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SANTIAGO

PROXECTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E
EXTRAESCOLARES

                                        CURSO 2022-2023



1. INTRODUCIÓN.

No  Proxecto  de  Actividades  Complementarias  e  Extraescolares  están  incluídas  as
actividades que os diferentes departamentos didácticos propoñen para o curso 2022-2023

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 mostrara mala conduta.

3. PROPOSTAS POR DEPARTAMENTOS

3.1     DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS

1º ESO

 Visita ao Museo de Historia Natural de Santiago.
 Estudo e clasificación de minerais e de rochas na exposición de Área Central.

3º ESO

 Actividade sobre doazón de órganos, da Asociación ALCER
 Visita á USC
 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
 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 Olimpíada 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



3.2-DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Participación nas actividades de deporte escolar, XOGADE, que oferte a 
Secretaría Xeral para o Deporte a través das agrupacións deportivas escolares ou
federacións deportivas galegas.

 Excursión á neve dunha semana. Programada para finais de marzo para 
alumnado de 1º de bacharelato.

 Carreiras de orientación pola contorna próxima.

 Roteiros de sendeirismo.

 Actividade de plogging pola contorna próxima.

 Actividade “Iniciación á escalada” nun rocódromo especializado, como podería 
ser Indoor Wall.

 Charlas de diferentes temas relacionados co deporte, a actividade física e a 
saúde.

 Posibilidade de contactar con empresas especializadas en actividades deportivas 
para a realización de xornadas activas, preferentemente no medio natural, en 
función dos intereses do alumnado.

3.3   DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

 Visita ao Parlamento de Galicia e Valedor do Pobo.

Visita guiada nunha xornada ás sedes das institucións e asistencia a un Pleno.

No segundo ou terceiro trimestre (en función da dispoñibilidade) para alumnado de 3º e 4ºde 
ESO

 Visita ao Museo do Pobo Galego.

 Visita (guiada ou autónoma, dado que existen estas dúas modalidades) nunha xornada 
realizando as actividades deseñadas polo propio museo e outras organizadas polo profesorado.

No segundo ou terceiro trimestre (en función da dispoñibilidade)  para 1º BACH (alumnado de 
Antropoloxía)

 Enquisa sobre dereitos humanos.



 Trasladarse andando dende o Centro educativo ata a Praza Roxa de Santiago de Compostela, 
durante a hora de clases

Finais do 1º trimestre, ao redor do día 10 de decembro (Día da efeméride da Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos) para  4º de ESO (alumnado de Valores éticos)

3.4   DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

Todas as actividades extraescolares deste departamento teñen dous obxectivos primordiais: 
aumentar o interese polas ciencias no alumnado para así completar os seus coñecementos e 
fomentar a boa convivencia entre o profesorado e o alumnado. De aí a importancia de que estas
se leven a cabo en tódolos niveis.

En xeral, desenvolveranse os seguintes tipos de actividades:

•Todas aquelas que lle propoña a Dirección ou unha administración como o Concello, 
Consellería de Educación ou as universidades, sempre que fose posible e da cordo cos contidos 
e ritmo das materias a impartir polo Departamento. 

•Participación no Día da ciencia en galego en colaboración co EDLG. 

•Participación na semana da ciencia se nos chegan propostas interesantes a este departamento 

•Participación en tódalas propostas de interese para este departamento que poidan xurdir ao 
longo do curso. 

•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. 

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

•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 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.

2. 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.

3. 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  á DOMUS, na Coruña para a realización dunha
práctica de laboratorio.

2. Visita do alumnado de 3º ESO ó parque eólico de Sotavento.

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 do alumnado de 4º ESO á empresa Naturgy e/ou Gradiant.

8. 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 o alumnado pode experimentar en 
primeira persoa as novas tecnoloxías, coa participación nos obradoiros sobre robótica aplicada, 
deseño e impresión 3D, vehículos non tripulados, electrónica, ...

           As  actividades están abertas a todo o alumnado. No caso de limitación no número de 
participantes nalgunha das visitas, o criterio que seguirá este departamento para facer a 
selección do alumnado, unha vez entregadas as autorizacións requiridas, será o interese e 
traballo do alumnado cara a materia para un mellor aproveitamento da dita actividade.

3.5-DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Este curso prevemos, en principio saídas fóra do centro, cando xurda algunha oferta interesante 
para o noso alumnado. Non haberá limitacións para realizar obradoiros en grupos, participación
en festivais musicais, etc .



Tamén proporemos a asistencia ao teatro ou ao cinema. . Toda película será precedida dun 
traballo de preparación, e suporá a adaptación dos textos e gravacións propostos, procurando 
dar unidade temática.

Primeiro e segundo de ESO participarán nun concurso de postais de Noël, con premios para as 
mellores propostas .

Informaremos ao alumnado da posibilidade de presentarse ás probas libres do DELF tras o 
acordo asinado pola Xunta de Galicia coa Alianza Francesa

 

3.6-DEPARTAMENTO DE GREGO 

ACTIVIDADES PUNTUAIS SECUENCIADAS POR TRIMESTRES 

1ª AVALIACIÓN :

 Asistencia a representacións teatrais, proxeccións cinematográficas, exposicións 
relacionadas co mundo clásico en Santiago. Roleiros pola cidade vella e/ou nova 
relacionados coa cultura clásica.

              Alumnado participante: 3º e 4º de ESO, 1º e 2º de BAC

2ª AVALIACIÓN:

 Participación on line no concurso Odisea 2023 na primeira semana do mes de febreiro.

              Para a realización desta actividade é imprescindible que o alumnado participante e a 
profesora responsable poidan dispoñer dunha aula de informática e ordenadores portátiles para 
todo o alumnado de 9.30 a 14.25 o xoves da primeira semana de febreiro, e do permiso dos 
profesores/as afectados para usar a aula. Tamén será necesario que as clases de latín de 4º de 
ESO, cultura Clásica de 3º, Latín e Grego de 1º de BAC poidan impartirse na aula de 
informática o luns, martes e mércores da primeira semana de febreiro 

                  Alumnado participante: 3º e 4º de ESO,  BAC

 Asistencia as representacións do Festival de Teatro Grecolatino de Lugo na primeira 
semana de marzo de 2023, en xornada de mañá e tarde, con visita a algún museo ou 
sitio arqueolóxico da cidade de Lugo

                   Alumnado participante: 3º e 4º de ESO, 1º e 2º de BAC

 Conferencia sobre teatro clásico a cargo da profesora da USC Teresa Amado no propio 
centro, coincidindo coas horas lectivas de latín e grego.

                   Alumnado participante: 1º de BAC

 Viaxe de estudios a Grecia de unha semana de duración en coordinación con outros 
centros como o IES de Melide, na semana de Entroido ou na que o centro designe para 



as viaxes de longa duración. Especificaranse obxectivos , itinerario, actividades e 
aspectos organizativos a vicedirección

                   Alumnado participante: 3º e 4º de ESO, 1º de BAC

 Realización de obradoiros de cultura clásica durante a celebración dos VI Ludi 
Compostellani, organizados pola sección Galega da SEEC .

               O alumnado do IES Eduardo Pondal, despois dun traballo previo na aula, impartirá 
diferentes obradoiros dirixidos a estudantes de secundaria de outros centros galegos, realizando
obradoiros de escritura e indumentaria no mundo antigo, nunha Xornada que terá lugar na 
Cidade da Cultura na segunda quincena de abril. Esta actividade realizarase coa colaboración 
do IES de Melide

                   Alumnado participante: 3º e 4º de ESO,  BAC

 Asistencia á representacións teatrais, proxeccións cinematográficas, exposicións 
relacionadas co mundo clásico en Santiago. Roteiros pola cidade vella e/ou nova 
relacionados coa cultura clásica.

                               Alumnado participante: 3º e 4º de ESO, 1º e 2º de BAC

3ª AVALIACIÓN

 Participación na VII Olimpíada de Tradución de Textos Clásicos organizada polos 
departamentos de latín e grego da Facultade de Filoloxía da USC, a finais de maio en 
horario extraescolar

                                Alumnado participante:  2º de BAC

 Asistencia á representacións teatrais, proxeccións cinematográficas, exposicións 
relacionadas co mundo clásico en Santiago. Roteiros pola cidade vella e/ou nova 
relacionados coa cultura clásica.

                                Alumnado participante: 3º e 4º de ESO, 1º e 2º de BAC

3.7  DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Neste curso, unha parte do alumnado de 2º de bacharelato viaxou a Londres no mes de 
setembro. A viaxe foi organizada pola profesora de Departamento de inglés: Ana González. 
Trátase dunha viaxe cultural dunha semana , de grande interese para o alumnado

Temos intención de levar ao alumnado de ESO e 1º de Bacharelato ao teatro en inglés. A obra e
as datas dependerán da programación ofertada para este curso. Sería interesante asistir a 
algunha función cara final de curso unha vez realizada a terceira avaliación.

O alumnado de 1º de Bach. asistirá ao cine NUMAX para ver unha película en inglés.



O alumnado de 3º da ESO asistirá ao teatro Principal para ver 5 curtametraxes de temática 
xuvenil en diferentes idiomas, dentro da programación Curtocircuito: Teenage riot, e 
acompañamos ao profesorado e alumnado ás ditas proxeccións

O departamento de inglés está aberto a calquera actividade que poida xurdir ao longo do curso 
e mesmo a colaborar con outros departamentos didácticos.

3.8  DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Aínda que sen datas  predefinidas, temos pensado realizar dúas saídas cos dous grupos de 
Literatura Universal de 1º BACH:

 Visita á casa museo de Rosalía e ao museo Camilo José Cela.

 Proxección na sala Numax

3.9  DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA

O Departamento mantén aberta a posibilidade de realización de actividades extraescolares. En 
función da oferta cultural do Concello de Santiago ou doutros concellos e institucións culturais,
e en colaboración co Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Pondal, o noso 
alumnado pode asistir a:

 Representacións teatrais no Concello. Teatro Principal, Salón Teatro, ou no propio 
centro escolar. ( Durante todo o curso)

 Visita a exposicións na Cidade da Cultura ou a outros museos da cidade (No primeiro 
ou segundo trimestre)

 *Proxeccións cinematográficas. (Durante todo o curso)

 *Intercambio cultural con alumnado doutro concello (No terceiro trimestre e en 
colaboración con outros Departamentos e co Equipo de Dinamización)

 Visita a un poboado castrexo. ( Durante todo o curso e en colaboración co 
Departamento de Xeografía e Historia)

 Rotas literarias nas vilas e cidades de autores galegos.

 Roteiro para recoñecer a importancia dos nomes das rúas da cidade que homenaxean a 
persoeiros da cultura galega.

 Actividades das Letras Galegas en relación co autor homenaxeado no ano 2023 
Francisco Fernández Del Riego.



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

 Visitas a exposicións organizadas por diversas entidades

 Participación en concursos varios (redacción, culturais, youtubeir@s... )

 Certames de debate.

* Organizaranse outras actividades que o profesorado considere de interese para o alumnado, 
no exterior do centro ou pola cidade, se é posible

3.10  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

 Participación nalgún concurso matemático (o que pode levar aparellado algunha 
pequena saída)

 Facer algunha semana/día de xogos para os rapaces

3.11   DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Partindo do carácter práctico da área, atopamos a posibilidades de oferta-los alumnos una gran
cantidade de actividades fora do marco da escola. Actividades que por outra parte favorecen
claramente o desenvolvemento das capacidades dos alumnos, acercándoos o feito musical den-
de outra perspectiva moito mais próxima e activa. 

 Para aproveitar todas esas posibilidades dende o departamento proxectase a asistencia a
diversos  concertos  didácticos  ou  ensaios  da  Orquestra  Sinfónica  de  Galicia  en  A
Coruña, así como os concertos didácticos organizados polo Auditorio de Galicia en San-
tiago.

 En 4º ESO, pensamos facer unha viaxe a Madrid para asistir as representacións dun mu-
sical e unha zarzuela. Así como outras visitas de interese pola cidade: Museo do Prado,
Museo Reina Sofía, Descalzas Reais, Palacio Real, Madrid dos Austrias etc.

 Incluímos tamén a colaboración con outros  departamentos  didácticos  en actividades
multidisciplinares.

3.12  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 ACTIVIDADE DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL: visita ao CIFP. “Polictécnico de
Santiago”.



           OBXECTIVO: Obter información sobre diferentes itinerarios educativos despois da 
ESO e coñecer e familiarizarse con a FP.

           ALUMNADO: 4º de ESO.

           TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre.

 ACTIVIDADE DE ACOLLIDA : o alumnado de 6º de educación primaria dos centros 
adscritos visitarán o noso centro para que se familiaricen coas instalacións, profesorado
e alumnado do IES Eduardo Pondal.

           ALUMNADO: 6º de educación primaria dos centros adscritos.

           TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre.

 OBRADOIRO SOBRE O USO SEGURO E PREVENCIÓN DE NOVAS ADICIONS 
NO EIDO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS.

          OBXECTIVO: Concienciar ó alumnado sobre o uso seguro das novas tecnoloxías, 
fomentando unha utilización axeitada e previndo adicións ós xogos, redes sociais, etc.

         ALUMNADO: 1º de ESO.

          TEMPORALIZACIÓN: 2 SESIÓNS /1º trimestre 

          IMPARTIDO POR: CRUZ VERMELLA.

 OBRADOIRO SOBRE O USO SEGURO E RESPONSABLE DAS NOVAS 
TECNOLOXÍAS.

           OBXECTIVO: Promover o uso responsable das novas tecnoloxías, coñecendo e 
detectando as oportunidades e posibles situacións de risco, diferenciando e rexeitando contidos 
non axeitados, discernindo fontes fiables e válidas de aquelas non alcancen un grao aceptable 
de fiabilidade e preparándose para saber protexerse de situacións de risco.

           ALUMNADO: 2º de ESO.

            TEMPORALIZACIÓN: 4 SESIÓNS /1º trimestre

             IMPARTIDO POR: IGAXES.

3.13  DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN

 1º e 2º ESO: visita  á cidade histórica, ás cubertas da Catedral, e ó Museo de Terra 
Santa de Santiago.

 2º ESO: visita ós conventos de clausura e ó Museo das Peregrinacións de Santiago. 
Realización dun tramo do Camiño de Santiago.



 2ºESO: visita á cidade de Pontevedra a á súa contorna
 3º ESO: visita á cidade histórica de Pontevedra e ó Mosteiro de Poio. Realización dun 

tramo do Camiño de Santiago.
 4º ESO: visita ó Mosteiro de Celanova e á cidade de Ourense.
 1º e 2º BAC: visita ás cidades de Roma e Florencia co alumnado de Relixión.
 1º  BAC: visita ó Mosteiro de San Francisco de Santiago.

PROPOSTA DE ACTIVIDADES  DO GRUPO SOLIDARIO

Realizaranse diferentes actividades tendo coma referentes os seguintes días:

 20 de novembro: Día internacional dos dereitos da infancia.
 25 de Novembro: Día Internacional para a eliminación da Violencia contra as Mulleres
 30 de xaneiro: Día escolar pola paz e a non violencia.
 12 de febreiro: Día internacional contra o emprego de  menores soldado.
 14 de febreiro: Día dos namorados.
 8 de marzo: Día internacional da muller.
 5 de xuño: día mundial do medio ambiente.

3.14  DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

          1ª AVALIACIÓN: 

 1º e 2º bacharelato: visita ó Parlamento de Galicia.
 3º e 4º ESO: visita ó Parlamento de Galicia.
 1º e 2º ESO: Visitas por Santiago.

         2ª AVALIACIÓN:

 2º bach. Hª da arte, visita ós tellados da catedral.
 2º bach Hª da arte, e 4º ESO: visita á catedral.
 2º bach Hª da arte: visita a Madrid.
 2º bach e 1º bach, 4º ESO: cine Numax.
 1º e  2º ESO. Visita ó museo do home (A Coruña)

        

        3ª AVAIACIÓN:

 2º bach: visita a Meteogalicia.
 2º ESO: percorrido pola cidade de Santiago
 4º ESO: visita a MUPEGA.
 2º ESO: andaina á Rocha (castro, petróglifos).
 2º bach: exposicións do CGAC, Auditorio de Galicia...



3.15   EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Temos a intención de realizar as actividades que deseguido se van describir, e de incluír 
algunha outra que poida propoñerse ao longo do curso e que se recollerán na memoria final.

O Departamento de Dinamización Lingüística presenta os seguintes proxectos de actividades a 
desenvolver ó longo do curso 2022-23 que afectan directamente a toda a comunidade escolar.

.

DESDE O EDLG PRESENTAMOS OS SEGUINTES PROXECTOS :

 Proxecto multidisciplinar para o IES EDUARDO PONDAL

Título do proxecto: E ti que miras? Eu miro o Pórtico da Gloria.

Con motivo da restauración do Pórtico da Gloria e da celebración do Ano Santo propoñemos 
continuar cunha serie de actividades, que poden ser utilizadas en calquera nivel, para coñecer 
máis en profundidade o Pórtico da Gloria e o Mestre Mateo.

 Proxecto de intercambio escolar presencial co centro Gymasium Philippinum da 
cidade alemana de Marburg.

Consideramos que o intercambio escolar favorece a convivencia e axuda a crear e consolidar 
proxectos de cooperación educativa e asociacións entre centros escolares galegos e doutros 
países. Ao mesmo tempo ponse en valor a nosa lingua mediante a cultura e a etnografía.  Esta 
actividade está destinada para o alumnado de 3ºESO e levaríase a cabo no terceiro trimestre. 
Asemade empregaranse ferramentas tecnolóxicas tales como a realización de 
videoconferencias, intercambio de mensaxes de correo entre o alumnado e o profesorado 
participante. Toda a produción derivada deste intercambio farase en galego.

 Posibilidade de colaboración na realización de actividades dinamizadoras con 
outros centros de comarcas próximas ao longo do curso escolar.

 Colaboración na realización de actividades dinamizadoras entre centros de 
Santiago. Para a coordinación no deseño da planificación lingüística ou na realización 
das actividades utilizaremos o intercambio de mensaxes en rede entre os diferentes 
responsábeis dos EDLG.

 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 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.

 Impulsar o coñecemento da poesía coa actividade Terrorismo Poético, sacar a pasear 
a poesía e contaminar as cousas e os lugares con ela.

 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 fóra do IES.

 Colaboración co alumnado no deseño dun xornal de centro.

 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 o  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.

 Celebración dun magosto polo San Martiño.

 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 
homenaxeada en colaboración co Departamento de Lingua Galega. Fomentarase a 
compra de material específico sobre o autor ou autora 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, a través do correo corporativo e da conta de Instagram).



 Participación no Correlingua en colaboración co Servizo de Normalización do 
Concello de Santiago. 1º de ESO. 2º ou 3º trimestre.

 Posibilidade de participar en certames de debate coma Parlamento Xove.

 Actividade de iniciación ao xadrez impartida polo profesor Xosé Gándara dirixida ao 
alumnado da ESO.

 Actividades de iniciación ao portugués e difusión da Lusofonía como camiño de 
dignificación da lingua galega nun contexto de irmandade cultural.1º e 2º Bacharelato.

 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, xornal en galego…)

 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.

 Actualizar a nosa conta en redes sociais ( Instagram ).

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

 Divulgar entre o profesorado o Decreto 79/ 2010 para o plurilingüísimo 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.

 Ciclo de conferencias: “o mundo está cheo de galegos e galegas”.

Continuar coa organización de conferencias impartidas por antigas alumnas e alumnos do noso 
instituto que estean a traballar fóra de Galicia para promover a lectura, fala, comprensión e 
escritura en galego. Esta actividade tivo moi boa acollida por parte do alumnado participante



.3.16  DEPARTAMENTO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

 Este departamento colaborará no desenvolvemento de todas aquelas actividades que 
organicen os distintos departamentos sempre que se solicite.

 Organización , coordinación e colaboración nas actividades do Plan de Igualdade
 Calquera outra actividade proposta ao centro, será considerada por este departamento 

para a súa posible realización en coordinación cos demais departamentos , de estar estes
interesados na mesma.
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