
CONTRATOS PROGRAMA NO IES DE CACHEIRAS  CURSO 2022-2023. 

 

1. FALAR AO MUNDO 

Contrato programa EDUinnova. O centro docente como entorno innovador de aprendizaxe a través da mellora permanente.  

No Proxecto Didáctico FALAR AO MUNDO, que desde o mes de novembro do 2022 está previsto desenvolver en 1º, 2º e 3º de ESO na materia de 

Portugués 2ª Lingua Estranxeira, co alumnado de Portugués Segunda Lingua Estranxeira, e con outro alumnado interesado, que consiste na 

elaboración de cadernos de viaxe por parte do alumnado de xeito individual e grupal (pequeno grupo, gran grupo e colaboración entre aulas e 

cursos), con viaxes virtuais polos referentes socio-culturais, xeográficos, históricos e literarios pola lusofonía, co apoio dos materiais analóxicos e 

das TIC, así como de recursos persoais (auxiliar de conversa e referentes nos territorios lusófonos) e exposición virtual e real dos mesmos, 

preténdese contactar con diferentes referentes culturais lusófonos, a través de medios dixitais e tamén promovendo a visita ás aulas. Haberá unha 

continuidade en relación con estes diálogos desde novembro de 2022 a xuño de 2023. 

Tamén asistirase a eventos culturais que sexan ofertados ao longo do ano nas proximidades, aínda que se fomentará tamén a realización no IES de 

Cacheiras destas actividades en portugués. 

Preténdese, xa desde a oferta á comunidade educativa, promover a exposición física e un blog para exposición virtual, así como diferentes 

interaccións desde o noso proxecto didáctico, tanto ao longo do desenvolvemento do mesmo, como na finalización, coa posta en común do produto 

final. 

Promoverase unha viaxe para inmersión lingüística, cultural e para desenvolvemento do proxecto Falar ao mundo de catro días de duración 

(procurando que como máximo dous deles sexan lectivos). Trátase dunha viaxe a Portugal con destino Lisboa (dous días) e visitas no camiño de 

ida e volta, realizando a ida polo interior de Portugal (Vila Real, Viseu, Coimbra, Santarém como posibles paradas) e o regreso por interior-costa 

(Sintra, Mafra, Batalha, Porto, Braga como posibles paradas), con tres noites en Lisboa. 

A viaxe procurará tamén o encontro con alumnado portugués das mesmas idades que o noso alumnado e con referentes culturais das comunidades 

lusófonas. 

As actividades desenvolveranse desde a perspectiva metodolóxica da colaboración, o traballo por proxectos, a aula invertida e a atención á 

diversidade, mediante a DUA, deseño universal da aprendizaxe, que fomenta a inclusión e o apoio mutuos. 

Este programa está coordinado pola profesora do Departamento de Portugués, Yolanda Rodríguez. 

 

2. TALLER DE ESTATÍSTICA. 

Contrato programa EDUexcelencia. O centro docente como promotor da excelencia a través do afondamento nun ámbito de coñecemento.  

Nos cursos 18/19, 19/20, 20/21 o noso centro resultou gañador do Concurso de Incubadora de Sondaxes e Experimentos convocado pola SGAPEIO, 

recibindo tamén o primeiro premio nacional da SEIO no curso 20/21, polo que existe unha ampla experiencia no traballo de investigación estatística 

coa fin de amosar a súa aplicación social e utilidade na comprensión da vida cotiá. 

A análise de datos e a estatística constitúen a base de moitos proxectos matemáticos e científicos de grande importancia nos nosos días. Esta parte 

das matemáticas con frecuencia é tratada nas aulas de forma esquemática e sen desenvolver todo o seu potencial práctico. Co fin de resolver este 

problema cremos necesaria a creación do TALLER DE ESTATÏSTICA do Ies de Cacheiras. 

Este proxecto está dirixido ao alumnado que de maneira voluntaria queira participar e desenvolverase fóra do horario lectivo os mércores en horario 

de 15.00 a 17.00. 

Está coordinado polas profesoras Trinidad Pazos, Ana Mª Rodríguez e Olga Simón, do Departamento de Matemáticas. 

As actividades que se van desenvolver ao longo do curso son: 

1.- Organización de grupos de traballo co alumnado participante no taller. 

2.- Elección e discusión do tema a tratar en cada proxecto, procurando que os temas elexidos sexan de utilidade para a comunidade educativa. 

3.- Realización de enquisas e elaboración dos experimentos necesarios para a recollida inicial de datos. 

4.- Seguimento continuo dos experimentos a realizar. 



5.- Aprendizaxe do manexo dos programas necesarios para a elaboración de táboas, gráficos e cálculo de medidas estatísticas necesarios na 

creación dun proxecto estatístico. 

6.- Aprendizaxe do uso do software necesario para facer a análise de datos referido a estes estudos. 

7.- Realización do análise dos datos. 

8.- Redacción do informe estatístico. 

9.- Elaboración da presentación do proxecto para defender ante un xurado. 

10. Presentación do proxecto ao concurso Incubadora de sondaxes e experimentos, organizado pola sociedade estatística SGAPEIO. 

11. Desprazamentos a nivel comarcal e nacional, en caso de resultar seleccionados neste concurso. 

 

3. RECREOS ACTIVOS  

Contrato programa EDUsaúde. O centro como dinamizador de hábitos de vida saudables.  

Desde hai anos no noso centro organízanse os RECREOS ACTIVOS, que pretenden fomentar a actividade física non competitiva e igualitaria nos 

recreos e tempos de lecer, creándose zonas diferenciadas de xogo no patio e organizando a participación de todo o alumnado do centro. 

Esta actividade lévase a cabo ao longo de todo o curso, coordinada polo departamento de Educación Física e está destinada a todo o alumnado do 

centro. 

As actividades que se van desenvolver ao longo do curso son: 

1.- Organización das actividades deportivas que se van a desenvolver nos RECREOS ACTIVOS: torneos arbitrados polo profesorado e 

alumnado. 

Tendo en conta as instalacións do noso centro e a gran cantidade de alumnado optamos por organizar os espazos e actividades da seguinte 

maneira: 

Na zona cuberta: tenis de mesa e futbolín. Na zona exterior: deportes e xogos colectivos comezando por baloncesto a medio campo na 

modalidade rei da pista. Na zona semicuberta: deportes e xogos colectivos comezando co fútbol sala a medio campo na modalidade rei da pista. 

Nos días de choiva na zona semicuberta organizaremos deportes de raqueta comezando polo bádminton. 

Os deportes irán cambiando segundo a demanda e o interese mostrado polo alumnado. 

2.- Elaboración dun horario de quendas e rotacións para os diferentes espazos. 

3.- Creación de equipos docentes que coordinarán as diferentes actividades. 

4.- Rexistro e seguimento de participantes nas diferentes actividades. 

 

4. LABORATORIO MEDIOAMBIENTAL  

Contrato programa EDUsostibilidade. O centro educativo comprometido cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.  

Enmarcado dentro do programa de Polos creativos, este programa desenvolverase co alumnado da materia de Proxecto competencial. 

 VALOR DOS RESIDUOS ORGÁNICOS, en 1º ESO,  o alumnado vai traballar a partir dos residuos xerados no propio centro educativo 

analizando e reflexionando sobre o lixo que xera o ser humano día a día para tratar de reducir, reutilizar e reciclar estes residuos e sacarlles 

partido. Abórdase desde un punto de vista científico e artístico. 

 CONEXIÓNS ENTRE PAISAXES, en 3º ESO, trátase de que o alumnado observe os cambios producidos na paisaxe natural de Galicia 

(paisaxe externa) para analizar como estes se reflicten na súa paisaxe emocional (paisaxe interna) a través dunha dialéctica alumnado-

natureza. 

Este programa está coordinado pola profesora do Departamento de Educación Plástica e Visual, Ana Delia Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 



5. TEATRANDO COA...AULA DE TEATRO DO IES DE CACHEIRAS  

Contrato programa Inclúe. INCLÚE-T.  

A AULA DE TEATRO DO IES DE CACHEIRAS comezou a súa andaina no curso 2021- 22 cun total de 44 integrantes. Preparou tres espectáculos 

que percorreron varias localidades galegas (Compostela, Ourense, Touro, Palas, ....) e de fóra de Galicia (Asturias, País Vasco e Zaragoza). 

Está coordinada polo profesor do Departamento de Lingua Castelá, Afonso García, que imparte este obradoiro co profesor José Blanco Eijo, fóra do 

horario lectivo, todos os martes de 15.30 a 17.00, de outubro a maio. Está destinada a todo o alumnado do centro que queira participar de forma 

voluntaria. 

 

Antes da estrea de cada espectáculo haberá unha rolda de prensa teatralizada para presentar as funcións aos medios de comunicación. As datas 

provisionais fixadas para os espectáculos son as seguintes:  

1.- Actuación no Salón de actos do IES de Cacheiras en decembro, para conmemorar o DÍA INTERNACIONAL DOS DEREITOS HUMANOS.  

2.- Espectáculo no Auditorio da Ramallosa o venres, 16 de decembro, para as familias do alumnado e o público xeral.  

3.- Funcións para o alumnado dos COLEXIOS de Teo, o mércores, 21 de decembro, con motivo das vacacións de nadal.  

4.- Función solidaria no Teatro Principal de Ourense en colaboración coa ONG Meniños, de apoio á infancia, en febreiro do 2023.  

5.- No XIV Festival de Teatro Escolar de Touro, o domingo 5 de marzo. Haberá un roteiro teatral poético, musical por unha aldea do Concello.  

6.- No XV Festival de Teatro Escolar de Palas de Rei que se celebrará o sábado, 25 de marzo, na Casa de Cultura desta localidade. Haberá un 

roteiro teatral, musical e poético por unha aldea do Concello. 

7.- Funcións en Ponferrada, Alcalá de Henares, Cuenca e Granada; os días 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de abril. Estas actuacións irán enmarcadas 

nunha viaxe para o alumnado de Secundaria e Bacharelato con marcado carácter didáctico e realizaranse en colaboración coa Aula de Teatro 

do CPI de Touro, A Aula de Teatro do IES Antón Fraguas, de Compostela e o Obradoiro Municipal de Teatro de Palas de Rei.  

8.- No II Festival de Teatro Escolar de Cacheiras o 30 de abril, no Auditorio da Ramallosa. Haberá un roteiro teatral, musical e poético por unha 

aldea do Concello de Teo.  

9.- Na V Mostra de Teatro escolar de Compostela, o sábado, 13 de maio. Haberá un roteiro musical, teatral e poético polas rúas de Compostela 

organizado en colaboración co IES Antón Fraguas.  

10.- No XXVI Festival Intercentros, na primeira quincena de maio, no Teatro Principal de Compostela.  

11.- En todos aqueles concellos ou asociacións que o soliciten e asuman os gastos de desprazamento do alumnado da Aula de Teatro. 

 

6. SEMANA CULTURAL  

Contrato programa Inclúe. INCLÚE-T.  

No curso 2021-22 organizouse a primeira Semana Cultural que se vertebrou ao redor dos SABERES DA ALDEA. Na esencia desta semana lateu a 

recuperación deses saberes adormecidos que os nosos devanceiros aplicaron á realidade máis inmediata e que lles permitían unha existencia en 

comuñón coa natureza, as respostas que foron capaces de artellar con arte e valentía en contextos que foron mudando e hoxe co cambio social e o 

avance doutras técnicas produtivas van esmorecendo, ou simplemente pola perda dese contexto que os propiciou ou porque non se consideran 

útiles xa. OS SABERES DA ALDEA non foi nin representou unha ollada de nostalxia, morriña ou saudade, senón unha volta ao pasado para 

entendermos o presente e enxergar con consciencia construtiva o futuro. 

No presente curso a Semana Cultural xirará en torno á PAISAXE E CAMBIO CLIMÁTICO e pretende involucrar a un maior número de departamentos 

e alumnado. Desenvolverase na semana do 27 ao 31 de marzo e estará coordinada por Afonso García e Trinidad Pazos. 

 


