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CONCURSO “AULA+SOSTÍBEL”CONCURSO “AULA+SOSTÍBEL”CONCURSO “AULA+SOSTÍBEL”CONCURSO “AULA+SOSTÍBEL”    

Febreiro - 2012 

ENTROIDOENTROIDOENTROIDOENTROIDO    

 
Seguindo coa experiencia dos pasados cursos, está funcionando de novo o concurso da 

"Aula+Sostíbel""Aula+Sostíbel""Aula+Sostíbel""Aula+Sostíbel", pensado para que o alumnado acade uns hábitos máis sostíbeis nas súas accións diarias no 
IES; para isto estableceremos unha serie de tarefas e normas que cada grupo, en conxunto, debe cumprir 
durante o tempo que dure o concurso. 

 
Evidentemente, a colaboración das persoas titoraspersoas titoraspersoas titoraspersoas titoras de cada grupo é fundamental para a correcta 

implantación e o bo funcionamento do concurso, por iso, queremos agradecer de antemán as súas contri-
bucións e participación. 

 
Periodicamente realizarase un seguimento das aulas no que, en función dos parámetros cumpridos, 

acumularán unha certa cantidade de puntos. O reto a conseguir, a final de curso, é o de acumular un nú-
mero de puntos (a determinar) entre todas as aulas para optar a un premio (tamén a determinar) conxun-
to e común para todo o alumnado do IES. 

 
A puntuación actualizada é a seguinte: 
 



Actividades de entroidoActividades de entroidoActividades de entroidoActividades de entroido    

c  

 

Un ano máis, as aulas do noso 

centro enchéronse de colorido 

para celebrar a entrada da pri-

mavera co tradicional Entroi-

do. O desfile-concurso de 

comparsas, contou coa parti-

cipación por parte do alumna-

do e do profesorado titor.  

 

 

 

Os resultados do concurso de entroido e das actividades dese día  foron os 

seguintes: 

 

CONCURSO DE COMPARSAS 2012 
 

1º.    3º ESO B, 85 puntos 
2º.    2º BACH, 79 puntos 
3º.    3º ESO A e 1º BACH, 78 puntos 
4º.    2º ESO B, 77 puntos 
5º.    4º ESO, 73 puntos 
6º.    2º ESO A, 72 puntos 
7º.    1º ESO A, 63 puntos 

 
COMPETICIÓN PANO 2012 
 

1º.    3º ESO A, 60 puntos (50 + 10 por presentar 2 grupos) 
2º.    2º ESO A, 50 puntos (40 + 10 por equipo mixto) 
3º.    1º ESO B, 30 puntos 

4º.    1º ESO A e 2º ESO B, 10 puntos 

 

Juan Manuel Vázquez Vázquez, profesor do noso centro, participou o día 14 de 
xaneiro de 2012 na realización da conferencia infantil “ Coidemos o planeta” (CONFIT-
Galicia).  

 
A súa colaboración permitiu a elaboración dunha canción para transmitir os com-

promisos polo coidado do planeta do alumnado galego aos compañeiros doutras comu-
nidades autónomas na CONFIT-España, que tivo lugar en Vitoria os días 26 e 27 de xa-
neiro. 

A participación na CONFIT-España é sen dúbida un incentivo para o programa 
Axenda 21 Escolar de Galicia que se está impulsando nos centros educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nestas xornadas en Vitoria participaron un centenar de alumnos de cinco comuni-

dades autónomas, entre os que se atopaban 19 de oito centros galegos adscritos á Axen-
da 21 Escolar, así como profesores, educadores e delegados autonómicos,  que acudiron 
á Confint-España co obxectivo de aportar as súas ideas en torno á protección do medio 
ambiente. 
 
 Os dous compromisos elixidos serán difundidos en Bruxelas, con motivo da 
Confint-Europa, de onde sairán as recomendacións que abandeirará o continente euro-
peo na Confint Internacional 2012, que se fará coincidir co Cumio da Terra Río+20. 

c 
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