
Comeza o curso 2016/17 para o alumnado do IES Chapela e con el imos celebrar o 25 

Aniversario da creación do instituto, un Centro conseguido grazas ás reivindicacións de 

toda a veciñanza de Chapela e que se puxo en funcionamento un 14 de outubro de 1991. 

Para conmemorar esta data tan importante para nós, ademais de actividades xa en 

marcha como unha exposición das camisetas do Maratón das Letras, outra da revista 

escolar O Berete ou a restauración do grafitti da entrada,temos previsto realizar un acto 

o martes 11 de outubro ás 19:00 no Multiusos do Piñeiral do Crego. No mesmo 

poderemos escoitar intervencións de representantes do profesorado, alumnado, e dos 

pais e nais do IES Chapela, seguidas dunha proxección de imaxes que tentará resumir 

dalgún xeito a traxectoria do Centro nestes 25 anos. O acto, de entrada libre, contará coa 

presenza do Sr. Alcalde de Redondela, D. Javier Bas. 

Por outra banda, temos organizado un gran xantar popular con polbo, tortilla, 

empanadas, bebida,... e a música de Os Beretes, para o sábado 15 de outubro ás 13:30 

no recinto do IES Chapela. O prezo para asistir ao xantar é de 5 euros. Co obxecto de 

facilitar a organización do evento, as entradas para o mesmo vanse poder retirar no 

despacho de Dirección durante os recreos (10:10 - 10:30 / 12:10 - 12:30), ata o 11 de 

outubro. De non poder asistir a estas horas, na propia Conserxería do Centro estarán 

dispoñibles de 18:00 a 21:00 horas. Naqueles casos de xente que viva fóra da localidade 

e non poida achegarse ao IES, sempre poderá telefonar confirmando a súa asistencia, a 

modo de reserva, no número 886 11 06 10. 

  

É unha celebración aberta a todas e a todos, alumnado, profesorado, persoal non 

docente, pais e nais, veciños e veciñas de Chapela, que nestes 25 anos fixeron do IES 

Chapela o que é, unha obra en común. 

  

Agradecendo de antemán a vosa presenza, recibide unha cordial aperta. 

   

Chapela, 23 de setembro de 2016 

  

O Director: Ángel Martínez Bello 

 


