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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS – Curso 2015-2016 
Primeiro Trimestre 

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

Vicedirec/ 
Orientación 
     

Festa de Samaín 
29 out 
12:10h 

30min Magosto e concurso de cabazas  
Todo o 
alumnado 

No segundo recreo. Colabora a ANPA. Logo 
actividades deportivas.  

Conmemoración da Constit. e do 
Estatuto de Autonomía 

1dec  Conmemoracións 
Todo o 
alumnando 

Actividades varias 

Dia dos dereitos humanos 10 dec  Conmemoracións 
Todo o 
alumnado 

Actividades varias 

Resolución pacífica de conflictos Pendent 1h Organiza asoc. ACIVROS 3,4  ESO Pendente Concello 

Marxinación e exclusión social Pendent 1h Organiza asoc. ACIVROS 1,2 ESO Pendente Concello 

Festa de Nadal 18dec 2h Competicións lúdico deportivas 
Todo o 
alumnado 

 

Prevención drogodependencias Nov-Dec 
 
1,2E: 3h 
3.4E: 2h 

Prevención  drogodependencias ESO 
Organiza Concello: programa Zona Zero. 
 En horas de titoría 

Celebración do día contra a violencia 
xénero 

25nov 3,4ESO 
Queremos+Igualdade 
 

3,4ESO Pendente Oficina Muller do Concello 

 
Automoción 

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

- - 

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, 
preparador de coches Millares Santiago, talleres 
de Casty Romel, circuito de Pastoríza (seguridad 
ao volante).Rectificadora Lucense, en 
Lugo,Cromados Estévez, en Lugo. 

Francés 

Obra de Teatro Pendente 2h 
 
 

 
alumnado de 
francés 
(80alumnos) 
 

 En Cine Alovi 
 

Bus 

 
 
Concurso de Crepes 
 
 
 

Pendente 2h  
Alumnado de 
francés 
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios Gasto previsto 

 
 
 
 
 
 
Lingua Galega,  
EDLG, Biblioteca 
 

Festa “O Samaín” 29 out 1h Lectura de poemas. Xogo da biblioteca ESO, BAC Pendente confirmar  

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

Todo o 
ano 

20min/ 
día 

O alumnado de ESO, BAC  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. 
 

Alumnado 
profesores 

Actividade para mellorar a súa competencia activa 
oral e fomentar a tipoloxía textual.    
Posibles colaboracións con outros medios de 
comunicación ( radio, televisión, prensa escrita...). 
Programar talleres que axuden a mellorar a súa 
entoación, dicción..., e a achegalos á realidade do 
mundo no que vivimos.  

Mantemento, 
impresión… 

V Maratón de cine dos “Argalleiros 
argalleiras letras”   

5 nov 12h 

Elixiranse películas relacionadas cos libros 
lidos nos obradoiros literarios “Argalleiros e 
argalleiras das letras I, II”  e proxectaranse 
para acompañalas de comentarios, 

opinións... durante unha noite no centro. 

Alumnos   
Obrad.lit 

Comenza ás 18:30h  

Rutas literarias  1trim 6h.  

O alumnado realizará unha saída – aínda 
por concretar-, entre as moitas rutas 
literarias que a nosa xeografía  e cultura nos 
brinda, para achegarse dun xeito lúdico aos 
espazos que marcaron a obra ou  o autor ou 
autora da ruta elixida. 

 
Colabora depto. De Relixión , depto de 
Plástica, etc 

     
 
 300 eur (bus) 

“Alameda literaria das árbores celtas 
do castro da uz”.  As nosas árbores 
celtas falan. 
 

Todo o 
ano 

 

- Programar visitas dos centros da comunidade 
educativa á nosa Alameda Literaria das Árbores 
celtas.  
- Traballar na elaboración de material en Braille que 
permita a todos e a todas as persoas acceder á 
información literaria e cultural que aparece ao pé de 
cada árbore celta. Contactar coa ONCE.  
- Elaborar un arquivo sonoro para cada árbore que 
lembre o día da inauguración da alameda. Pensar e 
idear un soporte para colocar ao pé de cada árbore 
celta. Colaboración co Departamento de electrónica 
do centro.  

Todo o 
alumnado, 
familia, etc 

Comezo da actividade, que rematará no terceiro 
trimestre de curso. 
 

Compra árbores, 
madeira, etc. 

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 nosa comunidade ou de 
fóra.   
 

Pendente 

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 reciclaxe de papel   

O alumnado seguirá concienciándose da 
necesidade de coidar o medio ambiente e 
será o que realice o papel para comezar a 
escribir a súa antoloxía 
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios Gasto previsto 

 
Lingua Galega,  
EDLG, Biblioteca 
 

Taller de creación literaria   Todo o 
ano 

 Lecturas sobre as 21 árbores celtas  

Sen esquecer a antoloxía literaria comezada hai 
dous cursos académicos, este curso académico, 
o alumnado centrarase en lecturas que traten 
sobre as 21 árbores celtas que forman parte da 
Alameda Literaria do centro. Comezaremos cos 
autores galegos para, posteriormente, traballar 
sobre a presenza destas árbores noutros 
autores e autoras da literatura universal.  

 
 

Educando en igualdade 1ºtrim  
Elaboración de materiais sobre violencia de 
xénero 

ESO, BAC 

O alumnado de ESO e BAC 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.  
 

Premio 

O Nadal en Galego 1 trim  Felicitacións navideñas ESO 

O alumnado da ESO continuará achegándose 
ás novas tecnoloxías  felicitando a todos e a 
todas na nosa lingua  dun xeito lúdico.  
 

 

Concurso de Videos e entrega de 
alimentos 

1 trim  

CONCURSO DE VÍDEOS e 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.  
 

Todo o 
alumnado 

 Material 

Concurso de fotografía 1 trim  
Concurso de fotografía: “A luz nas árbores 
celtas” 

Todo o 
alumnado 

  

Matemáticas 
Exposición: A Ciencia e a Tecnoloxía 
da Luz 

25 nov 3h  
3,4 ESO 
Fp básica 

10:45 a 12:30h  

Educ. Física Festa de Samaín 29 out 2h  Actividades deportivas ESO, FPB No pavillón  

Bioloxía 
Videoconferencia: Día da ciencia en 
galego” 

4 out 1h Videoconferencia de Xurxo Mariño Alfonso 3,4ESO,2Bac   

Debuxo 
Visita ao Museo de Arte 
Contemporáneo da Coruña 

16 nov 6h  4ESO  
Só os alumnos de EPV xunto con IES 
Moncho Valcarce 

 

Electrónica Medicións técnicas na vila Nov 2h  1IT   
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS– Curso 2015-2016 
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 En colaboración coa ANPA 

 
Charla Garda Civil 
 

19feb 
25feb 

1h Perigos das redes sociais e internet 
1, 2 ESO. 
Familias 

Charla dos Corpos de Seguridade do Estado. 
O 19 para alumnos, o 25 para familias 

Comemoración día da Muller 
Traballadora 

8 marzo 2h 
Charla sobre Igualdade. Exposición 
fotográfica. 

ESO Concello de As Pontes. En horas de titorias 

 
Charla sobre trasplantes e doazón de 
órganos 
 

Pend.  

 

1 CF A Cargo do CHUAC. 12:30h 

 
Semana da Prensa 
 

11-15mar  
Actividades organizadas por diferentes 
departamentos didácticos  Traballo con xornais 

 

 
Día mundial dos dereitos do 
consumidor 
 

15 marzo  

Actividades organizadas por diferentes 
departamentos didácticos 

  

 

Charla sobre sexualidade e  
Afectividade 

2º trim.   
 3,4  ESO 

 
Maca Rego. Oficina Muller ou 
AGASEX. En horas de titorias 

 

 
Adiccións tecnolóxicas 
 

2º trim. 1h  Familias Concello. Maca Rego 
 

 Proxección cinematográfica 28 xan 2h  1º,2º ESO 
Película “Camino a la Escuela” 
conmemorando o día da Paz. Organiza o 
Concello de As Pontes 

 

Física e 
Química 

Charla de Jorge Mira 18 marzo 1h  1º,2º ESO Pendente fixar a data e temática concreta 
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios 
Gasto previsto para  o 

IES 

LINGUA GALEGA, 
BIBLIOTECA E 
EDLG 
 
 
 
 

Taller literario    

Aproveitando que o curso académico pasado 
inauguramos a Alameda literaria das árbores 
celtas do centro, e convidamos a esta a moitos 
escritores e escritoras, este curso académico 
esperamos contar con aqueles autores e 
autoras, que quixeron e non puideron vir, para 
que recollan o seu agasallo en forma de árbore 
e nos deleiten coas súas palabras e o seu bo 
facer.  

 

Intentaremos contar coa presenza de: Helena 
VillarJaneiro, Manuel Rivas, María Lado, Miro Villar e 
Fran Alonso.  
 

 
Premio 

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

21 marzo  

Recitaranse unha escolma de poemas 
elixidos polos alumnos para dramatizalos, 
rapealos, musicalos..., e compartilos nun 
recital ou espectáculo nun centro da vila 
ou arredor da “alameda literaria” do IES 
Castro da Uz. 

ESO 

A antoloxía que traballará o alumnado sobre a presenza 
das árbores celtas nas obras dos escritores e escritoras 
galegas terá especial relevancia, así como poemas de 
Manuel María, autor ao que se lle dedica o Día das 
Letras galegas.  
 

 

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

  

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, raps,  
poemas, ... para lembrar este día 
“Xogando en Paz”.  

Varios cursos 
Argalleir@s 

Logo da experiencia enriquecedora que viviron os cursos 
pasados cos nenos e nenas do CEIP a Fraga e de Santa 
María da súa vila, así como a vivida este curso cos 
nenos e nenas do CEIP San Xoán de Filgueira de Ferrol, 
compoñentes dos obradoiros literarios “Argalleiros 
e argalleiras das letras I, II” elixirán contos ou historias 
para seguir converténdose en mensaxeiros da PAZ  con 
nenos e nenas de centros da súa comunidade educativa, 
sen esquecer a posibilidade de repetir a experiencia 
inesquecible que tiveron coas persoas do centro da 
terceira idade da súa localidade hai tres anos,  así como 
levar o seu bo facer a outros colectivos e asociacións 
das Pontes.  

 

 
 
Obra de teatro 
 
 

15 feb  

A compañía GALEATRO achegará o 
alumnado a vida e obra de Rosalía 
de Castro  en “ Rosalía, a rosa de 
cen follas”. 

Pendente 

  

Bibliotecas solidarias 
Todo o 
curso 

- 
Tarefas de voluntariado de alumnos e 
familias dentro da biblioteca 

Argalleiros e 
argalleiras 

  

 
Proxección cinematográfica 
 

. - 

 
 
 
A  Praia dos afogados 
 
 
 
 

Pendente 
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Bioloxía 

Visita Ins. Medicina legal- Biblioteca 
genómica. Santiago 

Feb 4h  2ºBAC (BX) 
  

Visita depuradora Feb 4h  2ºBAC (CTe) 
  

Latín Obra de teatro en Ourense 13 abril 4h  2ºBAC (latín) 
Para aproveitar o bus, o Depto. de Língua 
Galega/EDLG/Biblioteca organizará unha 
visita á casa de Manuel María 

 

Debuxo Visita ARCO (Madrid) 26-28feb - 
Visita ARCO, Museo Prado e Raíña 
Sofía 

4ESO (EPV) 
2BAC (H.Art) 
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS– Curso 2015-2016 
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  
 
Actividades varias 

Charla sobre os itinerarios 
académicos:4ºEso,1º Bac 

 9 abril 1h  
3,4  ESO e 
familias 

A cargo da orientadora 

Celebración do día de Europa 9 mai  Conmemoración   

Charla sobre o acceso a universidade 
2012 

 maio 1h  
1 Bac  
e familias 

Universidades 

Charla sobre as  PAU maio 1h  
1 Bac  
e familias 

A cargo da orientadora 

Xornada de portas abertas para 
coñecer o noso centro 

Luns de 
xuño. 

2h 

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

4 ESO e 
alumnos 
doutros 
centros 

Para alumnos e pais. 

Recepción do alumnado de 6º EP 
dos CEIP A Fraga e Santa María 

xuño 1h  
6 primaria 
e familias 

Equipo directivo y departamento de orientación 

Día do Medio ambiente 5 xuñ  Conmemoración  Actividades Varias 

Cine Igualdade de Xénero 8 abril.  3h Prevención de conflictos sociais 
1,2,3 ESO e 
FP Básica 

De 10 a 13h Organiza Concello de As Pontes 

Charla asociación Katorce18 11 abril.   Prevención de conflictos sociais 
3º, 4º ESO e 
familias 

16:20h Alumnos. 18:15 familias 
 

Charlas Acoso Escolar. Plan director 
G. Civil 

 
1 h 
titoría 

  ESO 
4 abril. 4ºESO. 
19 abril. 1,2,3º ESO 

 

Teatro: Romance dos Gaiferos 28 abril, 1h 
Organiza Concello de As Pontes. En 
principio e no instituto. 

1º e 2º ESO xoves. 10:30h (hora de titoría 2ESO) 
 

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   

 
Viaxe a Barcelona visitando Parque Güell, G-
Experience, taller no L’Aquarium, visita a 
PortAventura, etc. 
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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.  

Varios 
cursos 

Pénsase na cidade de Sevilla e na súa Praza 
de España para realizar esta actividade.  
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 
 

Maio  

representación dunha obra teatral,  
elaboración dun blog, unha entrada na 
Galipedia ou na creación dun xornal...  
sobre a vida e  obra de MANUEL 
MARÍA, autor ao que se  dedica este 
ano o día das letras galegas 

ESO 
BAC 

Realizarán un xogo final no que os 
concursantes poñan a proba os 
coñecementos sobre a vida e obra deste 
autor.   
Posible visita (SAÍDA  DÍA 15, 16 DE MAIO)  
a lugares relevantes na vida deste escritor.  
 

 
 
 
 
Libros 
 
        

Matemáticas 
Concurso matemático “Matemáticas 
na raia 2016” 

14 abril. 
16h. 

  3º ESO Ás 16h. 

 

Xeografía e 
Historia 

Sendeirismo/Piragüismo Ribadavia 
22-23 
abril 

  3º, 4º ESO 
Alumnos que non van a Viaxe do Día do Libro 
en Sevilla. 

 

Bioloxía e  
Xeoloxía 

Taller de Ecoloxía Urbana Maio   1º ESO Por determinar 

 

Francés Festival de francofonía 10 maio   ESO Organiza IES A Basella de Vilanova de Arousa 
 

 
 
  


