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CALENDARIO DAS REUNIÓNS DA PRIMEIRA AVALIACIÓN 

Aclaracións: 

 En beneficio de todos, prégase puntualidade. No caso de que todos os membros da xunta de avalia-

ción estivesen presentes poderíase adiantar a reunión. 

 O profesorado debe reflectir as notas da súa materia na aplicación XADEWEB. Deste xeito o profe-

sor/a titor/a poderá facer copias da acta e entregalas na xunta de avaliación. Para facilitar a tarefa, débese fa-

cer antes das 24:00 h. do comezo da sesión de avaliación. 

 As notas serán entregadas pola persoa titora a partir das 14 horas do xoves 21 de decembro de 

2017 

 



 

 

Concurso de “Ollando aos Cogumelos” 

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  

convocou, unha vez máis, o Concurso de fotogra-

fía “Ollando aos Cogomelos”, que pretende ani-

mar ao alumnado ou a calquera membro da comu-

nidade educativa a darse un paseo polos nosos 

bosques en busca dunha imaxe fermosa e, se é 

posible, captala desde unha perspectiva  orixinal . 

 

 O gañador deste ano foi alumno Pedro 
Iglesias Gómez de 3º B de ESO, cuxa fotografía 

pódese ver na portada deste boletín. 

 

o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 

quere agradecer a tod@s os que, co seu entusias-

mo e as súas cámaras ou móbiles, fixeron que fo-

se posíbel. 

 

As enquisas realizadas e analizadas polo alumnado 

de Anatomía Aplicada de 1º de Bacharelato, reflec-

tiron claramente que os hábitos saudables parecen 

olvidarse co paso do tempo, en vez de estar cada vez 

máis afianzados nas súas vidas. 

 

 

 

O alumnado de 1º de ESO realizou debuxos a man 

(acompañado da profesora da materia de Ed. Plásti-

ca, Visual e Audiovisual ) de animais mariños, co-

rrespondentes aos carteis expostos nos corredores 

do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auga na dieta do alumnado Debuxando animais mariños 

 

 

 

 


