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1. INTRODUCCIÓN. 

 

No Proxecto de Actividades Complementarias e Extraescolares están incluídas as 

actividades que os diferentes departamentos didácticos propoñen para o curso 2019-2020 

 

2. RECOMENDACIÓNS.                 
 

1.  Limitar ou establecer un número determinado de saídas para alumnado e grupos, 

tratando de evitar que sempre saian os mesmos. 

 

2. Evitar realizar actividades en días ou semanas seguidas co mesmo alumnado.  

 

3. A ser posible, que o profesorado acompañante teña clase cos grupos que asistan a 

actividade, no mesmo horario. 

 

4.  O horario da actividade, deberá coincidir, no posible, cos cambios de clase. 

 

5. O profesorado que organice unha actividade, deberá expoñer un listado do alumnado 

que asista, cando non vaian grupos completos. O resto do alumnado asistirá ás clases 

que lles correspondan. 

 

6. Programar actividades para 2º de bacharelato, preferentemente, fora do horario escolar. 

 

7. Evitar as saídas, no último mes do curso. 

 

8. Expoñer un cadro de actividades mensual, para realizar un seguimento xeral das 

mesmas. 

 

9. Non programar para o mesmo grupo mais dunha actividade de longa duración por 

curso. 

 

10. As saídas deberán preverse coa suficiente antelación. 

 



11. O profesorado que organice unha actividade deberá pedir, (si o cree necesario), 

colaboración ao profesorado afectado para axudar a manter o correcto comportamento 

do alumnado e entregar na vicedirección un listado co que demostrara mala conduta. 
 

3. PROPOSTAS POR DEPARTAMENTOS 

3.1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS 

         1º ESO 

 Visita ao Museo de Historia Natural de Santiago. 

 Estudio e clasificación de minerais e de rochas na exposición de Area Central. 

 Realización dunha xornada de convivência co alumnado de 6º de primaria dos 

colexios adscritos. 

 

         3º ESO 

 Actividade sobre doazón de órganos, da Asociación ALCER 

 Visita á USC 

 Participación en “Soy un científico, sáquenme de aqui” 

 Estudio de campo no entorno do instituto (indicadores biolóxicos de contaminación 

atmosféricos, do solo, do modelado terrestre...) 

 

          4º ESO 

 Visita a Galiciencia. 

 Visita á USC 

 Participación no Unistemday na USC 

 Participación en “Soy un científico, sáquenme de aqui” 

 Estudio de investigación dun ecosistema 

 Saída xeolóxica na contorna 

 

          BACHARELATO. 

 Primeiro e Segundo: 

Participación no programa a Ponte da USC. 

 Bioloxía e Xeoloxía 1º 

Participación na Olimpiada de xeoloxía 

 Bioloxía 2º 

Visita á USC: Centro de Xenómica de Santiago, Facultade de Bioloxía, CIBUS etc. 

 Xeoloxía 2º 

Visita ao Pico Sacro e a mina Serrabal 

Saída xeolóxica na contorna 

 

ACTIVIDADES PARA TODOS OS CURSOS E GRUPOS 

   Participación no programa a Voz na Escola e noutras convocatórias de actividades e de visitas 

que xurdan ao longo do curso (Semana da Ciencia, charlas, excursións,obradoiros, exposicións, 

roteiros, concursos, visitas,.....etc). 
 

 



3.2  DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
1. Participación Concurso Young business talents.Cursos: 1º B e 2º Alumnado de 

Administración 

2. Asistencia á Final en Madrid os días, 23, 24 e 25 de abril ( 25 é sábado) Só se se 

clasifican. 

3. Visita a INDITEX o martes 11 de febreiro en Arteixo, alumnado 2º Economía 

4. Posible visita ao Banco de España sede central de Madrid, coincidindo coa  Final de 

YBT ( pendente de confirmar) 

5. Participación na  Olimpiada Galega de Economía ( pendente data e lugar) 

6. Visita á sede do Banco de España na  Coruña, alumnado de Economía de 2º 
 

 

3.3  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTE 

 Competición Interclases: DURANTE  TODO  CURSO (4 RECREOS X SEMANA) 
                    NIVEL 1: 1º e 2º de ESO. 
                    NIVEL 2: 3º, 4º e Bacharelato. 
                    DEPORTES:  -FÚTBOL SALA 
                                          -VOLEIBOL  
                                          -BÁDMINTON INDIVIDUAL  

 Saidas: 

 

Para realizar parte dos contidos relativos ó Bloque de Actividades no Medio Natural: marchas, 

carreiras de orientación, senderismo, rafting,  sky…. (sen determinar datas). 

Con distintos cursos según a súa disponibilidade. 

 Actividades: 

   

Correlingua….1ºESO, no mes de Maio. 

 

 

3.4  DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Participación na VII Olimpiada filosófica de Galicia en Santiago, no primeiro e segundo 

trimestres para o alumnado de 4ºESO e 1º bacharelato 

 

 

3.5  DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

En xeral, desenvolveranse os seguintes tipos de actividades: 

 



1. Todas aquelas que lle propoña a Dirección ou unha administración como o Concello, 

Consellería de Educación ou as universidades, sempre que fose posible e de acordo cos 

contidos e ritmo das materias  impartidas polo Departamento. 

 

2. Participación no Día da ciencia en galego en colaboración co equipo de normalización 

lingüística. 

 

3. Participación na semana da ciencia se nos chegan propostas interesantes a este 

departamento 

 

4. Participación en tódalas propostas de interese para este departamento que poidan xurdir ao 

longo do curso. 

 

5. Visitas a distintas facultades de ciencias e centros de investigación singulares ( CIQUS, 

CIMUS, CIBUS, CITIUS )para que o alumnado coñeza de primeira man o que se está a 

desenvolver nas mesmas e se interesen polas ciencias. 

 

6. Visitas a museos científicos co gallo de motivar ao alumnado no estudio das ciencias. 

 

7. Visitas a fábricas, laboratorios ou instalacións interesantes dende o punto de vista da Física 

ou da Química e que sirvan para ampliar os coñecementos e intereses do noso alumnado 

nestas ciencias experimentais. 

 

Ademais o departamento ten programadas as seguintes actividades: 

 

1. Participación do alumnado de 2º de bacharelato de Física na xornada de “Física de 

Partículas” , que se ven desenvolvendo na facultade de Física de Santiago de 

Compostela, nos últimos cursos. A data na que se realiza é comunicada, no seu 

momento, pola facultade, sendo normalmente no segundo/terceiro trimestre. 

 

2. Participación de alumnado de bacharelato e 4º ESO en actividades que programa a 

Universidade aínda sen especificar, xa que cada ano ofertan actividades en distintas 

datas do ano e non sempre coinciden co inicio do curso. 

 

3. Participación do alumnado de 3º e 4º da ESO e BACHARELATO nas Olimpíadas de 

Química e Física que celebra o Ilustre Colexio Oficial de Químicos de Galicia no 

segundo trimestre. A participación do alumnado é voluntaria, polo que esta actividade 

poderá realizarse se hai alumnado que o solicita. 

 

4. Visita do alumnado de 2º da ESO aos laboratorios InDrops e Laber situados no 

Polígono do Tambre en Santiago de Compostela. 

 

 

 

O departamento tamén ten previstas as seguintes visitas de un día repartidas ó longo de todo o 

curso: 

 

1. Visita do alumnado de1º BACHARELATO A á DOMUS, na Coruña para a realización 

dunha práctica de laboratorio. 

 



2. Visita do alumnado de 3º ESO ó parque eólico de Sotavento no mes de outubro 

 

3. Visita, e posible participación, en Galiciencia coa visita a Tecnopole en San Cibrao das 

Viñas de 4º ESO, punto de encontro do alumnado destes niveis para coñecer as súas 

ideas innovadoras e participar en talleres que os permite achegar á ciencia do noso país . 

 

4. Visita ao Museo de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT) na Coruña para o alumnado de 2º 

de ESO e posible visita ás instalacións dunha industria relacionada co currículo da 

materia. 

 

5. Visita do alumnado de 2º de bacharelato , Química, ao CIQUS 

 

6. Visita do alumnado de 4º ESO e bacharelato á facultade de E.T.S.I. de Minas dentro das 

actividades organizadas pola Universidade de Vigo co gallo da Semana da Ciencia en 

novembro. 

 

7. Visita ao Congreso de Innovación na Formación Profesional, que terá lugar en maio na 

Cidade da Cultura en Santiago de Compostela. Este evento é organizado pola 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Alí os alumnos poden 

experimentar en primeira persoa das novas tecnoloxías, coa participación nos 

obradoiros sobre robótica aplicada, deseño e impresión 3D, vehículos non tripulados, 

electrónica, ... 

 

  

O departamento tamén ten prevista a seguinte visita de varios días (do 03 ao 08 de outubro) a 

Genéve: CERN, ONU, Cruz Vermella, etc para o alumnado que cursou a materia de Física e 

Química no curso 2017/18 neste centro. 

 

 

3.6  DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
    4º ESO, 1º BAC, 2º BAC 
      Saída ao cinema NÚMAX. Proxección da película Villages et Visages, de Agnès Varda. 

      Data posible: Venres 3 de abril, fin do segundo trimestre. 

      Posible coordinación con outros seminarios: Plástica, Historia da arte. 

 

    1º, 2º, 3º ESO 
      Posible saída ao cinema. Data e película sen especificar. 

 

 

3.7  DEPARTAMENTO DE GREGO 

1. Asistencia ao XVIII FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO 

organizado pola Sección galega da Sociedade Española de Estudios Clásicos (SEEC). 

Asistiremos á representación dunha traxedia grega e dunha comedia latina. 

 

2. Participación por equipos no concurso "en liña" de cultura clásica ODISEA 2020 

organizado pola Sección galega da Sociedade Española de Estudios Clásicos (SEEC) e 



por outras seccións desa sociedade doutras Comunidades. Celebrarase sobre o mes de 

febreiro. 

 

Queda pendente decidir a participación dalgún alumno ou alumna  de 2º de bacharelato na V 

Olimpiada de traducción de Latín e Grego no mes de abril. 

 

 

3.8  DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
 O aumento do número de alumnado e o cambio dos compoñentes do departamento fai que este 

curso non teñamos previsto ningunha viaxe ao estranxeiro co alumnado. O departamento de 

inglés ofrécese a axudar a outros departamentos,se fose necesario, na realización destas viaxes. 

 

Levaremos ao alumnado a visionar unha película en versión orixinal a unha sala de cine,  ao 

longo do curso. Queda por determinar a que niveis, e a escolla que faremos estará en función da 

carteleira ofertada. 

 

Para os niveis de 1º e 2º ESO , gustaríanos traer unha función teatral ao centro, ou un 

contacontos bilingüe. 

 

 

3.9  DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

Asistencia a unha representación teatral o día 17 de febreiro de 2020 para o alumnado de 3º 

ESO no Auditorio  Abanca de Santiago 

 

 

3.10  DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

1.-Visitas culturais de todo tipo,por exemplo a un poboado castrexo. ( Durante todo o curso e 

en colaboración co Departamento de Xeografía e Historia) 

2.-Visita a exposicións na Cidade de Cultura (No primeiro ou segundo trimestre) 

 Galicia, un relato no mundo. 

 Cancioneiros medievais. 

3.-Asistencia a obras teatrais ofertadas por calquera entidade 



4.-Proxeccións cinematográficas. 

5.-Participación en concursos varios (redacción, culturais....) 

6.-Conferencias de escritoras/es ou temas de interese, tanto da materia como transversais. 

7.-Participación no programa “ La voz de la escuela” de La Voz de Galicia . 

8.-Intercambio cultural con alumnado doutro concello ( No terceiro trimestre e en colaboración 

con outros Departamentos e co Equipo de Dinamización) 

9.-Exposicións na aula ou nos corredores do centro :  

 Dereitos da Infancia 

 Violencia de xénero 

 Conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía 

 Sida 

 Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

 Conmemoración das Vítimas do Holocausto 

 Uso de Nenas/os soldado. 

 Día da muller 

 Día do libro 

 Partcipación na CME ( Campaña mundial pola educación) 

 Homofobia 

 Medio Ambiente ( a mayoría prescritas pola Inspección) 

10.-Conmemoración da semana das Letras Galegas 

11.-Actividades en colaboración con outros Departamentos sempre que sexa demandado. 

12.-Calquera outra actividade que xurda durante o curso, interesante a xuízo do profesorado e 

de interese para o alumnado. 

13.-Colaboración nas actividades propostas polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega 

  

3.11  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

O departamento de Matemáticas ten proxectado participar no vindeiro curso escolar nas 

seguintes actividades: 

 

 Canguro Matemático 

 Olimpiada Matemática 2º ESO 

 Feira Matemática 

 Rallye Matemático 

 Incubadora de sondaxes e experimentos da SGAPEIO 

 

Así mesmo, valorarase a participación noutros concursos ou actividades matemáticas de 

interese que podan xurdir ao longo do curso 



 

 

 

3.12  DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

Asistencia aos concertos didácticos programados polo Auditorio de Galicia, Concello, e outras 

entidades, coa posibilidade de que algún deles teña lugar no noso centro. 

 

 

3.13  DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 

 1º e 2º ESO: visita  á cidade histórica, as cubertas da Catedral, e o Museo de Terra 

Santa de Santiago. 

 2º ESO: visita ós conventos de clausura e o Museo das Peregrinacións de Santiago. 

Realización dun tramo do Camiño de Santiago. 

 3º ESO: visita á cidade histórica de Pontevedra e o Mosteiro de Poio. Realización dun 

tramo do Camiño de Santiago. 

 4º ESO: visita ó Mosteiro de Celanova e á cidade de Ourense. 

 1º  BAC: visita á cidade de Roma cos alumnos de Relixión. 

 1º e 2º BAC: visita o Albergue de transeúntes de San Francisco de Santiago. 

 

PROXECTO i= 

        Innovación para a igualdade 

 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES  DO GRUPO SOLIDARIO 

 Realizaranse diferentes actividades tendo coma referentes os seguintes días: 

 20 de novembro: Día internacional dos dereitos da infancia. 

 30 de xaneiro: Día escolar pola paz e a non violencia. 

 12 de febreiro: Día internacional dos menores soldado. 

 14 de febreiro: Día dos namorados. 

 8 de marzo: Día internacional para os dereitos das mulleres. 

 de xuño: día mundial do medio ambiente. 

 

Campañas de solidariedade: 

 Campaña solidaria no Nadal destinada ao Albergue de transeúntes de San Francisco e 

Cociña Económica  de Santiago. 

 Colaboración coa ONG Entreculturas e concretamente coa Rede Solidaria de Xoves. 



 

 

3.14  DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

 

 Visita á planta de compostaxe de Lousame. 

 Visita a Aluminios Cortizo en Padrón. 

 Visita a ENCE en Pontevedra. 

Calquera outra que poida xurdir durante o curso e que se considere de interese para a formación 

do alumnado. 
 
 

3.15  DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
          1ª AVALIACIÓN:  

 1º e 2º bacharelato: visita ó Parlamento de Galicia. 

 4º ESO: visita ó Parlamento de Galicia. 

 

         2ª AVALIACIÓN: 

 2º bach. Hª da arte, visita ós tellados da catedral. 

 2º bach arte, e 4º eso: visita á catedral. 

 2º bach Hª arte: visita a Madrid. 

 2º bach e 1º bach, 4º eso: cine Numax. 

  

         3ª AVAIACIÓN: 

 2º bach: visita a meteogalicia. 

 2º eso: percorrido pola cidade de Santiago. 

 4º eso: visita a MUPEGA. 

 2º eso: andaina a Rocha (castro, petroglifos). 

 
 
 

3.16  EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
,   

Actividades: 

O Departamento de Dinamización Lingüística presenta os seguintes proxectos de actividades a 

desenvolver ó longo do curso 2019-20 en colaboración co Departamento de Lingua Galega e a 

participación de varios Departamentos do centro, e contando co intercambio cultural mantido 

ao longo do curso cos IES  de Ponteceso, Valga, e Xelmírez I. 

 

As propostas de actividades son as seguintes: 

 



 Proxecto multidisciplinar para o IES PONDAL:  

Título do proxecto:Pondal. A orixe. ( II) 

Preparación de material que forneza a obra do autor no centro e divulgación da súa 

figura entre o alumnado. Fomentar a importancia do Banquete de Conxo 

Continuación do intercambio realizado o curso anterior co IES PONDAL DE 

PONTECESO. Saída a Ponteceso do alumnado de 1º Bacharelato. 2º e 3º trimestre. 

 

 Proxecto de intercambio cultural co IES DE VALGA. Co gallo do Día de Rosalía, o 

24 de febreiro, alumnado do IES de Valga e do noso centro asistirá conxuntamente a 

actividades de homenaxe da autora. Fomentarase o intercambio e irmanamento cultural 

entre os dous centros desde a óptica dun centro de cidade e un centro de ámbito rural 

con máis alumnado galego falante.  Alumnado de 3º, 4º ou 1º de Bacharelato. 2º 

trimestre. 

 

 Participación en representacións teatrais que se leven a cabo desde o Concello. 

Actividade ofertada en  xeral para todo o alumnado ao longo do curso en función da 

oferta cultural que vaia xurdindo.  

 

 Promoción da lectura, en colaboración coa Biblioteca do centro a a través da 

participación en actividades de animación á lectura (concurso de microrrelatos,clubs 

de lectura, teatro lido, contacontos, actuacións musicais...) para alumnado de 1º e 2º de 

ESO ao longo do curso escolar. 

 

 Exposicións nos corredores do instituto, ou na pantalla da entrada, de traballos en 

galego realizados polo alumnado. No caso de ser posible as exposicións das obras do 

alumnado expoñeríanse tamén no Centro Sociocultural do noso barrio (Aurelio Aguirre 

de Conxo) ou noutros lugares fora do IES. 

 

 Exposición de paneis de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón cedidos polo Servizo de 

Biblioteca do Concello de Dodro. 2º ou 3º trimestre. 

 

 Participación dun equipo de alumnos e alumnas no Club de Debate da Fundación 

Barrié. 2º ou 3º trimestre. 

 

 Teatro escolar. Colaboración co grupo de teatro do IES PONDAL. Asistencia ao 

Festival Intercentros organizado polo IES Xelmírez I e en colaboración con outros 

centros da cidade e da contorna. Alumnado de ESO en especial nos niveis onde cursan 

estudos os alumnos e alumnas que participan no Grupo de Teatro. Para o 2º OU 3º 

trimestre. 

 

 Semana da ciencia en galego. O departamento en colaboración coa Biblioteca e outros 

departamentos  como o de Bioloxía ou Física e Química organizará actividades variadas 

sobre a ciencia. Exposición de libros para dar a coñecer obras de divulgación científica 

en galego adecuadas ao noso alumnado, exposición pública de traballos científicos en 

galego feitos por alumnas e alumnos; encontro cun científico ou científica galega que 

teña obras de divulgación científica adecuada para escolares.  

 

 Na semana de Santos e Defuntos celebrar o Samaín como festa de orixe popular galega. 

Ambientación no centro e lectura de textos. Envío de lecturas a través do correo 

corporativo a toda a comunidade educativa.  



 

 Conmemoración do Nadal. Lecturas de textos sobre o Nadal, Panxoliñas. Colaboración 

do EDLG con actividades musicais realizadas no centro. 

 

 No Entroido propoñerase facer lectura de coplas  en colaboración co departamento de 

Música. 

 

 No Día das Letras Galegas realizaranse actividades de divulgación  ao redor da figura  

e da obra de Carballo Calero en colaboración co Departamento de Lingua Galega. 

Fomentarase a compra de material específico sobre o autor para fornecer a nosa 

Biblioteca. 

 

 Asistencia ao teatro, cine ou visitas a exposicións específicas no caso de existir oferta 

adecuada ás diferentes etapas escolares.  

 

 Manter informada a toda a comunidade educativa de acontecementos vinculados coa 

cultura galega da zona ( desde o taboleiro do EDLG, desde a pantalla da entrada do 

centro ou a través do correo corporativo) 

 

 Visita escolar guiada dos grupos de 1º de Bacharelato  á exposición Galicia, un relato 

no mundo, mostra internacional dentro da programación do Xacobeo 21 no Museo 

Centro Gaiás da Cidade de Cultura de Galicia . 1º ou 2º trimestre 

 

 Participación no Correlingua en colaboración co Servizo de Normalización do  

Concello de Santiago. 1º de ESO. 2º ou 3º trimestre. 

 

 Actividades de iniciación ao portugués e difusión da  Lusofonía como camiño de 

dignificación da lingua galega nun contexto de irmandade cultural. 

 

 Elaboración de calendarios escolares para facilitar o uso do galego por parte de 

alumnado e profesores. Reparto polas aulas e entre os membros da comunidade 

educativa. 

 

 Subscrición a revistas específicas en lingua galega ( revista Tempos, revista feminista 

Andaina…) 

 Posibilidade de traer ao centro conferenciantes, músicos ou actores que  contribúan a 

mellorar a competencia en lingua galega e a sensibilidade do alumnado cara á nosa 

cultura. 

 

 Creación dunha conta de Twiter  para o centro. 

 

 Actualizar e mellorar a dotación do centro de materiais informáticos e audiovisuais en 

galego. 

 

 Divulgar entre o profesorado o Decreto 79/ 2010 para o plurilingüismo no ensino non 

universitario. Colaborar na elaboración de enquisas que actualicen os datos 

sociolingüísticos, e a redacción de proxectos como o PLC ou o TIL. 

 



 Adquisición de material para procurar a inmersión lingüística do alumnado inmigrante 

con insuficiente dominio nas dúas linguas. 

 

  Conmemoración de datas e efemérides que sexan de interese para o alumnado ou a 

comunidade educativa do IES, ben con exposicións, charlas, debates ou documentais:  

Día da Biblioteca, Día Mundial da Non violencia, Día internacional da Lingua materna, 

Día Internacional da Muller, Día Mundial da Poesía, Día Mundial do Teatro, Día 

Internacional dos Dereitos do consumidor, Día Mundial da loita contra o Bullying e o 

Acoso escolar, Día Internacional dos Museos, etc. 
 

 

3.17  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN   

 VISITA DO ALUMNADO DE 4º DE ESO AO CIFP. “POLITÉCNICO”: 

ÁMBITO: Orientación académica profesional. 

OBXECTIVO: Fomentar o coñecemento do alumnado da formación profesional. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Trimestre no que o CIFP. POLITÉCNICO realice a xornada de 

portas abertas. Normalmente estase a facer na primeira semana de febreiro. 
 

3.18  DEPARTAMENTO  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 

                1.- VIAXE DE FIN DE CICLO dirixida  ao alumnado de 4º ESO.  

A viaxe tería unha semana de duración e a data habitual e a semana posterior as vacacións de 

Semana Santa. Pedimos profesorado voluntario para facerse cargo da organización e 

acompañar ao alumnado nesa viaxe. 

               2.- O GRUPO DE TEATRO DO CENTRO: 

Ten como obxectivo montar unha obra para representar no Festival de Teatro intercentros. 

Ensaiarán ca monitora Paula Sanmartín Juncal, no salón de usos múltiples do instituto os xoves 

pola tarde. 

             3.-  XORNAL DO CENTRO: 

Ante a proposta , por parte do alumnado , da realización dun xornal, este departamento solicita 

a colaboración do profesorado para a súa elaboración. A profesora Lorena Rey será a encargada 

da súa coordinación. 

             4.- OUTRAS ACTIVIDADES 

Coordinación das actividades de Nadal, Entroido e Fin de curso 



Calquera outra actividade proposta ao centro, será considerada por este departamento para a súa 

posible realización en coordinación cos demais departamentos , de estar interesados na mesma. 

 

 

 

 


