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NEVE EN ANDORRA

O día 11 de marzo os alumnos de Latín, Grego e Cultura Clásica foron ó auditorio Gustavo Freire da cidade de Lugo para 
asistir á representación teatral de dúas pezas clásicas: á mañá, a traxedia Electra de Eurípides e pola tarde a comedia 
Xemelgos de Plauto. En Electra os alumnos transportáronse á antiga Grecia nunha historia chea de crueis vinganzas e 
paixóns descontroladas.

En Xemelgos o escenario encheuse coa risa provocada polos continuos equívocos entre as personaxes da obra. Todo 
isto foi posible grazas ó patrocinio da sección galega da Sociedade Española de Estudos Clásicos (SEEC) e ó traballo da 
compañía de teatro e danza El Ruiseñor de Culleredo. Grazas a todos eles!!

Un grupo de 48 alumnos e tres profesores disfrutaron dunha viaxe para a iniciación ao esquí na estación de Grandvalira 
en Andorra. 

Unha experiencia inolvidable para todos eles que aprenderon as técnicas básicas do esquí e disfrutaron de moitos 
momentos de lecer.
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O Equipo de biblioteca seguiu neste segundo trimestre 
coas tarefas de mantemento e dinamización deste espazo 
común para profesorado e alumnado do IES. Velaquí as 
liñas de traballo desenvoltas nestes primeiros meses do 
ano: 
? Exposición no taboleiro exterior (ó carón da entrada da 

biblioteca) de imaxes e textos conmemorativos 
relacionados co Día da Paz (30 de xaneiro), coa celebración 
do Día dos namorados (selección de textos poéticos) e co 
Entroido. 
? Exposición no interior da biblioteca de libros e DVD de 

recente adquisición na súa maioría, relacionados coa 
divulgación científica e coas aportacións das mulleres aos 
distintos campos do saber e da arte. 
? Conmemoración do centenario do nacemento de J. D. 

Salinger, autor de O vixía no centeo: exposición sobre o 
autor e a obra. 
?· Concurso de investigación sobre os contidos da 

exposición O noso patrimonio: onde o pasado se atopa co 
futuro, colocada no corredor da biblioteca e dixitalizada no 
blog deste espazo.
? Actualización e mostra da exposición Quen é esa muller? 

Nela recóllense as biografías de mulleres con labor 
destacado en diferentes campos (ciencia, deporte, artes...) 
e cada ano vanse integrando nomes novos. 
? Concurso de encrucillados arredor da anterior 

exposición, colocada no corredor da biblioteca e igualmente 
dixitalizada. 
? Funcionamento dun grupo de traballo integrado por 

varios membros do equipo de biblioteca e da orientadora do 
centro, destinado a elaborar materiais para o USO 
RESPONSABLE DAS REDES SOCIAIS.
? Desenvolvemento do Obradoiro de publicidade (E ti, 

sabes ler... publicidade?) co alumnado de 1º de ESO 
durante a Semana Cultural. 
? M a n t e m e n t o  d o  b l o g  d a  b i b l i o t e c a  

https://curtisbiblio.blogspot.com/ e do club de lectura 
Fendetestas https://clubfendetestas.blogspot.com/, con 
entradas varias sobre exposicións, conmemoracións, 
lecturas, actividades…
? Continuidade da adquisición, catalogación e exposición 

de novidades propostas polo alumnado e profesorado dos 
distintos departamentos do IES, con cargo á axuda 
económica que proporciona Bibliotecas Escolares ao estar 
o noso IES integrado no PLAMBE. 
? Encontro, en colaboración co Departamento de Lingua 

Castelá, do encontro co escritor Andrés Neuman. 
? Elaboración trimestral da listaxe de alumnado e 

profesorado con fondos pendentes de devolución, co fin de 
evitar perdas de fondos. 

A NOSA BIBLIOTECA

E ADEMÁIS...

OBRADOIRO DE IGUALDADE "QUEN DIXO MEDO, NAS 
TIC'S MANDAS TI"

Os alumnos de 3º da ESO participaron nun obradoiro de 
igualdade e de bo uso das Tic's. Un obradoiro moi útil para que 
os rapaces se poidan manexar nesta sociedade 
informatizada.

VISITA AO MUSEO DE PONTEVEDRA
En xaneiro, os alumnos de 4º ESO desplazáronse ata 

Pontevedra para visitar o antigo Museo Provincial, hoxe 
Museo de Pontevedra e disfrutar tamén do casco vello desta 
cidade.

VISITA DOS ALUMNOS DE BOIMORTO E XANCEDA
O departamento de Orientación organizou unha xornada 

divulgativa para dar a coñecer o centro ao alumnado que 
cursa estudios de 6º de Primaria en Boimorto. Estes alumnos 
coñeceron o centro e o que lles pode ofertar para seguir os 
seus estudios.

TEATRO: LA CASA DE BERNARDA ALBA
Os alumnos de 4º ESO asistiron a unha representación 

teatral desta obra acompañados polo Departamento de 
Lengua Española.

TEATRO: LANGUAGE PLANNING
Os alumnos de 2º e 3º ESO asistiron no Auditorio de 

Santiago a unha representación teatral á que foron 
acompañados de profesorado do Departamento de Galego. 
Baseada no libro de relatos Sechu Sende titulado Made in 
Galiza. A obra teatral, a cargo de Os Quinquilláns, reflexiona 
con humor sobre os prexuízos e os estereotipos asociados 
con uso da lingua galega. A entrada ao teatro incluía o agasallo 
do libro ao alumnado. 

CONCERTO: "A PAISAXE SONORA DO NOSO PLANETA"
A Real Filharmonía de Galcia e Abrahan Cupeiro, 

multiinstrumentista, ofreceron un concerto didáctico en 
Santiago de Compostela ao que asistiron os alumnos de 
música de 4º ESO e 1º BAC.

CONCIERTO DIDÁCTICO DA SINFÓNICA DE GALICIA
Esta vez para 3º ESO o Departamento de Música organizou 

a asistencia a un Concierto Didáctico da Sinfónica de Galicia, 
no palacio da Ópera de Coruña, para completar a formación 
que se imparte nas clases.

TEATRO: UN MILLÓN DE LIKES"
Os alumnos de 1º ESO desplazáronse ao Forum 

Metropolitano da Coruña para asistir a representación teatral 
Un Millón de "Likes". Unha forma de achegar o teatro aos 
alumnos máis novos do centro.

LUDI COMPOSTELLANI

Os alumnos de Cultura Clásica, Grego e Latín asistiron na 
Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela a uns 
obradoiros de Cultura Grecolatina.



XXVI SEMANA CULTURAL

Dentro do marco da celebración de Marina Chiavegatto, Benito García de exalumnos que compartiron con 
XXVI Semana Cultural do IES de trouxeron parte do seu coñecemento a nós a súa experiencia desde que 
Curtis, pasaron polo noso centro este centro e compartiron con nós d e i x a r o n  o  c e n t r o  a t a  
figuras relevantes do mundo da grandes experiencias. h o x e . . . . . e m p r e n d e d o r e s ,  
nanotecnoloxía, do deporte, do investigadores....Así mesmo, tivemos obradoiros da 
periodismo, do audiovisual, do mundo fundación Mapfre, de restauración de O peche desta intensa semana 
dos trasplantes, da ecoloxía..... Xente mobles con técnicas antigas, de correu a cargo dos cómicos Mofa e 
tan prestixiosa como José Crecente, cerámica, de montaxe do ordenadores, Befa que representaron para todo o 
D iego Va l le jo ,  Manue l  López  de publicidade, de mediación.... alumnado do centro unha adaptación 
Torrente, Carlos Ares, Paula Iglesias, da obra "Cranios privilexiados". Mención especial merecen as charlas 

ENTROIDO

As mandas do Meco deron o pistoletazo de saída á 
celebración do Entroido no noso centro. Este ano o tema 
elixido foi "Animais" e tanto os alumnos como o 
profesorado empregaron o seu inxenio para disfrutar desta 
festa.

CHARLA "RESETEANDO DENDE A 
EDUCACIÓN"

En Pontevedra neofem Luis Seoane organizou unhas 
charlas sobre Defensa da igualdade e loita contra a 
violencia machista.

Os nosos alumnos de 1º Bac escoitaron, por exemplo, a 
ponencia de Amelia Tiganus quen nos explicou, a súa 
vivencia persoal como vítima da trata e do sistema 
prostitucional e a súa activa defensa do abolicionismo.

Así mesmo, despóis da charla os alumnos disfrutaron 
dunha visita ao casco vello de Pontevedra.



CHARLA PRIMEIROS 
AUXILIOS

Os voluntarios da Cruz Vermella impartiron  no centro 

unhas charlas divulgativas de primeiros auxilios básicos 

que son fundamentales para saber actuar en casos de 

accidentes e indisposicións que poidan xurdir no día a día.
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RESULTADOS 1ª AVALIACIÓN

VIXÉSIMA SEXTA SEMANA CULTURAL

Superado o cuarto de século, podemos afirmar a 
madureza da Semana Cultural. Nesta edición que vén de 
rematar tivemos a oportunidade de gozar de múltiples 
actividades. Entre elas, queremos destacar o "Curso de 
mediación" organizado polo departamento de orientación 
do centro, que recibiu un importante pulo nestes días, e 
que está xa na segunda edición. Neste curso fórmase o 
alumnado da ESO para actuar como mediador na 
resolución de conflitos.

A variedade e calidade das xornadas foi notoria: 
proxección de f i lmes, relatorios impartidos por 
profesorado universitario, obradoiros de publicidade 
organizados polo equipo da biblioteca, obras de teatro 
coma "cranios privilixiados" de Mofa e Befa, charlas cos 
exalumnos Laura Seoane e Elías Seoane, encontros con 
escritores e xornalistas e guionistas de TV, obradoiros de 
xoiaría, olaría e restauración de mobles, de montaxe de 
ordenadores; cursos de automoción onde poidemos 
desfrutar dun destacado participante no Rally Paris-
Dakar e un longo etc. Entre os especialistas nomes como 
Marina Chiavegatto, Carlos Ares, Jesús Risueño e 
Magdalena Duarte, Diego Vallejo, Paula Iglesias 
(campiona de España de 400 m), Manuel López Torrente, 
José Crecente... falan por si sos da calidade dunha 
formación que, dende a escola pública, puidemos 
ofrecerlle estes días ao noso alumnado. O equipo 
directivo trasládallle a súa gratitude ao conxunto da 
Comunidade Educativa e ao concello de Curtis pola 
colaboración prestada.

Juan Carlos Fandiño, Director do IES de Curtis

PATINAXE NO XEO

Os alumnos de 1º e 2º ESO foron ata o CC Marineda para 

disfurtar dunha sesión de patinaxe no xeo. Os que xa 

sabían patinar melloraron o seu nivel e os que non tiñan 

coñecementos adquiriron nocións básicas.


