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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES– Curso 2018-2019 
Primeiro Trimestre 

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

Vicedirec/ 
Orientación 
     

 
Charlas impartidas pola Garda Civil   
dentro do PLAN DIRECTOR (mellora 
de seguridade e C.Escolar)     
 
Plan Director Garda Civil 
   

 
Out-nov 
 
 
22 out- 9 
nov 

 
 
 
1h 

Charlas sobre riscos de internet   

ESO e FPB 
  
 
 
1º,2º,3º,4º 
ESO e 1º FPB 

Elexir temática   nos cursos  da ESO  e no 
alumnado da FPB. 

Programa de Acollida 3 out 2h 
Presentación ás familias dos alumnos/as 
para que coñezan aos titores, profesorado, o 
centro, etc. 

ESO, FPB  

Xincana para o coñocemento da 
saúde mental 

10 out 3h  
1º, 2º 3º e 4º 
ESO 

Lugar: Pavillón deportivo 

Talleres prevención de Drogadicción    FPB  ASFEDRO 

Festa de Samaín 
 
31 out 
 

1h.30m 
Magosto. Concurso de cabazas y carteles 
decorativos. 

Todo o 
alumnado 

 P Premios anpa 

Concurso de Postais Navideñas nov-dec   ESO  

Concurso de fotografía out-nov  
Elaborárase o calendario 2019 coas 
seleccionadas 

Todo o  
alumnado 

Temática: (Plan Proxecta)     Premios 

Dia contra a Violencia de Xénero: 
exposición de “CARTAS DE AMOR 

Semana 
25 nov 

 
 
 

3º e 4º ESO, 
FPB 

Poderiamos contar co Concello de As 
Pontes e con  algún outro Departamento. Se 
pode ser contactar con Pamela Palenciano. 

 
Concurso Escolar: “Eu  merco nas 
Pontes” 
 

De 23 out 
a 22 de 
nov o 2º 
trimt. 
 

 

Inculcar a los más pequeños la 
importancia de comprar en proximidad 
enseñándoles las ventajas que 
ello conlleva así como todos los beneficios 
que supone para el pueblo. 

ESO       

 
Charla informativa de inserción 
laboral e procesos de inserción 
laboral   

Nov-Dec   FP, CICLOS  Feuga, Sepi. 

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

 

 
Carrera apoio a la leucemia infantil: 
Vuelta al cole. 

29 oct 30 min  
Todo o  
alumnado 
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios Gasto previsto 

Vicedirec/ 
Orientación 
     

Programa A Ponte USC Dec.  Charlas temáticas 
4º ESO e 
CICLOS 

 
A cargo de USC 
 

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 Universal 
da Infancia (20nov). 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 departamento de Orientación. 

 
Visita ao V campionato galego de FP 
Galicia Skills 2018 

29 nov 
Toda a 
mañá 

 

4º de ESO, 1º 
e 2º FPB, 2º 
ME, 1º SMR e 
1º e 2º EVA 

No recinto da Feira internacional de Galicia 
Abanca en Silleda. 

       Bus 

Automoción 

Visita a algunha factoría de 
automóbiles 

Ao longo 
do curso 

 
 
 

CF EVA  

Visitas de un día a empresas da zona 
relacionadas co sector 

Ao longo 
do curso 

  CF EVA  

Visita a feiras e exposicións 
relacionadas coa automoción 

Ao longo 
do curso 
Probl 2º t 

  CF EVA  

Visita a cualquier  salón do Automóbil 
Ao longo 
do curso 
Probl 2º t 

 
Coñecer as novidades en canto as 
ferramentas e equipos de reparación do 
automóvil.  

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

 

Visita á empresa Navantia Ferrol 
 
 
 

24 out 
 
 
 

Toda a 
mañá 
 
 

Que o alumnado vexa e interactúe co 
sistema de radiocomunicacións tanto 
exterior como interior nun buque militar. 
 
 

2º CS ME 
 
 

Según o xefe de seguridade para entrar a 
bordo do buque é necesario un EPI. Ó ser 
pouco alumnado dixo que podería ser que o 
prestase a empresa. 
 

Bus 

Electrónica 
 
 
 
 

Visita á empresa Televés  de 
Santiago de Compostela 
 

Pend de 
confirmar 

Toda a 
mañá, e 
a volta 
pode ser 
despois 
das 
14:10. 

Que o alumnado vexa as instalación e 

interactúe cos sistemas de transmisión de 

datos e o seu mantemento, utilizados na 

empresa en cuestión 

2º CS ME 
En principio non fai falta material auxiliar 
ningún, de todas formas hai que esperar que 
a empresa o diga. 

Bus 

 
Visita as instalacións da empresa 
Coca-Cola 

11 
decem 

Toda a 
mañá 

Coñecer o sistema de automatización da 

empresa. 2º ME  BUS 

 
Visita as instalacións da empresa 
Reganosa. 

Pend de 
confirmar 

 
 

2º ME, 2º FPB  BUS 
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios Gasto previsto 

Tecnoloxía  Visita al Muncyt   1º trimest  
Museo nacional de ciencia e tecnoloxía. 2º e 3º de 

ESO  
A Coruña Bus 

 
Xeografía e 
Historia 

Andaina a Río Cuberto (A Capela) 
Finles 
outubr- 
prin Nov 

 

Traballar o aprendido na aula con respecto 

aos métodos de análise territorial, lectura de 

mapas, interpretación de imaxes 

cartográficas e de coordenadas xeográficas. 

 

1º ESO 

 Roteiro polo Río Belelle entre os lugares de 
Cabalar e Formariz que inclúe a visita ao 
lugar de río Cuberto. A dificultade deste 
percorrido, a pesar do interesante do 
mesmo, debe ser considerado como baixa e 
polo tanto é ideal para realizar cos rapaces 
de 1 da ESO. 
(A Capela) 

Bus 
 

Roteiro polas fragas do Eume 

 

Finales 
outubr 

 

Traballar o aprendido na aula con respecto 

ás técnicas de análise xeográfica rexional, 

procesos erosivos, aproveitamentos 

hidroeléctricos e potencialidades e conflitos 

entre os usos tradicionais e modernos nos 

espazos rurais. 

A Galicia medieval. A arte románica.  As 

organizacións monásticas. 

2º ESO 

Roteiro polas fragas do Eume. Con saída na 

central de Ventureira no concello de A 

Capela, faremos un percorrido circular de 10 

km que terá como colofón a visita ao 

mosteiro de Caaveiro.  

 

Bus 
 

Saída cara á Fervenza e os muíños 
do río Belelle. 

Principios 
nov 

1 día 

Desenvolver sobre o territorio o estudado na 

aula tanto nos apartados de historia como 

de xeografía, sendo especialmente 

importante o referido ao aproveitamento 

hidroeléctrico, potencialidade turística e 

organización do territorio. 

 

3º ESO 

Andaina polo río Belelle e visita á Fervenza 

e os muíños de Neda. 

 

Bus 

Visita a Santiago de Compostela:   
Museo e cubertas da Catedral.  
 

1º trim 1 día 

Visita e análise dos edificios máis senlleiros 

do barroco compostelán, localizados no 

casco histórico. Casa do Cabido. Casa da 

Parra. Porta da Borriquita. Convento de 

Santa Clara 

4º ESO 

Reducido número de rapaces do grupo 5. 
Tal vez faga necesario estudar un medio 
alternativo para desprazarnos a Santiago. 
Furgo taxi, ou colaboración con outro centro. 
A visita, aliás do transporte, ten o costo 
adicional da entrada á catedral.  
A entrada estándar para esta visita, sen 
desconto de estudante,  é de 16 euros 
persoa. O departamento pode subvencionar 
unha parte, e probablemente a ANPA 
tamén. 

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

Xeografía e 
Historia 

Roteiro polas fervenzas de Somede 

(As Pontes) 

 

25 
octubtre 

 

Traballar o aprendido na aula con respecto 

ás técnicas de análise xeográfica rexional, 

procesos erosivos, aproveitamentos 

hidroeléctricos e potencialidades e conflitos 

entre os usos tradicionais e modernos nos 

espazos rurais. 

 

 

2º FP BÁSICA 

 Roteiro polo río do Campo e a cola do 

embalse do Eume na parroquia pontesa de 

Somede. A súa dificultade é media baixa, 

polo cal consideramos que se adapta ás 

características deste grupo. 

 

 

Lingua Galega,  
EDLG, 
Biblioteca 
 

Festa “O Samaín” e a cabaza 
falangueira 

Final 
outubro 

 

 
Concurso de cabazas decoradas 
Concurso de carteles decorativos  
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. 
 

Todo o 
alumnado 

Actividade para mellorar a súa competencia 
activa oral e fomentar a tipoloxía textual.    
 

 

VIII Maratón de cine Nov 
12h 
18:30h a 
8h 

 
Celebraremos o VII maratón de cine dos 
clubs de lectura, “Argalleiros e argalleiras 
das letras e gozaremos  das  películas 
elixidas por eles e elas. 
 
 
 

Alumnado   
club de lectura 

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

 

Rutas literarias 1º trim  

Intentaremos achegar o alumnado a unha 
das seguintes rutas:  á vila de Mondoñedo, 
berce de escritores como Álvaro Cunqueiro, 
Manuel Leiras Pulpeiro, Xose Díaz e outros  
que estudaron no seu Real Seminario 
Conciliar Santa Catalina. Se é posible 
visitaremos a biblioteca deste edificio. 
 

Todo o 
alumnado 

Obxectivos:  
Esta actividade dinamizará a situación 
lingüística do alumnado e o contorno 
sociolingüístico do centro.   
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios Gasto previsto 

Lingua Galega,  
EDLG, 
Biblioteca 
 

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

Todo o 
ano 

 

Traballo de investigación que unirá o 
alumnado na busca de plantas e animais 
significativos para esta cultura que nos 
marcou tanto.  
 

Todo o 
alumnado 

O novo alumnado do centro achegarase á 
etimoloxía e significado dos seus nomes e 
apelidos e coñecerá a árbore celta que rexe 
a súa vida.  
Continuarase dando a coñecer a Alameda 
Literaria a todas as persoas, en especial 
convidarase ás delegacións da ONCE de 
Galicia para que opinen sobre o traballo 
realizad, sen esquecer o alumnado dos 
centros máis próximos da vila.  

 

Educando en igualdade. 25 de 
novembro, día contra a violencia de 
xénero 

25 nov  

Elaborarán vídeos, emitirán programas na 
Radio Escolar, realizarán entrevistas, 
escribirán haikus, microrrelatos, contos, 
cómics..., deseñarán logos para realizar 
insignias e calquera outra manifestación que 
axude a amosar a necesidade de erradicar 
este tipo de violencia, así como calquera 
outra das súas manifestacións.   

Todo o 
alumnado 

  

Talleres solidarios 
 

Todo o 
ano 

 

 
O alumnado seguirá traballando para 
recadar cartos que logo destinarán a causas 
solidarias coas persoas da súa vila. Este 
ano aproveitarán os cartos conseguidos o 
curso pasado e, no mes de decembro, 
mercarán alimentos nun supermercado da 
vila que entregarán, coincidindo coas datas 
do Nadal, á concelleira do departamento de 
Servizos sociais do Concello  das Pontes 
para que os faga chegar a nenos e nenas de 
familias desfavorecidas da vila.   
 
 

Todo o 
alumnado 

Os e as “ Argalleiros e argalleiras das letras” 
seguirán fomentando esta actividade entre 
toda a comunidade educativa, e serán eles e 
elas os guieiros á hora de realizar as 
compras, coa supervisión de  docentes. 
Obxectivos: Achegar o alumnado á súa 
lingua dende o coñecemento e o 
sentimento. Achegalos a través da súa 
lingua a valores como a solidariedade. 
Valorar o traballo comezado hai anos e 
motivalos a continualo. Esta actividade 
dinamizará a situación lingüística do 
alumnado e con persoas da súa contorna.  

 

 
 
 
 
 
Revista “Argalladas” 
 
 
 
 
 
 

1º trim  

O equipo redactor continuará dirixindo as  
seccións desta revista e intentando inmiscir 
o maior número de alumnado neste proxecto 
porque é a voz de todos e todas. (Comezo 
dos traballos).  
Este curso seguiremos  compartindo e 
intercambiando algúns artigos da nosa 
revista coa revista escolar doutros centros 
educativos.  

Todo o 
alumnado 

Seguiremos pedindo a colaboración do 
profesorado de informática  para que anime 
o seu alumnado a ser os e as que preparen 
os artigos e impriman esta publicación.  
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios Gasto previsto 

 Educando en igualdade 1ºtrim  

Elaborarán vídeos, emitirán programas na 
Radio Escolar, realizarán entrevistas, 
escribirán haikus, microrrelatos, contos, 
cómics..., deseñarán logos para realizar 
insignias e calquera outra manifestación que 
axude a amosar a necesidade de erradicar 
este tipo de violencia, así como calquera 
outra das súas manifestacións.   

Todo o 
alumnado 

Continuaremos fomentando entre o 
alumnado  a necesidade de compartir os 
valores humanos que deben rexer a 
sociedade na que vivimos. O respecto, a 
solidariedade, o compromiso... presidirán 
todas as actividades que realizaremos. 

 

 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.  

 

Lingua Galega,  
EDLG, 
Biblioteca 

Taller de creación literaria. Lemos 
para vós. Creando audiolibros 

Todo o 
curso 

 

Continuando o traballo iniciado hai anos, 
seguiremos poñéndolles voz ás obras 
literarias elixidas polo alumnado co fin de 
achegarlle a nosa literatura ao maior número 
de persoas.  
  
 

Todo o 
alumnado 

Esta actividade dinamizará a situación 
lingüística do alumnado, o contorno 
sociolingüístico do centro e  achegará a 
nosa lingua a persoas afastadas da nosa 
realidade.  
 

 

Actualizamos o dicionario da xerga 
xuvenil 

  

Co fin de traballar a tipoloxía textual e 
fomentar o traballo en grupo, este curso 
retomaremos a actualización do Dicionario 
da xerga xuvenil elaborado hai anos polo 
alumnado do centro.   

Todo o 
alumnado 

Traballaremos a definición con novas 
entradas, a ilustración, a expresión escrita e 
oral.   
 
 

 

 
Visita ao Museo de Bellas Artes de 
Coruña 

 1dia  3º ESO  Bus  

Debuxo 

Visita a CGAC o  Numax Visionado 
de la 1ª película realizada con 
cuadros reales.  
Santiago de Compostela.  

 1 dia  1º ESO 
Conxunta con departamento Ciencias 
Naturais (visita ao herbario da USC) 

Bus 
 

 
Visita al aula de reciclaxe  As 
Campeiras. 

 1h  2º ESO 
En la hora de taller de reciclaje.,si puede 
ser. 

 

 

Visita museo Carlos Maside de 
sargadelos y relización taller de 
cerámica. + Posible visita escuela de 
artes Pablo Picasso. 

 1 día  4º ESO Conxunta con el IES Moncho Valcárcel 
Bus 
 

Francés 

 
 
Teatro en francés 
 
 
 

1º trim  o 
2º trm 

2h  
Alumnado 
francés 

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

 
Educación 
Física 

Sendeirismo: Etapa Camino de 
Santiago  

1º trim 1 día Etapa do Camiño de Santiago:  
Todos os 
grupos da 
ESO. 

 Bus 

 
Xornadas de introdución e promoción 
ao  Rugby 

Semana 
del 8-11 
out. 

2h por 
curso 

Imparte Club de Rugby FENDETESTAS de 
As pontes 

ESO 
 
En horas de clase de EF 

Pavillón 

 Introdución ao fútbol Gaélico. 1º trim 
1h por 
curso 

 
Todos os 
grupos da 
ESO 

En horas de clase de EF Pavillón 

 
Ciencias  
Naturais/ Física 
e Química 

Visita á mina (As Pontes) 
26 de 
outubro 

De 
10:00 a 
14:00 

Visita guiada sobre o proceso de 
rexeneración da escombreira. 

3º e 4º ESO 

En colaboración con ENDESA. 
Participa tamén o departamento de Fïsica e 
Química. 

Bus 

 
Visita ao herbario da USC (+ Museo 
de Historia Natural), en Santiago 

Sen 
deter. 
Podría 
ser 1º 
trim 

Dúas 
horas, 
aprox 

Visita ao herbario, para coñecer  aos 
responsables do proxecto e ver cal é o 
obxectivo de todo o traballo que se fai. 

1º ESO (é o 
alumnado que 
participa no 
programa 
Fitofaladoiro) 

Pode complementarse con outras visitas 
doutros departamentos ou cunha visita ao 
Museo de Historia Natural. 

Bus 
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS– Curso 2018-2019 
Segundo Trimestre 

 

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

para  o IES 

Vicedirec./ 
Orientación 

Festa do Entroido 1 marzo 4h 
Festa de entroido. Regueifas e 
disfraces 

Todo alum  

Comemoración día da Muller 
Traballadora 

8 marzo 2h  ESO, FPB 
Pendente concretar con Maca Rego 
(Concello) 

Día Escolar da non Violencia e da 
Paz 

30 xan  
Actividades organizadas por diferentes 
departamentos didácticos 

   

Recepción familias 6º curso colexios 
de primaria da vila 

Marzo 2h  Familias CEIP 
Equipo directivo y departamento de 
orientación 

Charla das forzas armadas xaneiro   1h Oferta formativa das Forzas Armadas 
3º, 4º  ESO e  
1º FPB 

Pendente confirmar con titores 

Educacion vial: Prevención  de 
Lesións Medulares 

Meses de 

febreiro e 

marzo  

 

1h  
3º, 4º ESO 
FPB  e Ciclos 

Ponentes: Aesleme 

Taller de sexualidade  e adolescencia   Xan- Feb 1h  ESO e FPB 
Departamento de Orientación en colaboración 
cos servizos externos ó centro educativo. 

 
Educación para a saúde : Programa 
Descubre tu mente: Charlas 
enfermidade mental e drogas. 

Feb- mar   
3º,4º ESO e 1º 
FPB 

A.S.F.A.E.S. Porta Nova 

 
 
Prevención adición: Charlas ludopatía 

Feb- mar 1h   1º, 2º FPB AGALURE 

 
IV Xornada de O.Académica e 
Profesional (Feira de Orientación) 

Nos 
meses 
deste 2º 
trim que 
se leve a 
cabo 

 
Visitas a Campus, Charlas no instituto 
e asistencia á Feira Orientación Fene  

4º ESO, FP  

 

FP e Universidades .Información a 
Estudos Superiores: 
visitas a Campus e centros cercanos 
con oferta formativa variada 
 
 

A Finais 
do 2º 
trime  ou 
principios 
do 3º trim 

  4º ESO, FP  
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios 
Gasto previsto 

para  o IES 

Vicedirec./ 
Orientación 

Continuación do PROGRAMA A 
PONTE 

 
Meses de 
xan,feb e 
marzo 

  4º ESO e FP 
Outras charlas temáticas  da USC a elexir e 
datas sen concretar. Pode que algunha se 
poida impartir no 1º trimestre 

Visita e charla informativa sobre  
Ciclos Medio e Ciclos Superior. 

Xan.   

Alumnado de 
2º Bach  do 
IES Moncho 
Valcarcel 

 

 
Celebración do día internacional da 
nena e da ciencia. 

1ª 
quincena 
febrero 

  ESO Charlas 

 Taller e Charla de Modelado 3 D 
11 de 
Marzo 

2 h 

Na charla se falará sobre a 
elaboración de modelos 3D de 
obxectos reais e no taller, os alumnos 
participantes aprenderán a escanear 
en 3D un obxecto con o seu propio 
móvil/tablet e unha aplicación gratuita. 

4º de ESO y 
Ciclos EVA, 
SMR y 2º ME 

 

 
Entrevista  ao xogadores del CAB 
Obradoiro que visita o Pavillón das 
Pontes 

10 de 
Abril 

1h y 30 
min 

 Por determinar  B Bus 

 Visita a la refinería de A Coruña 
11 de 
Abril 

  
4º ESO, 2º 
ME, 1º e 2º 
EVA 

    Bus 

 
Electrónica 

Visita á feira da enerxia de Galicia 
 

Mediados 
de Marzo 

Pode 
ser un 
dia 
enteiro 
ou dous 
días 
 

Que o alumnado vexa as últimas 

innovacións tanto en elcectricidade 

como en electrónica na nosa 

comunidade, visitando stands das 

empresas pumteiras neste gremio. 

 

2º CS ME 
Non é preciso material auxiliar, a inscripción é 
gratuita. 
 

Bus 

 

Visita a R e a Teleperformance.
   
  
  

2º trim 
 
1 día
  

Visitas didáctica á empresa R e á 

empresa de teleoperadores 

Teleperformance 
1º e 2º CM 
SMR e 2º ME 

Actividad del departamento de informática. Se 
hará conjunta los dos departamentos. 

Bus 

Educación 
Física 

Tiro con Arco 2º trim 2h 
Colabora club Silex de Tiro con Arco 
de As Pontes. 

Toda la ESO   

Escalada en rocha e/ ou rocódromo. 2º trim 6h  1, 2º ESO En Ferrol o As pontes. Toda a mañá Bus 
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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 de creación    

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” 
 

 Marzo  

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  

O alumnado da ESO, e os que o 
desexen dos outros cursos, realizarán 
manifestos, carteis, poemas, cometas, 
cómics, insignias... 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.  

Todo o 
alumnado 

Este curso tentaremos coñecer novos nenos e 
nenas para compartir con eles e elas os nosos 
contos e historias. Tamén barallamos a 
posibilidade de achegarnos a centros da 
terceira idade ou a algún hospital para 
facerlles pasar uns momentos inesquecibles, 
polo menos para nós, a estas persoas.  
 

 

 
 
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.   

 

 

Asistencia a exposicións, 
representacións teatrais ou a 
proxeccións cinematográficas de 
interese. 

    

  

 
Francés 
 

Teatro en Francés 2º trim 3h  
Alumnado 
francés 
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios 
Gasto previsto  

para  o IES 

 
 
Informática 

Visita a R e a Teleperformance. 2º trim 1 día 
Visitas didáctica á empresa R e á 
empresa de teleoperadores 
Teleperformance. 

1º e 2º CM 
SMR 

 
Probablemente conxunta  con  CS de ME 

Bus 

Visita a Einsa. 2º trim 1 día Visita didáctica á empresa Einsa Print. 
1º e 2º FP 
Básica 

 Bus 

 Visita a Noping ou a Nauta 2º trim 2h 

Visita didáctica á empresa de 
equipamento informático de As Pontes 
Noping ou á empresa informática 
Nauta, en función da disponibilidade 
Que teñan. 

1º e 2º FP 
Básica 

 É probable pero 
non seguro, que 
se vaia a utilizar 
bus. 

Tecnoloxía 

Parque eólico de Sotavento e a 
granxa de mascotas Xaraleira
 .  
  

2º trimes  Enerxías e empresa innovadora 2º e 3º ESO 

Xermade, Lugo Bus 

 
Viaxe dun día   Ao longo 

do curso
  

 Visita a algún sitio de interés.  
2º, 3º e 4º 
ESO 

Contorna das Pontes bus 
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS– Curso 2018-2019 
Terceiro Trimestre 

 

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

 para  o IES 

Vicedirec./ 
Orientación 

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 

 
Xornada de transición de EP  á ESO : 
visita do alumnado de 6º curso de 
Primaria. 
 

xuño 1h Visita guiada polo noso Centro 
Alumnado 
de 6º curso 
e Adscritos 

Equipo directivo y departamento de orientación 

Xornadas de emprendemento 
“ATRÉVETE”     

Mes de 
maio 

2h  

Alumnado 
de 5º e 6º  
dos Centros 
de Primaria  

Departamento de Orientación, Dirección e o 
departamento de EPVA   

Charla informativa de Orientación 
laboral    
     

Mes de 
maio  
 

  
4º ESO,FPB  
e CICLOS 

Técnico local de emprego do Concello de As 
Pontes 

Charla Hábitos Alimentarios Abril 1h  ESO  

Festa de fin de curso 2 xuño 4 h  Todo o alum   

Excursión fin de ESO  5 días Viaxe de fin de etapa  4º ESO  
 

Andaina Aspanaes 13 abr 2h Andaina concienciación Autismo 
1º,2º e 3º de 
ESO 

Organiza ASPANAES 

 

Visita Salón FP Innova 26 abr 5h  Ciclos  

 

Programa Voluntariado ENDESA Abr, Mai  Convenio de charlas e visitas á central Ciclos  

 

 
Visita de familias do alumnado de 6º 
Primaria   
 

Xuño  Charla informativa e visita Familias 

 
Departamento de Orientación e 
Equipo Directivo   
 
 
 

 



 

14 
 
 

I. E.S. Plurilingüe 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  

 

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

Vicedirección/ 
Orientación 

Visita a feria de innovación FP 
INNOVA 

abril 
Toda a 
mañá 

 
FP básica e 
ciclos 

 Bus 

Iniciación al Karting en As Pontes abril   
Todo o 
alumnado 
do centro 

  

Educación 
Física 

Introducción a la Natación. 3º trim 
2h cada 
semana 

 4º da ESO 
 Piscina das Pontes En horas de E. Física  

Iniciación ao piragüismo Maio 
Todo o 
día 

 3º,4º ESO 
En As Pontes. Mañá e tarde Bus. Monitores 

Práctica de Surf Xuño 
Todo o 
día 

 Toda ESO 
Actividade para o derradeiro día de clase Bus. Monitores 

Tecnoloxía 
A maxia da robótica,organizado por 
Igaciencia  
  

3ºtrim  
Obradoiro-concurso galego de 
programación de robots Lego.  

3º e 4 ESO 
Fundación Barrié, sede de A Coruña. Bus  

 
Central térmica de Endesa 
   

3º trim
  

 Instalaciones, lago,.. 3º, 4ºESO 
As Pontes  

Inglés Teatro en Inglés    Obra de teatro en inglés   

  

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  

 
 

Día Das Letras Galegas.Toda A 
Comunidade Educativa Lembra a 
Antón Fraguas 

Maio  

Dende o comezo de curso o alumnado  
comezará a poñerlle voz a obras da 
autor homenaxeado o Día das Letras 
Galegas para compartilas no blog e 
achegárllelas a todas as persoas. 

Todo o 
alumnado 

 

  

Revista “Argalladas” 3º trim  

Finalización da actividade comezada no 
primeiro trimestre e desenvolvida ao 
longo do curso.  
 

ESO  

 

Presentación Da Actualización Do 
Xogo “ Argalleirando” 

3º trim  

Agardamos ter rematadas as novas 
preguntas  elaboradas polo alumnado 
para que todos e todas poidamos seguir 
aprendendo a xogar  en galego.  
 

  

 

 
Visita dos argalleir@s das letras ao 
club de lectura lecturas e andanzas 
no Ies Muralla Romana de Lugo 

20 xuño 1 d  
Argalleiros  
das letras 

 
 

 
Visita aos museos na Mariña 
Lucense.  

21 MAIO 
Todo o 
día 

Museo das Zocas (Alfoz), Museo do Mar 
(S. Cibrao) e Barco Museo- Boniteiro 
(Burela) 

2º ESO  
BUS 
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Depto Título da actividade Data  Durac Descrición/Obxectivos Alumnos  Comentarios Gasto previsto 

Xeografía e 
Historia 
 

 
 
 
 
Visita ao Castro de Viladónga (Castro 
de Rei). Abril-

Maio 
1 d 

Visita a emprazamento do antigo Castro 

e realización dunha serie de talleres 

programados. 

Obxectivo: Traballar o aprendido na aula 

sobre o mundo da idade de ferro, o 

período castrexo e o proceso de 

romanización. 

 

1º ESO  

 
 
 
 
 
 
Bus 
 
 

Visita Dolmen de Dombate, Castro de 
Borneiro (Cabanas de Bergantiños) e 
Balarés e Monte Blanco(Ponteceso) 

30 maio 1 d  1º ESO  
Bus 

Roteiro combinado de sendeirismo e 
piragua entre a vila de Pontedeume e 
Redes 

Xuño 6h 

Traballar o aprendido  na aula con 

respecto ao mundo romano e o proceso 

de romanización. Tamén o estudo do 

relevo costeiro e a xeografía dos 

espazos litorais.  

 

2º ESO  

 
Bus 
 

Saída Fragas Eume/Mosteiro 
Monfero 

Finales  
maio- 
princ 
xuño 

2 días 

A actividade divídese en dúas xornadas. 
Na primeira realizaremos unha saída 
polas fragas do Eume, maiormente no 
concello de Monfero. Esta saída incluirá 
tamén visita ao Mosteiro de Caaveiro en 
A Capela. A idea é facer noite no 
cámping fragas do Eume no concello de 
Monfero, para ao día seguinte continuar 
a actividade de mañá visitando o 
mosteiro de Monfero, e o miradoiro de 
Carvoeira antes de regresar a As Pontes 
ao mediodía. 

3º ESO  

 
 
 
 
Bus 
 

Ciencias 
Naturais 

Visita aos museos científicos (A 
Coruña)   

3º trim
 
  

Toda a 
mañá 

 3º e 4º ESO 

En colaboración con departamento de Física e 
Química. 
Renovar o pagamento como "Amigos da Casa 
das Ciencias" para que o alumnado non teña 
que pagar entradas (o dep. de CCNN pode 
asumir o custe). 

Bus 

Admin e 
finanzas 

Visita á empresa do sector    2ºAF  
 

 


