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1 – INTRODUCCIÓN 

A Programación de Actividades complementarias e extraescolares é un 

documento no que se presenta o proxecto de actuación da comunidade 

educativa do CPI San Sadurniño referido a este tipo de actividades. 

É un proxecto que se fai a partir dos recursos dispoñibles ( humanos e 

materiais ) e coa pretensión final de conseguir o maior éxito escolar posible do 

alumnado do Centro. 

 

Esta Programación  xorde polas seguintes consideracións 

1. Por unha necesidade de imperativo legal dado que así o dispón o 

Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro ( DOG do 26 de xaneiro) e a Orde do 3 

de outubro de 2000 ( DOG do 2 de novembro), da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria, que establece a súa elaboración 

como un requirimento obrigatorio para os Centros Educativos. 

2. Pola necesidade de elaborar unha guía de traballo que nos evite, na 

medida do posible, a rutina e improvisación. 

 

Este curso escolar 2022 -2023, ao igual que en anos anteriores, o Equipo de 

Actividades Complementarias e Extraescolares ten como finalidade e 

obxectivo planificar e organizar as diferentes actividades complementarias e 

extraescolares do centro que se levarán a cabo durante todo o curso, en 

estreita colaboración co resto de equipos e dinamizacións, principalmente co 

Equipo de Dinamización da Lingua Galega e co Equipo de Biblioteca.  

Periodicamente, realizaranse reunións cos membros destes equipos de cara 

a organizar e propoñer as diferentes actividades. 
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2 – COMPOSICIÓN 

O equipo está composto por membros de Educación Infantil, Educación 

Primaria e Educación Secundaria que traballarán conxuntamente, na posta en 

marcha e funcionamento deste tipo de actividades. 

Membros do EACE 

Coordinadora Ana Isabel Vilela Castro 

Yolanda Ares Comba 

Margarita Chao Vázquez 

Pilar Charlón Redondo 

Marta Díaz Tie 

Verónica Fraga Lamas 

Mª del Mar Gutiérrez Aneiros 

Uxío Leira Luaces  

Alba Monteagudo Gómez 

Mª Rosario Otero Souto 

Melisa Rodríguez García 

Marta Vallejo Negrete 

 

 A coordinadora emitirá informes periódicos a través do correo 

electrónico,  sobre as actividades que son ofertadas para que sexan estudadas 

polos diferentes quipos e logo trataranse nas xuntanzas da CCP. 

3 - COMPETENCIAS 

As establecidas  no artigo 45 do Decreto 7/1999. 

4 - REUNIÓNS 

O Equipo reunirase sempre que sexan convocados pola persoa 

coordinadora ou a petición de 1/3 dos seus membros. Non obstante realizarase 
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unha reunión a principio de curso para determinar e organizar as diferentes 

actividades que se realizarán ao longo do ano. 

A persoa coordinadora levantará acta dos acordos adoptados en todas 

as reunións, que serán custodiadas por ela e estarán a disposición da 

Inspección educativa, da dirección, e de todo o profesorado que integre o 

equipo. 

Á vista dos informes recollidos e as actas a persoa coordinadora 

redactará a final de curso unha memoria. 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMACIÓN ACE 22/23 6 

 

5 - OBXECTIVOS 

Obxectivo 1 - Favorecer a coordinación e planificación das actividades. 

RESPONSABLES Membros do Equipo de ACE 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES LOGRO 

Planificación de 

reunións 

periódicas. 

Establecemento das conmemoracións a celebrar. 

 

Setembro. Reunión realizada. 

Acta da reunión. 

Dinamización das actividades a realizar. 1º, 2º e 3º trimestre Reunións realizadas. 

Acta de acordos acadados. 

 

Realización das 

actividades 

programadas. 

Celebración do Samaín, Día do peón, Nadal, Día da 

Paz. Entroido, Semana do libro.......... 

1º, 2º e 3º trimestre. Grao de satisfacción das 

actividades realizadas.  

Alto grado de participación ( 90% ) 

 

Obxectivo 2 -  Promover a participación activa do alumnado en actividades que impliquen autonomía e responsabilidade. 

RESPONSABLES Equipo Directivo e  Equipos docentes 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES LOGRO 

 

Participación 

activa do 

alumnado nas 

diferentes 

actividades 

Impulso na participación do alumnado nas 

actividades programadas. 

 

Todo o curso 

 

Alto grado de participación (90%) 

Optimización da colaboración do alumnado nas 

diferentes celebracións. 
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Obxectivo 3 – Traballar de forma coordinada cos diferentes Equipos Docentes. 

RESPONSABLES EACE e Equipos docentes 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES LOGRO 

 

Colaboración cos 

Equipos docentes. 

Impulso dos canles de comunicación cos 

diferentes Equipos docentes. 

 

Todo o ano. 

Incremento da coordinación 

(90%) 

Grao de satisfacción do persoal 

implicado. 
Coordinación e dinamización das actividades 

propostas. 

 

 

Os  obxectivos e actividades planificadas  polo Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares (EACE) están 

dirixidas a todo o alumnado e profesorado  das diferentes etapas.  
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6 – PROXECTO COMÚN 

 Dende o EACE proponse como proxecto común do centro “As emocións 

a través da arte e as tradicións”  

 Esta liña temática guiará as diferentes actividades e conmemoracións 

relacionando as emocións coa arte, a cultura e as nosas tradicións.  

 As actividades propostas serán consensuadas cos diferentes Equipos 

para que exista coordinación e unidade. 

 

7 – ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

7.1 – Conmemoracións de especial relevancia. 

 O EACE, en colaboración co EDLG, o profesorado e alumnado do centro, 

organizará actividades para celebrar as seguintes festas e datas: 

 1º Trimestre 

o Magosto / Samaín – 28 de outubro. 

o Día do peón – 11 de novembro. 

o Día Internacional contra a violencia de xénero – 25 de novembro. 

o Festa do Nadal – 22 de decembro. 

 2º Trimestre 

o Día escolar da non violencia e a Paz – 30 de xaneiro. 

o Entroido – 17 de febreiro. 

o Día de Rosalía de Castro – 23 de febreiro. 

o Día Internacional da muller – 8 de marzo. 

 3º Trimestre 

o Semana do libro – do 17 ao 21 de abril. 

o Os maios – 28 de abril. 

o Semana das Letras Galegas – do 15 ao 19 de maio. 

o Fin de curso – 21 de xuño. 

Estas actividades serán planificadas a nivel de centro e tamén serán 

traballadas en cada titoría dun xeito máis individual. 
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7.2 – Actividades propostas polos ciclos e departamentos. 

 No presente curso escolar vanse realizar as seguintes actividades 

propostas polos diferentes  ciclos e departamentos: 

 

7.2.1 – Educación infantil 

- 1º trimestre: Visita a un Belén e toma de chocolate con churros. 

- 2º trimestre: Reciclaxe As Pontes. 

- 3º trimestre: As abellas. 

- Participar nas actividades programadas polo centro e o Concello ao longo do 

curso. 

 

7.2.2 – Educación primaria 

1º CICLO 

- 1º Trimestre: Mini-curso de primeiros auxilios. 

- 2º Trimestre: Saída á granxa-escola de Belelle. 

- 3º Trimestre: Saída a algunha área recreativa do Concello para a realización 

de xogos. 

- Participar nas actividades programadas polo centro e o Concello ao longo do 

curso. 

2º CICLO 

- 2º Trimestre: Visita ao Parque eólico experimental de Sotavento, Xermade. 

- 3º Trimestre: Visita ao Parque de aventura Rock Park, Viveiro. 

- Participar nas actividades programadas polo centro e o Concello ao longo do 

curso. 

- Ao longo do curso iranse propoñendo outras actividades complementarias 

relacionadas cos contidos dos temas que se vaian traballando ou que sexan 

demandadas polo alumnado, xa sexa polo seu interese ou necesidade de 

afondar nalgún contido. 

3º CICLO 

5º EP: 

-Saídas pertinentes relacionadas co Proxecto LÓVA como a visita ao Teatro 

Jofre, Ferrol. 
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6º EP: 

- 2º Trimestre: Visita á Domus. Museo Científico da Coruña, para realizar un 

dos talleres propostos dentro do Epacio Marker@Domus, relacionado coa 

electricidade e a robótica. 

- 3º Trimestre: Excursión fin de curso (lugar por determinar). 

- Participar nas actividades programadas polo centro e o Concello ao longo do 

curso. 

- Ao longo do curso iranse propoñendo outras actividades complementarias 

relacionadas cos contidos dos temas que se vaian traballando ou que sexan 

demandadas polo alumnado, xa sexa polo seu interese ou necesidade de 

afondar nalgún contido. 

MÚSICA 

-Acudir a espectáculos e concertos didácticos ofertados por diferentes 

entidades e/ou concellos. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

-Participar nun taller de primeiros auxilios en colaboración coa Cruz Vermella. 

-Mini-cursos de primeiros auxilios. 

 

7.2.3 – Educación secundaria 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

ACTIVIDADE DATA CURSO 
DOCENTE 

RESPONSABLE 

Olimpíada de 
Xeoloxía 

Por 
determinar 

4º ESO Alba 
Monteagudo 

Roteiro xeolóxico Por 
determinar 

4º ESO Alba 
Monteagudo 

Participación nos 
talleres científicos 

ofertados polos 
Museos científicos 

coruñeses 

 

Por 
determinar 

 

4º ESO 

 

Alba 
Monteagudo 

Visita ao MUNCYT 
(alumnado de 

Cultura Científica) 

Por 
determinar 

 

4º ESO 

 

Emma Sandá 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E ARTÍSTICA 

Este departamento deixa aberta a programación de actividades 

extraescolares en función da dinámica e a evolución do curso escolar, 

da dispoñibilidade temporal e da coordinación con outros departamentos. 

Participará e colaborará no posible nas actividades programadas polo 

centro en datas sinaladas e nas conmemoracións marcadas no calendario 

escolar e poderá programar actividades propias relacionadas coa materia 

Visita á Domus Por 
determinar 

3º ESO Emma Sandá 

Visita ao Museo 
de Historia Natural 

de Ferrol 

 

Por 
determinar 

 

1º ESO 

Alba 
Monteagudo 
Emma Sandá 

Visita ao 
Aquarium 
Finisterrae 

 

Por 
determinar 

 

1º ESO 

Alba Monteagudo 
Emma Sandá 

Saída ao 
Arboreto 
Galego da 

Cortiña 

 

Por 
determinar 

 

1º ESO 

Alba 
Monteagudo 
Emma Sandá 

 

Feira de ciencias no 
CPI 

 

Maio-xuño 

 

1º, 3º e 
4º ESO 

Alba 
Monteagudo 
Emma Sandá 

ACTIVIDADES PARA O PLAN 
PROXECTA DONAS DE SI 

ACTIVIDADE DATA CURSO 
DOCENTE 

RESPONSABLE 
Proxección do 
documental 

“Daughters of 
the sea” 

 

14.09.22. 

 

2º e 3º 
ESO 

 

Alba Monteagudo 

Representación 
teatral “Os nenos 
da varíola” 

05.10.22. 3º e 4º 
ESO 

Alba Monteagudo 

Celebración do Día 
da Muller e da Nena 

na 
Ciencia 

 

11.02.23. 

 

1º e 4º 
ESO 

 

Alba Monteagudo 
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sempre en coordinación coa comisión de actividades extraescolares e con 

antelación suficiente para planificalas e integralas na programación 

correspondente.  

Algunhas destas actividades serían: 

- Visitas e participación en actividades culturais, exposición, etc do concello ou 

da comarca. 

- Visita a algunha actividade cultural, museo ou exposición de interese no 

ámbito galego. 

-Actividades artísticas no centro ou na contorna do centro. 

-Participación en datas sinaladas: magosto, nadal, entroido, etc. 

- Participación en conmemoracións do calendario escolar: día da paz, dos 

dereitos humanos, letras galegas, día das artes, etc. 

- Colaborará con outros departamentos na realización de actividades 

interdisciplinarias. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Neste departamento enmárcanse as actividades da materia de PEVS, 

Educación física e  do Proxecto competencial: 

PEVS 

A celebración das actividades pode estar suxeita a variacións na temporalidade 

debido a cuestións meteorolóxicas e organizativas. 

-Saídas a espazos urbanos e naturais para realizar actividades (camiñadas; 

actividades náuticas como piragüismo, vela, surf, paddle surf; escalada; 

espeleoloxía e visita a covas; etc) 

-Saídas polo espazo cercado ao centro e contorna e visitas a instalacións 

dentro do Concello, por exemplo visita á horta de froiteiras autóctonas no 

primeiro ou terceiro trimestre e facer unha exposición no centro con posible 

degustación de froita autóctona ou da casa na que podan participar o 

alumnado, profesorado, familias e Concello. 

-Colaboración en actividades de limpeza, plantación, coidado, sinalización... de 

espazos naturais. 
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-Traballos de mantemento e accións propias da compostaxe e horta escolar 

do centro. 

-Actividades de celebracións e tradicións no centro (maio, día do peón..) 

-Participación nas actividades do EDLG. 

-Realizar almorzos saudábeis con alimentos do comedor ou do propio 

alumnado... 

-Ademais das incluídas na programación de Educación Física. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

As actividades propostas polo departamento son: 

-Promoción do Voleibol ou outras actividades deportivas en colaboración con 

clubs, Concello... 

-Iniciación á patinaxe sobre xeo para todos os cursos. 

-Saídas ao medio natural: andainas, escalada, barranquismo, espeleoloxía e 

visita a covas (Por exemplo Mondoñedo-covas do rei Cintolo), MTB, etc 

-Viaxe á neve. Actividades de esquí, snowboard... 

-Xornadas de visita e limpeza de espazos naturais. 

-Carreiras e actividades de orientación en San Sadurniño, no piñeiral de 

Doniños-San Xurxo ou noutras zonas co alumnado do centro ou con outros 

centros educativos. 

-Semana azul ou xornadas puntuais con actividades relacionadas coa 

auga (remo, vela, surf, rafting, barranquismo, piragüismo, visitas a parques 

acuáticos...) para todos os cursos. Piragüismo, vela, paddle surf e outras 

actividades no encoro das forcadas. 

-Actividades de música, baile, baile tradicional... no centro co alumnado de 

Secundaria, co de Infantil e Primaria e/ou con outros centros. Participación en 

proxectos e xornadas de baile en coordinación co Centro de Formación e 

Recursos do Profesorado ou con outros centros ou entidades. 

-Práctica de actividades-físico deportivas en parques, prazas, zonas verdes, 

espazos naturais e instalacións deportivas da comarca. 

-Programa da Consellería: RCP na aula. 

-Participación no programa Tenis na escola coa Federación Galega de Tenis. 
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-Visita ao Museo do Pobo Galego. Actividade de música e baile tradicional. 

-Actividades de promoción da saúde. Actividade física na contorna próxima ao 

centro. 

Visitas a centros, entidades, instalacións con proxectos e actividades en 

relación coa alimentación e actividade saudábel. Visita á horta de froiteiras de 

San Sadurniño. 

-Degustacións, almorzos e comidas saudábeis. 

-Creación e mantemento dunha pequena horta escolar e consumo dos seus 

produtos. A compostaxe no centro: tarefas de recollida de materia orgánica e 

mantemento do composteiro. 

-Celebración de actividades sobre as tradicións do Samaín, Nadal, do Maio... 

-Torneos e xornadas deportivas, de actividade física, tempos de lecer con 

animación á practica de actividade física,  xogos olímpicos, xogos tradicionais 

no tempo de lecer, saídas en bicicleta, en patín...en datas puntuais. 

-Celebración do día do peón, xornadas de xogos tradicionais. 

-Celebración do día da Educación Física na rúa. 

-Carreira popular en San Sadurniño. 

-Realización dunha ou varias etapas do Camiño de Santiago de Compostela. 

-Obradoiros de malabares e circo. 

-Desenvolveranse actividades físicas nos tempos de lecer dos mércores e 

xoves (no ximnasio) para fomentar a práctica deportiva saudábel. 

PROXECTO COMPETENCIAL 3º ESO 

O desenvolvemento das actividades pode estar suxeita a variacións na 

temporalidade debido a cuestións meteorolóxicas e organizativas. 

-Saídas a espazos urbanos e naturais para realizar actividades. 

-Saídas polo espazo cercado ao centro e contorna e visitas a instalacións 

dentro do Concello (por exemplo visita á horta de froiteiras autóctonas no 

primeiro ou terceiro trimestre ou visita á fábrica das maruxas de nata) 

-Colaboración en actividades de limpeza, plantación, coidado, sinalización... de 

espazos naturais. 

-Actividades polo día do medio ambiente. 
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-Visita a centros de maiores para conversar con persoas maiores da contorna. 

-Traballos de mantemento e accións propias da compostaxe e horta escolar 

do centro. 

-Actividades de celebracións e tradicións no centro 

(samaín, maio, entroido, día do peón..) 

-Participación nas actividades do EDLG. 

-Actividades en colaboración con Infantil e Primaria. 

-Actividades para o desenvolvemento dos proxectos elixidos na materia. 

-Colaboración con actividades, feiras e eventos do Concello. 

- Visita á horta de froiteiras de San Sadurniño e facer unha exposición no centro 

con posible degustación de froita autóctona ou da casa na que podan participar 

o alumnado, profesorado, familias e Concello. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

 O departamento ten previsto realizar as seguintes actividades: 

- 2º ESO: Visita á central hidroeléctrica do Eume. 

- 3º ESO: Visita aos museos de ciencia da Coruña (MUNCYT, Casa das ciencias 

e/ou Domus). 

- 4º ESO: Visita ao espazo mineiro restaurado de As Pontes. 

- 2º, 3º e 4º ESO: Participación en obradoiros organizados por entidades 

dedicadas á divulgación científica. 

- 3º e/ou 4º ESO: Realización dunha feira científica no centro organizada polo 

alumnado. 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

- Obradoiro de crêpes, (1º, 2º e 3º ESO) para festexar a festa da Candeloria (La 

Chandeleur), o departamento de francés intentará realizar un obradoiro de 

crêpes, levado a cabo por Jérémy Thomas, un cociñeiro bretón que traerá o 

seu food truck para amosarlles aos nenos como se preparan as crêpes típicas 

desta data e ademais fará unha presentación sobre a Bretaña. 

- Contacontos: (1º, 2º e 3º ESO), obradoiro co contacontos Samuel 

Mountoumnjou sobre lendas africanas en francés, coa participación do 
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alumnado, para así coñecer outras de fala francófona. 

- Intercambio de correos: De ser posible, os alumnos de 2º de ESO 

intercambiarán correspondencia con alumnado que está a estudar español 

como lingua estranxeira en Amiens (Francia) 

-Teatro en francés: (2º e 3º ESO) De ser posible, levarase a cabo unha saída a 

Coruña para asistir á representación dunha obra de teatro en lingua francesa. 

Ademais colaboraremos coas actividades programadas por outros 

departamentos, sempre que se nos solicite. 

Ao longo do curso pódense realizar outras actividades non previstas 

nesta programación que se consideren relevantes. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

-1º, 2º, 3º e 4º ESO: Percorrido dunha etapa do Camiño de Santiago en 

colaboración con outros departamentos. 

-Creación dun recuncho de lectura en 2º ESO. 

 

DEPARTAMENTO DE  LINGUA CASTELÁ 

As actividades programadas, ás que se poden engadir outras que vaian 

xurdindo e que sexan do noso interese son: 

- Visita á Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, en Coruña. 

- Proxección de películas relacionadas coa materia ( Cyrano de Bergerac- Lope, 

El cartero - Pablo Neruda) 

- Participación dos alumnos no Tendal da poesía, en colaboración coa 

biblioteca do centro. -Participación no Concurso de Redacción de Coca-

Cola. (2º ESO) 

-Participación nos diferentes concursos de narrativa, poesía e  microrrelatos 

convocados pola biblioteca do colexio, polo club de lectura ou por outras 

entidades.  

-Asistencia a unha representación de teatro clásico grego ou latino, 

no “Festival de teatro grecolatino" que se leva a cabo todos os anos en Lugo 

(4º ESO)  
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Ao longo do curso realizaremos diferentes actividades extraescolares e 

complementarias, algunhas delas en colaboración cos departamentos 

de Xeografía e Historia e Lingua galega e literatura.   

 

DEPARTAMENTO DE  LINGUA GALEGA 

As actividades previstas para este curso son: 

 -2º ou 3º Trimestre: Roteiro no Museo de Lugo e visita aos restos romanos 

para 2º de ESO en colaboración co Departamento de Tecnoloxía.  

 -2º ou 3º Trimestre: Roteiro literario e visita á cidade de Compostela para 3º e 

4º de ESO en colaboración co Departamento de Xeografía e Historia. 

- 3º Trimestre: Roteiro por Lourenzá e arredores  “Francisco Fernández del 

Riego” para 1º de ESO en colaboración co EDLG e o Departamento de Educación 

Física. 

-Colaboración co Equipo da Biblioteca, con outros departamentos e co EDLG. 

 

DEPARTAMENTO DE  MATEMÁTICAS 

 As actividades propostas son: 

- Participación no Rally Matemático organizado por IGACIENCIA. 

- Participación en Matemáticas na Raia organizada por AGAPEMA E APM 

(Asociación Galega de Profesores de Matemáticas e Asociación do Profesorado 

de Matemáticas de Portugal) 

-Participación na Olimpíada Matemática organizados por AGAPEMA 

(Asociación Galega de Profesores de Matemáticas). 

- Participación no Canguro Matemático organizado pola Asociación Canguro 

Matemático Europeo. 

- Celebración do Día Escolar das Matemáticas (12 de maio), intentando 

preparar actividades que involucren a todo o centro educativo, retomando a 

Feira SANSALUDOMATES. 

- Organización da cuarta edición do Concurso de Puntos de Lectura 

Matemáticos. 

- Realización de exposicións de materiais construídos polas propias alumnas e 

alumnos nas clases de Matemáticas. 
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- Celebración do día do Crebacabezas (29 de xaneiro), o día de π (14 de 

marzo), ... 

- Aproveitamento de datas sinaladas, como o Día da Prensa, do Consumidor, 

da Muller... para introducir contidos matemáticos. 

- Colaboración coa Biblioteca nas actividades propostas sobre matemáticas e 

ciencia. 

 

DEPARTAMENTO DE  ORIENTACIÓN 

Dende o departamento proponse participar nas seguintes actividades: 

-Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros 

escolares. 

-Charla/obradoiro para a prevención da ludopatía (AGALURE) 

-Programa Atrévete. 

-Solicitude exposición "Cartas de amor". 

-Obradoiro de educación afectivo-sexual e prevención da violencia de xénero. 

-Obradoiro habilidades sociais e xestión de conflitos. 

-Celebración de conmemoracións, como o 8-M ou o 2 de abril (Día Mundial do 

TEA) 

-Programa Edureferentes 

-Visitas e encontros con centros educativos da zona que impartan 

bacharelato e FP. 

-Colaboración en actividades desenvolvidas por outros departamentos. 

 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 

As actividades extraescolares programadas para este curso son as 

seguintes. 

- Colocación do Belén na entrada do centro polo Nadal. 

- Ruta de Beléns para todos os  cursos da ESO no tempo de Advento. 

- Participación na campaña solidaria ”Operación Quilo” polo Nadal e nalgunha 

outra que puidera xurdir. 

- Saída a algunha igrexa ou mosteiro próximo. 

- Visita á catedral de Mondoñedo, o Museo diocesano e o Seminario. 



  

PROGRAMACIÓN ACE 22/23 19 

 

- Colaboración coas actividades programadas por outros departamentos, polo 

equipo da Biblioteca e o EDLG. 

- Colaboración con outros departamentos en actividades que se programen ó 

longo do curso. 

- Participación no Proxecto Intercentros Profesores de Relixión Católica “La 

aventura de vivir la vida” no cal participan 34 colexios, de España, México e 

Santiago de Chile. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

 Dende o departamento propóñense as seguintes actividades: 

-1º Trimestre: Visita ao Museo de tecnoloxía Muncyt en A Coruña (2º e  4º 

ESO) ( segunda semana de novembro) 

- Obradoiro-Concurso galego de robótica organizado por Igaciencia no centro 

Ágora en A Coruña (2º e 4º ESO) 

-2º Trimestre: Participación en talleres de ciencia e tecnoloxía no CIS de Ferrol 

(1º, 2º e 4º ESO). 

 -Visita ao Museo de Lugo e aos restos romanos e á muralla- Actividade 

conxunta co departamento de lingua galega (2º ESO).  

-3º Trimestre: Visita ao CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia e á 

TVG en Santiago (2º e 4º ESO).  

-Dentro do CP Innova EDUexcelencia no ámbito STEAM- Espazo maker para 

levar a cabo proxectos steam nalgunhas sesións extraescolares no recreo do 

comedor dos martes na aula de tecnoloxía (alumnado voluntario de 1º,2º e 4º 

ESO). 

 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

O departamento propón as seguintes actividades: 

-Visita ao patrimonio da contorna:  Castelos de Moeche, de Narahío, Pazos de 

San Sadurniño, Mosteiro de Baltar. Castro de Cerdido.. (1º e 2º ESO). 

- Visita ao Castro de Viladonga e Museo romano de Lugo, tamén en 

colaboración co departamento de Lingua Galega (1º e 2º ESO) 
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-Saída en colaboración co departamento de Lingua Galega a Santiago a visitar 

o Parlamento de Galicia (3º e 4º ESO) 

- Visita ao Ferrol da Ilustración, Arsenal e urbanismo, así como a arquitectura 

modernista (3º e 4º ESO). 

- Participar noutras actividades que poidan aparecer ao longo do curso como: 

exposicións, conferencias ou presentacións de libros que abranguen o marco 

do currículo  das materias do departamento. 

 

7.2.4 – Equipo dinamización da lingua galega (EDLG) 

O EACE traballará conxuntamente co EDLG, e as actividades propostas 

por este son: 

 

TEMPORIZACIÓN 

 

TÍTULO 
ACTIVIDADE 

RESPONSABLE/S E 

DEPARTAMENTO/S 
(ademais  do EDLG) 

 

PERSOAS 
DESTINATARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1º trimestre 

Samaín EF e PC Todo o 
alumnado 

Tradicións 
outono e 
Magosto 

EF, titorías 
ESO e 
Primaria 

 
Primaria e ESO 

 
Día do peón 

EF, Vet, PC con 
Brinquedia 

 
Todo o 
alumnado 

Exposición froitos 
outono 

 

Titorías Primaria 
e Infantil 

 

Infantil e 
Primaria 

Fomento lectura e 
difusión novos libros 

 

Biblioteca, LG, Xe 
H 

 

Todo o 
alumnado 

Día da violencia 
contra a muller 

 
Bio, EF, XeH, 
Titorías 

 
Toda a 
comunidade 
escolar 

A Constitución e o 
Estatuto de 
Autonomía de 
Galicia. 

 
 

Titorías 

 
 

ESO 

Actividades para 
fomentar o uso 
preferente da nosa 
lingua en eventos, 
celebracións, 
actos... 

 
 

Todo o centro 

 
 

Toda a 
comunidade 
escolar 

 
Postais de Nadal 

EPVA, EF, Titorías,  
Toda a 
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PC, Rel comunidade 
escolar 

Actividade 
solidaria con 
lugares 
desfavorecidos 

 
Todo o centro 

 
Toda a 
comunidade 
escolar 

Transmisión oral- 
Escoitando aos 
avós. Conversas, 
encontros... con 
persoas maiores 
da zona. 

 
 
 

Todo o centro 

 
 
 

Comunidade 
escolar e 
contorna 

Cantando en 
Galego 

Música, LG, PC Todo a 
alumnado 

Deporte e léxico 
en galego 

Todo o centro Todo a 
alumnado 

 Actividades de 
“empoderamento” 
do alumnado 
galegofalante 

 
 

LG, titorías, PC 

 
 

Todo a 
alumnado 

A fala local- 
Recollida de 
variacións no léxico, 
expresións... na 
contorna. 

 
 

Titorías, PC, LG, 
VEt 

 
 

Comunidade 
escolar e 
contorna 

 
 

 

 

 

2º trimestre 

Retos: 21 días 
falando galego. 
Tamén variantes.- 
durante unha 
actividade, xornada, 
semana... 

 
 

LG, titorías 

 
 

Toda a 
comunidade 
escolar 

 
 

Día da Paz 

Titorías, 
Coordinadora 
actividades, EPVA. 
PC, Rel 

 
 

Toda a 
comunidade 
escolar 

Visita a Lourenzá-
Vila de F.Fernández 
del Riego (Día das 
letras 2023) e 
posible visita a 
Mondoñedo 

 
 
 

L. Gal, EF, titorías 

 
 
 

ESO 

O circo da lingua Titorías, EF, PEVS Todo a 
alumnado 

Cóntame un 
conto 

PC, EF co MPG ESO 

Día da Ilustración 
en 

Titorías, EF, Bib. 6º Primaria e 
ESO 
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TEMPORIZACIÓN 

 
TÍTULO 
ACTIVIDADE 

RESPONSABLE/S E 

DEPARTAMENTO/S 
(ademáis  do EDLG) 

 
PERSOAS 

DESTINATARIAS 

(febreiro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galicia: 
aniversario do 
nacemento de 
Castelao. 

  

Día de Rosalía 
(24 de febreiro) 

Titorías, LG co 
Concello de Narón? 

 

4º ESO 
Micro relatos RAG LG, LC coa RAG 5º e 6º Prim e 

ESO 
Actualización 
apartado do EDLG 
na Web 

 

PC, EPVA, EF, Fr, 
TIC 

 

Todo a 
alumnado 

As palabras do 
antroido 

LG, PC Todo a 
alumnado 

Tradicións e 
celebracións do 
antroido 

 

Ef, PC, EPVA, 
PEVS 

 

Todo a 
alumnado 

 

Doces de antroido 

Rel, Vet, Coord. 
Act., Cociña do 
CPI 

 

Toda a 
comunidade 
escolar 

Charlas e actividades 
para coñecemento do 
antroido tradicional 
de Samede- Paderne 

 

Vet, Titorías, 
Dep. Actividades, 
EPVA, EF 

 
 

Toda a 
comunidade 
escolar 

 

Día da Muller 

Bio, XeH, PC, Rel, 
Tit. Prim e Inf 

 

Toda a 
comunidade 
escolar 

 

Regueifa 

Oratoria, LG, 
Titorías, Mus 

 

ESO 
Recursos para o 
uso da lingua nas 
materias e 
actividades 

Dende o EDLG, 
EPVA, biblioteca e 
TIC cara aos  dptos. 

 
 

Comunidade 
educativa 

 

Semana da Prensa 

Titorías, Bib, Coord. 
Act., XeH, LC 

 

Todo a 
alumnado 

Obradoiro 
Portugués  
simples 

LG co Concello de 
San Sadurniño 

 

ESO- 
comunidade 
escolar e 
contorna 

 
 

Maratón de 

LG, titorías co 
Concello San 
Sadurniño e 
Biblioteca 

 
 

Comunidade 
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2º trimestre 

Lectura Municipal escolar e 
contorna 

Semana do libro LG, Bib., PC Todo a 
alumnado 

 

A horta en galego 

PC, Bio, Fr, FQ, 
EF, PEVS 

 

1º e 2ºESO, Ed. 
Infantil 

 

Compostaxe 

PC, Bio, Fr, FQ, 
EF, PEVS 

 

1º e 2ºESO, 
Primaria e Ed. 
Infantil 

A candeloria Vet, PC Infantil, 
Primaria, 1º e 2º 
ESO 

 

Andainas en 
galego 

EF, Bio, PEVS, LG, 
Titorías, PC 

 

Todo a 
alumnado 

Mensaxes de 
amizade 

Titorías Infantil e 
Primaria 

11 de febreiro: 
Día da muller e 
da nena na 
ciencia. 

 
     BIO, Titorías 

 
 

ESO 
Vídeos e actividades 
inspiradas no 
“dígocho eu” 

EF, PC, PEVS, LG, 
Titorías 

 

Todo a 
alumnado 

 

Revista escolar en 
galego 

Equipo de 
biblioteca e o 
equipo TIC. 

 

Comunidade 
escolar e 
contorna 

 
 
 
 
 
 
 
 
3º trimestre 

22 de abril: Día da 
Terra. 

BIO, Titorías ESO 

 

O Maio- 
Elaboración 

EF, PC, 
Conserxes, 
EPVA 

 

1º-2º ESO, 
Primaria e 
Infantil 

Coplas do maio LG, Oratoria, LC, 
Mus 

1º-2º ESO, , 
Primaria e 
Infantil 

Sementando 
versos 

LG, LC, PC Todo a 
alumnado 

 

Bailes e cantos do 
maio 

EF, PEVS, LG, 
Oratoria, Mus 

 

1º a 3º ESO, 
Infantil e 
Primaria 

Letras Galegas- 
Exposicións, murais, 
actos 
conmemorativos, 
charlas... 

 

Titorías, LG coa 
RAG, EPVA 

 
 

Todo a 
alumnado 
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TEMPORIZACIÓN 

 
TÍTULO 
ACTIVIDADE 

RESPONSABLE/S E 

DEPARTAMENTO/S 
(ademais  do EDLG) 

 
PERSOAS 

DESTINATARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
  3º trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
3º trimestre 

Concurso de 
microrrelatos 
para o Día das 
Letras Galegas. 

 

LG coa 
biblioteca. PC. 
titorías 

 

Todo a 
alumnado 

Xornadas de 
inmersión na Lingua 
galega 

 

Titorías, LG, PC, 
EF 

 

Comunidade 
escolar e 
contorna 

Concurso 
literario de 
poesía. 

 

Titorías, LG, LC, 
Fr 

 

ESO 

 

Visitas guiadas en 
galego 

EF, PEVS, LG, PC, 
Oratoria, Bio, 
Titorías 

 

Todo a 
alumnado 

Vídeo: eu falo 
galego, con persoas 
do Concello que 
animan a usar a 
lingua 

 

EF, LG, PC co 
Concello 
de San Sadurniño 

 
 

Comunidade 
escolar e 
contorna 

Concurso 
fotográfico Día 
mundial do Medio 
Ambiente. 

 

EPVA, PC, Bio, 
FQ, PEVS 

 
 

Primaria e ESO 

Ciencia en galego Mat, Tec, FQ, Bio, 
TIC 

ESO 

As palabras 
esquecidas- 
Recuperar as nosas 
palabras 

 

LG, PC, EF coas 
familias e 
entidades do 
Concello 

 
 

Comunidade 
escolar e 
contorna 

Colaboración co 
Proxecto LOVA 

 

Titorías co CFR 

 

Primaria 
Obradoiros 
literarios, 
científicos, 
artísticos e de 
sociolingüística. 

 
 

Todo o centro 

 
 

Todo a 
alumnado 

Visita de autores 
para fomento da 
lectura 

 

Todo o centro 

 

Todo a 
alumnado 

Saídas a roteiros 
literarios 

LG, XeH ESO 



  

PROGRAMACIÓN ACE 22/23 25 

 

Actividades da 
coordinadora de 
Equipos de 
Normalización 
Lingüística de 
Ferrolterra como A 
mocidade coa 
lingua, cinema en 
galego, obras de 
teatro en galego, 
concursos 
literarios, etc. 

 
 
 
 
 

Todo o centro 

 
 
 
 

Comunidade 
escolar e 
contorna 

Convocatorias 
SXPL 

Todo o centro Todo a 
alumnado 

Foliada de fin de 
curso 

Todo o centro Todo a 
alumnado 

Xornada de fin de 
curso 

Todo o centro Todo a 
alumnado 

 

8 – ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 No presente curso, durante o tempo de lecer do comedor (14:45 / 15:45) a 

ANPA do centro oferta unha serie de actividades para o alumnado de Educación 

Infantil e Primaria: 

 Multiobradoiro – EI / EP 

 Música e movemento – EI 

 Multideporte – EP 

 Zumba – EP 

Así mesmo o centro participará nas distintas actividades culturais  propostas 

polo Concello sempre que se adapten aos intereses e idades do alumnado. 

 

9 – VIAXE DE FIN DE ESTUDOS 

 Ao finalizar 4º da ESO o alumnado poderá participar nunha viaxe de fin 

de estudos (aínda por determinar datas e lugar). A viaxe realizarase sempre 

que exista  profesorado voluntario disposto a organizala e acompañar ao 

alumnado 

 Para financiar dita viaxe poderán realizar diferentes tipos de actividades 

como venta de papeletas de rifas para unha cesta de Nadal ou Entroido, ou 

calquera outra que puidera xurdir. 

 O alumnado que viaxe estará baixo a supervisión do profesorado 

acompañante e  deberá cumprir as normas establecidas nas NOFC do centro. 



  

PROGRAMACIÓN ACE 22/23 26 

 

10 – ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E HORARIO DA BIBLIOTECA 

A organización, funcionamento, horario e actividades da biblioteca 

inclúense no Plan Anual de Lectura. 

11 – XESTIÓN ECONÓMICA 

 As actividades complementarias e extraescolares que supoñen un custo 

económico son financiadas polo propio alumnado. 

 Para as diferentes actividades solicitaranse varios presupostos e será 

aprobado o que resulte máis económico e que ofreza todas as garantías 

necesarias.  

  

O EACE estará, durante todo o curso, pendente de solicitar aquelas 

actividades que sexan consideradas de interese e que se oferten dende 

diferentes organismos: Concello, asociacións do entorno, Deputación..... 

  

A Coordinadora 

Ana Isabel Vilela Castro 
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12 - ANEXO I 

 

AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Don/Dona______________________________________________________

_____ con DNI____________________________pai/nai/titor-a do alumno/a 

___________________________________________________escolarizado/a 

neste Centro en ______de Educación _________. 

 AUTORIZO a que o meu fillo/a, asista xunto cos seus compañeiros/as e 

acompañados dos seus profesores/as, á saída a   ____________________                        

que se realizará o día   ____________________. 

 

Hora de saída:  
Hora de chegada:  
Prezo da actividade: 
 
San Sadurniño,        de          de 202 
 
 
 
 
 
 
Asdo.:Pai/nai/titor 

 

 
 


