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Durante o presente curso académico e como en anois anteriores fixemos 

unha serie de activivdades tendentes á formación integral do alumando. 

Estas actividades abarcan un amplo abano que vai desde actividades de tipo 

lúdico ata actividades didácticas desenvolvidas fóra da aula. 

Tamén participamos con notable éxito en concursos e fixemos a nosa revista 

O Besbello Saltón . 

Igual que outros anos programamos unha saída ao estranxeiro. Este ano foi 

a Italia e continuamos o intercambio comezado o ano anterior con Alemaña. 

É mágoa que por falta de alumnado interesado non puidésemos continuar con 

esta actividade que nos parece interesante e moi formativa. 

INTERCAMBIO CON ESCHWEGE 

O grupo galego viaxou a Eschwege o día 4 de octubro do 2004 e regresou o 

15 do mesmo mes. A continuación pasamos a detallar o programa da visita. 

Luns 4: 

Viaxe Vigo-Madrid-Frankfurt en avión. 

Frankfurt-Kasel-Eschwege en tren 

Os alumnos foron recibidos polas familias respectivas. 

Cea de Benvida en casa da profesora Viola Groeber, coordenadora alemana 

do intercambio, para todo o profesorado participante. 



 Martes 5: 

Benvida oficial no Instituto para todo o grupo. Visita do centro, guiada polo 

director, Manfred Zindel. 

Clases de alemán para o grupo de Vigo. 

Comida no instituto para todo o grupo, preparada polos alumnos de 

Hostelería: especialidades alemanas. Un profesor explicoulles en qué 

consistía cada plato. 

Pola tarde, un xogo de pistas para cañecer o centro histórico de Eschwege, 

xunto cos compañeiros alemanes. 

Recibimento no Concello polo alcalde de Eschwege, quen nos entregou uns 

agasallos, deu a benvida o grupo e expresou o seu interese en que a 

colaboración continue en anos vindeiros. A foto do grupo saiu o día seguinte 

no xornal local. 

Mércores 6: 

Visita o castelo de Wartburg, famoso porque nel Martin Lutero fixo a 

traducción do Novo Testamento do latín ó alemán, porque nel foi Maestro 

de Capela Listz e porque nel habitou a raíña Santa Isabel de Hungría. 

Visita a fábrica de coches Opel. 

Visita da cidade de Eisenach, o seu centro histórico e a casa natal de Johan 

Sebastian Bach. Na casa de Bach asistimos a unha audición musical dos 

distintos instrumentos da época: clavicordio, clavicembalo, fagot, frautas, 

etc 

Nestas visitas tivemos as explicacións do prfesor Horst Haberland, 

profesor de economía e historia. 

  

Xoves 7: 

Visita a cidade universitaria de Göttingen, famosa por contar entre os 

alumnos e profesores da súa universidade Georgia Augusta con máis de 40 

premios Nóbel. Visitamos a Xardín Botánico, o Campus, o Concello, o casco 

antigo, acompañados da profesora de inglés, Viola Groeber e unha guía 

turística. 



 Venres 8: 

Clases de castelán, alemán e inglés no instituto. 

Preparación dunha comida alemana cos alumnos de hostelería: Kartöffelsalat 

(ensalada de patacas). 

Sábado 9 e domingo 10: 

Durante a fin de semana cada participante no intercambio estivo coa súa 

familia correspondente, facendo visitas a outras poblacións (p. ex. Colonia), 

partcipando da vida familia (p., ex. Visitas a abós), e realizando diversas 

actividades deportivas e de ocio (boleira, discoteca, etc). 

Luns 11: 

Clases de castelán, alemán e inglés. 

Actividades deportivas (baloncesto, kickboxing, natación) 

Os profesores tivemos unha reunión para preparar a charla sobre Galicia e o 

problema do Prestige que se realizaría o día seguinte. 

Martes 12: 

Presentación e charla sobre Galicia. Fíxose especial referencia ós problemas 

ecolóxicos ocasionados polo accidente do Prestige e a súa solucción posible 

porque o alumnado alemán ten unha semana no curso adicada a discusión de 

temas relacionados co medio ambente e amosaron moito interés. A 

presentación foi feita polos dous profesores de Vigo, en inglés e alemán, 

asistindo un total de 120 alumnos e 6 profesores alemanes. 

Mércores 13: 

Clase para os alumnos de Vigo sobre a historia da división alemana, a 

fronteira e o muro de Berlín. A clase foi impartida por un dos profesores de 

historia do centro, Gerd  Strauss, en inglés, para preparar a visita da tarde. 

Visita do “Schifflersgrund”, museu da ex fronteira, situada tan só a 30 kms 

de Eschwege. Os alumnos poideron ver as antigas instalacións, documentos 

gráficos da época, vehículos de transporte militar, métodos empregados 

para escapar,etc. 

Visita a cidade balnearia de Bad Sooden-Allendorf. 



Xoves 14: 

Clases de castelán, inglés e alemán.                                  

Despedida do grupo no instituto con tartas e pasteles elaborados polos 

alumnos de Hostelería. 

Cena de depedida para os profesores. 

Venres 15: 

Viaxe de volta, co mesmo itinerario ca o de ida. 

  

4. Avaliación das actividades 

a. As clases de idiomas 

O alumnado asistiu a clases de alemán elemental, no que aprenderon as 

expresións máis habituais: Saudar, pedir axuda, preguntar polos precios nas 

tendas, pedir comida ou bebida, etc. Resultaron interesantes e varios 

expresaron a intención de continuar o estudio do idioma. Unha das alumnas 

xa está estudando alemán, polo que actuou como axudante do profesor. 

Nas clases de castelán, os nosos alumnos asumiron un papel máis activo, 

axudando a profesora coa conversación e explicando expresións coloquiais 

máis habituais entre os xoves. O tema que a profesora estaba dando 

trataba das distintas linguas autonómicas, polo que os nosos alumnos deron 

exemplo e fixeron comparacións entre o galego e o castelán. Os alumnos 

alemáns apreciaron moito a posibilidade de practicar con compañeiros da 

súa idade, e non só coa profesora (que é alemana). 

As clases de inglés as que asistiron eran sobre todo inglés moi específico 

para o grupo de secretariado internacional, polo que non lles tiveron tanto 

interés. Aínda así, participaron voluntaria e activamente. 

  

b. As visitas 

Todas as visitas foron precedidas de sesións de preparación sobre os feitos 

históricos, culturais, etc que tiñan relación co lugar visitado: importancia de 

Martín Lutero na historia de iglesia, importancia de Bach como músico, 



circunsatncias históricas que levaron á división de Alemaña en dous estados, 

o muro de Berlín, etc. A que máis interese despertou foi a da antiga 

fronteira. Os alumnos apreciaron moito o feito de poder falar con xente (no 

instituto e nas casas) que viviu as circunstancias dun país partido en dous 

dun xeito directo. Algunha das familias é orixinaria do leste, algún dos 

profesores viviu a traxedia de ver a súa familia dividida. Os alumnos fixeron 

moitas preguntas e adicaron tempo a examinar as testemuñas históricas 

(prensa, documentos, etc). 

Do mesmo xeito, os alumnos alemáns interesáronse moito pola presentación 

feita sobre o accidente do Prestige. Comentáronse temas relacionados coa 

economía, medio ambente, os cambios necesarios na lexislación europea, as 

solucións que se están a utilizar para paliar os efectos negativos, etc. 

Tamén se viron sorprendidos polo resto da presentación sobre Galicia, xa 

que normalmente asocian España con Tenerife ou Mallorca, e non coñecen 

outras zonas do país.  

A única actividade que valoramos dun xeito menos positivo foi a visita a 

fábrica de Opel. Foi moi longa e con demasiada información técnica. 

Ademáis, casi todos os nosos alumnos teñen xa visitado a fábrica de Citroën 

en Vigo, que ten unhas características moi similares. Nembargantes, 

resultoulles interesante escoitar que Alemaña está pasando pola mesma 

crise económica que moitos outros países de Europa, con problemas de 

despidos masivos en fábrica como a Opel ou a General Motors. 

Outro aspecto das actividades que foi moi valorado foi a compoñente 

gastronómica, xa que todas as comidas elaboradas polos estudiantes de 

hostelería foron moi apreciadas pola súa variedade e calidade. Hai que 

destacar moi positivamente o alto grado de participación de todas as 

escolas, posto que os estudiantes de hostelería non estaban directamente 

implicados no intercambio, pero actuaron de anfitrións e se relacionaron 

moito cos nosos alumnos. 

Temos a intención de facer unha presentación das actividades desenvolvidas 

durante as dúas fases do intercambio para o alummnado e profesorado do 

Instituto, con vistas a fomentar a participación dun novo grupo de alumnos 

nun próximo intercambio, así como outra para os pais e nais interesados en 

que os seus fillos participen. Asemade poremos un resumo das actividades 

acompañado de fotografías na páxina web do Centro e publicaremos a 

información na revista do Instituto, “O Besbello Saltón”, publicada todos os 

anos co gallo do Día das Letras Galegas. 



Todo o material utilizado para a preparación das visitas (folletos 

informativos, textos históricos sobre “O Territorio Alemán Oriental”, “O 

museu da fronteira de Turingia e Hesse”, planos, etc) así como a reportaxe 

fotográfica da estadía está recollido nun dossier que queda en posesión do 

Instituto, e que pola súa extensión non fotocopiamos íntegro. Adxuntamos 

como mostra algunhas das actividades: 

 O xogo utilizado para coñecer a vila de Eschewege (ten explicacións 

en italiano e inglés porque tamén foi utilizado previamente cun grupo 

de alumnos italianos e nós precisamos que non era necesario facer a 

traducción ó castelán).  
 A Unidade 7 do libro de texto utilizado nas clases de lingua castelá  
 O Menú da comida de benvida elaborada polos alumnos de Hostelería  
 O poster para anunciar a charla sobre o Prestige  
 Artículo sobre “El Muro de la Vergüenza” repartido na clase de 

historia previa á visita  
 A foto do grupo publicada na prensa local logo da recepción no 

Concello  
 Algunhas das fotografías feitas durante a estadía  

  

5. Incidencia do proxecto na mellora das capacidades lingüísticas. 

Como xa quedou indicado, os nosos alumnos entraron en contacto cunha ligua 

nova, o alemán, e o alummado alemán (así tamén o profesorado de castelán) 

tivo a oportinade de facer práctica directa de castelán. 

En canto o aspecto lingüístico central, que foi a utilización do inglés como 

lingua de comunicación preferente, consideramos que se cumpliron 

plenamente os obxectivos. A comunicación entre os alumnos nosos e os 

alemáns se levou a cabo casi sempre en inglés; as explicacións de casi todas 

as actividades foron feitas en inglés; os nosos alumnos utilizaron o inglés 

para desenvolverse no pobo de Eschwege, para relacionarse coas familias e 

cos outros profesores do centro, agás cos profesores de castelán. Para casi 

todos foi a primeira oportunidade de utilizar o inglés como verdadeira lingua 

de comunicación real, non só como traballo de clase. A necesidade de 

comunicación era real, e non unha ficción para acadar resultados 

académicos. 

  

 



6. Valoración: aspectos positivos e negativos 

Houbo varias reunións para valorar os aspectos positivos e negativos da 

experiencia: en Eschwege, co director e os profesores alemáns; en 

Eschwege, cos nosos alumnos e por separado, os profesores alemáns 

reuníronse con seus alumnos; en Vigo, unha reunión co equipo directivo do 

centro e unha reunión do Departamento de Inglés. En todos os casos a 

valoración foi moi positiva. Salientamos algúns dos aspectos mencionados: 

Ø      Colaboración de moitos profesores non directamente implicados no 

intercambio 

Ø      Incidencia positiva no nivel de concienciación do alumnado con 

respecto a necesidade de falar linguas estranxeiras 

Ø      Relacións fluidas e afectivas na meirande parte dos casos, coas 

familias e con outros membros da comunidade escolar, ademáis de cos 

compañeiros de intercambio 

Ø      Interese nas actividades programadas 

  

Nembargantes, tamén houbo algún aspecto negativo que teremos en conta 

para futuros intercambios: 

Ø      Temos que axeitar máis as idades dos alumnos participantes. Os 

alemáns eran, en casi todos os casos, máis vellos que os nosos, o que 

presentou algún problema. 

Ø      Temos que planificar mellor as clases de idiomas durante o período 

do intercambio, establecendo un programa previo e un horario 

claramente definido, xa que nalgunha ocasión se repetiron contidos. 

Ø      Temos que potenciar no noso centro o estudio do idioma alemán como 

asignatura optativa ou actividade extraescolar. 

  

 

 

 



7. Alumnado participante no intercambio e os seus compañeiros: 

Os alumnos que participaron no intercambio son: 

Daniel Alvarez Forneiro – Christoph Eisermann 

Aida Castelo Valenzuela – Michaela Fiege 

Rubén Fernández Alén – Simon Wiese 

Andrea González Lourido – Julia Siegel 

Pilar Jiménez Rivas – Jana Nowak 

Rubén Mosquera Gómez – Patrick Pfaff 

Andrea Pereira Oitavén – Julia Urbanowicz 

Natalia Pérez Torres – Maresa Henning 

Paula Pichel Pichel – Lisanne Mämecke 

Virginia Sánchez Arroyo – Dilek Saglan 

Foron acompañados polos profesores María Luz Valencia González (xefa do 

Departamento de inglés) e Emilio Fernández Castro (profesor de inglés e da 

sección de EOI do instituto). 

Os profesores que tomaron parte na organización e nas actividades do 

intercambio, ademáis dos mencionados foron: 

No IES Alexandre Bóveda: 

Luz Cao Losada : Departamento de Inglés 

Elisa Vázquez: Departamento de Inglés 

Felisa Fouce: Departamento de Inglés 

Basilio Cegarra: Departamento de Xeografía e Historia 

José Luis Modrego: Departamento de Educación Física 

Asunción Fernández: Departamento de Educación Física 



José Angel Suárez Alonso: Director 

María Luisa Andrade: Vicedirectora 

Francisco Centeno: Xefe de Estudios 

Xosé Miguel Carracedo: Secretario 

  

Nas Berufliche Schulen: 

Erna Wiegert: Profesora de Lingua Castelá 

Christina Wolf: Profesora de Inglés 

Daniela Brill: Profesora de Inglés 

Dieter Struwe: Profesor de Lingua Castelá 

Viola Groeber: Profesora de Inglés 

Horszt Haberland: Profesor de Economía 

Gerd Strauss: Profesor de Historia 

Susanne Koldmann: Profesora de Economía 

Thomas Mülverstedt: Profesor de Hostelería 

Elke Rüdinger: Profesora de Hostelería 

Manfred Zindel: Director 

  

 

 

 



PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS SOBRE TEMAS 

TRANSVERSAIS 

Ø                 Educación en valores: Cine para 2º ESO 

Ø      Información sobre anorexia e bulimia para 4º ESO 

Ø      Taller sobre drogodependencias para 3º ESO 

Ø      Programas de solidariedade internacional. Charla coloquio 

sobre o CIPO para 2º de Bacharelato 

Ø      Charla coloquio sobre os presos para 1º de bacharelato  

  

FESTAS DE CARÁCTER TRADICIONAL 

Ø     Magosto 

Como en anos anteriores celebramos o magosto no monte Vixiador. 

Fixemos unha camiñata de pouco máis de media hora e logo asamos 

castañas e disfrutamos dunha mañá no monte. 

  

 

  



Ø     Entroido 

A celebración do entroido foi un tanto deslucida, comprobamos que cada 

vez hai menos alumn@s que se disfrazan e tamén que os disfraces son 

menos orixinais. A pesar disto este ano houbo algúns disfraces moi bos. 

Tamén fixemos un concurso de caretas. Velaí tedes a mostra. 

  

 

  

 



Ø     Despedida de 2º de bacharelato 

         O día 26 de maio fixemos como todos os anos, a despedida do 

alumnado de 2º de bacharelato. A despedida, no acto académico, estivo a 

cargo do profesor Avelino Muleiro e por parte do alumnado: Paula Hermida e 

Daniel Mera. 

  

 

EXCURSIÓNS 

Ø     Viaxe a Italia  

Participaron nesta actividade 30 alumnos de diferentes grupos xa que 

esta actividade estaba aberta a todo o Centro. Visitaron Pisa, 

Florencia e Roma e estiveron acompañados polos profesores Ricardo 

Álvarez e Benigno Nerga. 

Ø      Excursión ao Courel 

Participaron 47 alumnos de 1º de bacharelato acompañados polos 

profesores: Basilio Cegarra e Mercedes Oliveira. 



Ø     Excursión a Manzaneda  

Destinada ao alumnado de 2º da ESO, participaron 50 alumn@s 

acompañados por Francisco Centeno, Emilio Liz e Fernando 

Domínguez. 

Ø     Visita a Santiago, Coruña e a Serra da Capelada 

Asisten alum@s de 3º da ESO acompañados polos profesores: Antón 

Piñeiro e Mª Teresa López. 

Ademais destas excursións, todas elas de máis dun día, organízaronse 

outras moitas saídas dun día de duración ás que se fai referencia 

noutro apartado. 

Ø      Excursión a Andorra   

CONCURSOS 

Participamos en diferentes concursos fóra do Centro con notable 

éxito. Cómpre destacar os resultados obtidos polo grupo de 

matemáticas que gañaron practicamente todo ao que se presentaron. 

Ø     Rallye Matemático 

Os alumnos de 4º ESO A gañaron o Rallye a nivel galego e foron 

competir a Toulouse onde foron os primeiros en resolver os 

problemas e ben pero esqueceron poñer as unidades e restáronlles un 

punto o que impediu que fosen os gañadores pero deixaron o pabillón 

ben alto. 

Ø     Olimpiada Matemática 

Por terceiro ano consecutivo gañamos a Olimpiada Matemática para 

2º da ESO. Diego Pérez Estévez é o alumno gañador deste ano. 

Temos que felicitar aos profesores Francisco Centeno, Fernando 

Domínguez e Natalia Carnero. 

Ø      Rebumbio Matemático 

         Gañamos de novo o rebumbio para 6º de primaria co Seis do Nadal 



Ø     Premios Literarios Minerva 

O noso alumno de 2º de bacharelato Adrián Vázquez conseguiu un 

accésit en poesía. 

Ø     Concurso “entre nós, en galego” 

Marta Blas de 2º da ESO conseguiu o 4º premio de relato neste 

concurso. 

Ø     Concurso “Máximo Gorki” 

Foron premiadas neste concurso tres alumnas de 2º da ESO: Ilduara  

Rivas conseguiu o 2º premio, Itziar de la Santísima Trinidad e Ana 

Pérez leveron cadanseu accésit. 

Ø      Destacar tamén  que a nosa alumna Iris Darriba de 3º da ESO 

é a autora do cartel das Festas de Coia. 

REVISTA 

Como todos os anos a nosa revista O Besbello Saltón é a mostra do 

traballo creativo do noso alumnado. Cómpre destacar a calidade 

acadada polas portadas presentadas ao concurso. Este ano foi máis 

difícil que nunca escollera portada e a contraportada. 

Presentáronse traballos moi creativos e moi artísticos. 

DESPEDIDA DO CURSO 

·        Excursión ás Illas Cies. Participa todo o alumnado e pon fin 

ás actividades e ao curso académico. 

·        Presentación das actividades realizadas a todo o alumnado. 

·        Camiñata ao Aloia. Para todo o profesorado. Esta 

actividade é a que pon remate ao curso. 

DESPEDIDA A PROFESORAS QUE SE XUBILAN 

         Este ano despedimos a tres profesoras coas que levamos 

traballando moitos anos. Amelia Cuadrado, Victorina Lema e Elisa 

Vázquez. 



RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR MES E DÍA 

Outubro 

Día 4   Saída do alumnado e profesorado para o intercambio con 

Alemaña. Profesores responsables: Luz Valencia e Emilio Fernández. A 

visita dura desde o día 4 ao 15. 

Día 7   Visita ao centro  histórico de Vigo de alunos de 1º da ESO 

acompañados por Pilar Vázquez dentro do programa Vigo por dentro. 

         Inquérito aos 4º da ESO da Asociación Anorexia e Bulimia. 

Día 13 Comunicado e minuto de silencio contra a violencia pola morte de 

Sara Alonso. 

Día 14 Visita á Casa das Artes de dous grupos de 2º ESO acompañados 

por Ángeles López e Miguel Alonso dentro de programa Vigo por dentro. 

Día 15 Visita ao veleiro Nauja por alumnos de 2º ESO acompañados por 

Carme Fernández e Dolores Araújo. 

Día 21 Visita ao centro histórico de Vigo de alumnos de 1º ESO 

acompañados por Miguel A. Millán dentro do programa Vigo por dentro. 

Día 22 Visita a Pili Carrera de alumnos de 3º ESO acompañados por 

Antón Piñeiro. 

Novembro 

Día 4-5     Visita ao Caurel de 47 alumnos/as de 1º de Bacharelato 

acompañados por Mercedes Oliveira e Basilio Cegarra. 

Día 5   Magosto. Participa todo o alumando do Centro e 23 

profesores/as no Monte Vixiador previa camiñata. 

Día 25 Educación en valores. Cine para 2º ESO. Proxección da película: 

Pónte en mi lugar. 

     Eleccións de profesores ao Consello Escolar. 

Día 26 Eleccións do alumnado ao Consello Escolar. 



Decembro 

Día 13 Saída a Lugo. Alumando de 4º ESO D e 3º ESO E acompañados 

por Enrique Crespo e Antón Piñeiro. 

Día 15  Visita a La Voz de Galicia de alumnado de 2ºESO acompañados 

por Dolores Araújo dentro do programa Vigo por dentro. 

Día 16  Visita á Pista de xelo de alumnos de 1º de Bacharelato 

acompañados por Alberto Soneira e Conchi Alonso. 

Día 17 Patinaxe sobre xelo para alumnado de 1º de Bacharelato 

acompañados por Mercedes Oliveira e basilio Cegarra. 

Día 20  Visita a Aqualia de alumnado de 1ºESO acompañados por Rosa 

Conde dentro do programa Vigo por dentro. 

Xaneiro 

Día 15 Saída a Andorra. Asisten 50 alumnos/as acompañados por Conchi 

Alonso, Mª Carmen Martínez e Víctor Bernal. A saída vai do día 15 ao 22. 

Dia 19  Charla coloquio sobre o CIPO para alumnado de 2º de 

bacharelato. 

Día 21  Visita ao Museo de Pontevedra. Asisten alumnos de 2ºESO E e 

os alumnos de diversificación de 3º ESO. Profesores acompañantes: 

Antón Piñeiro e Miguel Alonso. Esta visita é dentro do programa Vigo por 
dentro. 

Febreiro 

Día 4   Festa de Entroido. Comprobamos que esta festa decae de ano en 

ano. Cada vez hai menos disfraces e son menos orixinais polo que para o 

ano que vén propoñémonos non facer festa. 

Día 15  Visita ao porto pesqueiro dentro do programa Vigo por dentro. 
Asisten 50 alumnos/as de 2º ESO acompañados por Lourdes Perea e 

Emilio Liz. 

Día 16 Comezo das charlas sobre as drogas para 3º ESO. 



Visita á Muller Xigante de Ourense por alumnado de 4º e  3ºESO 

acompañados por Carmen Rodríguez e Conchi Alonso. 

Días 17 -18 Actividade para 2º ESO La adolescencia y tu. Coordina  

Víctor Bernal. 

Día 22 Visita a Faro de Vigo para alumnado de 4º ESO dentro do 

programa Vigo por dentro. Profesores acompañantes: Elsa Lamas e Rosa 

Bea.  

Día 23 Recital de poesía a cargo de Francisco Gómis para alumnado de 1º 

de Bacharelato. 

Visita ao Pazo Museo Quiñones de León. Exposición sobre   Bouzas. 

Asisten alumnos de 2º ESO acompañados por Miguel Alonso e Dolores 

Araújo. 

Continúan as charlas sobre drogas para alumnado de 3º ESO. 

Marzo 

Día 2   Continuación das charlas sobre drogas para 3º da ESO. 

Día 3   Cine dentro do programa de educación en valores. Puntuación 
perfecta. Asisten alumnos de 2º da ESO. 

Día 7    Charlas informativas sobre a doazón para 2º de Bacharelato. 

Día 8    Doazón de sangue. 

Día 11 Resolución, fase do Centro, do concurso “Entre nós en galego”. 

Resulta gañador o relato:Agora que non estás de Marta Blas de 2º ESO. 

Día 12 Saída da excursión A Roma e Florencia. Asisten 27 alumnos/as 

acompañados por Ricardo Álvarez e Benigno Nerga. Esta excursión vai do 

día 12 ao 19. 

Día 14  Visita ao Centro histórico de Tui dentro do programa Vigo por 
dentro. Asisten 50 alumnos de 3º da ESO acompañados por Alberto 

Soneira e Asunción Fernández. 

              Percorrido de A esmorga. Asisten alumnos/as de bacharelato 

acompañados por Mª Xosé Queizán e Mercedes Oliveira. 



Día 15  Continúan as charlas sobre drogas para 3º da ESO. 

Día 19  Regreso da excursión de Roma. 

Día 29 Visita a Naturnova. Asisten alumnos de 2º da ESO acompañados 

por Lourdes Perea e Miguel Alonsok. 

Día 30 Visita a Naturnova para 2º ESO acompañan aos añumnos: Sara A. 

Pérez e Carme Fernández. 

Abril 

Día 6   Visita ao Lourizán e á Misión Biolóxica en Pontevedra por parte 

de alumnos de bacharelato acompañados por Ánxela. 

Día 7    Cine para 4º da ESO proxección dun corto O Matachín seguido 

de coloquio. 

Día 14 Recollida de premios en Santiago do Rallie matemático do que 

resultou gañador a nivel galego o curso de 4º A 

Día 19  Visita ao Marco para alumnos de 1º de bacharelato acompañados 

por Mercedes Oliveira. 

Día 20  Visita ao Marco para alumnos de 1º de bacharelato acompañados 

por Mercedes Oliveira. 

Día 25 Saída a Manzaneda para alumnos de 2º da ESO. Visita guiada a 

Ourense e chegada a Manzaneda pola tarde.  

Día 26  Teatro para alumnado de 2º da ESO 

Día 27  Teatro para alumnado de 3º da ESO. Visita ao MARCO para 

alumnado de 1º de bacharelato. 

Día 28  Teatro para alumnado de 1º de bacharelato: La Celestina. 
Asisten 50 alumnos acompañados por Laura Espinosa, Luz Rei, Carmen 

Rodríguez e Luz Cao. 

MAIO  

Día 4-5     Excursión a Santiago, Coruña e a Serra da Capelada. 

Asisten alumnos de 3º da ESO acompañados polos profesores Antón 



Piñeiro e Mª Teresa López. Visitas ao Museo do Pobo Galego, ao Domus e 

ao Museo do Castro. 

Día 9    Charla sobre a situación dos presos para 1º de bacharelato. 

Día 10 Asisten ás Xornadas de Matemáticas alumnos de diferentes 

niveis do Centro, acadando varios premios. 

Día 11 Cine para 2º da ESO dentro da campaña de Educación en valores. 

Proxección da película Misión sin permiso. 

Día 15  Saída a Toulouse de 20 alumnos de 4º A gañadores do Rallyie 

Matemático a nivel galego acompañados por Amada Fernández e Natalia 

Carnero. 

Día 19 Visita ao Lagares dentro do programa Vigo por dentro. Asisten 

50 alumnos de 3º da ESO acompañados por Cristina Brea e Francisco 

Costoya. 

Día 21 Regreso de Toulouse dos alumnos de 4º A que asistiron con 

grande éxito ao Rallye Matemático. 

Día 24 Visita a Naturnova para alumnado de 1º da ESO acompañados 

polos respectivos titores. 

Día 25  Visita a Naturnova para 1º da ESO. 

Día 26 Despedida a 2º de bacharelato. Acto académico a cargo de 

Avelino Muleiro. 

Día 27       Visita a Naturnova para 1º da ESO 

              Presentación do Festival da socioloxía. Traballos feitos polo 

alumnado e presentación en powerpoint, coordinado por Mercedes 

Oliveira. 

XUÑO 

Día 3    Saída a Samil de 1º ESO E acompañados polo titor, José L. 

Hernández. 

              Gañamos tamén o Rebumbio matemático para 6º de primaria co 

Seis do Nadal. 



Día 15 Visita a Corrubedo e A Curota para alumnos de 4º da ESO 

acompañados por Ánxela Vico e Mª Carmen Martínez. 

Día 21 Saída a Samil para alumnos de 2º ESO A-D acompañados polos 

titores. 

Día 24  Saída a Cíes. 

Día 29 Claustro de fin de curso e despedida das profesoras que se 

xubilan: Amelia Cuadrado, Victorina Lema e Elisa Vázquez 

Día 30  Saída do profesorado ao Aloia e fin das actividades do curso 

2004-5. 

 


