20	de	abril.	

- Percorrido	por	“Ourense	Artístico”.	Entre16	de	outubro	de	2017	e	o	

31	 de	 maio	 de	 2018.	 Actividade	 organizada	 polo	 Concello	 de	

Ourense.	

- Saída	Cultural	“Ribeira	Sacra”,	xestionada	pola	Deputación	Provincial	

de	Ourense.	Data:	7	de	novembro	de	2018.	

- Viaxe	cultural	a	León	e	Asturias	

Profesor	responsable:	José	Cacheiro.	
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		 	 Datas:	Xuño.	

	 	 Alumnado:	2º	de	ESO.	

	

Departamento	 de	 Actividades	 Complementarias	 e	

Extraescolares	 en	 colaboración	 co	 Departamento	 de	

Orientación	e	cos	Titores/as:	
	

	 Procurarase	 traballar	 co	 alumnado	 aspectos	 fundamentáis	 para	 o	 seu	

desenvolvemento	 persoal	 (Saúde,	 imaxe	 persoal,	 sexualidade,	 	 igualdade,	

prevención	da	 violencia	 e	 do	 acoso	 escolar,	 etc.)	 Para	 elo,	 empregarase	 unha	

metodoloxía	 variada	 (traballo	 individual	 e	 grupal,	 proxección	 de	 películas,	

charlas-coloquio,	debates,	etc)	

	

- Programa	 didáctico	 “Cine	 e	 saúde”	 (Películas	 e	 material	 didáctico	

complementario	a	disposición	do	profesorado	para	traballar	na	aula	

hábitos	saudables). 

- Charlas	 da	 Policia	 Nacional	 sobre	 temas	 como	 o	 acoso	 escolar,	 os	

perigos	de	Internet,	etc. 

- Charlas-Coloquio	 sobre	 a	prevención	 de	 accidentes	 de	 tráfico	 e	 o	

uso	do	transporte	público	a	cargo	de	representantes	da	Asociación	

P.A.T.	

- Exposición	H2Oh!	No	xardín	do	Posío:	asistencia	do	alumnado	de	2º	e	

3º	de	ESO.	Datas:	en	outubro	e	novembro	de	2017.	

- Visita	á	empresa	Aceites	Abril	para	alumnado	de	Economía	de	1º	de	

Bacharelato.	

- Visita	 á	 empresa	 “Lonia	 Textil”.	 Actividade	 organizada	 pola	

Concellería	de	Educación	de	Ourense.	Data	prevista:	28	de	novembro	
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de	2017.	

o Concurso	de	prevención	do	tabaquismo.	Xestionado	polo	profesor	D.	

José	Cacheiro	Fernández.	

	

Outras	actividades	interdisciplinares:	

	

- Actividades	de	Fomento	e	animación	á	lectura	

- Proxecto	lector–	ESO	(Coordinado	dende	a	Biblioteca)	

- Exposicións	do	centro	social	da	Fundación	Nova	Caixa	Galicia	ao	longo	do	

curso.	

- Concurso	da	Constitución.	

- Outros	concursos	que	se	propoñan	e	adapten	ao	plan	educativo	do	centro.		

	

VIAXES	
4º	ESO:	

o Viaxe	cultural	de	Fin	de	etapa.	

o ÉPOCA:	Xuño.	

	

VIAXE	ÁS	ILLAS	CÍES:	

o Se	a	economía	do	centro	o	permite,	manterase	a	viaxe	ás	Cíes	a	fin	de	

curso	para	os	alumnos/as	gañadores	do	Festival	de	Entroido	sempre	

que	o	gañador	sexa	un	grupo	enteiro	ou	a	maioría	do	grupo.	

	

	 É	 vontade	desta	 vicedireción	que	 todos	 os	 alumnos/as	 de	ESO	poidan	

ter	 algunha	 saída	dun	día	 completo	 ao	 longo	do	 curso,	 polo	que	ademais	das	

viaxes	 organizadas	 polos	 Departamentos	 Didácticos,	 contémplanse	 as	

seguintes	en	caso	de	non	levarse	a	cabo	outras:	
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1º,	2º	ou	3º	ESO:	

- Viaxe	 cultural/	 lúdico/	 deportivo	 (1	 ata	 3	 días	 según	 a	 disposición	 do	

centro).	

o ÉPOCA:	Primavera	

o Obxectivos:		

§ Proporcionar	 aos	 alumnos/as	 unha	 xornada	 de	 convivencia	 e	

actividade	 física	 sempre	 que	 o	 tempo	 o	 permita.	 De	 non	 ser	 así,	

sustituirase	 por	 unha	 visita	 “urbana”	 ou	 a	 un	 espazo	 natural	

axeitado.	
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Conmemoracións	e	Días	con	nome	propio:	
	

Entre	outras,	destacamos:		

- Día	Universal	da	Infancia	(20	de	novembro)	

- Día	Internacional	contra	a	Violencia	de	Xénero	(25	de	novembro)	

- Constitución	e	Estatuto	de	Autonomía	de	Galicia	(do	1	ó	11	de	decembro)	

- Día	da	Declaración		Universal	dos	Dereitos	Humanos	(10	de	decembro)	

- Día	Escolar	da	non	Violencia	e	da	Paz	(30	de	xaneiro	de	2018)	

- Día	Internacional	da	Muller	(8	de	Marzo	de	2018)	

- Día	mundial	dos	Dereitos	do	Consumidor	(15	de	marzo	de	2018)	

- Semana	da	Prensa	(do	5	ao	9	de	marzo	de	2018)	

- Día	do	Libro	(Entre	o	23	e	o	27	de	abril	de	2018)	

- Día	Mundial	da	Saúde	(7	de	Abril	de	2018)	

- Día	de	Europa	(9	de	maio	de	2018)	

- Semana	das	Letras	Galegas	(do	14	ao	18	de	maio	de	2018)	

- Día	Mundial	do	Medio	Ambiente	(5	de	xuño	de	2018)		

- Actividades	deportivas,	películas,	actuacións,	entregas	de	premios,	etc	en	

festas	sinaladas:	

	

o Festival	de	Nadal:	22	de	decembro	de	2017.	

o Entroido:	 organización	 das	 “Comandas	 do	 Meco”	 e	 Desfile	 e	

concurso	de	disfraces.	Do	5	ó	9	de	febreiro	de	2018.	

o Celebración	da	Graduación	do	alumnado	de	2º	Bacharelato.	

o Fin	de	curso.	
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Ø Aparte	 das	 aquí	 expostas,	 levaranse	 a	 cabo	 tamén	 aquelas	

actividades	 que	 sexan	 propostas	 polos	 distintos	 departamentos	

e/ou	 ofertadas	 polas	 diferentes	 institucións	 ao	 longo	 do	 curso	

(representacións	 teatrais	 ou	 cinematográficas,	 certames,	

exposicións,	concertos,	saídas	didácticas,	viaxes	culturais,	etc)	que	

poidan	ser	de	interese	educativo.	

 

Ø O	instituto	conta,	como	en	anos	anteriores,		coa	acreditación	como	

Centro	 que	 colabora	 coas	 Universidades	 galegas	 no	

desenvolvemento	 do	 Practicum	 do	 Máster	 de	 Profesorado	 de	

Secundaria.		
 
 
 

ANPA	
	 	

	 A	proposta	da	ANPA	para	o	presente	curso	2017-18	é	a	seguinte:	

	

- Actividades	 deportivas:	 baloncesto,	 balonmán,	 bádminton	 según	

dispoñibilidade.	

- Tentaranse	 introducir	 actividades	 extraescolares	 relacionadas	 coa		

robótica,	programación	e	a	fotografía	a	través	da	ANPA.	
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Organización,	funcionamento	e	integración	da	Biblioteca.	
	

A	 programación	 da	 Biblioteca	 e	 do	 Proxecto	 Lector	 inclúense	 nunha	

programación	aparte.	

	

Obxectivos	básicos	da	biblioteca	como	lugar	de	aprendizaxe	e	estudio:	

	

§ Coordinar	o	Proxecto	Lector	 incluído	dentro	do	Proxecto	Educativo	do	

centro.	

§ Fomentar	nos	lectores	o	uso	de	materiais	bibliográficos.	

§ Potenciar	 a	 lectura	 formativa	 e	 recreativa	 do	 alumno,	 converténdoo	 en	

usuario	potencial		doutras	bibliotecas.	

	

	 	 	 O	Vicedirector	

	

 

 

	 	 Asdo.	Fernando	del	Río	Vázquez	

	

	

Ourense,	Outubro	de	2018	
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Anexo:	Fondo	de	Libros	da	Xunta	de	Galicia.	
Este	 é	 o	 3º	 curso	 escolar	 que	 temos	 implantado	 no	 centro	 o	 “Fondo	

solidario	de	Libros	de	Texto”	 (Orde	do	16	de	maio	de	2017.	DOG	Núm.	96)	da	
Xunta	de	Galicia	e	o	1º	no	que	a	totalidade	do	Fondo	xestionouse	sen	cheques	
polo	 que	 o	 Centro	 fíxose	 responsable	 da	 compra	 dos	 libros	 necesarios	 para	
cubrir	 ás	 solicitudes	 admitidas,	 validadas	 e	 comprobadas	 nas	 aplicacións	
“Axudas	Libros”	e	“Fondo	Libros”.		

Como	resultado	do	proceso	(Recepción	dos	libros	do	curso	anterior	en	
maio/xuño	e	setembro,	información	a	toda	a	comunidade	educativa	tan	pronto	
como	 saíu	 a	 Orde,	 indo	 ás	 aulas,	 colocando	 a	 información	 nos	 taboleiros	 das	
aulas,	 nos	 taboleiros	 dos	 corredores,	 na	web	do	 centro,	 nas	 redes	 sociais,	 no		
Consello	 	 Escolar	 e	 no	 Claustro	 	 de	 	 profesores,	 recepción	 de	 	 solicitudes,			
introdución	das	 solicitudes	nos	programas	 “Axudas	Libros”	 e	 “Fondo	Libros”,		
atención	ás	reclamacións,	reparto	de	libro	ao	comezo	do	curso,	etc…)	o	centro	
tivo	que	realizar	a	compra	de	libros	nas	cantidades	que	se	detallan	na	seguinte	
táboa:	

	
Curso	 Libros	adquiridos	

1º	de	ESO	 96	
2º	de	ESO	 161	
3º	de	ESO	 83	
4º	de	ESO	 73	

	

	 Toda	 o	 laborioso	 desenvolvemento	 do	 proceso	 foi	 xestionado	 e	
supervisado,	 na	medida	 do	 posible,	 polo	 vicedirector,	 responsable	 designado	
para	tal	efecto	polo	Director	do	centro.	
	 Tal	como	indica	a	Orde,	o	centro	fíxose	cargo	da	compra	dos	libros	por	
un	 valor	 de	 13352,86	 €.	 O	 importe	 anterior	 está	 rexistrado	 na	 aplicación	
“Fondo	Libros”	e	a	día	de	hoxe	(14	de	novembro	de	2017)	está	“contabilizada	e	
pendente	de	pagamento”.	
	 Estanse	poñendo	en	común	a	formulación	dunhas	normas	sinxelas	para	
o	uso	dos	 libros	de	 texto	de	 tal	xeito	que	a	duración	dos	mesmos	poida	ser	o	
máis	lonxeva	posible.		
	 Indicar,	 tamén,	 que	 a	ANPA	 leva	 a	 xestión	do	 “Banco	de	 Libros”	 (son	
libros	 adquiridos	 polas	 familias	 e	 que	 entregan	 voluntariamente	 para	 ser	
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repartidos	nos	seguintes	cursos	coa	intención	de	poder	recibir	tamén	algún	dos	
que	necesitarán).	
	


