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Durante o presente curso académico ao igual que anos 

anteriores desenvolvemos unha serie de actividades 

complementarias ás que lle damos especial importancia por 

considerar que son parte esencial da formación dos nosos 

alumnos. 

Celebramos as festas tradicionais como o magosto ou as 

letras galegas. Como xa fixeramos no curso anterior non se 

programou festa de Entroido, non obstante a participación do 

alumnado fixo que se celebrara unha pequena festa desde o 

primeiro recreo. Cómpre salientar que houbo moitos disfraces 

sobre todo no alumnado de máis idade. Haberá que repensar a 

festa. 

  

Magosto 

      Fixemos unha pequena camiñata ata o monte Vixiador onde 

se asaron as castañas e pasamos a mañá. 

  

  

 
Facendo os cucuruchos para as castañas 



Entroido 

 
Alumnos de 2º de bacharelato que escenificaron unha voda 

  

A Presidenta do Parlamento visita o noso Centro. 

 
  

Dentro dos actos de conmemoración do 25 aniversario do 

Parlamento de Galicia, Dolores Villarino e Tereixa Paz 

acompañados polo Vicepresidente da Fundación Caixagalicia 

visitaron o noso Centro e presentaron a campaña “eu dialogo” coa 

que se quere implicar aos centros escolares nos actos de 

conmemoración do aniversario do Parlamento. 

  



  

Competicións matemáticas: 

  

Como outros anos tamén participamos en concursos, as 

matemáticas seguen a darnos éxitos; os alumnos de 4º da ESO 

gañaron o Rally Matemático de Galicia e van competir a 

Toulouse. 

  

 
Alumnos de 4º da ESO e profesores gañadores do Rally 

Matemático. 

  

  

No concurso Ligamats da III Semana Matemática 

Caixanova celebrada o 11 de maio, os alumnos Lorena Domínguez, 

Víctor Rodríguez, Guillermo Rial e Patricia Suárez (todos de 2º 

ESO D) quedaron subcampións da categoría B e na mesma 

categoría: Pablo Fernández Cendón, Jorge Fernández Freire, 

Paloma Lorenzo Santoro e Carlos Laranxeira Viqueira acadaron 

o 3º posto. 

No mesmo concurso e na categoría C Irene Álvarez 

Gómez, Juan J. Chaves Ruano, Martín Barcia Boullosa e 

Diego Pérez Estévez (4º ESO A) quedaron subcampións. 

  

        Na Olimpiada Matemática Galega, catro alumnos 

participan na fase final despois de ter superado a fase de zona, 



Pablo Fernández Cendón, César García Veloso, Gorka Ibarra 

Forneiro e Patricia Suárez Lozoya. 

              Igualmente na Olimpiada Matemática de 2º de 

Bacharelato a nosa alumna Marta López Caamaño foi unha das 

gañadoras a nivel galego, participando na fase final en Madrid. 

        Queremos felicitar a todos eles e tamén aos profesores 

encargados Paco Centeno, Natalia Carnero e Fernando 

Domínguez. 

  

        Parabéns tamén para os nosos alumnos que quedaron 

campións galegos  infantís de balonmán co equipo do Seis do 

Nadal. 

  

Publicacións 

  

A revista O besbello saltón continúa a súa traxectoria 

agora acompañada por outras publicacións de diferentes grupos. 

  

A neve: 

  

Durante o presente curso fixéronse dúas excursións á neve, 

unha para os máis maiores a Andorra e outra para os pequenos a 

S. Isidro. 

  

  

Alumnos e profesores en Andorra 



Londres. 

 Este ano a excursión de todo o Instituto foi a Londres e 

como en anos anteriores foi todo un éxito. 

  

 
  

Visita ao Parlamento Europeo en Bruxelas 

Este ano, o alumnado de 2º de bacharelato tivo a 

oportunidade de visitar o Parlamento Europeo en Bruxelas grazas 

á invitación do eurodeputado Daniel Varela. Durante catro días 

visitaron Bruxelas, Brujas, Gante e Ostende. Asistiron a unha 

sesión do Parlamento e foron invitados a comer no comedor dos 

deputados. Foi unha experiencia inesquecible. 

  

 
Alumnos e profesores na sede do Parlamento 



Despedida de 2º de bacharelato 

  

Continuamos a despedir ao alumnado de 2º de Bacharelato 

cunha festa pequena pero emotiva. Este ano ademais 

entrégaselles un DVD con imaxes do seu periplo antes e no 

Instituto. Hai unha actuación musical a cargo do director, José 

Ángel Suárez, e Benigno Nerga. 

  

        

  

Torneos deportivos 

  

Durante os recreos disputáronse torneos de futbito, 

baloncesto e balonmán  entre cursos, con notable éxito. 

  

O departamento de orientación impartiu  charlas sobre 

hábitos de estudo, bulimia e saídas profesionais en colaboración 

con diferentes entidades como a Cruz Vermella, MADRO… 

ademais de proporcionar ao alumnado información sobre 

carreiras, saídas profesionais, etc. 

  

  

 

 

  



Biblioteca 

  

Cómpre destacar o papel dinamizador que está tendo a 

Biblioteca polo labor dunha serie de profesores dirixidos por 

Benigno Nerga. 

Concursos: lector do mes  e do trimestre e ilustrador. 

Certame de cartas de amor e de relato de terror. 

Exposicións:  

        Mª  Xosé Queizán 

        Árbores e poesía 

        Cada ovella coa súa parella 

        A novela negra 

  

 
  

Con este motivo non só se fixo unha exposición senón que se 

convidou a Miguel Anxo Fernández a comentar a súa obra Luar no 
inferno, con grande éxito. 

Celebracións: 

O Samaín, acompañado polo concurso de microrrelatos de 

terror. 

Campaña contra a violencia de xénero. 

O día da Paz 

O día do libro. Contou coa presencia do noso antigo 

profesor Luís Lanero que disertou sobre a arte de escribir. 

As Letras Galegas 

  



 
        Soledad Cameselle e Alejandro Otero  

         

Ademais da interpretación de Alex e Sole no acto do día 

das Letras Galegas, fíxose un recital de poesía e entregáronse os 

premios das letras. 

  

Xogos de busca de información: 

        A superpregunta 

        Cada ovella coa súa parella 

        Olimpiada do saber 

        Apadriña unha palabra 

  

Competicións deportivas: 

  

Como todos os anos celebráronse competicións deportivas 

durante os recreos, participaron alumnos de todos os niveis en 

futbito, baloncesto e balonmán 

  

 

 

 

 



Excursión ás Illas Cíes 

  

E como sempre despediremos o curso cunha excursión ás 

Illas Cíes para alumnado e profesorado e unha marcha andando 

ao Aloia con comida para o profesorado 

  

Fixemos ademais unha serie de actividades das que damos 

conta por mes. 

  

  

Setembro: 

  

        Comezo do curso e presentación do Instituto aos máis 

novos. 

  

Outubro: 

  

Día 26          Campaña  ¡ Moito ollo! de prevención de riscos 

para os 1º da ESO 

  

Día 30          Viaxe a Porto para alumnado de 4º da ESO 

acompañados polos profesores: Inés Pousa e 

Julián García. 

   

  

Novembro:      

  

Día 3            Magosto para todo  o Centro no Monte Vixiador 

  

Día 6       Os alumnos de 4º ESOA acoden ao CUVI acompañados 

polo profesor José Mª Cordobés para asistir a unha 

conferencia. 

  



Día 8       Visita a AQUALIA dentro do programa Vigo por 

dentro de alumnos de 2º da ESO acompañados por 

Sara Pérez 

  

Día 13     Conferencia no salón de actos dentro da semana da 

Ciencia  para alumnado de 2º de Bacharelato. 

  

Día 15     Visita á La Voz de Galicia dentro do programa Vigo por 

dentro. Asisten alumnos de 4º da ESO acompañados 

por Marisa Andrade. 

  

Día 17     Comezo das charlas sobre sexualidade para alumnos de 

4º da ESO impartidas pola Cruz Vermella e 

coordinadas polo Departamento de Orientación. 

  

Día 20     A Presidenta do Parlamento de Galicia visita o noso 

Centro dentro do programa de actividades para 

conmemorar o 25 aniversario desta institución. Faise 

un acto no ximnasio. Falan a Presidenta e a 

vicepresidenta do Parlamento galego e o 

Vicepresidente da Fundación Caixa Galicia. Todos eles 

fan referencia á importancia do diálogo como base do 

entendemento e finalmente plántase un carballo no 

patio do Centro, árbore que simbolizará o diálogo. 

  

Día 28    Comezo das charlas sobre sexualidade para 2º da ESO 

coordinadas polo Departamento de Orientación. 

  

Día 29     Temos o Bus da igualdade  no Centro para alumnos de 

4º da ESO 

                Teatro en inglés para alumnos de 2º de bacharelato 

acompañados por Luz Cao,  Luz Valencia e Ana López 

  

Día 30     Alumnos de 1º de bacharelato asisten á presentación 

do Monopoly de Vigo no Verbum. 



DECEMBRO 

  

  

Día 14    Concerto didáctico dentro do programa Vigo por 

dentro para alumnos de 2º da ESO acompañados por 

Ángeles López 

  

Día 19     Visita a Vigozoo dentro do programa Vigo por dentro 

para alumnos de 1º da ESO 

                Alumnos de 1º de bacharelato visitan Castrelos 

acompañados por Basilio Cegarra. 

Día 20     Visita ao casco urbano de Vigo para alumnado de 1º de 

bacharelato acompañados por Basilio Cegarra e 

Mercedes Oliveira. 

  

XANEIRO 

  

Día 13    Saída do alumnado a Andorra acompañados por Conchi 

Alonso, Carmen Martínez, Laura Espinosa e Víctor 

Bernal. A duración da excursión é de unha semana 

  

Día 15     Excursión a Santiago para visitar a cidade e a 

exposición sobre a memoria histórica. Asisten alumnos 

de 2º de bacharelato acompañados por Ricardo 

Álvarez e Marisa Andrade. 

  

Día 23     Visita ao CEDAM dentro do programa Vigo por dentro. 

Asisten alumnos de 3º da ESO acompañados por Antón 

Piñeiro. 

  

Día 24     Visita ás Igrexas románicas de Vigo dentro do 

programa Vigo por dentro. Asisten alumnos de 4º da 

ESO acompañados por Rosa Ureta. 

  



Día 26     Visita á Casa das Ciencias e Acuario da Coruña para 

alumnos de 4º da ESO acompañados por Carmen 

Martínez e Conchi Alonso. 

  

  

FEBREIRO 

  

Día 8      Taller “contaconelas” para alumnado de 4º da ESO 

  

Día 9       Continuación dos talleres “Contaconelas” 

                Teatro para 1º da ESO. Representan Tom Sawyer. 

Alumnado acompañado por Cristina Brea e Carolina 

Fernández. 

  

Día 13     Teatro para 1º de bacharelato. Asisten á 

representación de El coloquio de los perros  de Miguel 

de Cervantes. Prefesores acompañantes: Laura 

Espinosa e Luz Cao. 

  

  

Día 16     Entroido. Houbo festa a partir de 1º recreo despois 

dunha sentada do alumnado reclamándoa. Asisten 

moitos alumnos disfrazados. Tal vez hai que dicir que 

non hai festa para que a fagan. 

  

Día 25     Saída do alumnado de 1º e 2º da ESO á neve a S. 

Isidro. Asisten 73 alumnos acompañados por Pilar 

Martínez, Charo Roces, Conchi Alonso e Rosa Conde. 

  

Día 27     Taller de prevención da violencia para alumnos de 2º 

de bacharelato impartido por Beatriz Monroy e 

coordinado por Mercedes Oliveira. 

  

 

 



MARZO 

  

Día 5      Visita ao Parlamento de Galicia en Santiago para 

alumnado de 2º da ESO. Asiste todo o alumando de 2º 

da ESO. 

  

Día 9      Práctica de Ciencias  na praia da Sirenita. Asisten 

alumnos de 4º da ESO acompañados por Carmen 

Martínez. 

  

Día 21    Un día en la Ópera.Asisten alumnos de 3º e 4º da 

ESO acompañados por Luz Valencia e Antón Piñeiro. 

Esta actividade está incluída no programa Vigo por 

dentro. 

  

Día 26     Saída para Londres. Asisten 50 alumnos acompañados 

por Benigno Nerga, Luz Valencia, Emilio Fernández e 

Sara Pérez. Regreso o día 31. 

  

Dia 27    Saída para Bruxelas dos alumnos de 2º de bacharelato 

para visitar a sede do Parlamento Europeo. Asisten 37 

alumnos acompañados por Álvaro Varela, Carme 

Rodríguez e Marisa Andrade. Regreso o día 30. 

             

Visita á Illa de San Simón dentro dos actos de 

conmemoración do ano da Memoria Histórica. Asisten 

alumnos de 4º da ESO acompañados polos respectivos 

titores. 

                       

                Taller de educación sexual para alumnos de 1º de 

bacharelato B e C coordinados por Mercedes Oliveira. 

   

Día 29     Excursión á Guarda para 1º de bacharelato 

acompañados por Basilio Cegarra  e Mercedes 

Oliveira. 



  

Día 30     Visita ao Marco para alumnoos de 1º de bacharelato 

acompañados por Basilio Cegarra e Mercedes Oliveira. 

  

ABRIL 

  

Día 12    Visita á ONCE para alumnos de 2º da ESO dentro do 

programa Vigo por dentro e acompañados por Miguel 

Alonso. 

  

Día 18     Taller de educación sexual para alumnos de 1º de 

bacharelato B e C. 

  

                Teatro: Maribel y la extraña familia asisten alumnos 

de 4º da ESO acompañados por Inés Pousa e Natalia 

Carnero 

  

Día 20     Charla coloquio de Mnimekalai activista na India e 

impulsora dos microcréditos. Esta actividade foi 

coordinada por mercedes Oliveira e coa participación 

da ONG Género y desarrollo en la India . 

  

Día 24     Visita a Porto para alumnado de 3º da ESO 

acompañados por Alberto Soneira e Marisa Andrade. 

Visitamos o Palácio da Música e o Museo Serralves. 

 

MAIO 

  

Día 2      Excursión a Santiago de 4ºA para recoller o premio 

do Rallye Matemático, acompañados polos profesores 

que os prepararon. Francisco Centeno, Natalia Carnero 

e Fernando Domínguez. 

  



Día 8       Semana das Matemáticas Ligamats en Caixanova. 

Asisten alumnos de diferentes cursos e acadan varios 

premios. Coordina Francisco Centeno. 

  

Día 9       Taller de educación sexual para 1º de bacharelato B e 

C coordinado por Mercedes Oliveira. 

  

Día 10     O alumnado de 2º da ESO acode á Illa de Ons. Van en 

tren desde Vigo a Pontevedra en bus ata Bueu e alí en 

barco ata Ons. Asisten todos os grupos de 2º da ESO 

acompañados polos respectivos titores. 

  

                O alumnado de 1º da ESO asister a Curtulgal en 

Pontevedra acompáñaos Cristina Brea, Josefa Beloso, 

Carolina Fernández e Charo Roces. 

  

Día 11     Correlingua. Asisten alumnos de 1º e 2º da ESO 

acompañados porf Álvaro Varela, Rosa Conde, Eduardo 

de la Fuente e Carlos L. Jacob. 

  

Día 16     Continuación dos talleres de educación sexual para 1º 

de bacharelato. 

  

Día 18     Celebración do día das Letras Galegas cun acto na 

Biblioteca. Concerto de viola e violín a cargo de 

Soledad Cameselle e Alejandro Otero, recital de 

poesía a cargo de alumnos de 4º D, entrega de premios 

e actuación de Antía González Rivela e Leticia 

Rodríguez (gaitas) e Ilduara Rivas (pandeireta) 

Día 21     Saída para Toulouse dos alumnos gañadores do Rallye 

matemático onde permanecerán catro días 

acompañados por Natalia Carnero e Amada Fernández. 

                Visita ao encoro de Zamáns dentro do programa Vigo 

por dentro á que asisten alumnos de 3º da ESO 

acompañdos por Antón Piñeiro. 



  

Día 22     Visita á Fundación Barrié, exposición de carteis. 

Asisten alumnos de 4º e 3º acompañados por Luz 

Valencia e Cristina Brea. 

  

Día 28     Despedida de 2º de bacharelato. Falan Francisco 

Centeno por parte do profesorado e Marta López 

Caamaño por parte do alumnado. Visualizamos o DVD 

elaborado por Paco Centeno e Luz Cao e logo actuación 

de José Angel e Benigno facendo un dúo de saxo e 

trompeta.Finalizamos o acto cuns pinchos no bar. 

  

 XUÑO 

  

 Día 7      Visita á exposición de Tamara de Lampika na Casa das 

Artes. Asisten alumnos de 3º da ESO e de 4º de 

Diversificación acompañados por Rosa Bea e Luz 

Valencia 

  

Día 8       Excursión a Caldelas de Tui e paseo en canoa. Organiza 

o Departamento de Educación Física 

  

Día 14     Excursión de fin de curso para todo o Instituto ás 

Illas Cíes 

  

Día 28     Marcha a pé ao Aloia para profesores e fin do curso.  

  

Incluímos a programación do Departamento de 

Orientación e o texto de despedida de Marta López 

de 2º de bacharelato 

  

  

                                               Vigo xuño de 2007 

  

                                      ASDO.      Mª LUÍSA ANDRADE 
 


