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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 

Segundo el Protocolo de Actuación fronte a COVID19 da Consellería de Educación 

adaptado ao noso centro, a situación da planificación, organización e coordinación das 

actividades queda da seguinte maneria: 

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Saídas didácticas, excursións, viaxes... quedan suspendidas e aprazadas ata que a 

situación sanitaria o permita. 

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

Charlas, conferencias, obradoiros... poderán facerse no horario lectivo sempre e 

cando cumpran coas medidas hixiénico sanitarias do Protocolo COVID19 con o 

visto e prace dos titores, profesores da materia... 

- CONMEMORACIÓNS: Violencia contra a muller, Letras Galegas, Medio Ambiente, 

Nadal... poderán celebrarse sempre cumprindo coa normativa COVID. 

- ACTIVIDADES DEPORTIVAS: quedan suspendidos os campionatos, torneos de 

Fútbol Sala, Baloncesto, Bádminton, Carreiras e demais competicións de equipo. 

- ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA: 

Club de lectura e voluntariado da biblioteca quedan aprazados. 

- PROXECTOS EUROPEOS: ERASMUS KA229, eTwinning... 

O proxecto Erasmus KA229, School Exchange Association “ZORBALIA SON VER, 
DOSTLUA YOL VER” (Say bye to bully, say hi to buddy), Project number: 2019-1-
TR01-KA229-074466_2, quedou aprazado 12 meses por un acordo unánime entre 
os socios de Turquía, Polonia e España. 
O proxecto europeo eTwinning permanece aberto posto que se traballa coas 
ferramentas online da Unión Europea. 

- CONCURSOS, CERTAMES... O alumnado poderá participar cumprindo de maneira 

estrita coas medidas sanitarias: son factibles os certames online e telemáticos. 

- ACTOS DE CARACTER ACADÉMICO: GRACUDACIÓN... quedan suspendidos. 

 

 

 

 

 

 

Esta programación pode sufrir modificacións en función da situación sanitaria e do 
desenvolvemento do Curso Académico 2020-21.  

A continuación, deixamos aberta a Programación Xeral Anual do Departamento de Actividades 

Extraescolares y Complementarias. O seu cumprimento está supeditado á valoración que fagan as 

autoridades sanitarias e as instrucións da Consellería de Educación. 
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O Decreto 324/1996, do 26 de xullo (D.O.G. 9 agosto 1996), polo que se aproba o 

Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria recolle, no seu Capítulo III, 

todo o referido ó Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares, 

dispoñendo, no seu artigo 64º, que a xefatura do citado departamento corresponderá á 

Vicedirección.  

En cumprimento desta disposición, o artigo 29  do Regulamento de Réxime 

Interior do I.E.S. Xesús Ferro Couselo, establece que unha das funcións a desenvolver pola 

Vicedirección é a de coordinar a realización das actividades complementarias e 

extraescolares do centro. 

Dando resposta a esta función, e segundo o artigo 20 da Orde do 1 de agosto de 

1997, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto mencionado 

anteriormente, preséntase o Programa Anual das actividades complementarias e 

extraescolares a desenvolver ó longo deste curso académico 2004/2005. 

 

            OBXECTIVOS XERAIS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

1. Seguir a complementar a formación integral 
do alumnado, mediante un programa realista 
de actividades extraescolares e 
complementarias. 

 Planificar as actividades de xeito coordinado e 
participativo entre departamentos do centro e a 
vicedirección. 

 Promover as actividades interdisciplinares. 
 Promover unha axeitada dotación económica, 

según as posibilidades do centro, consonante 
coa planificación realizada. 

2. Integrar ó alumnado na vida do centro, para 
conseguir unha mellor convivencia a tódolos 
niveis. 

 Promover a participación do alumnado na vida 
escolar, ofertándolle unha gama atractiva de 
actividades como forma de ocio alternativa. 

 Ofertar, nos períodos de lecer, ademais das 
tardes reservadas a extraescolares, actividades 
lúdicas e deportivas. 

3. Imprimir un carácter formativo, cultural, 
educativo... ás viaxes e excursións, ademais do 
aspecto lúdico. 

 Participar e asesorar o alumnado na 
preparación e realización das viaxes de 
estudios. 

 Procurar subvencións e financiamento para 
conseguir que as viaxes culturais sexan 
asequibles ó alumnado. 

4. Promover un meirande coñecemento do 
contorno, concienciación e implicación nos 

 Fomentar actitudes de respecto pola natureza e 
o medio máis inmediato, como punto de partida 
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problemas do medio. para actuar noutros ámbitos. 

5. Promover actitudes de respecto ante as 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, 
fomentando no alumnado a inquedanza e a 
curiosidade ante o descoñecido e inusual. 

 Familiarizar ó alumnado a asistir a actividades 
culturais con actitudes positivas e de respecto, 
para conseguir un mellor aproveitamento e 
asimilación das distintas manifestacións 
culturais. 

6. Fomentar a creatividade do alumnado.  Participar nas revistas, concursos e iniciativas 
culturais ó longo do curso.  

7. Realizar actividades de índole educativa sen 
perder a nosa identidade cultural e lingüística. 

 Traballar en colaboración co Equipo de 
Normalización Lingüística (ENL) do centro. 

 

1. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PROPOSTAS POLOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS NAS SÚAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS: 

Inclúese a xestión organizativa de relatorios e poñentes, mesas redondas,... e 

visitas escolares a diferentes contornos que faciliten unha aprendizaxe 

complementaria á adquirida nas aulas: percorridos e asistencia a actos culturais; 

experiencias de achegamento a distintas realidades empresariais e sociais; 

aproveitamento dos recursos que proporcionen as diferentes administracións, etc. 

Toda a documentación precisa para a posta en práctica destas actividades 

xestiónase dende a Vicedirección: peticións horarias e de calendario, listas de 

asistentes, autorizacións familiares, etc. 

2. COORDINACIÓN E DINAMIZACIÓN CONXUNTA DO SERVICIO DE BIBLIOTECA:  

En colaboración con Pilar Fernández Domínguez, coordinadora do Equipo de 

profesores/as responsables da Biblioteca do centro, a Vicedirección asume funcións de 

representación no desenvolvemento das actividades propias deste servizo: convoca 

reunións de profesorado con gardas de biblioteca, transmite opinións, suxestións e 

peticións ó equipo directivo xurdidas ó longo do curso no tocante ó funcionamento da 

propia biblioteca, promove actividades de dinamización e animación á lectura, etc.  
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3. COORDINACIÓN DA SECCIÓN DE DEPORTES OFERTADOS COMO ACTIVIDADE 

EXTRAESCOLAR: 

En colaboración coa Asociación de Nais e Pais do noso centro, ofértaselles ós 

alumnos e alumnas a posibilidade de formar parte de equipos de fútbol-sala, 

baloncesto, atletismo, bádminton, bolleyball e hóckey. 

Do mesmo xeito, na coordinación deportiva inclúese o seguimento das 

actividades desenvolvidas no interior do Pavillón do centro, xa sexa por parte de 

equipos federados da cidade, ou por outros colectivos, previamente estudiadas polo 

Equipo Directivo, as posibilidades de utilización do propio Pavillón. 

4. COORDINACIÓN DA SECCIÓN DE MÚSICA OFERTADA COMO ACTIVIDADE 

EXTRAESCOLAR: 

 
A Escola Municipal de Música de Barbadás é a encargada, xunto coa Vicedirección do 

centro, de coordinar as clases de guitarra e canto, que se desenvolven dúas veces por 

semana nos locais cedidos polo Concello de Barbadás o polos centros de primaria 

adscritos: CEIP Filomena Dato e CEIP Ruxidoiro.     

  

5. COORDINACIÓN DAS EXCURSIÓNS CULTURAIS DE FIN DE ESTUDIOS, NA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (E.S.O.). 

 

Como vén sendo habitual no centro, os alumnos e alumnas de 4º curso de ESO, 

celebran a fin de estudios, entre outros actos, cunha excursión temporizada na 

semana anterior ao posterior a Semana Santa.  

Dende a Vicedirección xestiónanse tódolos documentos precisos para levalas a 

cabo: orzamentos, programas, autorizacións familiares, etc.  
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6. XESTIÓN E POSTA A DISPOSICIÓN DOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DE 

TÓDALAS OFERTAS E CONVOCATORIAS EDUCATIVAS QUE XURDAN DENDE 

DIFERENTES EIDOS: 

Son múltiples as convocatorias e ofertas que chegan ó noso centro ó longo do 

curso. Dende a Vicedirección canalízanse e dáselles resposta de acordo coas decisión 

dos diferentes Departamentos ou, en determinadas ocasións e pola propia inmediatez 

e natureza das convocatorias e ofertas, de acordo co decidido nas reunións do equipo 

directivo. 

 

7. COORDINAR A CONMEMORACIÓN DE DETERMINADAS DATAS SIGNIFICATIVAS 

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA: 

  A Orde do 5 de maio de 2004 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 

2004/2005, nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos 

públicos (D.O.G. 25 de maio de 2004) establece, no seu artigo  8º, as datas de 

conmemoracións a levar a cabo polos centros durante o curso escolar e o deber de 

organizar actividades tendentes a salientar a importancia das mesmas: 

 

I. Do 7 ó 17 de decembro: conmemoración da Constitución e do Estatuto de 

Autonomía de Galicia. 

II. 10 de decembro: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

III.  31 de xaneiro: Día da Paz 

IV.  8 de marzo: Día Internacional da Muller 

V. 15 de marzo: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor   

VI. Do 14 ó 18 de marzo: Semana da Prensa  

VII. Entre o 4 e o 22 de abril: Día do Libro 

VIII. 7 de abril: Día Mundial da Saúde 

IX. 9 de maio: Día de Europa 

X. Do 9 ó 16 de maio: Semana das Letras Galegas 

XI. 6 de xuño: Día Mundial do Medio Ambiente 
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Ademais das datas anteriormente expostas, dende a Vicedirección prográmanse 

as seguintes conmemoracións: 

 

 Magosto (11 de novembro 2020). Arredor desta data convócanse un concurso 

de carteis sobre esta típica festa galega, xunto cun tradicional xantar 

compartido. 

 

 Nadal (mes de decembro): actividades propias do tempo: envilecemento do 

centro con motivos navideños; concursos de postais e contos/poemas de 

Nadal; realización dunha revista interna con aportacións de diferentes 

membros da Comunidade Educativa, etc. 

 

 Día Mundial da Árbore (21 de marzo) / Día Mundial do Medio Ambiente (6 de 

xuño) : conscientes da necesidade de preservar a Natureza tal e como a 

atopamos dos nosos devanceiros, e do deber de mellorala para as xeracións 

vindeiras, proponse o acto simbólico de plantar unha árbore que medre ó 

carón do noso Instituto. 

 

 Día Mundial da Poesía (21 de marzo): pretendemos, neste día, a 

conmemoración dunha das máis fermosas manifestacións da cultura. A través 

da posibilidade dun recital achégase ós alumnos e alumnas a poesía, fonte de 

comunicación artística de tódolos tempos. 

 

 Día das Letras Galegas: programación do Departamento de Normalización 

Lingüística.  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
Curso 2020-21. VICEDIRECCIÓN 

 
Proxectos a nivel global de Centro: 
 

1. Plataforma eTwinning. https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 
 

A comunidade de centros escolares europeos. 
Dende principios de xuño de 2015, o noso centro forma parte da Comunidade de 
Centros Europeos. 
O portal eTwinning (www.etwinning.net) é o principal punto de encontro e un lugar 
común de traballo. Está traducido a 27 idiomas, conta cuns 230.277 membros e uns 
5.462 proxectos realizados entre dous ou máis centros escolares de Europa.  
O portal proporciona ferramentas en liña para que os docentes atopen socios, poñan 
en marcha proxectos, compartan ideas, intercambien as súas mellores prácticas e 
comecen a traballar xuntos, servíndose de distintas ferramentas personalizadas 
dispoñibles na plataforma eTwinning. 

Neste curso vaise a iniciar un Proxecto do Departamento de Francés en 
colaboración co Instituto Louis Payen de Saint-Paul, da illa La Réunion. A dita 
actividade consiste nun intercambio de correos electrónicos entre o alumnado deste 
instituto utilizando a plataforma eTwinning (eTwinning Space) con miras a un futuro 
intercambio escolar con alumnado do dito instituto francés.   
 

2. Espazo abalar. 
 

Portal da Xunta de Galicia cun espazo para familias, alumnado, profesores, centros e 
empresas. 
O I.E.S Xesús Ferro Couselo introducirá as ferramentas do Espazo Abalar de forma 
progresiva e por cursos a partir do presente curso académico. 
Entre os recursos que pon a disposición dos centros son: 
- Xestión de titorías: consultas, citas de titoría online.... 
- Faltas de asistencia, conduta, puntualidade en tempo real. 
- Xustificación de faltas online. 

 
3. Concursos e certames. 

- Fotografía matemática. Departamento de Matemáticas. 
- Concello de Ourense. Educación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades por Departamentos. 

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
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1. DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. 

 
1.- Central Hidroeléctrica de Velle. 
2.- Estación de tratamento de augas potables de Ourense. 
3.- Semana da Ciencia. Conferencias ou exposicións. 
4.- Foto Física2020. Concurso de Fotografía. 
 
2. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 
 
Actividades de Compañías de Teatro. 
Primeiro Trimestre: Cine en Francés. Caixa Galicia. 
Segundo Trimestre: “EinadaEscola”.  
Viaxe didáctico a Francia co obxectivo de perfeccionar a lingua francesa.  
 
3. DEPARTAMENTO DE MÚSICA. 
 
Dúas saídas didácticas no presente curso que poden ser ao: 

- Teatro principal de Ourense. 
- Auditorio de Ourense. 
- Auditorio de Santiago de Compostela. 
- Conservatorio Profesional de Música de Ourense. 

 
Son Concertos Didácticos que forman parte dos Contidos da Programación de Música. 
Saídas didácticas de Interpretación de concertos noutros centros de ensino.  
 
4. DEPARTAMENTO DE GALEGO 
 
Conferencias, teatro, exposicións e cine organizadas polo Concello de Ourense. 
Actividades conmemorativas para o Día das Letras Galegas. 
Recital de Poesía. 
 
5. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
English Week: campamento de inmersión lingüística. 27 de outubro – 2 de novembro. 
25 alumnos de 1º ESO. 
Actividades de compañías de teatro. 
Primeiro trimestre: cine en Inglés. 
Viaxe didáctico ou estadía lingüística a un país anglosaxón co obxectivo de perfeccionar a 
lingua inglesa. 
 
 
 
 
 
 
6. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS. 
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 - Actividades do Concello de Ourense. 
 - Visita Casa das Ciencias da Coruña. Primeiro Ciclo da E.S.O. 
 - Visita guiada á Illa Cies. 2º Ciclo da E.S.O. 
 - Taller na aula da Natureza das Corcerizas. 1º e 2º da E.S.O. 
 - Visita ao Centro de Marcelle de Lugo. 
 
7. DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ. 
 
 - Actividades do Concello de Ourense. 
 - Asistencia a representacións teatrais. 
 - Anexo I. Actividades de animación á lectura.** 
 
8. DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 
 - Excursión ás Médulas. 2º E.S.O. Terceiro trimestre. 
 - Excursión á provincia de Pontevedra e á capital. 3º e 4º E.S.O. Primeiro trimestre. 
 - Visita o Lago de Sanabria. 3º e 4º da E.S.O. Terceiro trimestre. 
 - Visita cultural a Santiago e Coruña. 1º e 2º de Bacharelato. Segundo trimestre. 
 - Nacemento do Miño, Castro de Viladonga e Lugo. 
 - Desembocadura do Miño e Tui. 
 - Celanova ( Castro Mao, Mosteiro..), Aquis e a Baixa Limia. 
 
9. Departamento de Filosofía e Ética. 

 

- Servicios Sociais do Concello de Ourense. 
- Charla-coloquio sobre diversos temas. Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia. 
Temas: Alcoholismo, Educación viaria e novas adiccións: móbil, ordenadores, consolas, tv, 
etc. 
- Xornada dunha semana sobre “Comercio Xusto”. 
 
10. Departamento Educación Física. 
  
- Charla-coloquio sobre Deporte e Saúde. Deportistas de elite. 
 
11. Departamento de Relixión.  
 
O departamento de Relixión de varios centros en Ourense fará unha viaxe conxunta cos 
alumnos da ESO: lugar mariano por determinar.  
 
 
 
 
 
 
Excursións culturais de fin de estudios. 
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1. Barcelona/ Valencia/Andalucía. 
Semana Santa. 
Excursión fin de etapa educativa. 4º ESO. 
 
2. 4º ESO e Bacharelato. Posible viaxe a París. Roma. Londres...  
Finais de xuño: unha vez rematada as ABAU. 
 
12. DEPORTES. 
 
Liga futbito. Trimestral. 
Liga baloncesto. Trimestral  
Colaboración co Departamento de Educación Física para facer outras actividades 
deportivas nos recreos e fóra do horario lectivo. 
 
 
13. BIBLIOTECA. 
 
Actividades de fomento da lectura. 
Actividades dos Departamentos de Linguas e Normalización. 
Club de lectura de alumnos e profesores. 

En colaboración co Equipo de profesores/as responsables da Biblioteca do centro, a 
Vicedirección colabora na organización das actividades programadas. 
 
 
14. Actividades musicais 
 
- Cursos de iniciación á guitarra española, piano, percusión...  
- Clases de canto e perfeccionamento vocal. 
Necesario un número mínimo de alumnos. Impartidos nas aulas da Valenzá.  
 
15. Taller de Teatro e Expresión Corporal. Grupo de Teatro do IES Xesús Ferro Couselo. 
 
Todos os mércores ás 17:30 horas. 
Participación na mostra de teatro de ensino secundario, Moteces 2021. Concello de 
Ourense. 
Día das Letras Galegas. 
Directora: Margarita Varela. 
Aulas da Valenzá e Salón de Actos do centro. 
 
 
 
 
 
 
16. Titorías. 
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Traballo conxunto co Departamento de Orientación no Plan de Acción Titorial. 
Colaboramos, entre outras, coas seguintes entidades: 
 

- Cruz Vermella. Sida, Sexualidade e Hixiene alimentaria. 
- Proxecto Hombre. Drogodependencias. Programa de prevención. 
- Aesleme. Asociación española de lesionados medulares. Educación Vial 
- Quérote. Centro de asesoramento afectivo-sexual para a mocidade da Xunta de 

Galicia. Obradoiros afectivo-sexuais, resolución de conflitos, prevención de 
drogodependencias centrado no botellón, riscos de internet e redes sociais...  

- Comercio Xusto. Educación del consumidor. 
- Aseia: Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia. 
- Centro de Transfusión de Galicia. 

 
 
17. CONMEMORACIÓNS- Titorías.  
 

COORDINAR A CONMEMORACIÓN DE DETERMINADAS DATAS SIGNIFICATIVAS PARA A 

COMUNIDADE EDUCATIVA: 

 

  A Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para 

o curso 2016/2017, nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos 

públicos (D.O.G. 15 de xuño de 2016) establece, no seu artigo  8º, as datas de 

conmemoracións a levar a cabo polos centros durante o curso escolar e o deber de 

organizar actividades tendentes a salientar a importancia das mesmas: 

 

I. 25 de novembro: Día Internacional contra a violencia de xénero. 

II. Do 1 ó 11 de decembro: conmemoración da Constitución e do Estatuto de 

Autonomía de Galicia. 

III. 10 de decembro: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

IV. 30 de xaneiro: Día escolar da non violencia e a Paz. 

V. 8 de marzo: Día Internacional da Muller Traballadora 

VI. 15 de marzo: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor  

VII. Do 7 ó 11 de marzo: Semana da Prensa 

VIII. Entre o 14 e o 22 de abril: Día do Libro 

IX. 7 de abril: Día Mundial da Saúde 

X. 22 de marzo: Día Mundial da árbore 
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XI. 9 de maio: Día de Europa 

XII. Do 9 ó 17 de maio: Semana das Letras Galegas 

XIII. 5 de xuño: Día Mundial do Medio Ambiente 

   
 Día Mundial da Poesía (21 de marzo): pretendemos, neste día, a 

conmemoración dunha das máis fermosas manifestacións da cultura. A través 

da posibilidade dun recital achégase ós alumnos e alumnas a poesía, fonte de 

comunicación artística de todos os tempos. 

 

 Día das Letras Galegas: actividades dos Departamentos de Linguas, 

Normalización e Música coa colaboración da Vicedirección.  

 

19.- RADIO ESCOLAR. Proxecto interdisciplinar. “Podcats” a través de la web. 
 
20.- CINE FORUM. Concello de Ourense e outras entidades.  
 
21.- Escola de Pais. Obradoiros de Orientación a pais co fillos en idade escolar. 

 
A Vicedirección coa colaboración da ANPA fomentará a organización de charlas e 
obradoiros de orientación a pais co fillos en idade escolar. Aulas da Valenzá.  
 
Comportamentos inadecuados, problemas coas novas tecnoloxías, os videoxogos,  
dificultades escolares e de relación, xestión do tempo libre... Que significan, por qué se 
producen e en qué medida poden abordalos os propios pais; de que modo poden 
favorecer o desenvolvemento dos seus fillos e a convivencia da familia. 
 
Do mesmo xeito, os pais poden expoñer os temas que máis lles preocupan, suxestións, 
para enfocar os talleres sobre aspectos máis concretos. 
 
Para máis información: http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/e_padres/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Proxectos Solidarios. 
 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/e_padres/
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- Fundación Amigos de Galicia. Recollida de tapóns solidarios. 
- Banco de Alimentos de Ourense. Dúas campañas de recollida de alimentos ó ano. 
- Cruz Vermella Ourense. Campaña Agora máis que nunca. 
 
23. ERASMUS PLUS.  
PROYECTO ERASMUS+, KA229, Asociación de intercambio escolar 
Título: “ZORBALIA SON VER, DOSTLUA YOL VER” (Adiós al acoso, dar paso a la amistad) 
Say bye to bully, say hi to buddy  (Decir adiós al acoso, decir hola al compañero) 

 
Número de proyecto: 2019-1-TR01-KA229-074466_2 
Coordinador: Turquía 
Coordinador del proyecto: Turquía. Güldem Yigiter, profesora de Lengua Turca y Tecnología. 

Socios: Polonia y España (IES Xesús Ferro Couselo) 

Tiempo de duración del proyecto: 2 años (24 meses). 

 

Lengua vehicular del proyecto: Inglés. 

PIC: Número de registro y Código de centro en Bruselas. El equipo directivo registró nuestro 

centro en noviembre de 2015.  

Para más información sobre los centros educativos participantes os dejo los enlaces a sus páginas 

web en sus respectivas lenguas.  

Turquía: http://hacicelalotoortaokulu.meb.k12.tr/ 

España: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesferrocouselo/ 

Polonia: http://www.sp4ziebice.szkolnastrona.pl/ 

 
 
 

 
 
 

PIC Nombre CIF Dirección postal País Admitido 

903232185 
Haci Celal Oto 

Ortaokulu 
4540555583 

Adnan Menderes 

street 09000, Aydin 
Turquía Sí 

910678293 
IES Xesús Ferro 

Couselo 
Q8255009F 

Rúa Ponte Sevilla, 

43 32005, Ourense 
España Sí 

909879401 

Szkola Podstawowa nr 

4 im. Kombatantow 

Ziemi Ziebickiej 

8871635214 
Zamkowa 31 57-

220, Ziębice 
Polonia Sí 

http://hacicelalotoortaokulu.meb.k12.tr/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesferrocouselo/
http://www.sp4ziebice.szkolnastrona.pl/
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24. Dinamización de actividades lúdicas nos recreos. Patios dinámicos. 
 
O obxectivo xeral é incrementar a variedade de xogos nos tempos de lecer coa finalidade 
de fomentar a interacción social e traballar as competencias básicas:  
Competencia social e cívica a través dos xogos cooperativos. 
Competencia cultural a través dos xogos tradicionais. 
Competencia para aprender a aprender a través xogos de estratexia. 
Competencia de autonomía e iniciativa persoal a través da aceptación e adaptación das 
normas. 
 
O departamento de Educación Física, a Xunta de Delegados e a Vicedirección colaborarán 
na coordinación das actividades dos Patios dinámicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 
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XESTIÓN E POSTA A DISPOSICIÓN DOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DE TÓDALAS 
OFERTAS E CONVOCATORIAS EDUCATIVAS QUE XURDAN DENDE DIFERENTES EIDOS: 

 

Ao longo do Curso Escolar estas actividades extraescolares e complementarias 

poderán sufrir modificacións e tamén se programarán outras saídas didácticas en 

función das solicitudes dos Departamentos Didácticos e o interese das actividades. 

 

Son múltiples as convocatorias e ofertas que chegan ó noso centro ó longo do 

curso. Dende a Vicedirección canalízanse e dáselles resposta de acordo coas decisión 

dos diferentes Departamentos ou, en determinadas ocasións e pola propia inmediatez e 

natureza das convocatorias e ofertas, de acordo co decidido nas reunións do equipo 

directivo. 
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ACTIVIDADES do Concello de Ourense. 

  

Todas as actividades educativas do Concello de Ourense xestiónanse a través da Web: 

http://www.educacionourense.com/ 

 

Quedan suspendidas e aprazadas ata que as autoridades sanitarias nos notifiquen a súa posible 

realización.

http://www.educacionourense.com/
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ACTIVIDADES  PREVISTAS DO EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

TODO O CURSO 

1. Asistencia do alumnado  a obras de teatro, recitais, actuacións musicais ou 

todo tipo de exposicións que teñan como referente a lingua galega ou, en 

xeral, a nosa cultura. Por exemplo, en colaboración cos concellos de 

Barbadás e Ourense, Auditorio, etc. (segundo vaian xurdindo e ofertando).  

2. Colaboración co Club de lectura, que inclúe a lectura de obras en galego 

por niveis e guiados pola profesora responsable. 

3. Ceas literarias de profesorado pertencente al Club de Lectura de profes. 

Haberá  libros en galego e castelán durante todo o curso.  

OCTUBRO: 

4. Festa do Samaín: 

a) Lectura de relatos de medo ou actividade similar co gallo da festa 

do Samaín, en colaboración co Club de Lectura do instituto, 

chamado As catro esquinas do quinto. 

b) Colaboración cos departamentos de plástica e de inglés para 

tratar o Samaín-Halloween con carteis, etc.  nos cursos de 1º e 2º 

da ESO , e obradoiro de elaboración de cabazas, se é posible.  

c) Exposición dos carteis,  cabazas e decoración propia do Samaín na 

entrada do centro e entrega de premios. 

NOVEMBRO 

5. Colaboración con vicedirección  e ANPA na celebración do Magosto con 

xantar e xogos populares o mediodía e a tarde do luns. Nela participan 

alumnos, profesores e pais.  

 

NADAL 

6. Realización e exposición no taboleiro e nos corredores do centro do 

concurso de Tarxetas de Nadal (en colaboración co departamento de 

Plástica) a cargo do alumnado do 1ºciclo da ESO. 
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7. Colaboración con vicedirección na organización dun Festival de Nadal, que 

pode incluir: 

a) Coreografías de baile por parte de alumnado de diferentes 

cursos. 

b) Exhibición de acrosport e bailes latinos. 

c) Ximnasia rítmica. 

d) Representación dalgunha obra a cargo do grupo de teatro “IES 

Xesús Ferro Couselo” 

e) Entrega de premios dos concursos de tarxetas de Nadal. 

XANEIRO 

8. Manter a participación do instituto nas Tertulias literarias, organizadas 

polo concello de Ourense. Teremos reunións preparatorias nos recreos a 

cargo das responsables do Club de Lectura e a coordinadora do EDLG.  

9. A Ruta da Esmorga. O alumnado de 4º ESO e/ou 1º Bac. participará nesta 

ruta literaria ofertada pola concellería de educación do Concello de 

Ourense. O alumnado leu previamente a novela. É unha actividade 

organizada polo EDLG e o departamento de LG. 

10.  Celebrar o Día Escolar da Non Violencia (30 de xaneiro) 

 

FEBREIRO 

11. Lectura de poemas de amor en galego, castelán e francés con motivo do 

San Valentín. 

12. Colaboración con vicedirección  no Entroido  no concurso de disfraces e 

de sobremesas para todo o alumnado do instituto. Haberá  premios por 

categorías. Da ambientación con carteis anunciadores dos entroidos de 

distintas vilas de Galicia e paneis informativos encargarase o EDLG. 

13. Concurso de caretas de Entroido (en colaboración co departamento de 

plástica, 1º ciclo da ESO) e posterior exposición na entrada do centro. 
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14.  “Semana da Poesía” en marzo cunha exposición de poemarios de autores 

galegos e casteláns na entrada do instituto. Organízana os departamento 

de LG e LC e EDLG. 

MARZO 

15. Celebrar o Día da Muller traballadora (orientado a 2º ciclo da ESO e 

bacharelato). 

ABRIL 

16. Como no curso pasado, polo Día do Libro, o Club de Lectura ten previsto 

organizar un intercambio de libros entre toda a comunidade escolar (quen 

queira levar un libro  para ler debe deixar a cambio outro); o 

departamento de LG ten pensado aportar varios exemplares.   

 

MAIO 

17. Concurso “Historia gráfica dos Maios”, presentación en PowerPoint 

18. Exposición temática: O cómic (exposición de cómics en distintas linguas) 

19. Participación do alumnado en  MOTECES 2020 (mostra de teatro escolar). 

Quizais participe o grupo de teatro do IES Xesús Ferro Couselo. 

20. Semana das Letras Galegas 2020: 

a) Elaboración de carteis e paneis informativos e presentacións en 

Power Point sobre as obras de Carlos Casares, que se colgarán 

posteriormente no blog O galego do quinto. 

b) Exposición de versións de portadas de obras e Carlos Casares en 

distintos formatos e técnicas, feitos polo alumnado  de 1º BAC. 

e/ou 2º ciclo da ESO. 

c) Colaboración con vicedirección  do Festival do Día das Letras 

Galegas con: 

1.  Actividades propostas polos propios alumnos/as,  

2. Reseñas feitas polo alumnado recomendando obras de 

Carlos Casares. 
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3. Representación dalgunha obra de teatro por parte do Grupo 

de teatro do IES Xesús Ferro Couselo. 

4. Actuación musical a cargo de alumnado de música e grupo 

de guitarra (actividades extraescolares) 

XUÑO 

21. Concurso de receitas “Escarlatina”. Partindo da lectura de Escarlatina, a 

cociñeira defunta faremos un concurso das receitas que aparecen no 

propio libro. 

 

 

 

 


