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VISITA Á CORUÑA MEDIEVAL

CONTIDOS: PÁX 2: Mira Galicia | Día do audiovisual galego | Emprender no 
rural | Charlas gabinete orientación  PÁX 3: Certame Mira a túa contorna | Olimpíada de textos clásicos | Competición de robótica 

PÁXINA 4: A nosa bibliteca | E ademáis... | Gráfica de resultados académicos | Saúda do director

PÁX 1: Intercambio con Montefiascone | Letras Galegas 

Cun excelente tempo percorrimos 

guiados por alumnado da Escola 

Universitaria de Turismo da Coruña 

o seu centro histórico. 

Unha ledicia desfrutar das vistas 

da cidade e do mar dende o Monte 

de San Pedro. 

VIAXAMOS A ESQUIAR CO I.E.S. DE CURTIS

 Entre os días 21 e 28 de xaneiro alumnado de 3º, 4º E.S.O., 1º BAC e FPB participaron na viaxe para aprender 

e perfeccionar o esquí. Houbo moitísima neve e todos e todas desfrutaron duns días de convivencia excelentes 

cos marabillosos deportes de inverno.



OUTRAS ACTIVIDADES
DÍA DA PAZ: O 31 de xaneiro conmemoramos o día da Paz. O 

eixo vertebrador deste acontecemento foi o Libro da Paz, que unha 
vez máis foi escrito por numerosos membros da comunidade 
educativa. Grazas a tod@s!

PATINAXE SOBRE XEO: O 16 de xaneiro os alumnos e alumnas 
de 1º e 2º de E.S.O. desprazáronse á Coruña á pista de xeo no C.C. 
Marineda a desfrutar dunha mañá na que iniciarse na técnica do 
patinaxe sobre xeo. 

CONCERTOS DIDÁCTICOS: O 6 de febreiro os alumnos de 2º da 
ESO  asistiron ao espectáculo "A maxia dous afiadores",no Teatro 
Principal de Santiago. O 13 de febreiro os alumnos de 4º da ESO, 
1º Bachillerato e 2º Bachillerato asistiron á obra de teatro e music 
hall "Kassa" no Auditorio de Galicia de Santiago. O 15 de febreiro 
3º,4º da ISO e 1º de Bachillerato asistiron ao concerto de jazz 
"Gallaecia, gallaeciños", no Auditorio de Galicia en Santiago. Foi 
un concerto que lles encantou.

VIOLENCIA DE XÉNERO: O C.I.M realizou unha actividade 
formativa do noso alumnado para previr a violencia de xénero e 
potenciar a igualdade. Unha exposición no andar da Biblioteca 
afondou nesta problemática dun xeito moi visual. 

CYRANO DE BERGERAC: O martes 21 de febreiro, @s 
alumn@s de 3º, 4º de ESO e 1º de BAC asistiron a representación 
teatral en francés da obra Cyrano de Bergerac, do autor Edmond 
Rostand que tivo lugar no Pazo de Congresos , en Santiago de 
Compostela. 

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN E D INAMIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA: un Mannequin Challenge serviunos para celebrar o 
Día de Rosalía, no Entroido o concurso de Peperetadas 
endulzóunos novamente a vida e celebramos tamén o Día da 
Lingua Materna.

ENCONTRO COA  ESCRITORA MARISOL ORTÍZ DE ZÁRATE: 
Marisol  viu a principios de marzo a charlar sobre as súas obras cos 
alumnos de 3º e 4º ESO. Ademais de revelarnos anécdotas 
relacionadas coas novelas que limos, resultou ser unha magnífica 
contacontos. Prometeu voltar...

 TEATRO GRECOLATINO:  O pasado martes, 14 de marzo, os 
alumnos e alumnas de Latín e Grego do IES de Curtis acudiron ao 
Festival de Teatro Grecolatino, celebrado en Lugo. Alí puideron ver 
unha traxedia grega e unha comedia latina. Pola mañán 
representouse a traxedia As Bacantes, de Eurípides. Xa pola 
tarde, acudiron á comedia Pseudolus, de Plauto. 

CONCURSO “GUESS WHERE IN LONDON”: Ó longo da 
semana cultural apareceron expostas no corredor da biblioteca 
varias imaxes de Londres numeradas. Puido participar no 
concurso todo o alumnado de ESO e Bacharelato, e 
establecéronse dúas categorías, unha para alumnado de 1º ciclo 
de ESO e outra para alumnado de 2º ciclo de ESO e Bacharelato.

CONCURSO  DE CULTURA CLÁSICA “ODISEA 2017”: Unha 
parte do alumnado de Latín e Grego participou nunha nova edición 
do concurso, que tivo lugar do 6 ao 9 de febreiro, cun novo tema: “A 
política en Grecia e en Roma”. Desde aquí enviamos os nosos 
parabéns ao alumnado que, voluntariamente, adicou o seu tempo 
a investigar sobre o mundo clásico.

E TI, SABES LER... PUBLICIDADE?:  O 18 de marzo celébrase o  
Día dos Dereitos do Consumidor. O equipo da Biblioteca 
Sarmiento  pretende mellorar, dentro do Proxecto Lector do centro, 
a competencia lectora do alumnado, ofrecéndolle ferramentas  
coas que poida facer unha lectura crítica da imaxe e da publicidade 
que alaga, día tras día,  a nosa realidade. 

   

CAMPEONATO PING-PONG: Estamos a recuperar, con 
excelentes resultados, os tradicionais xogos de ping-pong nos 

A biblioteca continúa abrindo, a diario, as 
súas portas para todos aqueles que buscan nela un 
espazo de traballo e de lectura. Neste trimestre, 
ademais das tarefas de mantemento e atención 
aos usuarios, desenvolvéronse outras actividades 
relacionadas coa mellora das competencias 
comunicativas: 

– Continuidade do Club de Lectura 
Fendetestas, con alumnado de todos os cursos de 
ESO e Bacharelato.

– Mantemento dos blogs da biblioteca (todos 
e n l a z a d o s  e n  
sarmientob ib l io teca@blogspot .com) , con 
participacións do profesorado e do alumnado.

– Adquisición de fondos en formatos 
diversos  (novidades e clásicos) a través das 
suxerencias da comunidade educativa.

– D e s e ñ o ,  c o a  c o l a b o r a c i ó n  d o s  
departamentos de linguas,  da exposición 
interdisciplinar Amor omnia vincit, sobre parellas 
célebres da mitoloxía, da literatura, da historia, da 
pintura e do cinema. 

– Celebración, no mes de febreiro, dun 
concurso destinado á busca de información 
recollida na exposición anterior. 

– Exposición de materiais bibliográficos 
sobre Rosalía de Castro, promovida polo 
profesorado de Lingua e Literatura galega. 

– Promoción da lectura de libros de temática 
sentimental ao longo do mes de febreiro, con libros 
e DVD colocados fóra dos andeis e con fotografías 
de portadas expostas en distintos espazos do IES. 

– Actualización e aplicación, con alumnado 
de 1º de ESO e 1º de Bacharelato, do obradoiro E 
ti... sabes ler publicidade?, creado para enriquecer 
as habilidades  lectoras e o espírito crítico. 

No noso centro temos blogs que podedes 

consultar e descubrir cousas interesantísimas:

- Biblioteca:

  

- Filmografía que forma parte dos fondos da nosa 

biblioteca:

- Clube de lectura Fendetestas:

 

- Orientación:  

- Automoción (Lupe)

: 

- ENDL: 

- Estamos a realizar a páxina do IES de Curtis en 

Facebook, como complemento informativo á nosa 

vida escolar e académica. Ó longo do  curso estará 

xa operativa.

http://sarmientobiblioteca.blogspot.com.es/

http://curtisdecine.blogspot.com.es/

http://clubfendetestas.blogspot.com.es/

http://orientatron.blogspot.com.es/

http://congostras.blogspot.com.es/

http://sondenoso.blogspot.com.es/

BIBLIOVIVA

BLOGS NO INSTITUTO

http://sarmientobiblioteca.blogspot.com.es/
http://curtisdecine.blogspot.com.es/
http://clubfendetestas.blogspot.com.es/
http://orientatron.blogspot.com.es/
http://congostras.blogspot.com.es/
http://sondenoso.blogspot.com.es/


VIAXE A MADRID, VISITA DE ARTE DE 2º BACHARELATO

ENTROIDO

Magnífico o traballo da “Comisión de festas do Entroido” 
que preparou con todo luxo de detalles unha festa de 
Entroido que os demáis desfrutamos con Photocall 
incluido...

Do mesmo xeito o Concurso de Peperetadas do Entroido 
foi un exitazo grazas á colaboración de tod@s e o bo facer 
do profesorado implicado como noutros cursos. As 
peperetadas, insuperables...

AUTOMOCIÓN EN MOTORTEC E 
CIRCUITO DO JARAMA

Nos días 15 e 16 de marzo o alumnado de CM e FPB 
de Automoción visitou en Madrid no Ifema a feira de 
Motortec. Despois dun percorrido en metro 
trasladáronse á Puerta del Sol onde descubriron unha 
parte do centro histórico de Madrid. Ó día seguinte 
coñeceron o Circuito do Jarama e a Fundación 
R.A.C.E. Resultou enormemente interesante e 
motivador para o desenvolvemento académico.

En Xaneiro, os alumnos e alumnas de Hª da Arte visitaron, aprenderon, prepararon a materia e coñeceron o Madrid dos 

Austrias e Borbóns. Interesantísimas exposicións no Reina Sofía, Thyssen, Prado e Fundación Mapfre.
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RESULTADOS 2ª AVA L I A C I Ó N

XXIV SEMANA CULTURAL

A piques de celebrar a XXV no 2018, outro ano máis foi un éxito a pesares das inclemencias metereolóxicas que tivemos. 

Queremos unha vez máis, á toda a comunidade educativa, agradecerlle a súa colaboración sen a cal nada disto sería 

posible.

VISITA Ó PORTO DA CORUÑA

O 23 de Febreiro as alumans e alumnos de 1º E.S.O. 

Visitaron as instalacións do Porto da Coruña onde 

aprenderon a distinguir os tipos de productos 

descargados: cereal, carbón, cemento, aceites, 

petróleo e como non, peixes de distintos tipos e 

tamaños, mariscos e moluscos. Sen dúbida, unha 

interesantísima visita que permitiu coñecer ademáis o 

proceso de subasta e distribución das capturas.

IES DE CURTIS 
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