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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS – Curso 2016-2017 
Primeiro Trimestre 

 

Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios Gasto previsto 

Vicedirec/ 
Orientación 
     

Festa de Samaín 
28 out 
12:10h 30min Magosto e concurso de cabazas  

Todo o 
alumnado As cabazas as traerán os alumnos de casa 

Dia dos dereitos humanos 10 dec - Conmemoracións Todo o 
alumnado Actividades varias 

Prevención drogodependencias Nov-Dec 1-2h Prevención  drogodependencias 1º,2, 3º ESO Asociación ABEIRO 

Charla Consumo drogas Nov-Dec 1-2h  
4ºESO, 1ºCF, 
FPB Plan Director da Garda Civil 

Prevención acoso escolar Nov-Dec - Prevención de situacións de acoso escolar ESO 
Concurso ONCE (1ºESO). Talleres e 
xornadas 

Festa de Nadal 21 dec 2h Competicións lúdico deportivas 
Todo o  
alumnado  

Concurso de Postais Navideñas Nov -  
Todo o  
alumnado  

Concurso de fotografía Nov - Elaborárase o calendario 2017 coas 
seleccionadas 

Todo o  
alumnado Pendente temática: Sustentabilidade? 

Celebración Día Universal da Infancia 20 nov -  
Todo o  
alumnado Actividades varias 

Celebración do día contra a violencia 
xénero 25 nov Horas 

titoría 
 
 3,4ESO Pendente Oficina Muller do Concello 

 Conmemoracións varias 
Todo o 
trimestre 1h 

Día da Saúde Mental (10 out). Día das Nenas (11 
out). Día contra os abusos sexuais a menores (19 
nov). Día de prevención da SIDA e ETS (1dec). 
Día da Discapacidade (3dec). Conmemoración da 
Constitución e do Estatuto de Autonomía (1 ao 11 
de dec). Día dos dereitos humanos (10dec) 

Todo o 
alumnado 
 

En horas de titoría, con material aportado 
polo depto. De Orientación 

 
Automoción 

Visita a “Mecace” 1ºtrim 4h Visita a empresa de Mecanizado CF EVA  

 
 
Visita a unha ou varias empresas do 
sector, aínda sin confirmar 
 
 

Ao longo 
do curso - 

Coñecer as novidades en canto as 
ferramentas e equipos de reparación do 
automóvil.  
 
Coñecer o proceso de fabricación de 
vehículos 

CF EVA 

As instalacións posibles son: 
 Arsenal de Ferrol, Feria del Automovil en Vigo, 
Factoría Citroen en Vigo, factoría UROVESA en 
Santiago, factoría Renault en Valladolid, , talleres 
de Casty Romel, circuito de Pastoríza (seguridad 
ao volante).Rectificadora Lucense, en 
Lugo,Cromados Estévez, en Lugo. 
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios Gasto previsto 

 
 
 
 
 
 
Lingua Galega,  
EDLG, 
Biblioteca 
 

Festa “O Samaín” e a cabaza 
falangueira 

Final 
outubro - 

Participarase creando un concurso de 
cabazas decoradas (segundo as indicacións 
previas) que se exporán (se é posible) na 
entrada do centro segundo se vaian 
presentando. Para isto acondicionarase o 
espazo e decorarase debidamente. 
Coincidindo co Samaín, realizarase un 
certame literario no que poderán participar 
todos os alumnos do centro de calquera 
nivel (aínda que especialmente vaia dirixido 
para os de 1º e 2º da ESO).  
 

Todo o 
alumnado 

As creacións serán contos ou narracións 
breves e tamén cómic ou banda deseñada 
en lingua galega. A temática ambientarase 
no Samaín con argumentos misteriosos, de 
medo, terror... 

 

Emisión da radio escolar:  
RADIO RAS, A TÚA RADIO.  
 

Todo o 
ano 

20min/ 
día 

. O alumnado de ESO e de Ciclos 
continuará coa radio escolar RAS. Os 
alumnos e alumnas serán os encargados de 
elaborar as seccións e presentalas todos os 
recreos do horario escolar. 
Actividade para mellorar a súa competencia 
activa oral e fomentar a tipoloxía textual.    
 

Todo o 
alumnado 

Este curso comezarán a sección “ lemos 
para ti”.  
 
Posibles colaboracións con outros medios 
de comunicación ( radio, televisión, prensa 
escrita...).  

 

VI Maratón de cine 13 out 

12h 
De 
18:30h a 
8:00h 

Celebraremos o VI maratón de cine dos 
clubs de lectura, “Argalleiros e argalleiras 
das letras e gozaremos  das películas 
elixidas por eles e elas, baseadas nos temas 
que xurdiron das lecturas realizadas no 
curso pasado. – 

Alumnos   
Obrad.lit 

. A lingua galega será a canle de unión entre 
todos os asistentes á hora de comentar as 
proxeccións  

 

Rutas literarias : Os fillos do mar con 
Pedro Feijoo 1trim  

Achegar o alumnado á súa lingua dende o 
coñecemento e o sentimento. Formar 
alumnos e alumnas con competencia activa 
na escrita e na oralidade. Fomentar a 
oralidade. Animalos a empregar a súa lingua 
en todos os ámbitos e en todas as 
situacións.  Amosar que o galego está 
presente no seu mundo. A modernidade 
tamén se escribe, le, escoita, ve, “navega”... 
na súa lingua e eles e elas son os que 
deben continuar a transmisión. Achegalos a 
través da súa lingua a valores como o 
respecto. Achegar as nosas actividades a 
outras institucións. 

 

Intentaremos achegar o alumnado a esta 
ruta literaria da man do seu autor e 
aproveitaremos a cidade de Vigo para 
achegalos tamén á fundación Carlos 
Casares.  
 

     
 
  

ALAMEDA LITERARIA DAS 
ÁRBORES CELTAS do CASTRO DA 
UZ”. As nosas árbores celtas unen, 
lembran, investigan, crean e falan. 
 

Todo o 
ano 

 

Continuarase achegando a Alameda Literaria a 
todas as persoas, en especial convidarase este 
curso ás delegacións da ONCE para que opinen 
sobre o traballo realizado o curso académico 
pasado, sen esquecer o alumnado dos centros 
máis próximos da vila.  
 

Todo o 
alumnado, 
familia, etc 

En colaboración con Radio Ras porémonos en 
contacto con escritores e escritoras, cantantes, 
actores ou actrices nados baixo a protección das 
distintas árbores para entrevistalos,  coñecelos 
máis de preto e pedirlles algún favor...  Sempre 
que sexa posible tentaremos que veñan visitala.  
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios Gasto previsto 

Lingua Galega,  
EDLG, 
Biblioteca 
 

Relación epistolar cun centro 
educativo a elixir 
 

Todo o 
ano  

O alumnado manterá unha relación epistolar 
–vía correo postal- con compañeiros/as dun 
centro educativo da súa comunidade ou 
doutra na que se ensine lingua galega. Este 
ano intentaremos poñernos en contacto co 
centro galego de Bos Aires para comentarlle 
a nosa actividade e ver se é factible a 
comunicación entre o noso alumnado e 
persoas de alén mar.  
 

3º ESO 

Esta actividade pretende recordarlles que 
hai outros xeitos de comunicación e 
favorecer así a expresión escrita e as 
relacións persoais. (Posible encontro a finais 
de curso entre os membros participantes na 
actividade.) 

 
 
Posible viaxe 

Talleres solidarios 
 

Todo o 
ano  

O alumnado seguirá realizando traballos 
para recadar cartos que logo se destinarán a 
causas solidarias coas persoas da súa vila.  

Todo o 
alumnado   

Taller de madeira 1ºtrim  

Este curso poñerémonos en contacto coa 
asociación “ Amigos da madeira das Pontes” 
para poder realizar un taller no que o 
alumnado descubrirá os segredos que 
encerra a madeira das “súas árbores” da 
man dos maiores da súa vila, asemade van 
coñecendo os diferentes usos desta ao 
longo da historia e todos os contos, lendas, 
refráns que estas persoas lles achegarán na 
nosa lingua.  .   
 

3º,4º ESO E 
FP Básica 

Grazas a este taller mellorarán a 
sinalización das árbores grazas aos 
consellos de expertos neste material e 
continuarán preservando o medio ambiente 

 

Educando en igualdade 1ºtrim  

O alumnado de ESO e ciclos traballará 
valores humanos que os acheguen a sentir 
que ningún tipo de violencia leva a nada 
positivo. Elaborarán materiais sobre a 
violencia de xénero que logo se comentarán 
entre todos e todas.  
 

ESO 
Realización dun vídeo ou arquivo sonoro 
sobre este tema.  
 

 

O Nadal en galego Dec - 

O alumnado da ESO e todo o que queira 
participar continuará achegándose ás novas 
tecnoloxías  felicitando  dun xeito lúdico a 
todos e a todas na nosa lingua.  
CONCURSO DE VÍDEOS. 
 

Todo o 
alumnado 

Entrega dos alimentos comprados, cos 
cartos recadados o curso pasado polos 
“Argalleiros e argalleiras das letras”, a un 
responsable da área de servizos sociais do 
concello das Pontes.  
 

 

Taller de creación literaria. Lemos 
para vós. Creando audiolibros 

Todo o 
curso - 

Continuando o traballo iniciado o curso pasado, 
seguiremos poñéndolle voz a obras literarias na 
nosa lingua para achegárllelas a todos e a todas.  
O ano pasado comezamos con Neira Vilas e 
conseguimos inmiscir a moitas persoas da 
comunidade educativa para que puxeran voz a 
relatos de Memorias dun neno labrego e Cartas a 
Lelo. Este curso continuaremos con obras elixidas 
de Carlos Casares  co fin de  seguir transmitíndolle 
a nosa cultura a todas as persoas. 

Todo o 
alumnado 

Seguiremos traballando na Antoloxía poética 
das árbores celtas e publicando as nosas 
novas creacións. 
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios Gasto previsto 

Bioloxía e X. Charla:”En busca de la Atlántida” 27 out 
10:10h 

3h Charla de Emilio Varela sobre xeoloxía 3,4 ESO  Pago ponente 

Debuxo Visita ao Museo de Arte 
Contemporáneo da Coruña 

26 out 5h  1,2,3 ESO   

Bus 

Tecnoloxía Visita ao Muncyt (A Coruña) 26 out 5h  1,2,3 ESO  

Francés 

Obra de Teatro 22 nov 2h  
 

 
alumnado de 
francés 
 
 

 En Cine Alovi 
 

Bus 

Contacontos senegalés 11 nov 1h  Salón de actos  

Xeografía e 
Historia 

Roteiro de Río Cuberto 13 out 4h 

Roteiro polo Río Belelle e visita ao lugar de 
río Cuberto. 

 

1º,2º ESO  Bus 

Excursión á Fervenza e muíños do 
Belelle 19 out 4h 

Andaina polo río Belelle e visita á Fervenza 
e os muíños de Neda. 3º ESO  Bus 

Saída polas Fragas do Eume 20-21 out 2 días 

Análise dos elementos de continuidade e de 
ruptura nas sociedades agrícolas 
tradicionais como consecuencia do 
desenvolvemento económico. Da 
industrialización á terciarización da 
sociedade. 

4º ESO  Bus 

Taller de prácticas de Xeografía Todo o 
ano 

2º recr. 
martes 

O taller de prácticas de Xeografía está 
concibido como unha actividade 
complementaria a realizar de maneira 
voluntaria durante un recreo á semana. 
Durante este taller prantexaremos o traballo 
cas ferramentas técnicas básicas do estudo 
xeográfico 

4º ESO  - 



 

5 
 

 

Instituto de Educación Secundaria Castro da Uz 
R./ José Mª Penabad López s/n 
15320 AS PONTES - (A Coruña) 
Tfno.881 93 00 01 - Fax 881 93 00 16 
ies.castrodauz@edu.xunta.es  

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS– Curso 2016-2017 
Segundo Trimestre 

 
 

Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios 
Gasto previsto para  o 

IES 

Vicedirec./ 
Orientación 

Festa do Entroido 5  feb 2h Festa de entroido. Regueifas  e 
disfraces Todo alum  

 
Charla Educación Vial 
 

Xan-feb 1h  1ºFP Pendente 

Comemoración día da Muller 
Traballadora 8 marzo 2h 

 
ESO, FPB 

Pendente concretar con Maca Rego 
(Concello) 

 
Semana da Prensa 
 

6-10 mar  
Actividades organizadas por diferentes 
departamentos didácticos  Traballo con xornais 

 

Charla-Taller Orientación laboral -  Orientación sobre saídas profesionais, 
curriculums, etc. 

FP Consultar depto de FOL  

Talleres Consumo Responsable 
(Día Mundial dereitos do consumidor) 15 marzo   

 ESO, FPB 
 

En colaboración dunha cooperativa de 
consumo resposable (Zocamiñoca ou outra) 

 

Charlas sobre sexualidade e ETS 2º trim 2h Educación sexual e prevención de 
ETS 

ESO, FPB 2º,3ºESO: Asociación (afectividade) 
4ºESO, FBP: Médico especialista 

 

 
Día Escolar da non Violencia e da 
Paz 30 xan  

Actividades organizadas por diferentes 
departamentos didácticos   

 

 

Talleres solidarios  2h  ESO Contactar con ONGD como Mundo 
Cooperante, JyD, etc. 

Recepción familias 6º curso colexios 
de primaria da vila Marzo 2h  Familias CEIP 

Equipo directivo y departamento de 
orientación 

Charlas drogodependencias 
 

Titorías 
xan-feb 4h  2º, 3º ESO ADAFAD 

Proxecto “Energía para el futuro” 2º, 3º   
trimestre  

Programa de Endesa a nivel nacional. 
Formación a institutos: charlas, 
talleres, visitas a central, etc. 

Ciclos 
formativos  

 

Orientación Visita Campus Ferrol 24 marzo 6h 
Visita guiada ás distintas escolas e 
facultades do campus da UDC en 
Ferrol 

3º,4º ESO 
  

Bioloxía e X. Proxección do video “El legado de las 
rías gallegas”      

 

Informática Visita á R na Coruña 10 feb 6h Visita ás instalación tecnolóxicas de R 
no polígono da Grela, na Coruña 1º,2ºSMR  

 

Electrónica Visita ENDESA 
 14 feb 10h-12h  2CM IT 

2 FPB EE  
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios 
Gasto previsto para  o 

IES 

LINGUA GALEGA, 

BIBLIOTECA E 

EDLG 
 
 
 
 

Obradoiro literario    

Obradoiro literario a cargo dun 
escritor/a, ilustrador/a, cantante... que 
acepte a invitación que se realizou no 
primeiro trimestre e grazas a el ou ela 
descubrirá os segredos que agocha a 
creación literaria e artística.   

Pendente  

 

“Música e poesía” 
Representación da antoloxía 
realizada polo alumnado da poesía 
galega ( XII – á actualidade) para “o 
seu paseo literariro” 

21 marzo  

O día da poesía  o alumnado da ESO 
recitará unha escolma cos poemas 
elixidos da Antoloxía poética das 
árbores celtas co fin de poñerlles 
música e seguir unindo o amor pola 
natureza co amor pola súa cultura.  
 

ESO  

 

 
 
 
 
 
Conmemoración do día da Non 
Violencia e da Paz. Os nosos 
contacontos comparten o día da paz. 30 xan  

Como todos os anos  intentaremos  
transmitirlle ao alumnado, dun xeito 
lúdico, a necesidade de  vivir nun 
mundo no que reine a PAZ.  
O alumnado da ESO, e os que o 
desexen dos outros cursos, realizarán 
manifestos, carteis, poemas, 
cometas... e celebrarán este día 
“Xogando en Paz”.  
Os compoñentes dos clubs de lectura 
“Argalleiros e argalleiras das letras” 
elixirán contos ou historias para seguir 
sendo  mensaxeiros da PAZ.  
 

Varios cursos 
Argalleir@s 

Logo da experiencia enriquecedora que viviron 
os cursos pasados cos nenos e nenas do 
CEIP A Fraga, do CEIP de Santa María das 
Pontes,  do CEIP San Xoán de Felgueiras – 
Ferrol-, do CEIP MenéndezPelayo –Lugo-, de 
Andaina – A Coruña-, este curso tentaremos 
coñecer novos nenos e nenas para compartir 
con eles e elas os nosos contos e historias.    
 

 

 
 
Lingua de amor 
 
 

Feb  

No mes de febreiro realizaremos  un 
concurso de  SMS ou WHATSAPP de 
mensaxes de amor escritas en galego.  
 

Todo o 
alumnado 

Terán un límite de 120 caracteres máximo e, 
de entre todas as presentadas que se irán 
metendo nunha caixa, elixirase a máis orixinal, 
máis sentimental e mellor escrita.   

 

Teatro Grecolatino 16 marz Todo o 
dia 

En Ourense. Combinarase cunha ruta 
de Carlos Casares, Termas e Ribeira 
Sacra  

3º, 4º ESO 
A ANPA paga as entradas  

EDLG Parlamento Xove 3,4 marz 
Non 
horario 
lectivo 

Debates escolares 3º, 4º ESO 
4 alumnos 

  

 
Admin. e 
Financ. 
 
 

Visita a Gadisa 2 marzo 9-14 Visita ás instalacións de Gadisa en 
Betanzos 

2º AF 
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Debuxo 

visita a sala de exposicións de Caixa 
Galicia e o museo de Belas Artes da 
Coruña 
 
 
 

Xan   1,3,4 ESO 

  

Excursión a Madrid (ou Bilbao) Mar  visita a ARCO, Museo Prado, Reina 
Sofía , Museo Thissen 4ºESO 

podería ser posible si se realiza coma outros 
anos co centro Moncho Valcarcel 

 

Visita ao Museo de Arte 
Contemporáneo da Coruña 26 xan 5h  4 ESO Co IES Moncho Valcarce 

 

Automoción Visita Motortec  
(IFEMA) Madrid 

16-17 
marzo  Visita ao salón do do automóbil 1º y 2º EVA  

 

Física e 
Química 

Visita aos Museos Científicos 
Coruñeses 16 xan 8h 

Casa das Ciencias (+ Planetario), 
Aquarium Finisterrae, Domus (+ cine 
3D) 

3º,4º ESO e 2º 
FPB  

 

Tecnoloxía Parque eólico de Sotavento e a 
granxa de mascotas Xaraleira 

Xan -  2,3 ESO 
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS– Curso 2016-2017 
Terceiro Trimestre 

 

Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios 
Gasto previsto para  o 

IES 

 
 
Vicedirec,  
Orientación 
 
 
 

Conmemoración do día Mundial da 
Saúde 7 abril 

  
Conmemoración 

Todo o 
alumnado 

 
Actividades varias 

Charla sobre os itinerarios 
académicos:3º, 4ºEso. Revalidas. 
Acceso á universidade 

 9 abril 1h  3,4  ESO e 
familias A cargo da orientadora 

Celebración do día de Europa 9 maio  Conmemoración   

Charla sobre o acceso a universidade  maio 1h  
1 Bac  
e familias Universidades 

Talleres difusión ensinanzas Fene abril 1h  
4º ESO, 
FPB A cargo da orientadora 

Xornada de portas abertas para 
coñecer o noso centro 

Maio-
xuño 2h 

O equipo directivo, depto. De 
Orientación e Profesorado de ciclos 
formativos presentan a oferta educativa 
de Bacharelato e Ciclos. 

4ºESO e 
outros 
centros 

Para alumnos e familias 

Recepción do alumnado de 6º EP 
dos CEIP matriculados para o 
seguinte curso 

xuño 1h  Alumnado 
CEIP Equipo directivo y departamento de orientación 

Día do Medio ambiente 5 xuñ  Conmemoración  Actividades Varias 

Taller Primeiros auxilios  2h  1ºFP  

Semana do libro 17-21 
abril     

 

Festa de fin de curso 22 xuño 4 h  Todo o alum Concurso de talentos e actividades deportivas  

Excursión fin de ESO 16-21 
Xuño 

4ESO Viaxe de fin de etapa   
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios 
Gasto previsto para  o 

IES 

LINGUA GALEGA, 

BIBLIOTECA E 

EDLG 
 

Celebración do Día do libro 23 abr 2 días 

Actividade  que une lectura, 
composición poética e deseño gráfico 
nun ambiente de amizade no que o 
vehículo de comunicación é a lingua 
galega 

Argalleiros 
das letras 

Lugar por decidir (Soria, Cáceres ou Segovia) 
De non ser posible realizar esta saída cultural, 
o día do libro celebrarase, como anos 
anteriores, no centro durante o horario lectivo 
8,30-2,10h. 
 

 
 
 
    
 
 
 
axuda viaxe 

Día das Letras Galegas. Toda a 
comunidade educativa lembra a 
Carlos Casares 
 

Maio  

Dende o comezo de curso o alumnado 
da ESO comezará a poñerlle voz a 
obras deste autor para compartilas no 
blog e achegárllelas a todos e a todas.  
Os voluntarios traballarán na 
representación da obra de teatroAs 
laranxas máis laranxas de todas as 
laranxas ou adaptarán un dos seus 
relatos para dramatizalo ou facer un 
vídeo con el.  
 

Todo o 
alumnado 

Aproveitando a saída das ruta literaria 
achegarémonos á fundación Carlos Casares 
en Vigo.  
 

  

Taller de Grafiti 3º trim 2h  ESO  
 

Francés Concurso de crepes - 3h  ESO  
 

Tecnoloxía 

A maxia da robótica,organizado por 
Igaciencia – Maciñeira 24 Abril 10:30 -

19:00 
IX Obradoiro-concurso galego de 
programación de robots Lego 2º, 3ºESO 

Visita Maciñeira (madera), Fundación Barrie: 
Taller Concurso “A maxia da Robótica”. 

 

Visita Central térmica de Endesa Maio 3h Instalaciones, lago,.... 2º, 3ºESO 
  

Bioloxía e X. 
Excursión Lagoas de Valdoviño e 
Doniños Maio 6h  1º,2º ESO 

  

 
 
  


