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Durante o curso académico 2007-08 desenvolvemos unha serie de 

actividades extraescolares e complementarias que consideramos de 

importancia para a formación integral do alumnado.  

Estas actividades foron coordinadas pola vicedirección e tamén pola ANPA , 

polo Departamento de Orientación  e pola Biblioteca tendo en conta as 

propostas e suxestións dos diferentes departamentos e/ou profesorado. 

Como todos os anos celebramos : 

·        Festas tradicionais de Galicia como magosto, entroido, letras 

galegas… 

·        Actividades destinadas a lembrar datas importantes como poden ser. 

O día da Paz, o día da violencia de xénero, as letras galegas …  

·        Exposicións: A memoria histórica, Xulio Verne…  

·        Visitas de escritores como: Fran Alonso, Domingo Villar, Ann Alfaya, 

Bieito Ledo (editor) 

·        Participamos en concursos con notable éxito: Olimpiada de Bioloxía, 

Olimpiada, Rally e Rebumbio matemáticos, speeling… 

·        Excursións  e saídas didácticas, charlas…  

  

  



 Magosto 

  

         Esta é a primeira festa colectiva do curso escolar. Como 

noutros anos fixemos unha pequeña caminata ata o monte 

Vixiador. Alí asamos e comemos as castañas. 

  

 

Chegada ao Vixiador 

Participaron350 alumnos e 18 profesores 

  

Entroido: 

Como no curso pasado non se programou anticipadamente a festa 

aínda que si houbo ordes do Meco durante a semana, o que 

favoreceu que o alumnado se implicase máis na festa. Tivemos as 

dúas primeiras clases e logo houbo un festival no patio 

interrompido pola chuvia o que nos fixo rematar a festa no salón 

de actos. Houbo moita participación e bos disfraces. 



 

  

 

Estes son dous dos gañadores 

  

  

 

 

 

 

 



Excursión a Andorra. 

Como vén sendo habitual, en xaneiro o Departamento de 

Educación Física organiza unha saída á neve na que participa o 

alumnado do segundo ciclo de secundaria e bacharelato. 

  

 

Alumnos e profesores en Andorra. 

  

  

Paris 

A excursión de todo o Instituto, este ano foi a Paris. Despedíase 

Amada e non podía ser doutra forma. Asistiron 84 alumnos e 6 

profesores e malia o elevado número de participantes, a 

excursión foi todo un éxito. 



 

 

Profesores e alumnado que participou na excursión a Paris. 

Lisboa 

Ao mesmo tempo que a de París desenvolveuse a excursión a 

Lisboa para alumnado de 2º de bacharelato  

 

Paseo por Sintra 

  

 

 

 

 

 



Éxitos do Instituto 

Este curso foi especialmente brillante polos éxitos acadados 

polos nosos alumnos: 

·       Olimpiada  Galega de Bioloxía : gañadora Helena ….que 

asistiu en Canarias a Olimpiada a nivel nacional onde acadou 

un novo éxito e no verán vai competir na Olimpiada 

internacional en Asia. 

·       Rally Matemático. Alumnos de 3º da ESO gañaron o Rally 

galego competindo en Toulouse onde tamén se proclamaron 

campións. 

·       Speeling. Alumnos de inglés do noso Centro acadaron as 

primeiras posición no concurso celebrado en Vigo. 

·       Iris Darriba, alumna de 2º de bacharelato acadou un 

importante éxito cunha curtametraxe de animación que foi 

presentada na Coruña nun concerto da Orquestra Sinfónica 

de Galicia. 

·       A nosa Biblioteca é un exemplo a seguir polo traballo 

desenvolvido por Benigno e o seu equipo. 

 

Alumnos 

gañadores do 

Rally 

matemático 

en Toulouse  

  



Exposicións: 

Programáronse durante este curso académico unha 

serie de exposicións desde os departamentos ou 

desde a biblioteca. Velaquí unha mostra: 

 

Exposición sobre a memoria histórica  

  

         

Exposición sobre Xulio Verne 

  



Alumnos de Física tamén organizaron unha 

exposición con cartaces elaborados por eles 

 

Damián Perdiz ante os cartaces da exposición e mostrando 

o diploma do premio Einstein de Física. 

Día da Paz 

Desde a biblioteca organizouse unha montaxe audiovisual 

sobre a Paz. Montaxe que foi presentada aos alumnos do 

Centro. 

 



Día das Letras Galegas 

Este ano celebramos o día das Letras Galegas cunha 

lectura continuada na Biblioteca de textos galegos 

na que participaron alumnos de todo o Centro. Ao 

final do día entregáronse os premios das diferentes 

actividades e actuou o grupo de gaitas  de alumnos 

do Centro 

  

.

  

Este é o grupo de alumnos que amenizou o día das Letras 

Galegas. 

 

 



Tamén houbo unha exposición de cartaces e de libros 

promovida polo Equipo de Normalización Lingüística 

.  

  

Tamén dentro das actividades das letras galegas, este ano 

tivemos a sorte de contar coa actuación do grupo de música 

tradicional  TRADURBÁN que deron un concerto o día 13 

de maio co salón de actos abarrotado e invitaron a alumnos 

a tocar con eles. Foi unha xornada inesquecible.  

 



 Despedida de 2º de bacharelato 

O día 2 de xuño celebramos a despedida de 2º de 

bacharelato cun acto académico-festivo que este ano 

contou coa estrea mundial do coro do Instituto. Foi un acto 

emotivo e tamén moi divertido. 

 

  

 

Este  é o coro do Instituto na súa  primeira actuación. 



  

Presentación da película galega Pradolongo 

Visitaron o noso Centro o director e actores da película 

Pradolongo para presentala ao alumnado. 

  

          

  

Actividades da biblioteca 

A nosa biblioteca vén desenvolvendo unha serie de 

actividades que a fan destacar . Desde o seu blog: 

biliobóveda podedes ver todas as actividades que viñeron 

desenvolvendo ao longo do curso. Algunhas destas 

actividades xa están citadas como o día da Paz, ou o da 

violencia de xénero pero ademais hai outra xeira de 

actividades que van desde o Club de lectura ata a visitas de 

escritores, ruta literaria, olimpiada do saber, libro do mes… 

 



·      Visitas de escritores 

Durante o presente curso visitaron o noso Centro os 

seguintes escritores: 

Fran Alonso estivo no Instituto o día 14 de febrero para 

falarnos do seu libro Cartas de amor. Ao final da charla 

houbo un diálogo interesante entre alumnado e autor. O 

acto finalizou coa sinatura de libros por parte de fran 

Alonso. 

Domingo Villar  autor de Ollos de auga  tamén visitou o noso 

Centro mostrándose como un estupendo comunicador. 

Contounos o proceso de elaboración da súa primeira novela e 

tamén nos anunciou unha segunda que axiña estará nas 

librerías. 

An Alfaya compartiu con nós un estupendo coloquio a 

propósito do seu libro A sombra descalza. Fixo rir a todos 

os que asistiron a súa conversa. 

Bieito Ledo (editor) Falou  de todo o que leva consigo o 

proceso editorial. 

·       Certames: 

Cartas de amor, micro-relatos de terror, libro do 

mes- lector do mes, olimpiada do saber. 

·       Campañas: 

Contra a violencia de xénero, Videos pola Paz, Letras 

galegas. 

 

 



 

·       Club de lectura: 

Desde o club de lectura organizáronse actividades 

como comentario de libros ou textos, blog do club de lectura e 

Ruta Rosalía de Castro. 

  

 

  

  

Programas educativos 

       Educación en valores: cine para alumnado de 2º da ESO. 

         Prevención de drogas 

         Educación sexual 

         Visitas a exposicións 

         Teatro… 



 

Actividades dentro do programa Vigo por dentro 

                         Dentro deste programa e como todos os anos 

participamos nunha serie de actividades complementarias con 

diferentes grupos 

  

Actividades do departamento de Educación Física 

         Este departamento programa unha serie de actividades 

relacionadas coa natureza e o deporte. Ademais da excursión á 

neve, fanse rutas de sendeirismo, rafting e pirauguismo. 

  

Actividades do departamento de Orientación 

        Ademais das actividades de orientación escolar e de 

carreiras, este departamento programa unha serie de 

actividades relacionadas con hábitos de estudo e de traballo, 

prevención de riscos e para a saúde, etc. 

  

Publicacións: 

O besbello saltón 

         A revista do Instituto sae á luz un ano máis. Esta revista 

recolle os traballos de alumnos e tamén fai un reconto das nosas 

actividades e novidades. 

         Ademais desta revista tamén se publican traballos do 

Departamento de Lingua Galega e Literatura. 



 

·       Guías didácticas de diferentes lugares de Galicia 

·       Periódicos escolares 

·       Revistas  escolares 

·       Blogs 

Competicións deportivas: 

        Como xa vén sendo tradición, durante os recreos  

disputáronse torneos de futbito, baloncesto e balonmán entre os 

diferentes grupos con notable éxito. 

  

Festival de fin de curso 

        Este ano teremos un festival de fin de curso no que 

participarán diferentes grupos de alumnos con actuacións: 

musicais, acrosport… 

         E o curso remata coa Excursión ás Illas Cíes e coa camiñata 

e comida de profesores no Aloia. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

Pasamos a dar conta das actividades promenorizadas ao longo 

do curso. 

  

SETEMBRO 

Día 25        

Visita didáctica a Pereiró para analizar a arquitectura funeraria. 

Participan alumnos de 1º de bacharelato acompañados por Teresa 

Cámara. 

  

OUTUBRO 

Día 19        

Visita ao casco histórico para alumnos de 1º de bacharelato a 

cargo do Departamento de historia. Basilio e Mercedes Oliveira 

acompañan aos alumnos. 

Día 26      

Visita ao casco histórico para alumnado de 3º da ESO 

acompañados por Basilio e Alejandra. 

Día 30      

Visita á exposición de Picasso na Sede da Fundación Barrié na 

Coruña. Asisten alumnos de 4º e 1º de bacharelato acompañados 

por Teresa Cámara e José L. Varela. 

 

 



 

NOVEMBRO 

Día 2        

Magosto para todo o Instituto no monte Vixiador. 

Día 12        

Comezo da exposición “Illados” que recolle a Memoria histórica. 

Día 15        

Dentro do programa Vigo por dentro, visita ao Museo Verbum par 

alumnos de 3º acompañados por Rosa Bea e Luz Valencia. 

Día 16        

Cine dentro do programa Educación en Valores asisten alumnos 

de 2º da ESO á película Operación Stormbreaker. 

Día 20        

Visita a Naturnova para alumnado de 1º da ESO acompañados por 

Cristina Brea e Dolores Araújo.                    

Conferencia con motivo do día do Medio Ambiente por parte do 

investigador do Instituto de Investigacións Mariñas, Xosé Antón 

Salgado  “Cambio climático no mar de Galicia”  para alumnado de 

1º e 2º de bacharelato. 

Día 21        

Teatro en inglés para 2º de bacharelato   

Visita a Naturnova para alumnos de 1º da ESO 

 



 

Día 23        

Visita ao Porto comercial dentro do Programa Vigo por dentro 

para alumnado de 1º da ESO acompañados por Sara e Miguel. 

Día 27        

Visita a Naturnova para o resto de alumnado de 1º da ESO. 

Día 29        

Visita ao CAT dentro do Programa Vigo por dentro para 

alumnado de 2º da ESO acompañados por Angeles. 

Día 30        

Con motivo do Día Mundial contra a SIDA visita do Grupo Imán 

de autoapoio a seropositivos. 

  

DECEMBRO 

Día 4                    

Charlas para 3º ESO e 4º ESO a cargo de Víctor Bernal do 

Departamento de Orientación.  

Día 12        

Visita á Voz de Galicia dentro do Programa Vigo por Dentro para 

alumnos de 2º da ESO. 

 

 

 



 

XANEIRO 

Día 12        

Saída para Andorra dun grupo de alumnos e profesores. 

Coordinada polo Departamento de Educación Física.  

Día 17        

Visita ao Verbum. Exposición sobre o Cid para alumnos  de 1º de 

bacharelato acompañados por Inés Pousa e Teresa Illanes. 

Día 25        

Visita ao Verbum para alumnos de 3º da ESO. Exposición sobre o 

Cid, acompañados por Laura Espinosa. 

Día 28       

Visita á Fundación Barrié para asistir a unha exposición  sobre 

Picasso para alumnos de 3º da ESO acompañados por Cristina 

Brea e e José Luís Varela. 

Día 30        

Dia da Paz. Actividade da Biblioteca. Pásase un video sobre a Paz 

no salón de actos. 

Día 31        

Visita á Fundación Barrié para alumnos de 3ºda ESO 

acompañados por Teresa Cámara e José L.Varela  á exposición 

sobre Picasso. 

Visita a Castrelos para un grupo de alumnos de 1º de bacharelato 

acompañados por Basilio Cegarra e Alejandra 



 

FEBREIRO 

Día 1                    

Venres de entroido             

Visita do resto dos alumnos de 3º e 4ºda ESO  á Exposición 

sobre Picasso na Fundación Barrié.      

Día 8                    

Cine para 2º da ESO dentro do Programa de Educación  en 

Valores. Proxéctase a película: “Así es la vida”. 

Día 12        

Visita a Exposición “ Vive los ríos del norte” por parte de alumnos 

de 1º da ESO acompañados por Sara. 

Día 13        

Visita á Casa das Ciencias na Coruña por alumnos de 4º da ESO 

acompañados por Mª Carmen Martínez e Conchy Alonso. 

Día 14        

Visita o noso Centro o escritor Fran Alonso para falarnos do seu 

libro Cartas de amor. 

Día 15        

Visita a Castrelos para alumnos de 3º da ESO acompañados por 

Basilio C. e Joaquín. 

Día 27        



Teatro para alumnos de 1º de bacharelato  á obra El  Lazarillo 

acompañados por Laura E. e Inés P. 

Evolución da música. Actividade en Caixanova á que asisten 

alumnos de 3º e 4º da ESO. 

MARZO 

Día 11        

Comezo da viaxe a París. 80 alumnos e 6 profesores. 

Día 12        

Visita a Tui, Valença , Vila-Nova e Caminha para alumnos de 3ºda 

ESO e 1º de bacharelato,  acompañados por Basilio e Alejandra. 

Día 27        

Charla do Foro da Mocidade: Linguas cruzadas, para 2º de 

bacharelato. 

   

ABRIL 

Día 3                    

Visita o noso Centro Domingo Villar para falar da súa obra Ollos 

de auga  dentro das actividades da biblioteca e do club de 

lectura. 

Día 4                    

Presentación da película galega Pradolongo acoden o  director e 

actores da mesma.        

Día 16        



Sendeirismo para 1º e 2º da ESO. Actividade programada polo 

Departamento de Educación Física. Fan o traxecto Baiona- 

Panxón. 

Ruta Rosalía de Castro. Actividade do Club de lectura. 

Día 23        

Itinerario do Río Lagares dentro do Programa Vigo por dentro. 

Asisten alumnos de 4º da ESO acompañdos por Antón Piñeiro. 

Día 25        

Cine para 2º da ESO dentro do Programa de educación  en 

valores. Proxéctase a película: Un puente haciaTerabithia. 

Día 29        

Visita á Casa Museo de Rosalía de Castro para alumnado de 2º da 

ESO acompañados por Álvaro Varela. 

  

MAIO        

Día 5                    

Rafting  para 1º de bacharelato. Asisten 48 alumnos e    5 

profesores. Actividade programada polo Departamento de 

Educación Física. 

Día 8                    

Asisten á Semana das Matemáticas alumnos do Centro. 

Día 9                    

Visita ao MARCO para alumnos de 1º de bacharelato 

acompañados por Mercedes Oliveira. 



Día 13        

Saída a Toulouse para participar no Rally Matemático. Alumnos 

de 3º da ESO que resultan gañadores en Toulouse. 

Día 15        

Visita a Aqualia para alumnos de 1º da ESO acompañados por 

Rosa Conde dentro do Programa Vigo por dentro. 

Visita ao CEDAM para 3º da ESO acompañados por Luz Valencia 

e Rosa Bea. 

Día 19        

Dentro do Programa Vigo por dentro desenvolvése a actividade 

Universidade e natureza. Asisten alumnos de 4º e 3º da ESO. 

Comezo dos talleres para 4º da ESO a cargo de quérote  e 

coordinados por Mercedes Oliveira. 

Día 20        

Actividadse de sendeirismo dentro das actividades programadas 

polo Departamento de Educación Física. Asisten alumnos de 3º e 

4º da ESO á Ruta da auga. 

Día 21        

Dentro do Programa Vigo por dentro participamos na actividade: 

Universidade e natureza con alumnos de 1º da ESO acompañados 

por Nones. 

Día 27        

Actividade de piraugas para alumnado de 1º,2º e3º da ESO 

programada polo Departamento de Educación  Física. 

Día 28        



Visita á Casa Museo de Rosalía e Funda vción Cela  para alumnado 

de 1º e 2º da ESO acompañados por Álvaro e Nones. 

  

XUÑO 

Día 2                    

Acto de despedida de 2º de bacharelato. 

Día 9                    

Rafting para os 4º da ESO. Actividade programada polo 

Departamento de Educación Física. 

Día 10        

Visita ao CAT dentro do Programa Vigo por dentro para alumnos 

de 1º da ESO acompañados por Miguel. 

Día 18        

Presentación para todo o alumnado das diferentes  actividades 

do curso. 

Día 19       Festival de fin de curso 

Día 20       Excursión ás Illas Cíes. 

  

                                               Vigo, xuño 2008 

  

         ASDO: Marisa Andrade Pérez 

 


