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VISITA Ó MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA

O día 16 de Maio, celebramos anticipadamente o día 
dos museos, visitando na Coruña o Museo de Belas 
Artes. A guía contextualizou as obras e os persoeiros, 
a Virxe co Neno, Mariana de Austria, Rubens e a 
mitoloxía, Francisco de Goya e a Ilustración, Luís 
Seoane e a pintura ó revés, o surrealismo de Lugrís...

A Coruña medieval, María Pita e o pazo do concello, 
o románico, gótico, barroco e neoclasicismo xunto co 
modernismo e historicismo. Unha nova perspectiva 
da cidade...

VISITA  “FP INNOVA 17”

Os alumnos de 4º de ESO e 1º e 2º de FPB de Auto, visitaron na Cidade da Cultura, o  o Congreso de 
Innovación na Formación Profesional, no que participou, cun proxecto, o profesor do noso instituto, Roberto Chao.
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O pasado 26 de abril a Biblioteca González Garcés de A 
Coruña recibiu ao alumnado que forma parte do Club de 
Lectura “Fendetestas” de ESO e 1º BAC.

A actividade permitiunos ver como funciona unha 
biblioteca pública, os servizos dos que dispón, como se 
organiza o depósito dos fondos... Ademais ofreceunos a 
posibilidade de facernos usuarios, o que pode resultar moi 
útil, sobre todo se dispoñemos de libros electrónicos.

VISITA Á BIBLIOTECA “GONZÁLEZ 
GARCÉS” DO CLUBE DE LECTURA 

“FENDETESTAS”

CONCURSO DE ROBÓTICA

O 28 de Abril, na EEI de Vigo, alumnado de Tecnoloxía de 
4º ESO (7 alumnos) e de Robótica de 1º BAC (7 alumnos) 
participaron no concurso. Os dous equipos de 4º ESO 
clasificáronse para as finais e obtiveron un 9º e 10º postos 
dun total de 44 equipos que competían no seu nivel.

As probas consistiron nun rastrexo, no que robot debía 
percorrer un circuíto no mínimo tempo posible e nunha 
proba de varredor no que o robot debía sacar dúas latas dun 
recinto.

Os CEIP Francisco Vales Villamarín - ANPA Brigantium – 
IES Francisco Aguiar CFR A Coruña - Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Excmo. 
Concello de Betanzos organizaron ditas xornadas nos días 
2 e 3 de xuño de 2017 – Aula de Cultura Xulio Cuns (edificio 
Liceo) BETANZOS

Nestas xornadas as nosas compañeiras da biblioteca: 
María Sánchez Manteiga e Begoña Centoira Bello 
presentaron unha ponencia titulada: E ti sabes ler... 
Publicidade?

VI XORNADAS DE FORMACIÓN E 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE A ATENCIÓN 

Á DIVERSIDADE

 Día 7 de xuño. Tivemos no nos IES unha Campaña de 
Prevención e Control de #Especies #invasoras.

Un programa financiado pola ”Fundación Biodiversidad” 
e que conta co apoio do Ministerio de Agricultura e Pesca, 
Alimentación e Medio Ambiente de España.

RESERVA DA BIOSFERA MARIÑAS 
CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO 

Na páxina de Facebook tendes os programas da viaxe a 
Berlín do alumnado de 2º de BAC acompañados polas 
profesoras Cristina Brión e Luisa López e igualmente da 
viaxe a Toledo-Madrid-León de 4º ESO acompañados 
polas profesoras Remedios Rodríguez e Paula Ugarte.  

VIAXES DE FIN DE ETAPA 2017  

No noso centro temos blogs que podedes consultar e 
descubrir cousas interesantísimas....:

- Biblioteca:

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

- Filmografía que forma parte dos fondos da nosa 
biblioteca: http://curtisdecine.blogspot.com.es/

- Clube de lectura Fendetestas:

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

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

- Automoción (Lupe): http://congostras.blogspot.com.es/

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

- Estamos xa na páxina do IES de Curtis en Facebook, 
como complemento informativo á nosa vida escolar e 
académica. Dádelle a “Seguir” e a “Gústame”.  Lembra: en 
Facebook  @iesdecurtis 

BLOGS NO INSTITUTO

DÍA DO LIBRO E HOMENAXE A 
AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ

Este ano conmemoramos o Día do Libro sacando dos 
andeis mostras de diferentes tipos de fondos que están a 
disposición dos usuarios na nosa biblioteca. Ademais, 
quixemos render a nosa particular homenaxe a Agustín 
Fernández Paz, que nos deixou hai pouco. Aínda que xa 
non está fisicamente con nós, os seus libros, tan lidos e 
demandados polo noso alumnado, seguen a ter máis vida 
que nunca.

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2017: 
CARLOS CASARES

Desde o noso centro quixemos contribuír á celebración do 
día das Letras Galegas, cunha homenaxe ao escritor 
galardoado este ano: CARLOS CASARES MOURIÑO.

Deste modo o profesorado da biblioteca e o alumnado 
prepararon unha exposición bibliográfica do autor, 
acompañada de fotografías de diversas épocas.



MIRA GALICIA. ESO

A semana, do 29 de maio ó 2 de xuño,  realizamos as O 2 de xuño, venres, o alumnado de 2º de ESO foi á 
saídas educativas en colaboración co ENDL e o Costa da Morte, onde aprenderon como vivían os nosos 
Departamento de Xeografía e Historia "MIRA GALICIA". antepasados do dolmen de Dombate e na Idade Media no 

castelo de Vimianzo. Tamén visitaron a espectacular O 30 de maio, martes, o alumnado de 1º de ESO fixo un 
fervenza de Ézaro.percorrido por Pontevedra onde realizou unha rota pola 

cidade e unha visita ó Parque Arqueolóxico de Arte Por último os de 4º de ESO coñeceron ese venres a 
Rupestre de Campolameiro. comarca do Ribeiro, a xudería de Ribadavia, visitando 

ademais o Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa no Nese mesmo día os alumnos de 3º de ESO visitaron 
concello de San Amaro.Noia e a fermosa península do Barbanza.

GRADUACIÓN 2017  

Graduación 2017...Os protagonistas...Estamos orgullosos…



ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA NO ROCÓDROMO E 
PRAIA DE RIAZOR

Unha aventura foi iniciarnos no deporte da escalada no rocódromo de Riazor na Coruña, iso si, moi, moi seguros. 
E estivemos na praia cun tempo espectacular fortalecendo as pernas con deportes variados e colectivos. 
Gozando dunha convivencia que non se esquece....

Hoxe na véspera de San Xoan, día do meu santo, póñome a 
escribir unhas palabras para o derradeiro boletín deste curso 
2016-2017, que corresponde ao sexto curso consecutivo desta 
temporada, aínda que antes xa se publicara durante bastantes 
anos.

Xa imaxinades o tremendo esforzo que supón manter esta 
periodicidade trimestral e a cantidade de xente que hai que 
implicar en toda a comunidade educativa e fóra dela. Pero en fin, 
todo o traballo é pouco se o fin paga a pena: e humildemente 
pensamos que si.

Permitídeme que fale un momento da Festa de Graduación de 
Bacharelato e Ciclos Formativos, que cada vez ten máis 
participación de alumnado e familias. Cando vexo os 
alumnos/as con que alegría fan todos os preparativos, como 
ensaian as diferentes partes do acto, síntome un máis deles.

Desexo dar as grazas a toda a comunidade educativa, ANPA, 
concellos e empresas pola axuda que nos prestan para que este 
boletín vexa a luz.

Só me queda desexarvos un feliz verán. Ah, e non esquezades 
hoxe saltar como mínimo tres veces o lume de San Xoan.

Juan Carlos Fandiño, Director do IES de Curtis
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