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1. INTRODUCCIÓN 

O departamento de actividades complementarias e extraescolares encargarase de promover, 
organizar  e  facilitar  as  actividades  complementarias  e  extraescolares.  Terán  carácter  de 
complementarias  aquelas  actividades  didácticas  que  se  realizan  co  alumnado  en  horario 
lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, 
espazo  ou  recursos  que  utilizan;  así  cabe  considerar  as  charlas,  conferencias,  as 
conmemoracións e outras semellantes, sendo a participación nas mesmas obrigatoria. Teñen 
carácter  de  extraescolares  aquelas  que,  sendo  organizadas  polo  centro  e  figurando  na 
programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra de horario lectivo e 
nas que a participación é voluntaria; por exemplo as visitas, traballos de campo, viaxes de 
estudo.
O departamento de actividades complementarias e extraescolares encargarase de promover, 
organizar e facilitar este tipo de actividades. Este departamento estará integrado polo xefe ou 
xefa do mesmo e, para cada actividade concreta, polo profesorado e alumnado responsable da  
mesma. O xefe ou xefa do departamento de actividades complementarias e extraescolares será 
o  vicedirector  ou  vicedirectora  nos  centros  onde  exista  este  cargo;  en  caso  contrario,  
desempeñará estas funcións un profesor ou profesora, preferentemente con destino definitivo 
no centro, que designe o director ou directora por proposta do xefe ou xefa de estudios, oída a  
comisión de coordinación pedagóxica.
A participación do alumnado nas actividades extraescolares requirirá autorización previa por 
escrito dos pais ou titores sempre que se desenvolvan fóra do centro. No suposto de que esta 
non sexa outorgada, a dirección arbitrará a forma máis conveniente para atender aos alumnos 
que non participen nelas. Tanto as actividades complementarias como as extraescolares deben 
respectar os principios de non discriminación e ausencia de lucro. Non obstante o anterior, o 
instituto poderá recibir aportacións de distintas institucións ou asociacións para a realización 
delas.  Estas actividades  non poderán realizarse  en detrimento das  actividades  inherentes ó 
currículo oficial. Estas actividades son propostas polos distintos departamentos do centro nas 
súas programacións e logo serán aprobadas polo Consello Escolar.
No noso centro vén sendo habitual  que se  realicen bastantes  actividades  extraescolares  e 
complementarias tales como participación en programas do concello, celebración de xornadas 
culturais, intercambios con alumnos/as  doutros países, semana branca, viaxe de estudos, etc. 
Tanto unhas como outras supoñen, sen dúbida, un enriquecemento na formación dos nosos 
alumnos. É por iso que debería intentarse que estas actividades se leven a cabo do mellor  
modo  posible:  organizándose  con  tempo,  cunha  adecuada  secuenciación,  resultando 
interesantes e motivadoras e, ao mesmo tempo,  interferindo o menos posible na actividade 
diaria realizada dentro do instituto. Por esta razón, acordouse en cursos pasados na CCP e no  
claustro que deberían coordinarse de forma que non haxa un exceso de actividades que afecte 
a un grupo determinado e procurando, ademais, non facelas coincidir con períodos de exames, 
especialmente na terceira avaliación . As actuacións e propostas feitas desde o Departamento 
irán neste sentido, pero do que non cabe dúbida é de que para conseguir estes obxectivos 
necesítase a colaboración de todos.
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2. OBXECTIVOS XERAIS

● Contribuír  ao  pleno  desenvolvemento  da  personalidade  e  das  capacidades  dos 
alumnos.

● Axudarlles  a  asumir  responsablemente  os  seus  deberes,  coñecer  e  exercer  os  seus 
dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 
como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural  e  prepararse  para  o  exercicio  da 
cidadanía democrática.

● Permitirlles poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversos,  
os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas.

● Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 
como medio de desenvolvemento persoal.

● Achegar experiencias distintas ao traballo na clase.
● Ofrecer aos alumnos/as  diferentes formas de actividades colectivas.
● Facilitar a realización de actividades, ofrecendo os espazos e materiais cos que conta o 

centro.
● Cohesionar aos distintos estamentos educativos.
● Coordinar as iniciativas artísticas,  científicas,  literarias e deportivas propostas polos 

distintos Departamentos e polos distintos estamentos da comunidade educativa.
● Organizar as viaxes culturais tendo en conta a súa finalidade educativa e procurando 

que  non  se  convertan  en  meras  excursións  de  lecer.  As  actividades  terán  un 
fundamentalmente  educativo,  cultural,  ou  deportivo,  favorecendo  ademais  a 
integración e convivencia entre os alumnos/as  e o profesorado.

● Evitar a concentración de actividades na etapa final do curso, para non prexudicar o 
desenvolvemento do mesmo.

● Facer unha oferta equilibrada de actividades para tódolos niveis, evitando o exceso ou 
falta de actividades en grupos determinados.

● Fomentar  a  implicación  de  todos  os  membros  da  comunidade  educativa  na 
planificación e na práctica das actividades.

● Intentar a colaboración dos pais e nais dos alumnos/as  do Instituto na realización de 
actividades  e  facilitarlles  a  realización  daquelas  que  quixeran organizar  eles  e  que 
sexan factibles.

● Propoñer a realización dunha orla para os alumnos/as  de 2ª Bacharelato.
● Promover e coordinar a realización da revista do Instituto  Curco e  do xornal  Curco 

Novas.
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3. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES

● O  departamento  de  actividades  complementarias  e  extraescolares  encargarase  de 
promover, organizar e facilitar este tipo de actividades.

● Este departamento estará integrado polo xefe ou xefa do mesmo e, para cada actividade 
concreta, polo profesorado e alumnado responsable da mesma.

● O xefe ou xefa do departamento de actividades complementarias e extraescolares será 
o vicedirector ou vicedirectora nos centros onde exista este cargo; en caso contrario,  
desempeñará estas funcións un profesor ou profesora,  preferentemente con destino 
definitivo no centro, que designe o director ou directora por proposta do xefe ou xefa 
de estudios, oída a comisión de coordinación pedagóxica.

4. COMPETENCIAS PROPIAS DO XEFE OU XEFA DO 
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

● Programar  cada  unha  das  actividades  especificando  obxectivos,  responsables, 
momento e lugar de realización, repercusións económicas e forma de participación do 
alumnado.

● Elaborar o Programa anual de actividades complementarias e extraescolares, no que se 
recollerán as propostas dos Departamentos, dos profesores/as, dos alumnos/as e dos 
pais.

● Elaborar  e  dar  a  coñecer  aos  alumnos/as   a  información  relativa  ás  actividades 
programadas.

● Informar sobre a oferta cultural dos diferentes organismos oficiais e privados.
● Coordinar a realización das actividades  complementarias,  culturais  e  deportivas,  en 

colaboración co Claustro, os Departamentos Didácticos, alumnos/as , pais e nais.
● Coordinar as distintas propostas para conseguir que a oferta de actividades para os 

distintos niveis sexa equilibrada.
● Distribuír  os  recursos  económicos  destinados  polo  Consello  Escolar  do  centro  ás 

actividades complementarias e extraescolares.
● Presentar  propostas  ao  equipo  directivo  para  a  realización  e  intercambio  de 

actividades con outros centros.
● Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas, que se 

incluirán na memoria da dirección.
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5. NORMAS XERAIS

1. As actividades complementarias e extraescolares programadas van dirixidas a todos os 
alumnos/as  do instituto, nos seus distintos niveis, ESO, PCPI, PDC, Bacharelato e Ciclos.

2. Os alumnos e pais recibirán con tempo suficiente a información dos profesores/as que 
organizan  a  actividade  acerca  do  destino,  duración  da  mesma  e  obxectivos  que  se  
perseguen.  Os  pais  recibirán dita  información a  través  da ficha de  autorización que 
aparece na axenda escolar.

3. A  realización  das  actividades,  e  en  especial  as  que  teñan  lugar  fóra  do  Centro, 
comunicaranse a Vicedirección, previa notificación á Xefatura de Estudos, polo menos 
con dúas semanas de antelación. A Vicedirección facilitará a súa realización a condición 
de  que  sexan  viables  as  datas,  horarios,  orzamentos  e  unha  vez  confirmadas  polas 
institucións responsables.  O profesor/a encargado cumprimentará a ficha de saída e 
recollerá as autorizacións asinadas polas familias. Dous días antes da súa realización 
quedarán pechadas, estando abonadas polos alumnos e tendo o profesor/a organizador 
a  lista  final  dos  alumnos  autorizados  e  non  autorizados  para  informar  diso  á 
Vicedirección e ao resto de profesores/as. En caso de incumprimento desta norma pode 
suspenderse a actividade. 

4. Todas  as  actividades  deben  estar  na  programación  dos  departamentos  ou  da 
vicedirección ou aprobadas polo Consello Escolar antes de realizarse.

5. Ningún alumno poderá facer unha saída sen a previa autorización.
6. A  Comisión  de  Convivencia  poderá,  dentro  das  súas  funcións,  limitar  o  dereito  de 

asistencia  a  actividades  extraescolares  por  condutas  prexudiciais  ou  gravemente 
prexudiciais para a vida do centro, tal como consta no Regulamento de Réxime Interno 
na Sección 5ª, artigos 7 e 11. Con este fin aparecen na Axenda Escolar do centro uns  
bonos que será necesario presentar para participar nas actividades extraescolares. A 
Comisión de Convivencia poderá retirar estes bonos nos casos anteriormente sinalados.

7. Como  norma xeral  acompañará  os  alumnos un profesor/a por  cada  20 alumnos ou 
fracción naquelas saídas de máis dun día de duración. No caso alumnos con necesidades 
educativas  especiais  haberá  un  profesor/a  por  cada  15  alumnos  ou  fracción. 
Procurarase que en cada saída vaian como mínimo dous profesores/as. Se o medio de 
transporte utilizado é o autobús irán como mínimo dous profesores/as.

8. Os alumnos costearán o importe da actividade e o transporte, aínda que ningún alumno 
deixará de participar nunha actividade obrigatoria por motivos económicos, pois nese 
caso o centro asumiría o gasto.

9. A porcentaxe mínima para que se realice unha actividade nun grupo é do 75%, salvo 
actividades que afecten a só unha parte do grupo nas materias optativas.

10. Se  un  grupo  non  realiza  unha  actividade  programada  sería  conveniente  deixar 
constancia por escrito do motivo que deu lugar á suspensión da actividade. Se o motivo 
fose o non alcanzar a porcentaxe mínima e este feito produciuse nalgunha outra ocasión 
poderíase  aplicar  un  tratamento  especial  ao  grupo  se  o  profesor/a  responsable  da 
actividade, Xefatura de Estudos e a Vicedirección consideráseno oportuno.

11. Por acordo da Comisión de Coordinación Pedagóxica e do Claustro, co fin de permitir o  
normal desenvolvemento das programacións de cada unha das materias do currículo, o 
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máximo de actividades no curso académico para cada grupo será, como norma xeral, 
para aquelas cunha duración superior a un día unha, e nas dun só día será de tres. Se as 
actividades  para  algún  grupo  superasen  este  número  a  CCP  decidirá  sobre  a 
conveniencia de realizalas.

12. Procurarase que non se acumulen as actividades no terceiro trimestre e, salvo casos 
xustificados, non se realizarán saídas durante o mes de xuño. No caso de segundo de 
Bacharelato, evitaranse especialmente as saídas no terceiro trimestre.

13. Evitarase programar actividades extraescolares nas datas previstas para exames.
14. Así mesmo intentarase a non acumulación de actividades nun día. para iso poñerase na 

sala de profesores/as un calendario mensual das actividades programadas.
15. A actividade lectiva anterior e posterior á actividade complementaria ou extraescolar  

desenvolveranse con total normalidade.
16. Os alumnos non participantes nunha actividade extraescolar deben acudir ao instituto e 

serán atendidos polos profesores/as correspondentes ou polos profesores/as de garda. 
Haberá unha lista de devanditos alumnos.

17. Os profesores/as acompañantes elixiranse preferentemente entre os que dean clase ao 
grupo e teñan menor carga lectiva ese día, e deberán deixar traballo para esas horas.

6. NORMAS ESPECÍFICAS PARA ACTIVIDADES FÓRA DO CENTRO

1. Respectaranse todas as normas  de convivencia e do regulamento de réxime interno..
2. Cumpriranse  todas  as  instrucións  do  profesorado  encargado,  das  empresas  de 

transporte, dos establecementos hoteleiros e dos lugares visitados.
3. Respectaranse  co  máximo  coidado  todas  instalacións  e  bens  públicos  ou  privados. 

Calquera  desperfeto  ocasionado  será  responsabilidade  do  alumnado  causante  que 
asumirá integramente o custo da reparación.

4. Respectaranse escrupulosamente os horarios fixados para cada actividade. A falta de 
puntualidade  será  considerada  unha  falta  gravemente  prexudicial  cando  impida  a 
realización dunha actividade programada.

5. O lugar de aloxamento e un lugar de descanso polo que se respectarán  os horarios  
fixados  polo  profesorado  encargado  no  que  respecta  ó  silencio  e  comportamento 
axeitado. Calquera chamada de atención por parte do profesorado ou dos responsables 
do establecemento conlevará as medidas disciplinarias oportunas.

6. Está absolutamente prohibido o transporte ou consumo de alcol,  tabaco ou calquera 
outra substancia estupefaciente. O infrinximento desta norma será considerada unha 
conduta gravemente prexudicial.

7. O comportamento xeral durante a actividade deberá ser de respecto e interese, e deberá 
estar   acorde  coa  formulación  educativa  no  que  están  enmarcadas  as  actividades 
extraescolares. Neste sentido serán consideradas condutas gravemente prexudiciais as 
actitudes violentas, racistas ou sexistas.
No  caso  das  condutas  gravemente  prexudiciais  ou  do  incumprimento  reiterado  das 
normas  sinaladas  o  profesorado  encargado  porao  en  coñecemento  da  dirección  do 
centro  quen  tomará  as  medidas  oportunas,  debendo  a  familia  asumir  os  gastos 
ocasionados pola viaxe de retorno no caso que así se estime.
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PROPOSTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
PARA O CURSO 2013-14 

1. POR DEPARTAMENTOS 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES POR DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO ACTIVIDADE
DATA/TRIMES

TRE
DURACIÓN LUGAR NIVEL 

Orientación 
Charla: “Te puede pasar” 

Ponente: AESLEME
09/10/2013

Dúas  sesións
IES de 
Curtis

1º Ciclos e
PCPI

Orientación 

Charla/Obradoiro:  Consecuencias  
Legais dos nosos actos. Ley do  

Menor.
Ponente: K-torce-18

25/10/2013 Dúas sesións IES de 
Curtis

3º e 4º ESO

Orientación 
Charla/Obradoiro: Vida 

adolescente
Ponente: Quérote máis. 

1º ou 2º 
trimestre Dúas  sesións 

IES de 
Curtis 3º ESO 

Orientación Charla: Perigos de internet 
Ponente: Garda Civil 

1º ou 2º 
trimestre Dúas sesións

IES de 
Curtis

1º Ciclo da ESO

Orientación Xornadas Cooperativas 30/10/2013 De 10:: a 
14:25 h.

Local 
Municipal 

1º e 2º Ciclos 
Formativos 

Orientación 
Charla/Obradoiro: Educación 

afectivo-sexual.
Ponente: Quérote máis

1º trimestre 
De 16:20 a 

18:00 h
IES de 
Curtis

3º ESO

Orientación
Charla: Drogas

Ponenete: Garda Civil 
2º trimestre 

De 16:20 a 
18:00 h

IES de 
Curtis

4º ESO

Orientación
Charla:/Obradoiro: Educación  

para a sociabilidade. 
Ponente: Quérote máis.

2º trimestre Dúas sesións 
IES de 
Curtis  3º ESO

Orientación
Charla: Primeiros auxilios
Ponente: Cruz Vermella de 

Betanzos 
2º trimestre Dúas sesións 

IES de 
Cutis  

????

Orientación
Charla: Prevención drogadicción 

Ponente: Cruz Vermella de 
Betanzos 

2º trimestre Dúas sesións 
IES de 
Curtis ????

Orientación
Obradoiro: Prevención  anorexia e  

bulimia
Ponente: ABAGAL

2º trimestre Dúas sesións 
IES de 
Curtis

?????

Multidisciplinar 
Intercambio cultural entre ISIS 

Dalla Chiesa (Montefiascone 
-Viterbo)

Datas sen 
determinar do 
2º trimestre 

1 semana

Curtis,
Santiago,

O Grove/A 
Toxa

Ribeira 
Sacra

4º ESO 
1º Bacharelato

Multidisciplinar e 
ENDL

Conmemoración Día da Violencia 
de Xénero

25 de 
novembro 

Toda a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis Todos os niveis

Multidisciplinar Semana Cultural Dende o 17 ata 
o 21 de marzo 

Toda a 
semana

IES de 
Curtis 

Todos os niveis 
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do 2013

Multidisciplinar 
Charla: Coñecemos os cogumelos  

do noso contorno?
Data sen 
precisar

Dúas sesións 
IES de 
Curtis

1º Ciclo ESO

Multidisciplinar e 
Vicedirección  

Viaxe de fin de curso (destino sen 
precisar) 

Penúltima 
semana de 

xuño
Unha semana

(destino 
sen 

precisar) 

2º Bach e 2º 
Ciclos 

Formativos

CCSS, Xeografía e Hª

Actividades no Castros de 
Viladonga e Lugo ou en Neixón, 

Castrolandín ou castro de Lanzada 
ou Parque Arqueolóxico de Campo 

Lameiro.  

1º ou2º 
trimestre

Toda a 
xornada da 

mañá

Segundo a 
actividade

1º e 2º ESO
PCPI

CCSS, Xeografía e Hª
Actividade en Santiago: Catedral, 

CGAC, Igrexas barrocas... 

Finais do 1º 
trimestre ou 2º 

trimestre 

Toda a 
xornada da 

mañá

Segundo a 
actividade

2º bach (arte) 
Pódese ampliar 
a outros grupos

CCSS,Xeografía e Hª
Visita a un espazo natural 

protexido (Fragas do Eume, 
Corrubedo, Caurel...)

2º ou 3º 
trimestre

Todo o día
Segundo a 
actividade

3º e 4º ESO

CCSS,Xeografía e Hª

Actividade sobre espazos urbanos 
nalgunha das cidades galegas. Se é 

posible da man do Servicio 
Municipal de Educación do 

Concello de A Coruña.  

2º ou 3º 
trimestre

Durante a 
xornada da 

mañá

Segundo a 
actividade

1º e 2º Ciclo de 
ESO

2º Bacharelato
PCPI

CCSS,Xeografía e Hª

Saída a algunha exposición 
temporal (MACUF, MARCO, 

CGAC...) ou visita a algún 
monumento relevante de dentro 

ou fóra da comunidade. 

2º ou 3º 
trimestre

Toda a 
xornada da 

mañá

Segundo a 
actividade

2º bac B (Arte)
Pódese ampliar 
a outros grupos 

(3º e 4º ESO, 
Bacharelato).

CCSS,Xeografía e Hª

Actividade de coñecemento do 
patrimonio material dalgunha das 

seguintes comarcas: Barbanza-
Costa da Morte, Médulas ou 

Comarca de Curtis-Betanzos. 

Todo o curso 
Segundo a 
actividade 

Segundo a 
actividade 

2º bach
1º bach

2º Ciclo ESO e 
PCPI

 CCSS,Xeografía e Hª

Conferencias de especialistas 
sobre aspectos  concretos dos 

contidos do currículo das CCSS 
(Meteoroloxía, Arqueoloxía, 
Paisaxes naturais, Historia 

contemporánea...)

Todo o curso IES de Curtis Segundo a 
actividade 

2º bach
1º bach

2º Ciclo ESO 

CCSS, Xeografía e Hª

Saída pedagóxica a algún punto da 
comunidade para fomentar o 
coñecemento do patrimonio 

cultural-artístico. 

Todo o curso
Segundo a 
actividade

Segundo a 
actividade

ESO, Bacharelato 
e PCPI

Latín Asistencia ao Festival de Teatro 
Grecolatino de Lugo

27/02/2014 Todo o día Lugo

4º ESOB (Latín e 
Cuca)

1º Bach  (latín e 
grego)

2º Bach  (latín e 
grego)

Automoción
Visita Motortec (Feira do sector de 
automoción en Madrid) conxunta 
con visita á Fundación Barreiro. 

3º trimestre Todo o día Madrid

1º e 2º Ciclo de 
Automoción e 1º 

e 2º de 
Administrativo 

1º e 2º Ciclo de 
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Automoción Visita ao Museo de Automoción en 
Salamanca

3º trimestre Todo o día Salamanca Automoción 

Automoción
Visita á Factoría CITROËN (Vigo) 

ou RENAULT (Valladolid ou 
Palencia) 

3º trimestre Todo o día
Segundo a 
actividade

 2º Automoción

Automoción
Viaxe a RMC (Villablino) e karting 

(Ponferrada) 
3º trimestre Todo o día

Segundo a 
actividade

1º e 2º 
Automoción

Automoción
Viaxe a URO (Santiago) 

3º trimestre Todo o día Santiago 2º Automoción 

Automoción

Charla ou coloquio dun tema  
relacionado (ou outra activiade)  
de importancia para o alumnado  

do Ciclo durante a Semana  
Cultural 2014

Semana 
Cultural 

Unha ou dous 
sesións 

IES de 
Curtis 

1º e 2º 
Automoción

Administrativo 

Visita ao Museo de Automoción en 
Salamanca 

(Esta actividade compártese con 
Automoción )

3º trimestre Todo o día Salamanca
1º e 2º Ciclo de 
Administrativo

Música Festival de Nadal 21/12/2012 Dúas sesións 
IES de 
Curtis

Alumnado de 
música (todos os 

niveis) 

Música 
Concertos Didácticos no Auditorio 

de Galicia en Santiago 
Datas sen 
precisar

Xornada de 
mañá

Auditorio 
de Galicia 

en Santiago 

Alumnado de 
música 

Música Festival de fin de curso 
Ultimo día de 

curso 
Dúas ou tres 

sesións
IES de 
Curtis

Alumnado 
música (todos os 

niveis) 

Física e Química/
Ciencias Naturais 

Visita a estación depuradora de A 
Telva (Cambre) 

Data sen 
determinar 

1º ou 2º 
trimestre 

Xonada lectiva 
mañá

Cambre
4º ESO A
2º PCPI

Física e Química/
Ciencias Naturais 

Visita á fábrica de Coca-Cola 2º Trimestre Xonada lectiva 
mañá

A Coruña 3º ESO 
A e B

Física e Química/
Ciencias Naturais 

Visita a Sotavento ou/e Central de 
As Pontes 

21/10/2013
De 8:45 a 

14:25 horas 
Sotavento
As Pontes

1º Bach A e B
1º/2º 

Electricidade 

Física e Química /
Ciencias Naturais 

Visita á fábrica de electrodos de 
grafito SGLCarbón S.A

1º ou 2º 
Trimestre

Durante a 
xornada 

lectiva da 
mañá

A Coruña 2º Bach 

Lengua e Literatura 
Galega

Visitas a exposicións ou 
espectáculos (cinema, teatro...) 

adecuados ao interese do 
alumnado 

Todo o curso Xornada da 
mañá

Segúndo a 
actividade 

Todos os niveis

Lingua e Literatura 
Galega

Saída representación teatral 
Touporroutou da lúa e do sol 1º trimestre

Xornada de 
mañá 

Santiago de 

Compostela 
1º ESO

Lingua e Literatura 
Galega

Celebración Día das Letras 
Galegas 2012

Mes de maio 
Semana 

previa ao 17 
de maio. 

IES de 
Curtis

Todos os niveis
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Lingua e Literatura 
Galega

Visitas a exposicións ou 
espectáculos (cinema, teatro...) 

adecuados ao interese do 
alumnado 

Todo o curso Todo o curso
IES de 
Curtis

Todos os niveis

Lingua e  Literatura 
Galega

Asistencia a charlas, conferencias, 
coloquios ou mesas redondas 

sobre temas de interese para a 
materia en particular e para a 

cultura galega e o arte en xeral. 

Todo o curso Todo o curso 
IES de 
Curtis Todos os niveis

Lingua e Literatura 
Galega

Realización de encontros con 
algún escritor ou escritora, 

especialmente se a súa obra se lle 
oferta ao alumnado. 

Todo o curso 
Todo o curso

IES de 
Curtis

Todos os niveis

Lingua e Literatura 
Galega

Concurso de peperetadas do noso 
entroido. 

2º trimestre
Xornada de 

mañá 
IES do 
Curtis 

Todos os niveis 

Lingua e Literatura 
Galega 

Visualización de películas ou 
outros proxectos artísticos que 
teñan por finalidade amosar a 

interdisciplinariedade das 
artes:literatura, cinema, teatro...

Todo o curso Todo o curso
IES de 
Curtis

Todos os niveis

Lingua e Literatura 
Castelá

Proxección de películas que 
versionan obras literarias e/ou 

que permiten traballar con 
contidos transversais

Durante todo o 
curso, 

especialmente 
para traballar 

conmemoració
ns transversais 

e durante a 
Semana 
Cultural

Xornada 
lectiva dá 

mañá

IES de 
Curtis

Todos os cursos 
de ESO, BAC e 

PCPI

Lingua e Literatura 
Castelá

Encontros con autores de obras de 
lectura. 

Sen concretar: 
adoitan ser os 

escritores quen 
determinan as 

datas

Sen 
determinar 

IES de 
Curtis

Algúns cursos de 
ESO, BAC y PCPI

Lingua e Literatura 
Castelá

Representación teatral no centro 
Ágora de A Coruña de La discreta  

enamorada, de Lope de Vega

21 de febreiro 
de 2014 (saída 

do centro 
despois da 

primeira hora 
de clase e 

regreso entre 
as 14:00 aprox. 

Xornada 
lectiva da 

mañá 
A Coruña

1º BAC e quizais 
3º de ESO

Lingua e Literatura 
Castelá

Asistencia a outras 
representacións teatrais e/ou 

visitas a casas-museo (Casa Museo 
de Emilia Pardo Bazán, en A 

Coruña) , bibliotecas, exposicións 
ou recitais 

Datas sen 
concretar 

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

1º, 2º e 4º  de 
ESO

Lingua e Literatura 
Castelá

Participación nos concursos e 
actividades que se organicen 
desde a Biblioteca Sarmiento: 
actividades de redacción, de 
recreación plástica de textos 

literarios, de confección de murais 
e de exposicións de libros, de 

Durante todo o 
curso

Durante a 
xornada 
lectiva 

IES de 
Curtis

Todos os cursos 
de ESO, BAC y 

PCPI
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dramatización, de lectura para un 
gran grupo

Lingua e Literatura 
Castelá

Participación no blog da 
Biblioteca Sarmiento a través da 

redacción e publicación de 
entradas relacionadas con 

actividades vinculadas á área de 
Lingua Castelá

Durante todo o 
curso

Xornada 
lectiva IES de 

Curtis

Todos os cursos 
de ESO, BAC y 

PCPI

Lingua e Literatura 
Castelá

Dinamización lectora a través da 
participación de alumnado e 

profesores da área no Club de 
Lectura Fendetestas

Durante todo el 
curso

Xornada 
lectiva 

IES de 
Curtis 

Todos os cursos 
de ESO, BAC y 

PCPI

Clube de Lectura 
Fendetestas

Proxección de películas que 
versionan obras lidas no club e 

que permiten traballar con 
contidos transversais

Durante todo o 
curso

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

Alumnado de 
ESO, BACH e 

PCPI integrado 
na actividade 
semanal do 

clube

Clube de Lectura 
Fendetesta

Encontros con autores de obras de 
lectura

Sen concretar: 
adoitan ser os 

escritores quen 
determinan as 

datas

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

Alumnado de 
ESO, BACH e 

PCPI integrado 
na actividade 
semanal do 

clube

Clube de Lectura 
Fendetesta

Visita a unha libraría con oferta 
bibliográfica variada  e a unha 
biblioteca pública (ambas  na 

Coruña ou en Santiago)

Ou ben ao final 
do primeiro 
trimestre ou 

durante a 
Semana 

Cultural. De 
todos os xeitos, 

a data pode 
variar por 

circunstancias 
alleas ao clube 

de lectura

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis 

Alumnado de 
ESO, BACH e 

PCPI integrado 
na actividade 
semanal do 

clube

Tecnoloxía
Visita ao Museo da Minería 
MUMI (El Entrego,  Oviedo) 

23/10/2013
De 8:00 a 

21:00 horas 
El Entrego 
(Oviedo) 

4º ESO
3º ESO C

1º e 2º bach 
(Alumnado 
Tecnoloxía)

Tecnoloxía
Congreso de Ciencia 

GALICIENCIA (Ourense) 

Sen determinar 
a data

Do 20 ao 22 de 
novembro

Todo o día Ourense
4º ESO A 
3º ESO C

Tecnoloxía
Visita BIOETANOL S.A. E 

Cerámicas Verea (Teixeiro e 
Mesía)

1º Trimestre
(Novembro)

Xornada de 
mañá

Teixeiro e 
Mesía 

1º e 2º 
Bacharelato 
Tecnoloxía 

Tecnoloxía 
Visita ás Minas de Fontao 

(Wolfram) en Vila de Cruces
2º Trimestre

(xaneiro)

Durante a 
xornada 
lectiva

Vila de 
Cruces 

3º ESO 
A e B

Multidiscipliar e 
Vicedirección 

Viaxe de fin de curso 2012  Finais de xuño Unha semana Sen 
determinar

2º bacharelato e 
2º Ciiclos
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Educación Física Patinaxe sobre xeo
Xaneiro (data 
sen precisar)

Durante a 
xornada da 

mañá

Coliseum 
A Coruña

1º Ciclo de ESO

Educación Física Semana Branca: Viaxe á neve
Mes de 

xaneiro/febreir
o

Unha semana Pirineos
3º e 4º ESO

1º Bach 

Departamento de 
Filosofía

Visita ao Parlamento de Galicia 
3º Trimestre

(maio)

Toda a 
xornada da 

mañá 

Santiago de 
Compostela

2º ESO

Departamento de 
Filosofía Visita ao Valedor do Pobo

2º ou 3º 
trimestreº

Xornada 
lectiva da 

mañá

Santiago de 
Compostela 2º ou 4º ESO

Inglés Inmersión Lingüística 
Do 24 ao 30 de 

novembro 
(1º Trimestre) 

Unha semana 
Sen 

determinar 
3º ESO bilingüe

Matemáticas
Rallye matemático sen fronteiras 

(IGACIENCIA Asociación Galega de 
Ciencia)

Marzo 
2º trimestre

No propio 
centro 

durante unha 
tarde 

IES de 
Curtis 

1º, 3º e 4º ESO

Matemáticas
Olimpiada Matemática 

(AGAPEMA)
Abril 

(3º Trimestre)

Durante a 
xornada 
lectiva

??? 2º ESO

Matemáticas 
Celebración do día das 

matemáticas
 Pendente de 
confirmación 

Durante a 
xornada 
lectiva

No propio 
centro

12 de maio
3ºtrimestre

Matemáticas
Charla sobre Astronomía 
(Fundación Astronómica 

Coruñesa “Ío”
Sen determinar

Durante a 
xornada 
lectiva

????
1º e 2º 

Bacharelato

ENDL Elaboración da axenda escolar Inicio de curso

ENDL Mantemento do blog ???
Durante todo o 

curso

ENDL
Exposición carteis Roberto Vidal 

Bolaño e charla sobre o autor 
Outubro

1º Trimestre 
Xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

???

ENDL

 Representación teatral 
Touporroutou da lua e do sol (en 
colaboración co Dep. De Lingua 

Galega) 

16/10/2013
Toda a 

xornada da 
mañá

Santiago de 
Compostela

1º ESO

ENDL Día da Ciencia en Galego 1º Trimestre
Durante a 
xornada 
lectiva 

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado

ENDL Festa do outono 1º Trimestre
Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado

ENDL

Encontro con Neira Vilas e 
exposición Querido Balbino, 1961-

2011. 50 anos de Memorias dun  
neno labrego 

2ª quincena de 
novembro

(1º trimestre) 

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis 

Todo o 
alumnado

ENDL Boletíns Trimestrais
Ao final de 

cada trimestre
Todo o 

alumnado

ENDL Encontros con escritores
Un por 

trimestre
Xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

1º Bacharelato
1º ESO
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ENDL Concurso postais de nadal 1º trimestre IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado

ENDL
Colaboración co grupo de traballo 
da Biblioteca Sarmiento e traballo 

na aula co alumnado.

Durante todo o 
curso

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado

ENDL
Concurso Peperetadas do Noso 

Entroido
2º Trimestre

Xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado

ENDL
II Certame de Blogs Escolares do 

IES de Curtis
3º Trimestre

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado

ENDL Calendarios mensuais
Durante todo o 

curso
IES de 
Curtis

ENDL
II Concurso de deseño de 

Galcamisetas
3º Trimestre

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado

ENDL II Certame Mira a túa contorna 3º Trimestre
IES de 
Curtis 

Todo o 
alumnado

ENDL
Publicación Tríptico Palabras 

Esquecidas

ENDL
Colaboración na Semana Cultural 

2014
2º Trimestre

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado

ENDL Taboleiro de Normalización Todo o curso

ENDL Saídas Mira Galicia 3º Trimestre Meses abril 
 ou maio

Alumnado da 
ESO

Electricidade Visita a Sotavento 21/10/2013
De 8:45 a 

14:25 horas
Sotavento

Alumnado de 1º 
e  2º 

Electricidade

Electricidade e 
Informática

Visita a R e Museos 2º Trimestre 
Xaneiro ou 

febreiro 
A Coruña

Alumnado de 
Ciclos

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS POR 
TRIMESTRES

1º TRIMESTRE 

 1ª TRIMESTRE 

ACTIVIDADE DEPARTAMENTO
DATA

DURACIÓ
N

LUGAR NIVEL

Charla: “Te puede pasar” 
Ponente: AESLEME

Orientación 
09/10/2013 2 sesións

IES de 
Curtis

1º Ciclos e
PCPI

Xornadas Cooperativas Orientación 
30/10/2013

De 10:: a 
14:25 h.

Local 
Municipal 

1º e 2º Ciclos 
Formativos 

Charla/Obradoiro:  Consecuencias Legais dos  
nosos actos. Ley do Menor.

Ponente: K-torce-18

Orientación 
25/10/2013

Dúas 
sesións 

IES de 
Curtis 3º e 4º ESO

Charla/Obradoiro: Vida adolescente Orientación 1º ou 2º 2 sesións IES de 3º ESO 
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Ponente: Quérote máis. trimestre Curtis

Charla: Perigos de internet 
Ponente: Garda Civil 

Orientación 
1º ou 2º 

trimestre 
2 sesións

IES de 
Curtis

1º Ciclo da ESO

Charla/Obradoiro: Educación afectivo-
sexual.

Ponente: Quérote máis
Orientación 1º trimestre 

De 16:20 
a 18:00 h

IES de 
Curtis 3º ESO

Conmemoración Día da Violencia de Xénero
Multidisciplinar 

25 de 
novembro 

Toda a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

Todos os niveis

Charla: Coñecemos os cogumelos do noso  
contorno?

Multidisciplinar 
Data sen 
precisar

2 sesións 
IES de 
Curtis

1º Ciclo ESO

Actividades no Castros de Viladonga e Lugo 
ou en Neixón, Castrolandín ou castro de 

Lanzada ou Parque Arqueolóxico de Campo 
Lameiro.  

CCSS, Xeografía e 
Hª

1º ou2º 
trimestre

Toda a 
xornada 
da mañá

Segundo a 
actividade

1º e 2º ESO
PCPI

Actividade en Santiago: Catedral, CGAC, 
Igrexas barrocas... 

CCSS, Xeografía e 
Hª

Finais do 1º 
trimestre ou 
2º trimestre 

Toda a 
xornada 
da mañá

Segundo a 
actividade

2º bach (arte) 
Pódese ampliar a 

outros grupos

Festival de Nadal
Música 21/12/2012

Dúas 
sesións 

IES de 
Curtis

Alumnado de 
música (todos os 

niveis) 

Concertos Didácticos no Auditorio de Galicia 
en Santiago. Un por trimestre aprox. Música Datas sen 

precisar
Xornada 
de mañá

Auditorio 
de Galicia 

en 
Santiago 

Alumnado de 
música 

Visita a estación depuradora de A Telva 
(Cambre) Física e Química/ 

Ciencias Naturais 

Data sen 
determinar 

1º ou 2º 
trimestre 

Xonada 
lectiva 
mañá

Cambre
4º ESO A
2º PCPI

Visita a Sotavento ou/e Central de As Pontes Física e Química/ 
Ciencias Naturais 

1º ou 2º 
Trimestre

Toda a 
xornada 
lectiva

Sotavento
As Pontes

1º Bach A

Visita á fábrica de electrodos de grafito 
SGLCarbón S.A

Física e Química/ 
Ciencias Naturais 

1º ou 2º 
Trimestre

Durante a 
xornada 

lectiva da 
mañá

A Coruña 2º Bach 

Saída representación teatral Touporroutou 
da lúa e do sol Lingua e 

Literatura Galega 
16/10/2013
1º trimestre

Xornada 
de mañá 

Santiago 
de 

Compostel
a 

1º ESO

Asistencia a outras representacións teatrais 
e/ou visitas a casas-museo (Casa Museo de 

Emilia Pardo Bazán, en A Coruña) , 
bibliotecas, exposicións ou recitais 

Lingua e 
Literatura Castelá

Datas sen 
concretar 
(1º ou 2º 

trimestre) 

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

1º, 2º e 4º  de 
ESO
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Visita a unha libraría con oferta bibliográfica 
variada  e a unha biblioteca pública (ambas 

na Coruña ou en Santiago)

Clube de lectura 
Fendetestas

Ou ben ao 
final do 
primeiro 
trimestre ou 
durante a 
Semana 
Cultural. De 
todos os 
xeitos, a data 
pode variar 
por 
circunstancia
s alleas ao 
clube  de 
lectura

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis 

Alumnado de 
ESO, BACH e  
PCPI integrado 
na actividade 
semanal do 
clube

Visita ao Museo da Minería MUMI (El 
Entrego,  Oviedo) Tecnoloxía 23/10/2013

De 8:00 a 
21:00 
horas 

El Entrego 
(Oviedo) 

4º ESO
3º ESO C

1º e 2º bach 
(Alumnado 
Tecnoloxía)

Congreso de Ciencia GALICIENCIA (Ourense) 
Tecnoloxía 

Sen 
determinar a 

data
Do 20 ao 22 

de novembro

Todo o 
día Ourense

4º ESO A 
3º ESO C

Visita BIOETANOL S.A. e Cerámincas Verea 
(Teixeiro e Mesía) 

Tecnoloxía 
1º Trimestre 
(novembro)

Xornada 
de mañá

Teixeiro e 
Mesía

1º e 2º Bach
Tecnoloxía 

Inmersión Lingüística Inglés 

Do 24 ao 30 
de novembro 

(1º 
Trimestre) 

Unha 
semana 

Sen 
determina

r 
3º ESO bilingüe

Elaboración da axenda escolar
ENDL

Inicio de 
curso 

Exposición carteis Roberto Vidal Bolaño e 
charla sobre o autor 

ENDL
Outubro

1º Trimestre 
Xornada 
lectiva

IES de 
Curtis ???

 
Representación teatral Touporroutou da lua 
e do sol (en colaboración co Dep. De Lingua 

Galega) 

ENDL 16/10/2013
Toda a 

xornada 
da mañá

Santiago 
de 

Compostel
a

1º ESO

Día da Ciencia en Galego ENDL 1º Trimestre
Durante a 
xornada 
lectiva 

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado

Festa do outono
ENDL 1º Trimestre

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado

Encontro con Neira Vilas e exposición 
Querido Balbino, 1961-2011. 50 anos de  

Memorias dun neno labrego 

ENDL

2ª quincena 
de novembro

(1º 
trimestre) 

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis 

Todo o 
alumnado

Concurso postais de nadal
ENDL 1º trimestre

IES de 
Curtis

Todo o alumnad
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2º TRIMESTRE 

2º TRIMESTRE 

ACTIVIDADE DEPARTAMENTO DATA DURACIÓN LUGAR NIVEL 

Charla: Drogas
Ponenete: Garda Civil 

Orientación 2º trimestre 
De 16:20 a 

18:00 h
IES de 
Curtis

4º ESO

Charla:/Obradoiro: Educación para a 
sociabilidade. 

Ponente: Quérote máis.
Orientación 2º trimestre 

Dúas 
sesións 

IES de 
Curtis

 3º ESO

Charla: Primeiros auxilios
Ponente: Cruz Vermella de Betanzos 

Orientación 2º trimestre 
Dúas 

sesións 
IES de 
Cutis  

????

Charla: Prevención drogadicción 
Ponente: Cruz Vermella de Betanzos 

Orientación 2º trimestre 
Dúas 

sesións 
IES de 
Curtis 

????

Obradoiro: Prevención  anorexia e 
bulimia

Ponente: ABAGAL
Orientación 2º trimestre 

Dúas 
sesións 

IES de 
Curtis

?????

Intercambio cultural entre ISIS Dalla 
Chiesa (Montefiascone  -Viterbo)

Multidisciplinar 
Datas sen 

determinar do 
2º trimestre 

1 semana

Curtis,
Santiago,

O Grove/A 
Toxa

Ribeira 
Sacra

4º ESO 
1º 

Bacharelato

Semana Cultural Multidisciplinar 
Dende o 17 ata 
o 21 de marzo 

do 2013

Toda a 
semana

IES de 
Curtis 

Todos os 
niveis 

Visita a un espazo natural protexido 
(Fragas do Eume, Corrubedo, Caurel...)

CCSS. Xeografía 
e Hª

2º ou 3º 
trimestre

Todo o día
Segundo a 
actividade

3º e 4º ESO

Actividade sobre espazos urbanos 
nalgunha das cidades galegas. Se é 

posible da man do Servicio Municipal 
de Educación do Concello de A Coruña. 

CCSS. Xeografía 
e Hª

2º ou 3º 
trimestre

Durante a 
xornada da 

mañá

Segundo a 
actividade

1º e 2º Ciclo 
de ESO

2º 
Bacharelato

PCPI

Saída a algunha exposición  temporal 
(MACUF, MARCO, CGAC...) ou visita 
a algún monumento relevante de dentro 

ou fóra da comunidade. 

CCSS. Xeografía 
e Hª

2º ou 3º 
trimestre

Toda a 
xornada da 

mañá

Segundo a 
actividade

2º bac B 
(Arte)
Pódese 

ampliar a 
outros 

grupos (3º e 
4º ESO, 

Bacharelato)

Asistencia ao Festival de Teatro 
Grecolatino de Lugo Latín e Grego Mes de marzo Todo o día Lugo

4º ESOB 
(Latín e 
Cuca)

1º Bach 
(latín e 
grego)

2º Bach 
(latín e 
grego)

Charla ou coloquio dun tema 
relacionado (ou outra activiade)  de 

Automoción Semana 
Cultural 

Unha ou 
dous 

IES de 
Curtis 

1º e 2º 
Automoción
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importancia para o alumnado do Ciclo  
durante a Semana Cultural 2014

sesións 

 Concertos Didácticos no Auditorio de 
Galicia en Santiago

 Música
Datas sen 
precisar

Xornada 
de mañá

Auditorio 
de Galicia 

en 
Santiago 

Alumnado 
de música

Visita á fábrica de Coca-Cola 2º Trimestre 
Xonada 
lectiva 
mañá

A Coruña
3º ESO 
A e B

Concurso de peperetadas do noso 
entroido. 

Lingua e 
Literatura Galega

2º trimestre
Xornada 
de mañá 

IES do 
Curtis 

Todos os 
niveis 

Representación teatral no centro Ágora 
de A Coruña de La discreta enamorada, 

de Lope de Vega

Lingua e 
Literatura 

Castelá 

21 de febreiro 
de 2014 (saída 
do centro 
despois da 
primeira hora 
de clase e 
regreso entre 
as 14:00 
aprox. 

Xornada 
lectiva da 

mañá 
A Coruña

1º BAC e 
quizais  3º 
de ESO

Asistencia a outras representacións 
teatrais e/ou visitas a casas-museo (Casa 

Museo de Emilia Pardo Bazán, en A 
Coruña) , bibliotecas, exposicións ou 

recitais 

Lingua e 
Literatura 

Castelá

Datas sen 
concretar 
(2º ou 3º 

trimestre) 

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

1º, 2º e 4º  
de ESO

Visita ás Minas de Fontao (Wolfram) en 
Vila de Cruces

Tecnoloxía 
2º Trimestre

(xaneiro)

Durante a 
xornada 
lectiva

Vila de 
Cruces 

3º ESO 
A e B

Patinaxe sobre xeo Educación Física
Xaneiro (data 
sen precisar)

Durante a 
xornada da 

mañá

Coliseum 
A Coruña

1º Ciclo de 
ESO

Semana Branca: Viaxe á neve Educación Física 
Mes de 
xaneiro

Unha 
semana

Pirineos
3º e 4º ESO

1º Bach 

Visita ao Valedor do Pobo Filosofía
2º ou 3º 

trimestreº

Xornada 
lectiva da 

mañá

Santiago 
de 

Compostel
a

2º ou 4º 
ESO

Rallye matemático sen fronteiras 
(IGACIENCIA Asociación Galega de 

Ciencia)
Matemáticas 

Marzo 
2º trimestre

No propio 
centro 
durante 

unha tarde 

IES de 
Curtis 

1º, 3º e 4º 
ESO

Celebración do día das matemáticas Matemáticas 
 Pendente de 
confirmación 

Durante a 
xornada 
lectiva

No propio 
centro

12 de maio
3ºtrimestre

Charla sobre Astronomía (Fundación 
Astronómica Coruñesa “Ío”

Matemáticas Sen determinar
Durante a 
xornada 
lectiva

????
1º e 2º 

Bacharelato

Concurso Peperetadas do noso Entroido ENDL 2º Trimestre
Xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado

Colaboración na Semana Cultural 2014 ENDL 2º Trimestre
Xoranda 
lectiva

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado 
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Visita a Sotavento Electricidade 2º Trimestre
Xaneiro 

ou febreiro

Parque 
Eólico de 
Sotavento 

Alumnado 
de Ciclos 

Visita a R e Museos Electricidade 2º Trimestre 
Xaneiro 

ou febreiro 
A Coruña

Alumnado 
de Ciclos

3º TRIMESTRE 

3º TRIMESTRE 

ACTIVIDADE DEPARTAMENTO DATA DURACIÓN LUGAR NIVEL 

Visita Motortec (Feira do sector de 
automoción en Madrid) conxunta con 

visita á Fundación Barreiro. 
Automoción 3º trimestre Todo o día Madrid

1º e 2º Ciclo 
de 

Automoción 
e 1º e 2º de 

Administrati
vo 

Visita ao Museo de Automoción en 
Salamanca

Automoción 3º trimestre Todo o día Salamanca
1º e 2º Ciclo 

de 
Automoción 

Visita á Factoría CITROËN (Vigo) ou 
RENAULT (Valladolid ou Palencia) 

Automoción 3º trimestre Todo o día
Segundo a 
actividade

 2º 
Automoción

Viaxe a RMC (Villablino) e karting 
(Ponferrada) 

Automoción 3º trimestre Todo o día
Segundo a 
actividade

1º e 2º 
Automoción

Viaxe a URO (Santiago) Automoción
3º trimestre Todo o día Santiago 

2º 
Automoción 

Visita ao Museo de Automoción en 
Salamanca 

(Esta actividade compártese con 
Automoción 

Administrativo 3º trimestre Todo o día Salamanca

1º e 2º Ciclo 
de 

Administrati
vo

Concertos didácticos Música
Un por 

trimestre

Durante a 
xornada 
lectiva

Santiago de 
Compostel

a

Para o 
alumnado de 

música 

Festival de fin de curso Música 
3º trimestre 
(último dia 
do curso) 

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado de 

músic a

Celebración Día das Letras Galegas 
2012

Lingua e 
Literatura 

Galega 
Mes de maio 

Semana 
previa ao 

17 de maio. 

IES de 
Curtis

Todos os 
niveis

Asistencia a outras representacións 
teatrais e/ou visitas a casas-museo (Casa 

Museo de Emilia Pardo Bazán, en A 
Coruña) , bibliotecas, exposicións ou 

recitais 

Lingua e 
Literatura 

Castelá

Datas sen 
concretar 
(2º ou 3º 

trimestre) 

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

1º, 2º e 4º  
de ESO

Visita ao Parlamento de Galicia Filosofía 
3º Trimestre

(maio)

Toda a 
xornada da 

mañá 

Santiago de 
Compostel

a
2º ESO
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Visita ao Valedor do Pobo Filosofía 
2º ou 3º 

trimestreº

Xornada 
lectiva da 

mañá

Santiago de 
Compostel

a

2º ou 4º 
ESO

Olimpiada Matemática (AGAPEMA) Matemáticas
Abril 

(3º Trimestre)

Durante a 
xornada 
lectiva

??? 2º ESO

Elaboración de Boletíns Trimestrais de 
información ás familias

ENDL e 
Multidisciplinar 

Ao final de 
cada trimestre

II Certame de Blogs Escolares do IES 
de Curtis ENDL 3º trimestre

Durante a 
xornada 
lectiva 

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado 

II Concurso de deseño de Galcamisetas
ENDL 3º trimestre

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis 

Todo o 
alumnado 

Encontros con escritores ENDL
Un por 

trimestre

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis 

1º Bach e 
1º ESO

Publicación tríptico palabras esquecidas ENDL

II Certame Mira a túa contorna ENDL 3º Trimestre
Durante a 
xornada 
lectiva 

IES de 
Curtis

Todo o 
alumnado 

Saídas Mira Galicia

ENDL
Meses de 

maio e xuño
Todo o día

Varias 
saídas: 

Unha para 
cada curso 

da ESO

Alumnado 
da ESO

Viaxe Fin de Curso Multidisciplinar e 
Vicedirección 

Durante o 
mes de xuño

Unha 
semana

Sen 
determinar 

Alumnado 
de 2º 

Bacharelato 
e 2º Ciclos 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA TODO O CURSO 

TODO O CURSO 

ACTIVIDADE DEPARTAMENTO DURACIÓN LUGAR NIVEL 

Actividade de coñecemento do 
patrimonio material dalgunha das 

seguintes comarcas: Barbanza-Costa da 
Morte, Médulas ou Comarca de Curtis-

Betanzos. 

CCSS, Xeografía e Hª Todo o curso 
Segundo a 
actividade 

Segundo a 
actividade 

Conferencias de especialistas sobre 
aspectos  concretos dos contidos do 
currículo das CCSS (Meteoroloxía, 

Arqueoloxía, Paisaxes naturais, Historia 
contemporánea...)

CCSS, Xeografía e Hª
Todo o curso

IES de 
Curtis

Segundo a 
actividade 

Saída pedagóxica a algún punto da CCSS, Xeografía e Hª Todo o curso Segundo a Segundo a 
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comunidade para fomentar o 
coñecemento do patrimonio cultural-

artístico. 
actividade actividade

Visitas a exposicións ou espectáculos 
(cinema, teatro...) adecuados ao interese 

do alumnado 

Lingua e Literatura 
Galega 

Todo o curso 
Xornada da 

mañá
Segúndo a 
actividade 

Visitas a exposicións ou espectáculos 
(cinema, teatro...) adecuados ao interese 

do alumnado 

Lingua e Literatura 
Galega 

Todo o curso
Todo o 
curso

IES de 
Curtis

Asistencia a charlas, conferencias, 
coloquios ou mesas redondas sobre 
temas de interese para a materia en 

particular e para a cultura galega e o arte 
en xeral. 

Lingua e Literatura 
Galega 

Todo o curso
Todo o 
curso 

IES de 
Curtis

Realización de encontros con algún 
escritor ou escritora, especialmente se a 

súa obra se lle oferta ao alumnado. 

Lingua e Literatura 
Galega 

Todo o curso Todo o 
curso

IES de 
Curtis

Visualización de películas ou outros 
proxectos artísticos que teñan por 

finalidade amosar a 
interdisciplinariedade das 

artes:literatura, cinema, teatro... 

Lingua e Literatura 
Galega 

Todo o curso
Todo o 
curso

IES de 
Curtis

Proxección de películas que versionan 
obras literarias e/ou que permiten 
traballar con contidos transversais

Lingua e Literatura 
Castelá 

Durante todo o 
curso, 
especialmente para 
traballar 
conmemoracións 
transversais e 
durante a Semana 
Cultural

Xornada 
lectiva dá 

mañá

IES de 
Curtis

Encontros con autores de obras de 
lectura. 

Lingua e Literatura 
Castelá 

Sen concretar: 
adoitan ser os 
escritores quen 
determinan as 
datas

Sen 
determinar 

IES de 
Curtis

Participación nos concursos e 
actividades que se organicen desde a 
Biblioteca Sarmiento: actividades de 
redacción, de recreación plástica de 
textos literarios, de confección de 

murais e de exposicións de libros, de 
dramatización, de lectura para un gran 

grupo

Lingua e Literatura 
Castelá 

Durante todo o 
curso

Durante a 
xornada 
lectiva 

IES de 
Curtis

Participación no blog da Biblioteca 
Sarmiento a través da redacción e 

publicación de entradas relacionadas 
con actividades vinculadas á área de 

Lingua Castelá

Lingua e Literatura 
Castelá 

Durante todo o 
curso

Xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

Dinamización lectora a través da 
participación de alumnado e profesores 
da área no Club de Lectura Fendetestas

Lingua e Literatura 
Castelá 

Durante todo el 
curso

Xornada 
lectiva 

IES de 
Curtis 

Proxección de películas que versionan 
obras lidas no club e que permiten 

Clube de lectura 
Fendetesta

Durante todo o 
curso

Durante a 
xornada 

IES de 
Curtis
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traballar con contidos transversais lectiva

Encontros con autores de obras de 
lectura

Clube de lectura 
Fendetesta

Sen concretar: 
adoitan ser os 
escritores quen 
determinan as 
datas

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis

Colaboración co grupo de traballo da 
Biblioteca Sarmiento e traballo na aula 

co alumnado 
ENDL

Durante todo o 
curso 

Durante a 
xornada 
lectiva

IES de 
Curtis 

Elaboración de calendarios mensuais ENDL
Durante todo o 

curso

Taboleiro de Normalización ENDL
Durante todo o 

curso 
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