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1. FINS E OBXECTIVOS 
 

Os obxectivos de centro durante o curso 2016/2017 foron os seguintes: 

 

• Aplicar a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (B.O.E. Nº 106, 4 de maio 

de 2006), e a súa recente modificación, é dicir, a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade 

Educativa (LOMCE) (B.O.E. Nº 295, 10 de decembro de 2015). 

• Aplicar Proxecto Educativo de Centro (P.E.C.) ao funcionamento do centro. 

• Solicitar de novo unha sección da Escola Oficial de Idiomas de Monforte de Lemos na 

especialidade de Lingua Inglesa, para poder ofertar este tipo de formación durante o curso 2017-2018. 

• Continuar coa modificación do Plan de Autoprotección, iniciada no curso 2009-2010. 

• Realizar un simulacro de evacuación do centro educativo. 

• Implicar ao profesorado no funcionamento do centro. 

• Continuar coa implantación do uso das T.I.C. (Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación) como recurso didáctico, para conseguir a integración plena das T.I.C. nas aulas e na 

práctica educativa. 

• Dinamizar o funcionamento da Xunta de Delegados. 

• Continuar coa mellora do funcionamento da biblioteca do centro. 

• Traballar pola educación para igualdade entre mulleres e homes. 

• Acadar o pleno desenvolvemento da personalidade dos/as alumnos/as. 

• Propiciar no alumnado a adquisición dos hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así 

como dos coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e estéticos. 

• Capacitar ao alumnado para o exercicio de actividades profesionais. 

• Mellorar e manter as boas relacións coas institucións do entorno. 

 

 

En liñas xerais todos os obxectivos foron acadados con satisfacción, pero cómpre destacar o 

seguinte: 
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� Aplicación da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) de 2013 

 

Rematando o curso, de novo publicouse normativa que provocou unha serie de malestar nos 

centros educativos, ao ter que facer en poucos días o que se tería que facer en meses. Isto supón unha 

total despreocupación por parte da Administración Educativa na mellora do sistema educativo, 

redactando leis continuamente pero con unha aplicación moi deficiente no seu desenvolvemento 

normativo. 

 

 

� Modificación do Plan de Autoprotección 

 

Neste punto, esta dirección volve a lembrarlle á Inspección Educativa, tal e como se explicou 

nas memorias de cursos anteriores, a problemática que supón este tema para os centros. A nova 

normativa obrigou a modificar a elaboración dos Plans de Autoprotección. Esta normativa é: 

 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, do Ministerio da Vivenda polo que se aproba o 

Código Técnico da Edificación (BOE núm. 74 de 28 de marzo de 2006). 

• Real Decreto 393/2007 do Ministerio do Interior de 23 de marzo, polo que se aproba a 

Norma Básica de Autoprotección dos centros, establecementos e dependencias dedicados a 

actividades que poidan dar orixe a situacións de emerxencia (BOE núm. 72 de 24 de marzo de 

2007). 

• Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG núm. 203 de 21 de outubro de 2010). 

 

Esta normativa modifica o procedemento de elaboración e a estrutura dos plans de 

autoprotección, quedando composto como mínimo dos seguintes capítulos: 

 

� Capítulo 1: Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade. 

� Capítulo 2: Descrición detallada da actividade e do medio físico en que se desenvolve. 

� Capítulo 3: Inventario, análise e avaliación de riscos. 

� Capítulo 4: Inventario e descrición das medidas e medios de autoprotección. 

� Capítulo 5: Programa de mantemento de instalacións. 

� Capítulo 6: Plan de actuación ante urxencias. 



MEMORIA CENTRO ANUAL - CURSO 2016/2017 

I.E.S. LAMA DAS QUENDAS DE CHANTADA (LUGO) 

6

� Capítulo 7: Integración do Plan de Autoprotección noutros de ámbito superior. 

� Capítulo 8: Implantación do Plan de Autoprotección. 

� Capítulo 9: Mantemento da eficacia e actualización do Plan de Autoprotección. 

 

No artigo 3, punto 2, do Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección 

na Comunidade Autónoma de Galicia, recóllese o seguinte: 

 

“Os titulares das actividades e dos centros e instalación públicos e privados que se 

determinan no catálogo de actividades están obrigados a implantar, manter e revisar o plan de 

autoprotección, elaborado por un técnico competente, segundo se establece na lexislación vixente 

sobre competencias profesionais.” 

 

Queda pois claro que é “un técnico competente” o responsable da elaboración destes plans. 

 

Aínda que no noso centro a redacción deste plan está sendo realizada pola dirección, a 

Consellería de Educación ten que pensar, a igual que sucede noutras comunidades autónomas, en 

establecer a figura do “coordinador de centro en materia de prevención de riscos laborais” cuxas 

funcións poderían ser: 

 

a) Elaborar e coordinar a implantación, actualización, difusión e seguimento do Plan de 

Autoprotección. 

b) Comunicar ao servizo de inspeccións a datas das revisións das diferentes instalacións do 

centro. Comprobar e actualizar os datos relativos ás mesmas para o control e mantemento preventivo. 

Velar polo cumprimento da normativa vixente. 

c) Coordinar a planificación das liñas de actuación para facer fronte ás situacións de 

emerxencia e cantas medidas desenvólvanse no centro en materia de seguridade. 

d) Facilitar, á Administración educativa, a información relativa aos accidentes e incidentes que 

afecten o profesorado, ao alumnado e ao persoal de administración e servizo. 

e) Comunicar, á Administración educativa, a presenza no centro de factores, axentes ou 

situacións que poidan supor risco relevante para a seguridade e a saúde no traballo. 

f) Colaborar co persoal técnico na avaliación dos riscos laborais do centro, facendo o 

seguimento da aplicación das medidas preventivas planificadas. 
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g) Colaborar cos delegados e delegadas de prevención e co Comité de Seguridade e Saúde da 

Xefatura Territorial de Educación, naqueles aspectos relativos ao propio centro. 

h) Facilitar a intermediación entre o equipo directivo e o Claustro de Profesorado para facer 

efectivas as medidas preventivas prescritas. 

i) Difundir as funcións e actuacións que os equipos de emerxencia e cada membro da 

comunidade educativa deben coñecer en caso de emerxencia. Programar os simulacros de emerxencia 

do centro, coordinando as actuacións das axudas externas. 

d) Participar na difusión dos valores, as actitudes e as prácticas da cultura da prevención de 

riscos. 

j) Coordinar as actividades relativas á seguridade, a promoción da saúde no lugar de traballo e 

a implantación das medidas correspondentes e cantas actuacións desenvólvanse no centro nestas 

materias transversais. Neste sentido, solicitará a formación necesaria ao seu Centro de Formación de 

Profesorado correspondente. 

k) Facer un seguimento das actuacións realizadas e a súa incidencia na mellora das condicións 

de seguridade e saúde do profesorado, mediante cuestionarios proporcionados pola Consellería de 

Educación.  

l) Cantas outras funcións establecese o Servizo de Prevención de Riscos Laborais do persoal 

docente dos centros públicos dependentes da Consellería de Educación. 

 

Por suposto, esta persoa debería ter un recoñecemento a súa función en canto a formación, 

retribución, recoñecemento a efectos de procedementos de provisión de vacantes, etc…, tendo no seu 

horario lectivo semanal de obrigada permanencia, horas de dedicación para esta actividade. 

 

O Plan de Autoprotección está practicamente rematado, aínda que falta algunha parte, sobre 

todo a de planos, que se terá que facer no próximo curso. 

 

 

� Realización dun simulacro de evacuación 

 

Respondendo as necesidades de seguridade do centro educativo, e como parte das prácticas 

pedagóxicas habituais neste campo, resulta necesario levar a cabo con carácter periódico exercicios 

prácticos de evacuación de emerxencia, dando así cumprimento ás previsións contidas na seguinte 

normativa: 
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� Orde de 13 de novembro de 1984 do M.E.C, sobre Evacuación de Centros Docentes de 

Educación Xeral Básica, Bacharelato e Formación Profesional (BOE nº 276 de 17 de novembro de 

1984). 

� Lei 5/2007, de 7 de maio, de emerxencias de Galicia (DOG nº 94 de 16 de maio de 2007). 

� Decreto 171/2010, de 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG nº 203 de 21 de outubro de 2010). 

� Orde de 27 de febreiro de 2012 pola que se crea o rexistro electrónico de Plans de 

Autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia e regúlase o seu procedemento (DOG nº 50 de 

12 de marzo de 2012). 

 

En consecuencia, este centro realizou un simulacro de evacuación o 25 de novembro de 2016 

con un triplo obxectivo: 

 

� Ensinar ao alumnado a actuar adecuadamente en situacións de emerxencia. 

� Coñecer as condicións do centro para conseguir a evacuación dunha forma ordenada e sen 

risco para os seus ocupantes, nin deterioración dos edificios nin do mobiliario escolar, debéndose 

realizar todo iso no menor tempo posible. 

� Mentalizar á toda comunidade educativa da importancia dos problemas relacionados coa 

seguridade e emerxencia en calquera centro de traballo.  

 

 

� Implantación do uso das TIC 

 

Despois das solicitudes feitas en cursos anteriores, este ano renováronse todos os equipos 

informáticos da aula multimedia por parte da Consellería de Educación. 

 

 

� Potenciación do funcionamento da biblioteca do centro 

 

O centro seguiu participando no Plan de Mellora de Bibliotecas, o que serviu para aumentar os 

fondos da mesma. Ademais, solicitou de novo participar tamén para o curso 2017/2018 en devandito 

plan. 
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� Solicitude dunha sección da Escola Oficial de Idiomas en Inglés para Chantada 

 

Este curso escolar, esta dirección volveu facer as xestións necesarias para que no I.E.S. Lama 

das Quendas de Chantada se constitúa unha sección da Escola Oficial de Idiomas de Monforte 

de Lemos na especialidade de Lingua Inglesa, para poder ofertar este tipo de formación a partir 

do curso 2017/2018. Neste caso buscouse o apoio directo do presidente do Grupo Hotusa, empresa 

dedicada á xestión de hoteis en todo o mundo, e que ten parte das súas oficinas en Chantada, e para 

que o dominio de inglés no seu traballo é fundamental, ademais de varias chamadas ao despacho do 

Director Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, don Manuel Corredoira 

López.  

 

Ademais no mes de xuño, e como último intento deste curso, falouse co novo Inspector de 

Educación, don Federico Morán Pérez, para manifestarlle a demanda desta sección,e para que 

dalgunha maneira tamén pedira esta sección para Chantada. 

 

Isto, ademais de ofertar outro tipo de formación demandada pola poboación adulta, faría que 

os gastos de funcionamento que supoñen a apertura do centro na quenda da tarde foran máis 

eficientes.  

 

Para a consecución dos devanditos obxectivos o centro actuou segundo unhas liñas de traballo, 

tomáronse unha serie de medidas organizativas, e existiron os recursos que se indican nos seguintes 

apartados. 
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2. LIÑAS DE TRABALLO 
 

As liñas de traballo do centro foron: 

 

1.- Manter os trazos de identidade do centro, adaptándoas as novas realidades da sociedade.  

2.- Impulsar proxectos que permitan unha nova forma de detectar problemas no centro, 

planificar estratexias de mellora e solucións, e avaliar o traballo levado a cabo.  

3.- Traballar en equipo dentro do propio grupo do equipo directivo e en todas as reunións 

que coordinen os seus membros. Coordinación, reparto de tarefas, achega de ideas, esforzo común 

nos obxectivos compartidos, redacción das actas dos acordos, etc..., debe facerse mediante unha 

metodoloxía establecida. 

4.- Promover a participación de toda a comunidade educativa, facilitando a comunicación 

entre os seus membros, potenciando os canles institucionais de participación, solicitando opinións e 

recollendo suxestións e iniciativas. 

5.- Apoiar as iniciativas que xurdan da comunidade educativa que supoñan unha mellora para 

o alumnado ou para o funcionamento do centro.  

6.- Organizar e xestionar os recursos técnicos, documentais e de equipamento para facilitar 

e facer máis eficaz a labor do profesorado. 
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3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 

3.1. PLAN DE MELLORA NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO  
 

Tendo en conta a avaliación de centro realizada durante o curso 2012/2013 pola inspección 

educativa, durante o curso 2015/2016 volveuse a levar a cabo o plan de mellora establecido que se 

concretou nos seguintes puntos: 

 

 

Aspectos para a mellora 

 

� Análise dos resultados académicos do curso 2015/2016 por parte do Claustro de 

Profesorado e polo Consello Escolar.  

� Seguir a guía/protocolo para a realización das sesións de avaliación. 

� Aumento do uso das TIC no profesorado. 

� Inclusión nesta memoria final de propostas de mellora do PEC e concreción curricular.  

 

 

Actividades para as xefaturas de departamento 

 

� Elaboración dun plan anual de funcionamento do departamento (elaboración de memorias 

segundo normativa LOMCE, libro de actas dixitalizado, …). 

� Realización de máis exposicións/debates nas aulas. 
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3.2. CLAUSTRO DE PROFESORADO 
 

Os membros do Claustro de Profesorado foron os seguintes: 

 

Nº APELIDOS E NOME 
1 Alcántara Lobelle, Isabel 
2 Cabrera Salgado, Natalia 
3 Campos Vaz, Francisco Luis 
4 Carricoba Marín, María Dolores 
5 Castro Pérez, Felipe 
6 Conde Vázquez, Javier 
7 Díaz López, Mª Teresa 
8 Doval Fernández, Rosa María 
9 Falcón Folgueira, Almudena 
10 Fernández Novoa, Concepción 
11 Fernández Rodríguez, Alfonso 
12 Fernández Vázquez, Mª Paz 
13 Ferreiro Fernández, Marta 
14 Figueiras Fernández, Manuel 
15 Fraga Castro, Eusebio Antonio 
16 Gago Martínez, María 
17 Gómez Neira, María Asunción 
18 Gómez Nogueira, Mª Begoña  
19 Iglesias Araújo, Clementina 
20 López Cruz, Ana María 
21 López Tallón, Marta  
22 Míguez González, Aura Marina 
23 Millón Rilo, Laura 
24 Novo Presa, Carlos Felipe 
25 Pavón Freire, Miguel 
26 Pérez González, Mª José (Substituta de Begide Fernández, Mª Carmen) 
27 Pérez Hernández, Mª del Carmen 
28 Pérez Rodríguez, María del Carmen 
29 Prado Bóveda, Gladys 
30 Rego Sanmartín, María Teresa 
31 Rodríguez Iglesias, José 
32 Sampayo Fernández, María de la Paz 
33 Sánchez Labandeira, Andrés 
34 Sanmartín Varela, Luis Ángel 
35 Serén López, Óscar 
36 Soba Tomás, María Yolanda 
37 Varela López, César Augusto 
38 Vázquez González, Susana 
39 Vázquez Iglesias, José Antonio 
40 Vázquez Vázquez, Juan Manuel 
41 Vázquez Vázquez, María Teresa 

 

As súas competencias están recollidas no artigo 129 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

Educación (B.O.E. Nº 106, 4 de maio de 2006), modificada pola Lei Orgánica para a Mellora da 

Calidade Educativa (LOMCE) (B.O.E. Nº 295, 10 de decembro de 2013). 
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3.3. REPRESENTANTES DO CONSELLO ESCOLAR 
 

Durante este curso houbo eleccións para elixir novos representantes. En concreto, elixíronse 4 

representantes do profesorado, 1 representante do persoal non docente, 1 representante dos/das 

pais/nais, e 2 representantes do alumnado. O Concello de Chantada tamén nomeou ao seu 

representante. A composición do Consello Escolar despois desta renovación foi a seguinte: 

 

PROFESORES/AS 

Díaz López, María Teresa 

Fernández Vázquez, Mª Paz 

Gómez Nogueira, Mª Begoña 

López Cruz, Ana María 

López Tallón, Marta 

Vázquez Iglesias, José Antonio 

Vázquez Vázquez, Mª Teresa 

ALUMNOS/AS 

Amarante Varela, Alberto (4º ESO B) 

Delgado Pérez, David (4º ESO B) 

Moure Vila, Martiño (1º Bacharelato B) 

Vázquez García, Andrés (4º ESO A) 

PAIS/NAIS 

Curiel González, Mª del Mar 

Frías Villamarín, Ángeles 

Rodríguez Vázquez, Ana María 

P.A.S. 

Ferreiro Feás, Isaac 

REPRESENTANTE DO CONCELLO 

Diéguez Carballo, Manuel 

PRESIDENTE 

Conde Vázquez, Javier 

XEFE/XEFA DE ESTUDOS 

Gómez Neira, María Asunción 

Rodríguez Iglesias, José 

SECRETARIA 

Ferreiro Fernández, Marta 
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As súas competencias están recollidas no artigo 127 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

Educación (B.O.E. Nº 106, 4 de maio de 2006), modificada pola Lei Orgánica para a Mellora da 

Calidade Educativa (LOMCE) (B.O.E. Nº 295, 10 de decembro de 2013). 

 

3.4. COMISIÓNS 
 

3.4.1. Comisión de Coordinación Pedagóxica (C.C.P.) 

 

Os membros desta comisión durante o curso 2016/2017 foron os seguintes: 

 

APELIDOS E NOME DEPARTAMENTO/CARGO 

Begide Fernández, Mª del Carmen Tecnoloxía 

Campos Vaz, Francisco Luis Filosofía 

Carricoba Marín, María Lingua Castelá e Literatura 

Conde Vázquez, Javier Director 

Díaz López, Mª Teresa  Matemáticas 

Doval Fernández, Rosa María Pedagoxía Terapéutica 

Fernández Rodríguez, Alfonso Pedagoxía Terapéutica 

Fernández Vázquez, Mª Paz Lingua e Literatura Galega 

Fraga y Castro, Eusebio Antonio Economía 

Gago Martínez, María Francés 

Gómez Neira, María Asunción Xefa de Estudos Adultos 

Gómez Nogueira, Mª Begoña Orientación Educativa 

López Cruz, Ana María Educación Física 

Míguez González, Aura Marina Educación Plástica e Visual 

Prado Bóveda, Gladys Bioloxía e Xeoloxía 

Rodríguez Iglesias, José Xefe de Estudos 

Sampayo Fernández, María de la Paz Inglés 

Sánchez Labandeira, Andrés Xeografía e Historia 

Sanmartín Varela, Luis Ángel Física e Química 

Soba Tomás, María Yolanda  Grego 

Vázquez Iglesias, José Antonio  Dinamización Lingüística 

Vázquez Vázquez, Juan Manuel Música 

Vázquez Vázquez, María Teresa Relixión 
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Na medida do posible, realizouse unha reunión cada mes, intentando levar a cabo as funcións 

que se recollen no artigo 77 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento 

orgánico dos Institutos de educación secundaria (D.O.G. Nº 156, 9–agosto–1996). 

 

3.4.2. Comisión Económica 

 

Estivo integrada por:  

 

� Director: Javier Conde Vázquez. 

� Secretaria: Marta Ferreiro Fernández. 

� Profesora: María Teresa Díaz López. 

� Nai: Ángeles Frías Villamarín. 

� Alumno: Andrés Vázquez García. 

 

Na reunión celebrada en xaneiro, avaliouse satisfactoriamente a memoria económica do ano 

2016 que se presentou para a súa aprobación ao Consello Escolar, e estableceuse o orzamento para o 

ano 2017. Tanto a memoria como o orzamento foron avaliados positivamente por unanimidade dos 

asistentes á reunión de xaneiro de 2017 do Consello Escolar. 

 

3.4.3. Comisión Medioambiental 

 

Estivo formada por: 

 

� Coordinadora do proxecto “Paisaxe e Sustentabilidade”: Ana María López Cruz. 

� Nai: Mª del Mar Curiel González.. 

� Alumno: Alberto Amarante Varela. 
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3.4.4. Comisión de convivencia 

 

Estivo integrado por: 

 

Director 

Javier Conde Vázquez 

Xefe de estudos 

José Rodríguez Iglesias 

Orientadora 

Mª Begoña Gómez Nogueira 

Representante do alumnado 

Martiño Moure Vila 

Representante pais e nais 

Ana María Rodríguez Vázquez 

Representante do persoal non docente 

Isaac Ferreiro Feás 

Representantes do profesorado 

Mª Paz Fernández Vázquez Ana María López Cruz 

Marta López Tallón José Antonio Vázquez Iglesias (secretario) 

Representante do concello 

Manuel Diéguez Carballo 

Persoa dinamizadora da convivencia no centro 

Mª del Carmen Pérez Hernández 

 

Realizouse unha reunión trimestral despois das reunións de avaliacións onde se analizaron 

temas relacionados con: 

 

� Dinamización do plan de convivencia do centro. 

� Coordinación de actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa mellora 

do clima de convivencia. 
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Tamén se realizaron reunións extraordinarias nas que a dirección do centro informou sobre as 

medidas correctoras por condutas leves contrarias á convivencia do centro, levadas a cabo por  

alumnado do centro. 

 

3.4.5. Comisión da Biblioteca 

 

Aínda que non se celebrou este curso ningunha reunión, esta comisión estivo formada por: 

 

� Xefe de Estudos que actuará como presidente: José Rodríguez Iglesias. 

� Encargado da biblioteca que actuará como secretario: Alfonso Fernández Rodríguez. 

� Membro do Equipo da Biblioteca: Mª del Carmen Pérez Hernández. 

� Representante do Concello: Manuel Diéguez Carballo. 

� Profesora: Mª Teresa Vázquez Vázquez. 

� Nai: Mª del Mar Curiel González. 

� Alumno: David Delgado Pérez. 

 

3.5. RELACIÓN DE TITORES/AS  
 

A asignación de titores/as para os diferentes cursos durante este curso móstrase na seguinte 

táboa: 

 

Nome e apelidos Grupo 
Felipe Castro Pérez 1º E.S.O. A 

José Antonio Vázquez Iglesias 1º E.S.O. B 

Clementina Iglesias Araujo 2º E.S.O. A 

Laura Millón Rilo 2º E.S.O. B 

Concepción Fernández Novoa 2º E.S.O. P.M.A.R. 

Miguel Pavón Freire 3º E.S.O. A 

César Augusto Varela López 3º E.S.O. B 

Manuel Figueiras Fernández 4º E.S.O. A 

Isabel Alcántara Lobelle 4º E.S.O. B 

Almudena Falcón Folgueira 1º Bacharelato A 

Francisco L. Campos Vaz 1º Bacharelato B 
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María Carricoba Marín 2º Bacharelato A 

Andrés Sánchez Labandeira 2º Bacharelato B 

Mª Teresa Rego Sanmartín Módulo I/II E.S.A. 

Marta Ferreiro Fernández Módulo III/IV E.S.A. 

 

3.6. SECCIÓN BILINGÜE  
 

A sección bilingüe estivo implantada na materia troncal de opción Economía, impartida polo 

Departamento de Economía do centro. 

 

O grupo de alumnado foi de 1º curso de Bacharelato, que escolleu a materia de Economía 

como materia troncal na modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais, e o idioma estranxeiro 

elixido para o desenvolvemento da sección bilingüe foi o inglés. 

 

O equipo de profesorado participante na sección bilingüe estivo formado por: 

 

• Eusebio Antonio Fraga Castro, como profesor da materia de Obradoiro de Iniciativas 

Emprendedoras. 

• O profesorado do departamento de Inglés, que impartiu a materia de inglés ao alumnado 

participante na sección bilingüe, e que exerceu as tarefas de coordinación. 

 

3.7. PROGRAMA MELLORA DO ÉXITO ESCOLAR  
 

Dentro dos contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros educativos, o 

noso centro participou no programa relacionado co “Reforzo, orientación e apoio, na modalidade 

de acompañamento escolar fóra do horario lectivo. 

 

Esta modalidade está dirixida ao alumnado que presenta dificultades relacionadas coa ausencia 

de hábitos de traballo, escaseza de motivación, atraso no proceso de maduración persoal, pobre 

integración no grupo e no centro, aprendizaxe deficiente das áreas instrumentais e que por diversos 

motivos (por exemplo, laborais) non pode recibir o apoio e reforzo que precisa no seo da súa familia, 

aínda que exista a vontade de facilitar esta axuda. 
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Durante o curso 2016/2017, formáronse dous grupos de alumnado destas características, un 

para alumnado de 1º e 2º de E.S.O., e outro onde había alumnado de 3º e 4º de E.S.O. A selección do 

alumnado realizouna o equipo docente baixo a coordinación da xefatura de estudios, co asesoramento 

da xefa do departamento de orientación do centro. 

 

O profesorado acompañante desta alumnado foi dona Marta López Tallón e dona Laura 

Millón Rilo , profesoras do centro, que realizaron o devandito acompañamento fóra do horario lectivo, 

catro días por semana, en períodos de dúas horas. O horario foi o seguinte: 

 

Día Horario Grupo 

Luns 18:00 h – 20:00 h 3º-4º E.S.O. 

Martes 16:45 h – 18:45 h 1º-2º E.S.O. 

Mércores 16:45 h – 18:45 h 3º-4º E.S.O. 

Xoves 16:45 h – 18:45 h 1º-2º E.S.O. 

 

O alumnado que o necesitou tivo transporte escolar gratuíto. 

 

A orientadora do centro, dona Mª Begoña Gómez Nogueira, desenvolveu labores de 

coordinación entre as partes: profesorado titor, alumnado, familias, etc… 

 

As familias tiveron que dar o seu consentimento por escrito á participación dos seus fillos e 

fillas no programa, considerándose a asistencia e permanencia, dalgunha maneira, como un 

compromiso en firme, do que en gran medida depende o éxito do programa. Así mesmo, 

comprometéronse no apoio e motivación ás actividades que se desenvolveron no programa durante a 

duración do mesmo. 

 

3.8. PLAN PROXECTA 2016/2017 
 

O centro participou en diversos programas dentro do Plan Proxecta 2016/2017, os cales se 

relacionan a continuación 
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Programa Coordinador/a 

Paisaxe e Sustentabilidade  Ana María López Cruz 
Proxecto deportivo de centro Ana María López Cruz 
Quérote+ María Begoña Gómez Nogueira 
Proxecto Ríos Miguel Pavón Freire 

 

Nos diferentes anexos desta memoria recóllense as memorias individuais de todas estas 

actuacións. 

 

3.9. PROGRAMA ERASMUS+ 
 

O intercambio co centro Hjoerring Gymnasium de Dinamarca, organizado polo Departamento 

de Lingua e Literatura Inglesa, dentro do programa Erasmus+, realizouse entre os días 2 e 9 de abril 

de 2017. O programa de actividades destes días foi o seguinte: 

 

Intercambio co Hjørring Gymnasium de Dinamarca 

 

 

 

Programa para a visita os días 2 ao 7 de abril 
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3.10. BIBLIOTECA ESCOLAR  
 

A organización do profesorado da biblioteca foi o seguinte: 

 

Responsable da Biblioteca escolar: Alfonso Fernández Rodríguez. 

 

Equipo da Biblioteca. 

 

Integrado por: 

� Alfonso Fernández Rodríguez. 

� Todos os profesores e profesoras que fan gardas de biblioteca: Francisco Luis Campos 

Vaz, Rosa María Doval Fernández, Concepción Fernández Novoa, Mª Paz Fernández Vázquez, Mª 

del Carmen Pérez Hernández. 

 

O equipo da biblioteca realizou unha reunión semanal. 

 

As súas funcións foron: 

 

• Participar xunto co responsable da biblioteca na organización e dinamización da mesma. 

• Recompilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo funcionamento do 

servizo, co fin de facilitárllelos aos usuarios da biblioteca. 

• Cooperar no deseño, organización e posta en marcha das actividades programadas. 

• Elaborar un listado de adquisicións de material que recolla as suxestións dos diferentes 

departamentos, así como dos alumnos e alumnas, establecendo prioridades en función dunha 

actualización equilibrada dos fondos. 

• Recoller as propostas do alumnado para desenvolver as actividades da biblioteca. 

• Reunirse periodicamente para avaliar a consecución dos obxectivos previstos no Proxecto 

de Biblioteca e modificar o que sexa necesario. 

 

3.11. ORIENTACIÓN ACADÉMICA  
 

A orientación de estudos realizouse polo Departamento de Orientación coordinado pola persoa 
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orientadora do centro, dona Mª Begoña Gómez Nogueira, en colaboración coas persoas titoras e co 

equipo directivo. 

 

O Departamento de Orientación tivo unha reunión mensual e estivo composto por: 

 

• Mª Begoña Gómez Nogueira, orientadora do centro. 

• Alfonso Fernández Rodríguez, mestre de Pedagoxía Terapéutica (P.T.). 

• Rosa María Doval Fernández, mestra de Pedagoxía Terapéutica (P.T.). 

• Isabel Alcántara Lobelle, representante do ámbito social-lingüístico. 

• María Teresa Díaz López, representante do ámbito científico-tecnolóxico.  

 

Houbo unha reunión semanal entre titores/as de distintos niveis, a xefatura de estudos e a 

orientadora. Nela analizouse a problemática que poden presentar certos alumnos e alumnas, e 

entregáronse plans de traballo para as horas de titoría. 

 

 

3.12. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA  
 

Estivo formado polos seguintes membros da comunidade educativa: 

 

Coordinador José Antonio Vázquez Iglesias 

Profesorado 

Ana María López Cruz 
Andrés Sánchez Labandeira 
Carmen Begide Fernández 
Juan Manuel Vázquez Vázquez 

Persoal non docente Isaac Ferreiro Feás 

Alumnado 

Aarón Gómez Rivas 
Alejandro R. Corral  Fernández 
Ana Doval Fernández 
Andrés Vázquez García 
Helena Seijo Permuy 
Tamara Ruíz Penas 
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3.13. XUNTA DE DELEGADOS/AS 
 

Tratouse de potenciar a xunta de delegados/as para que a través dos representantes dos 

alumnos e alumnas no Consello Escolar colaboren no bo funcionamento do centro, e durante este 

curso a súa actividade mellorou considerablemente. 

 

3.14. ACTIVIDADES PARA A MELLORA DA CALIDADE DO ENSINO  
 

Este ano seguiu a implantación e desenvolvemento dos distintos programas do centro (Plan 

Lector, Plan T.I.C., Plan de Convivencia, ..), etc. Deste xeito algúns membros do profesorado, dentro 

do seu horario lectivo ordinario e horas complementarias fixas, realizaron as seguintes funcións: 

 

� Dinamización das novas tecnoloxías da información e comunicación: Mª Carmen 

Begide Fernández. 

� Coordinador do Proxecto ABALAR: María Teresa Vázquez Vázquez. 

� Dinamización de biblioteca: Alfonso Fernández Rodríguez. 

� Dinamización de convivencia escolar: Mª Carmen Pérez Hernández. 

� Coordinador do programa Axenda 21 Escolar: Ana María López Cruz. 

� Coordinadora do PROA: Mª Begoña Gómez Nogueira. 

 

3.15. CALENDARIO DE AVALIACIÓNS  
 

O alumnado e as familias puideron coñecer os criterios de avaliación de cada departamento 

didáctico dentro da respectiva programación da materia a través da páxina web do centro 

(www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas).  

 

Levouse a cabo unha avaliación inicial para o alumnado de E.S.O. os días 5 e 6 de outubro de 

2016. 

 

As avaliacións ordinarias para E.S.O. e Bacharelato celebráronse nas seguintes datas: 
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� Primeira avaliación: 14, 15 e 20 de decembro de 2016. 

� Segunda avaliación: 4, 5 e 6 de abril de 2017. 

� Terceira avaliación (final ordinaria): 26 e 27 de xuño de 2017. 

 

Para o alumnado de 2º de Bacharelato, debido ás probas de selectividade, a terceira avaliación 

celebrouse o día 22 de maio de 2017. 

 

No caso de Educación Secundaria de Adultos, o calendario foi o seguinte: 

 

Módulos I (nivel I)/III (nivel II)  

1ª avaliación: 24 de novembro de 2016. 

Avaliación final ordinaria:  9 de febreiro de 2017. 

 

Módulos II (nivel I)/IV(nivel II)  

1ª avaliación: 6 de abril de 2017. 

Avaliación final ordinaria:  27 de xuño de 2017. 

 

Tamén se informou ao alumnado e ás familias dos criterios de avaliación das materias 

pendentes de cursos anteriores, e estableceuse un calendario para a superación das mesmas. 
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4. RECURSOS HUMANOS 
 

O cadro de persoal estivo composto por 41 profesores/as e mestres/as. De todo o profesorado 

de secundaria 25 teñen destino definitivo e 2 son funcionarios en expectativa de destino, unha 

profesora ten destino definitivo noutro centro pero está en comisión de servizos, cinco son interinos, e 

tres substitutos. Ademais, traballan no centro 2 mestres/as con destino definitivo que imparten clases 

en 1º e 2º da E.S.O., 1 profesora de Relixión compartida co I.E.S. Val do Asma de Chantada, e dous 

mestres de Pedagoxía Terapéutica (un con destino definitivo no centro e outro suprimido, en comisión 

de servizos). 

 

En canto ao número de profesores/as debemos dicir que foi suficiente para cubrir o horario de 

ensinanzas do alumnado, e durante este curso cumpriuse o obxectivo de que en cada período lectivo 

do horario de E.S.O. e Bacharelato existiran polo menos dous/dúas profesores/as de garda. 

Ademais, no tempo de lecer, o centro tivo 3 profesores/as de garda. Nesta situación, o protocolo da 

aula de convivencia, onde participa o profesorado de garda, funcionou aceptablemente. 

 

Non obstante, como se indicou na memoria do curso anterior, esta mellora se debeu á 

eliminación da reunión de departamento e dunha hora de titoría, polo que cada profesor/a ten 

dúas horas máis de posibilidade de garda. 

 

En canto á garda de transporte, existiron 2 profesores/as para recibir ao alumnado e 

un/unha para cando regresaban a casa. 

 

O centro contou para a limpeza con dúas persoas a tempo total e outra a media xornada, pero 

debido ás condicións dos edificios e á existencia de clases de E.S.A. sería desexable que para as boas 

condicións hixiénicas do centro que desempeñen o seu labor tres persoas a tempo total. 

 

Na conserxería o servizo está desempeñado por dúas persoas, e na secretaría do centro existen 

dúas persoas traballando de auxiliares administrativos que son suficientes para o funcionamento do 

centro. 
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5. RECURSOS ECONÓMICOS 
 

En canto aos recursos económicos, sinalar que o orzamento deste curso foi similar ao do 

curso anterior. Non houbo maiores problemas para cubrir os gastos, aínda que sempre é desexable 

incrementos que permitan mellorar certas instalacións do centro, como o pavillón do centro. 

 

A continuación recóllense os gráficos que mostran a evolución dos recursos, orzamentos, 

gastos e remanentes dos últimos dez anos: 
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Existe unha memoria económica anual na secretaría do centro onde se recollen todos os gastos 

do centro, e que está a disposición de calquera membro da comunidade educativa, tal e como se 

informou no Consello Escolar que aprobou os gastos e o orzamento do centro en xaneiro de 2017. 

 

Esta memoria económica xa foi enviada á inspección educativa. 
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6. RECURSOS MATERIAIS 
 

Durante o curso funcionou unha aula multimedia e outra de informática con 16 ordenadores 

(todos renovados este curso) e 14 ordenadores respectivamente, e un laboratorio de idiomas equipado 

con capacidade para 30 alumnos/as. Tamén existiron varios portátiles e proxectores distribuídos por 

todo o centro. O centro contou con un encerado dixital interactivo (EDI) en todas as aulas de ESO e 

Bacharelato do centro. Continuou funcionando a aula de audiovisuais equipada con pantalla 

interactiva dixital, reprodutor de Blu-Ray e equipo de son.  

 

Con fondos da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Educación e do centro 

realizouse antes do comezo do curso a obra de na entrada do edificio anexo, de maneira que se 

habilitaron novos espazos. Un para o departamento de Lingua Castelá e outro para gardar os fondos 

de libros de texto.  

 

Seguiu o funcionamento de aulas como a aula de convivencia e o local do alumnado. 

 

 

A distribución das aulas nos distintos edificios foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta baixa - Edificio principal 
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Planta alta - Edificio principal 

Planta baixa - Edificio anexo Planta alta - Edificio anexo 

AULA 

2º PMAR 

DESDOBRE 

AULA 3 
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7. ALUMNADO DO CENTRO 
 

No curso 2016/2017 o alumnado que rematou o curso foi o seguinte: 

 

Educación Secundaria Obrigatoria 

ENSINANZA Nº DE GRUPOS Nº DE ALUMNOS/AS 

1º E.S.O. 2 43 

2º E.S.O. 2 (+ PMAR) 44 

3º E.S.O. 2 37 

4º E.S.O. 2 39 

 

 

Bacharelato 

ENSINANZA Nº DE GRUPOS Nº DE ALUMNOS/AS 

1º Bacharelato 2 
Ciencias 23 

Humanidades e Ciencias Sociais 22 

2º Bacharelato 2 
Científico-Tecnolóxico 17 

Humanidades e Ciencias Sociais 18 

 

Pavillón 
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Este curso, en 1º e 2º de Educación Secundaria Obrigatoria aplicáronse medidas de reforzo ao 

alumnado que presentaba grandes dificultades de aprendizaxe. Tamén nestes dous cursos aplicouse a 

exención de Francés ao alumnado con dificultades na área de lingua. Por último, en 2º de E.S.O. 

existiu un grupo correspondente ao Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento 

(P.M.A.R.). 

 

En canto á Educación Secundaria para Adultos (E.S.A.), este ano creouse un grupo para cada 

un dos distintos niveis, coas seguintes características: 

 

E.S.A. Número de alumnos/as Temporalización 

Modulos I (nivel I) 7 Primeiro cuadrimestre 

Modulos II (nivel I) 8 Segundo cuadrimestre 

Modulos III (nivel II) 16 Primeiro cuadrimestre 

Modulos IV (nivel II) 23 Segundo cuadrimestre 

 

Este ano tamén existiu un grupo de Ensinanzas Básicas Iniciais para adultos, con 9 

alumnos/as. 

 

Por último, referente á ensinanza de idiomas, o centro pertence a rede de centros autorizados 

no Programa Cuale, rematando o curso coa seguinte matrícula: 

 

Modalidade Cuale Número de alumnos/as 

Cuale A1-Inglés 29 

Cuale A2-Inglés 21 

Cuale B1-Inglés 24 

Cuale B2-Inglés 5 

 

 A asistencia ás modalidades B1 e B2 normalmente é moi baixa, polo que só houbo un grupo 

onde se agrupou a todo este alumnado. 
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8. HORARIO XERAL DO INSTITUTO 
 

Durante o curso 2016/2017, na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato, as 

actividades lectivas realizáronse entre os días 15 de setembro de 2016 ao 23 de xuño de 2017, ambos 

os dous inclusive. Non obstante, para o segundo curso de bacharelato as actividades lectivas 

ordinarias remataron de acordo coas datas previstas para as probas de aptitude para o acceso á 

universidade. 

 

O centro, a proposta do Claustro de profesores/as, elixiu como día non lectivo o 5 de 

decembro de 2016, non podendo elixir outro xa que o 18 de outubro de 2016 foi festivo local en 

Chantada. 

 

As clases desenvolvéronse segundo o esquema de xornada continuada de 8:45 horas a 14:15 

horas todos os días, cun total de seis períodos lectivos de 50 minutos entre os que se intercalaba un 

período de lecer de 30 minutos. Nas tardes do luns, de 16:15 horas ás 17:55 horas, houbo dúas sesións 

lectivas para E.S.O. e Bacharelato. Todas estas ensinanzas contaron con 32 períodos lectivos.  

 

O alumnado de E.S.A. tivo as súas clases en xornada de tarde, desde as 18:00 ata as 22:00 

horas, de luns a xoves, cun período de lecer de 15 minutos (de 20:15 horas ás 20:30 horas). Os 

períodos lectivos foron de 45 minutos. 

 

O programa Cuale impartiuse segundo o seguinte horario: 

 

Hora/Día Luns Martes Mércores Xoves 

16:15 h-17:00 h  
Inglés 

Cuale A1  
Inglés 

Cuale A1  

17:00 h-17:45 h  
Inglés 

Cuale A2  
Inglés 

Cuale A1 

18:00 h-18:45 h 
Inglés 

Cuale B1/B2 
Inglés 

Cuale B1/B2  
Inglés 

Cuale A2 

18:45 h-19:30 h 
Inglés 

Cuale B1/B2 
  

Inglés 
Cuale A2 

 

A Biblioteca abriuse 23 horas do horario lectivo, incluídos todos o recreos. As aulas de 

Multimedia, Informática, Audiovisuais e a de Idiomas tiveron un acceso controlado para favorecer o 

coidado do material alí existente. 
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Fóra do horario escolar, o Pavillón foi utilizado polo Concello para as Escolas Deportivas, 

actividade contemplada no artigo 24 da Orde do 1 de agosto de 1997, polo equipo de veteranos, e por 

algunha persoa ou entidade facendo a solicitude por escrito correspondente, segundo acordo do 

Consello Escolar do centro. Devandito horario móstrase a continuación: 

 

 

Instituto Lama das Quendas 
 L M Me X V S D 

16:00 
 
 

ASDEME Fs. Benx. 1 ASDEME 

 
Deporte 
Escolar 

Hockey 

Deporte 
Escolar e 
Limpeza 
por parte 

do 
Concello 

16:30 Hockey 

17:30 PATINAXE 1 Fs. Benx. 2 PATINAXE 1 Hockey 

18:30 
18:00 

Multideporte 
PATINAXE 2 Fs. Prebenx. PATINAXE 2 Pat.Art. 

19:30 LIMPEZA LIMPEZA LIMPEZA LIMPEZA Pat.Art. 

20:30 Fútbol sala 
As. Achafusa 

Hockey Adult. Patinaxe Adult. Fútbol sala 
As. Achafusa 

 

21:30 Hockey Adult. Hockey Adult. Hock.Ad. 

22:30 
 

Ftb-s Adultos Hockey Adult. Ftb-s. Adultos 
Hockey 
Adult. 

 
 

 

A secretaría, dende o 1 de setembro ao 30 de xuño, tivo horario de atención ao público das 

08:45 ás 14:15 horas. 
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9. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR E 
TRANSPORTE 
 

9.1. COMEDOR 
 

Ese curso académico rematou cunha asistencia ao comedor en torno a 25 alumnos/as da E.S.O.  

 

O alumnado foi trasladado ao I.E.S. Val do Asma de Chantada onde xantou todos os luns. 

Desde as 14:15 horas ata as 16:15 horas sempre estiveron acompañados por coidadores ou coidadoras 

contratados/as para tal fin. O seu comportamento foi correcto. O Director acompañou a este alumnado 

durante a comida para axudar a manter a orde. 

 

 

9.2. TRANSPORTE ESCOLAR 
 

As rutas do transporte escolar correron a cargo de seis empresas: Empresa Monforte S.A., 

Autocares Manolete S.L., Eleuterio López y CIA S.L., Viledobús S.L., Luis Díaz Almuíña y Manuel 

Luis Otero Sanjurjo. 

 

Nelas viaxaron 65 nenos e nenas da E.S.O. e 28 de Bacharelato, aínda que en ocasións algúns 

destes alumnos ou alumnas eran traídos ao Instituto polos seus pais ou nais. Este ano tamén o 

alumnado de Bacharelato puido viaxar, sempre que o solicitasen por escrito e a Xefatura Territorial o 

autorizara, coas seguintes condicións: 

 

� Conformidade da dirección do centro. 

� Que existan prazas vacantes no vehículo. 

� Que non comporte modificación de rutas. 

� Que non supoña creación de novas paradas. 

� Que non incremente a duración do traxecto. 
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10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
 

As actividades extraescolares e complementarias foron coordinadas pola Vicedirección do 

centro, cargo asumido por dona Ana María López Cruz 

 

O resume das actividades que se realizaron durante o curso 2016/2017 móstrase nas seguintes 

táboas agrupadas por trimestres e por departamentos: 

 

10.1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 1º TRIMESTRE  
 
 

PROGRAMA PAISAXE E SUSTENTABILIDADE 

Descrición breve da actividade Lugar ou espazo 
Data e 
horario 

previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

RECOLLIDA DE CONSUMIBLES DE 
IMPRESIÓN  

Centro   Todo o curso X  Todos  

CONMEMORACIÓN E EFEMÉRIDES ( Día 
da Paz, Día da muller, Día do Medio 

Ambiente,etc.) 
        

         
CONCURSO “AULA+SOSTÍBEL” Aulas   Todo o curso X  ESO Titorías 

CONCURSO “PROFESORADO+SOSTÍBEL” Sala profesores   Todo o curso X    

XOGOS POPULARES 
Pavillón e 
exteriores 

 

Venres 4 de 
novembro de 
11:15 a 14:15 

horas 

3 horas X  Todos 

Dinamización da 
Convivencia, 

Educación Física e 
Vicedirección 

DEPARTAMENTO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

Descrición breve da actividade Lugar ou espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

XX CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“OLLANDO OS COGOMELOS” 

 Novembro   X  Todos  

DEPARTAMENTO: DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Descrición breve da actividade Lugar ou espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

XOGOS POPULARES 
Pavillón e 
exteriores 

 

Venres 4 de 
novembro de 
11:15 a 14:15 

horas 

3 horas X  Todos 

Dinamización da 
Convivencia, 

Educación Física e 
Vicedirección 

TORNEO NADAL Pavillón  
Mércores 21 de 

decembro 
10:30 a 14:00 

4h X  

Todos 
excepto 2º 

de 
Bacharelato 

Departamento de 
Música 

TORNEO DE FÚTBOL SALA Pavillón  11:15 – 11:45  X  Todos 
Alumnado de 4º 

ESO 

DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA 

Descrición breve da actividade Lugar ou espazo 
Data e 
horario 

previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

 
CHARLA EXPOSICIÓN SOBRE AS 

DROGAS 
 

Aula  
14  de outubro  
8:45 a 10:25h  

2h X  2º PEMAR  
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DEPARTAMENTO: LINGUA FRANCESA 

Descrición breve da actividade Lugar ou espazo 
Data e 
horario 

previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

TEATRO “Le Petit Prince” 
Teatro Principal 

de Ourense  
 

Mércores 30 de 
novembro de 
09:35 a 17.00 

horas 

1 día X X 
ESO e 1º 

BAC 
VARIOS 

DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Descrición breve da actividade Lugar ou espazo 
Data e 
horario 

previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

CURTAMETRAXES DE SAMAÍN Salón de actos  
Día 2, 3, 9 e 10 
de novembro 

20 minutos X  Todos Vicedirección 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

Descrición breve da actividade Lugar ou espazo 
Data e 
horario 

previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

EXPOSICIÓN “CASTAÑAZO ROCK” 
Primeiro corredor 

do centro 
 

Primeiras 
semanas do curso 

 X  
Comunidade 

educativa 
 

OS VELLOS NON DEBEN DE 
NAMORARSE 

Salón de actos  
Martes 20 de 
decembro de 

10:30 a 20:30 h  
1h  X Todos 

Alumnado de 
música  
1º BAC 

DEPARTAMENTO DE DEBUXO 

Descrición breve da actividade Lugar ou espazo 
Data e 
horario 

previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

VISITA “EXPOSICIÓN MANUEL JORGE” 
Auditorio e casa 

da cultura de 
Chantada 

24- 28 de 
outubro 

25 outubro 3º 
ESO de 9:35 a 

11:15h 
27 de outubro 2º 

Bacharelato 
Técnicas de 

expresión gráfico 
- plástica de 

11:45 a 13:25h 
28 de outubro de 
8:45 a 10:25 h  1º 
e 2º Bacharelato : 
Debuxo técnico 

2h X  
3ºESO 

1º - 2º de 
Bacharelato 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

Descrición breve da actividade Lugar ou espazo 
Data e 
horario 

previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

IN.FORMATE Salón de actos  
Luns 14 de 

novembro de 
9:35 a 13:25 h  

4h X  
1º e 2º de 

Bacharelato 
 

E DESPOIS DO INSTITUTO…QUE? Salón de actos  
Mércores 21 de 

decembro de 
9:25h a 10:30h  

1h X  
1º e 2º de 

Bacharelato 
 

DINAMIZACIÓN DA CONVIVENCIA 

Descrición breve da actividade Lugar ou espazo 
Data e 
horario 
previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

MAGOSTO 
Pavillón, aulas e 

carballeira 
 

Venres 4 de 
novembro de 
11:15 a 14:15 

horas 

3 horas X  Todos 

Dinamización da 
Convivencia, 

Educación Física e 
Vicedirección 

CURTAMETRAXES DE VIOLENCIA DE 
XÉNERO 

Salón de Actos  

Luns 21 de 
novembro 

11:45 a 13:25h 
16:15 – 17:55 h  

2h X  
3º,4º ESO e 
1º e 2º de 

Bacharelato 

Dinamización da 
Convivencia, 

Departamento de 
orientación e 
Vicedirección 

CHARLA – COLOQUIO  
VERÓNICA BOQUETE 

Salón de Actos  
Mércores 21 de 

decembro de 
12:00 a 14:00 h 

2h X  

Todos 
excepto 

 1º e 2º da 
ESO 

Dinamización da 
Convivencia, 

Departamento de 
orientación e 
Vicedirección 

VICEDIRECCIÓN  

Descrición breve da actividade Lugar ou espazo 
Data e 
horario 
previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo 

Cursos 
Departamentos 
colaboradores 

INTRODUCIÓN AO IOGA E CONTROL 
POSTURAL 

Salón de actos  

Todos os 
mércores de 

16:30 a 18:00 
horas 

2 hora   X 

Alumnos 
Profesores 
Persoal non 

docente 

Don Ernesto Gay 
Varela 
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PROGRAMA PAISAXE E SUSTENTABILIDADE 

 

Recollida de consumibles de impresión  

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada polo Programa Paisaxe e 

Sustentabilidade en colaboración con Vicedirección e o coordinador de TIC. 

� Data, duración, lugar de celebración: trátase dunha actividade que se vai prolongar 

durante todo o curso. 

� Alumnado a quen vai dirixida: todos os membros da comunidade escolar. 

� Observacións: os membros da comunidade educativa depositan os consumibles de 

impresión nun colector situado no corredor de entrada do centro. Estes son recollidos, empaquetados 

e enviados ao Punto Limpo de Chantada. Será interesante vincular esta actividade de recollida co 

concurso “aula+sostíbel” para fomentar a reciclaxe destes elemento entre o alumnado e difundir o 

proxecto fóra das aulas. 

 

Concurso “a Aula+Sostíbel” 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada polo coordinador da 

do Programa Paisaxe e Sustentabilidade en colaboración cos titores e titoras. 

� Data, duración e lugar de celebración: primeira e segunda avaliación, dirixido ás aulas 

e espazos comúns. 

� Alumnado a quen vai dirixida: ESO. 

� Observacións: o concurso consistiu en manter a aula en boas condicións e que todos e 

todas as alumnas colaborasen e participasen nas actividades que se propuxeron durante o curso. 

 

Xogos Populares 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada polo coordinador da 

do programa Paisaxe e Sustentabilidade en colaboración cos departamentos de Educación Física, 

Dinamización da Convivencia e Vicedirección. 

� Data, duración e lugar de celebración: venres 4 de novembro de 11:45 a 14:15 horas, 

dentro da celebración do Magosto. 

� Alumnado a quen vai dirixida: ESO e Bacharelato. 
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Chantada sen violencia 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada polo coordinador da 

do Programa Paisaxe e Sustentabilidade en colaboración cos titores e titoras. 

� Data, duración e lugar de celebración: semana do 21 ao 25 de novembro, dirixido a 

aulas e espazos comúns. 

� Alumnado a quen vai dirixida: ESO. 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

Introdución ao Ioga e control postural 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

� Data, duración, lugar de celebración: todos os martes de 13:25 a 14:15horas no salón 

de actos. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de Anatomía Aplicada de 1º de BAC. 

 

Introdución ao Ioga e control postural 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. 

� Data, duración, lugar de celebración: todos os mércores de 16:30 a 18:00 horas no 

salón de actos. 

� A quen vai dirixida: alumnado, profesores e persoal non docente. 

 

XX Concurso fotográfico “Ollando os cogomelos” 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Bioloxía e Xeoloxía en 

colaboración co Departamento de Educación Plástica e Visual. 

� Data, duración, lugar de celebración: durante o mes de novembro. 

� Alumnado a quen vai dirixida: todos os membros da comunidade escolar. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Introdución ao Ioga e Control Postural 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Programa Proxecto Paisaxe e  

Sustentabilidade e don Ernesto Gay Varela. 

� Data, duración, lugar de celebración: todos os mércores de 16:30 a 18:00 horas no 

salón de actos. 

� A quen vai dirixida: alumnado, profesores e persoal non docente. 

� Observacións: a actividade foi posíbel grazas á colaboración desinteresada de don 

Ernesto Gay Varela. 

 

Xogos Populares 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada polo coordinador da 

do programa Paisaxe e Sustentabilidade en colaboración cos departamentos de Educación Física, 

Dinamización da Convivencia e Vicedirección. 

� Data, duración e lugar de celebración: venres 4 de novembro de 11:45 a 14:15 horas, 

dentro da celebración do Magosto. 

� Alumnado a quen vai dirixida: ESO e Bacharelato. 

 

Torneo Nadal 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada polo coordinador da 

do programa Paisaxe e Sustentabilidade en colaboración cos departamentos de Educación Física, 

Dinamización da Convivencia e Vicedirección. 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 21de decembro de 10:30 a 14:00 horas. 

� Alumnado a quen vai dirixida: Todo alumnado excepto 2º de Bacharelato. 

 

Visita Verónica Boquete 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada polo coordinador da 

do programa Paisaxe e Sustentabilidade en colaboración cos departamentos de Educación Física, 
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Dinamización da Convivencia e Vicedirección. 

� Data, duración e lugar de celebración: Mércores 21de decembro de 12:30 a 14:15 

horas. 

� Alumnado a quen vai dirixida: Todo alumnado excepto 1º e 2º ESO. 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA 

 

Charla exposición sobre as drogas 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Lingua Galega. 

� Data, duración e lugar de celebración: venres 14 de outubro de 8:45 – 10:25h na aula 

de referencia grupo alumnado PMAR. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 2º PMAR. 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA FRANCESA 

 

Teatro “Le Petit Prince” 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Lingua 

Francesa. 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 30 de novembro de 09:00 a 17:00 

horas, no Teatro Principal de Ourense. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de ESO e 1º de Bacharelato. 

 

DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Curtametraxes de Samaín 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Dinamización Lingüística e 

Vicedirección. 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores e xoves 2,3,9 e 10 de novembro de 

11:25 a 11:45 no salón de actos. 

� Alumnado a quen vai dirixida: todo o alumnado. 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

Exposición Castañazo Rock 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Música e 

Vicedirección. 

� Data, duración e lugar de celebración: primeiras semanas de curso. 

� Alumnado a quen vai dirixida: comunidade educativa. 

 

Os vellos non deben de namorarse 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Música e 

alumnado de 1º de Bacharelato. 

� Data, duración e lugar de celebración: martes 20 de decembro de 19:30 – 20:30 horas 

no salón de actos. 

� A quen vai dirixida: Toda comunidade educativa. 

 

DEPARTAMENTO DE DEBUXO 

 

Visita Exposición “Manuel Jorge” 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Debuxo. 

� Data, duración e lugar de celebración: 24 – 28 de outubro  no Auditorio e casa da 

Cultura de Chantada. 

� A quen vai dirixida: 3º ESO e 1º - 2º Bacharelato. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

 

IN.FORMATE 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Tecnoloxía. 

� Data, duración e lugar de celebración: luns 14 de novembro de 9:35 – 13:25 horas no 

Salón de Actos. 
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� A quen vai dirixida: 1º e 2º Bacharelato. 

 

E despois do instituto …qué? 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Tecnoloxía 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 21 de decembro de 9:35 – 10:25 horas 

no Salón de Actos 

� A quen vai dirixida: 1º e 2º Bacharelato. 

 

DINAMIZACIÓN DA CONVIVENCIA 

 

Magosto 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Vicedirección e Dinamización da 

Convivencia, Programa Proxecta Paisaxe e Sustentabilidade e Educación Física. 

� Data, duración e lugar de celebración: venres 4 de novembro entre as 11:15 e as 14:15 

horas nos espazos exteriores do centro. 

� Alumnado a quen vai dirixida: comunidade educativa. 

 

Curtametraxes  de Violencia de Xénero 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Orientación, 

Vicedirección e Dinamización da Convivencia. 

� Data, duración e lugar de celebración: luns 21 de novembro entre as 11:45 e as 13:25 

horas e entre as 16:15 e as 17:55 horas no Salón de Actos. 

� Alumnado a quen vai dirixida: 3º, 4º ESO e 1º, 2º de Bacharelato. 

 

VICEDIRECCIÓN 

 

Visita Verónica Boquete 

� Carácter da actividade: complementaria. 
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� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada polo coordinador da 

do programa Paisaxe e Sustentabilidade en colaboración cos departamentos de Educación Física, 

departamento de orientación, Dinamización da Convivencia e Vicedirección. 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 21de decembro de 12:30 a 14:15 horas. 

� Alumnado a quen vai dirixida: Todo alumnado excepto 1º e 2º ESO. 

 

Introdución ao Ioga e Control Postural 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Programa Proxecto Paisaxe e  

Sustentabilidade e don Ernesto Gay Varela. 

� Data, duración, lugar de celebración: todos os mércores de 16:30 a 18:00 horas no 

salón de actos. 

� A quen vai dirixida: alumnado, profesores e persoal non docente. 

� Observacións: a actividade foi posíbel grazas á colaboración desinteresada de don 

Ernesto Gay Varela. 
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10.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2º TRIMESTRE  
 

DEPARTAMENTO: PROGRAMA PROXECTA PAISAXE E SUSTENTABILIDADE 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

CONMEMORACIÓN DE EFEMÉRIDES ( Día 
da Paz, día da muller, día do medio ambiente,…) 

Centro 
Nas datas correspondentes en función do calendario de 

actividades programadas e do interese dos 
departamentos en colaborar 

X  Todos Todos 

CONCURSO “A AULA+ SOSTÍBEL” 
Aulas da ESO 

e BAC 
Recreos  Todo o curso X  ESO Titorías 

CARREIRA SOLIDARIA 
Pavillón e 
exteriores 

Xaneiro  3 horas X  Todos 
Proxecta Paisaxe e 
Sustentabilidade 
Educación Física 

ENTROIDO Pavillón Febreiro 24 febreiro 3 horas X  Todos 

Educacion física 
Proxecta Paisaxe e 
Sustentabilidade 

Música 

MANEQUIN CHALLENGE IES  8 marzo 1h X   

Educacion física 
Proxecta Paisaxe e 
Sustentabilidade 

Música 

DEPARTAMENTO: LINGUA INGLESA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

CLASE CULTURAL EDITORIAL 
BURLINGTON 

Salón de actos  26 xaneiro 2h X  1º - 2º ESO  

VIAXE A LONDRES Londres  1 ao 4 de marzo 4 días X X 
3º e 4º ESO 

1º Bac 
 

Celebración de SAN PATRICIO IES  17 de marzo 3h X  ESO  

TEATRO INGLÉS: Spies`R`Us 
Auditorio 
Chantada 

 28 de marzo 3h X  
ESO 

1º Bac 
 

INTERCAMBIO CO INSTITUTO  
DANÉS DE HJORRING 

Chantada  2 ao 7 de abril 6 días X X 
ESO  
Bac 

 

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

CARREIRA E ANDAINA SOLIDARIA 
Recinto 
escolar 

 31 de xaneiro 3h X  
Comunidade 
Educativa 

Proxecta Paisaxe e 
Sustentabilidade 
Educación Física 

DEPARTAMENTO:MÚSICA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si    Non 

ENCONTRO MUSICAL con MCarballo Salón de actos  19 de xaneiro 2 horas  X  

Alumnado 
de Música 
de 4º ESO 

1º Bac. 
LPM  

2º Bac 
HMD 

 

CONCERTO CON ODAIKO 
Auditorio 
Chantada 

 2 febreiro 3h X  2º e 3º ESO  

SEMANA ASTRONÓMICA IES  3 ao 7 de abril 5 días X  
Comunidade 
Educativa 

 

Conferencia Dositeo Veiga 
Salón de 

Actos 
 4 de abril 2h X  

4º ESO 
1º Bac 

 

DEPARTAMENTO:BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si    Non 

PLANTACIÓN DE ÁRBORES  PARA 
CELEBRAR O DÍA DA ÁRBORE 

Chantada Marzo 21 de marzo 2 Horas X  1ºESO  

ESTUDIO DO RIO ASMA  Febreiro / 
Marzo 

6 de abril 4 Horas X  

4º ESO 
CAAP 
2º Bac 
CTMA 

Proxecta Ríos 
 

VISITA A ARXERIZ Arxeriz 
Febreiro/ 
Marzo 

5 de abril 5 horas   1ºESO  
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DEPARTAMENTO:LINGUA CASTELÁ 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si    Non 

ANIMACIÓN A LECTURA 
Aula de 

referencia do 
grupo 

 9 de febreiro 
1 hora por 

grupo e sesión 
X  

Alumnado 
de 1º e 2º 

ESO 

Club de Lectura e 
Biblioteca 

DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

CONCURSO ODISEA Biblioteca  9 de febreiro 6h X  
1º Bac Latín 

e Grego 
 

 
CONCURSO ODISEA 

 

Lalín  15 de febreiro 5h  X 
3 alumnos 

1º Bac 
 

Biblioteca  22 de febreiro 3h  X 
3 alumnos 

1º Bac 
 

FESTIVAL TEATRO GRECOLATINO Lugo  13 de marzo 1 día X X 

3ºESO 
CuCa 

4º ESO 
Latín 

1º e 2º  Bac 
Latín e 
Grego 

 

DEPARTAMENTO:FILOSOFÍA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si    Non 

IV OLIMPIADA FILOSÓFICA DE GALICIA 
Santiago 

Compostela 
 17 de febreiro 4h  X 

1 alumnno 
4º ESO 

 

IV OLIMPIADA FILOSÓFICA DE GALICIA 
Santiago 

Compostela 
 17 de marzo 1 día X X 

1 alumnno 
4º ESO 

 

DEPARTAMENTO:XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si    Non 

PROXECCIÓN “ O MOREDO”  Salón de actos  24 de febreiro 2h X X 3º e 4º ESO 

Club de Lectura e 
Biblioteca 

Dinamización 
Lingüística 

SAÍDA CULTURAL A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Santiago 
Compostela 

 7 de abril 1 día X X 
3º - 4º ESO 

ESA 
 

DEPARTAMENTO:ORIENTACIÓN 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si    Non 

CURTAMETRAZES VIOLENCIA DE 
XÉNERO  

Salón de actos  7 de marzo 1h X  ESA 
Dinamización da 

convivencia 
Vicedirección 

STOP BULLYING Salón de actos  30 marzo 2h X  1º ESO  

DEPARTAMENTO:CONVIVENCIA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si    Non 

PROGRAMA KTORCE-18  Salón de actos  6 de marzo 2h X  2º e 3º ESO Educa Barrié 

VICEDIRECCIÓN 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si    Non 

Difusión Programa PIALE português 
Salón de 

Actos 
Marzo 20 de marzo 1h X  

1ºBac 

Profesorado 
 

 
 
 
 

PROXECTA PAISAXE E SUSTENTABILIDADE 

 

Concurso “a aula+sostíbel” 

Ver trimestre anterior. 
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Actividades de Entroido 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada pola coordinadora da 

Proxecta Paisaxe e sustentabilidade en colaboración co Departamento de Música, Dinamización da 

Convivencia e o Equipo de Dinamización Lingüística. 

� Data, duración e lugar de celebración: venres 24 de febreiro de 11:45 a 14:15 horas no 

pavillón. 

� Alumnado a quen vai dirixida: comunidade educativa. 

 

Manequin Challenge 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada pola coordinadora da 

Proxecta Paisaxe e sustentabilidade en colaboración co Departamento de Música. 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 8 de marzo de11:45 a 12:35 horas no 

IES Lama das Quendas. 

� A quen vai dirixida: comunidade educativa. 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA INGLESA 

 

Clase Cultural Editorial Burlington 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Lingua Inglesa. 

� Data, duración e lugar de celebración: xoves 26 de xaneiro de 8:45 a 10:25 horas. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 1º e 2º de ESO. 

 

Viaxe a Londres 

� Carácter da actividade: complementaria e extraordinaria 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Lingua Inglesa. 

� Data, duración e lugar de celebración: do 1 de marzo as 05:00h ao sábado 4 de marzo 

ás 00:00h., visita cultural e de aprendizaxe a cidade de Londres durante 4 días. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 3º e 4º de ESO e 1º de Bacharelato. 
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Celebración de San Patricio 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Lingua Inglesa. 

� Data, duración e lugar de celebración: venres 17 de marzo, o alumnado de 4º ESO fixo 

unha exposición de traballos sobre a festa irlandesa San Patricio de 11:45 a 12:35 para o alumnado 2º 

ESO, de 12:35 a 13:25 para o alumnado de 3º ESO e de 13:25 a 14:15 para o alumnado de 1º ESO, no 

salón de actos do centro. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 1º,2º e 3º de ESO. 

 

Teatro en Inglés: Spies´R´Us 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Lingua Inglesa. 

� Data, duración e lugar de celebración: martes 28 de marzo, o alumnado de ESO e 

Bacharelato asistiu a obra de teatro de 10:00 a 11:45 h, no Auditorio de Chantada. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de ESO e Bacharelato. 

 

Intercambio co Instituto Danés de HJORRING 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Lingua Inglesa. 

� Data, duración e lugar de celebración: domingo 2 de abril ás 16:30 ata o venres 7 de 

abril as 9:30h, o alumnado de intercambio foi recibido polas familias participantes no programa.  

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de ESO e Bacharelato. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Carreira e Andaina Solidaria 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es::  Departamento de Educación 

Física e Programa Proxecta Paisaxe e Sustentabilidade 

� Datas e lugar: martes 31 de xaneiro de 11:30 a 14:15 horas no recinto do IES. 

� Alumnado a quen vai dirixida: comunidade educativa. 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

Encontro musical con MCarballo 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Música. 

� Datas e lugar: xoves 19 de xaneiro de 12:35 a 13:25 horas para 1º e 2º de BAC e de 

13:25 a 14:15 horas para o alumnado de música de 4º ESO, no salón de actos do IES. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de música de 4º ESO e de 1ºde Bacharelato. 

 

Concerto didáctico con OIDAKO 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Música. 

� Datas e lugar: xoves 2 de febreiro o alumnado de 2º e 3º ESO acudiu o Auditorio de 

Chantada o ver este espectáculo musical no horario 11:45 a 14:15h. 

� Alumnado a quen vai dirixida: 2º e 3º ESO. 

 

Semana Astronómica 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Música. 

� Data, duración e lugar de celebración: do luns 3 de abril ao venres 7 de abril 

realizáronse diferentes actividades relacionadas ca Astronomía. 

� Alumnado a quen vai dirixida: Toda a Comunidade Educativa. 

 

Semana Astronómica: Charla de Dositeo Veiga 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Música. 

� Data, duración e lugar de celebración: martes 4 de abril de 11:45 a 13:25 o alumnado 

de 4º ESO e 1º de Bac asistiu a conferencia do astro-físico Don Dositeo Veiga no Salón de Acto do 

centro. 

� Alumnado a quen vai dirixida: 4º ESO e 1º de Bacharelato e alumnado de 3º ESO 

acolledor dos alumnos de intercambio. 
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DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

Conmemoramos o Día da Árbore 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Bioloxía, 

Vicedirección e Concello de Chantada. 

� Data, duración e lugar de celebración: martes 21 de marzo de 11:45 a 13:25 horas no 

parque próximo á Piscina Municipal de Chantada. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 1º ESO. 

 

Visita o Ecomuseo Arxeriz 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Bioloxía.  

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 5 de abril, de 9:35 a 14:15 h en Arxeriz 

(O Saviñao). 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 1º ESO. 

 

Estudio do Río Asma 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Bioloxía e 

Programa Proxecta Ríos. 

� Data, duración e lugar de celebración: xoves 6 de abril, en horario de 10:30 a 14:00 h 

no paseo do río Asma en Chantada. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 4º ESO CAAP e 2º de Bacharelato CTMA. 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ 

 

Animación á lectura 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Lingua Castelá, 

Club de Lectura e Biblioteca. 

� Data, duración e lugar de celebración:  xoves 9 de febreiro, unha hora por grupo na 

aula de referencia do grupo, concretamente 9:35 a 10:25h 2º ESO A e agrupamento de L. Cas., 10:25 
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a 11:15 2º ESO B, de 11:45 a 12:35 h 1º ESO B e agrupamento de L.Cas. e de 12:35 a 13:25 h 1º 

ESO A. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 1º e 2º ESO. 

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO 

 

Concurso ODISEA 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Latín e Grego. 

� Data, duración e lugar de celebración: xoves 9 de febreiro, de 8:45 a 14:15h o 

alumnado de Latín e Grego participaron neste concurso online dende a Biblioteca do centro. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado 1º Bacharelato de Latín e Grego. 

 

Concurso ODISEA 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Latín e Grego. 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 15 de febreiro, de 16:00 a 21: 

alumnado de Latín e Grego clasificado para semifinais participaron neste concurso online en Lalín. 

� Alumnado a quen vai dirixida:  3 alumnos de 1º Bacharelato Latín. 

 

Concurso ODISEA 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Latín e Grego. 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 22 de febreiro, de 17:00 a 20:00 h 

alumnado de Latín e Grego clasificado para a final participaron neste concurso online na biblioteca do 

centro. 

� Alumnado a quen vai dirixida:  3 alumnos de 1º Bacharelato Latín. 

 

Festival Teatro Grecolatino 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Latín e Grego. 
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� Data, duración e lugar de celebración: luns 13 de marzo, de 8:45 a 20:00 h o alumnado 

visitou o Templo de Santa Eulalia de bóveda e astro galaico - románico de Viladonga  e acudiu a 

representación de EPIDICO de Planto no Auditorio Municipal Gustavo Freire en Lugo. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 3º ESO Cultura Clásica, 4º ESO de Latín, 

1º e 2º de Bacharelato de Latín e grego. 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

Iv Olimpiada Filosófica de Galicia 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Filosofía 

� Data, duración e lugar de celebración:  

• venres 17 de febreiro de 16:00 a 20:15 en Santiago de Compostela 

• venres 17 de marzo de 9:00 a 20:15 h  en Santiago de Compostela 

� Alumnado a quen vai dirixida: un alumno de 4º ESO A 

 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Proxección “O Moredo” 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Xeografía e 

historia, Biblioteca e Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

� Data, duración e lugar de celebración: venres 24 de febreiro, de 9:35 a 11:15 o 

alumnado asistiu a proxección dunha película sobre o Entroido Ribeirao organizada polo “O Moredo” 

no Salón de Actos do IES. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 3º e 4º ESO. 

 

Saída Cultura a Santiago de Compostela 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Xeografía e 

historia. 
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� Data, duración e lugar de celebración: venres 7 de abril o alumnado viaxou a Santiago 

de Compostela para facer unha visita os museos das Peregrinación, da Catedral e da Historia Natural, 

en horario de 8:45 a 20:00h. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 3º, 4º ESO e módulo II e IV ESA. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Curtametraxes Violencia de Xénero 

� Carácter da actividade: complementaria.  

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Orientación e 

Dinamización da convivencia. 

� Data, duración e lugar de celebración: martes 7 de marzo o alumnado asistiu a 

proxección dunhas curtametraxes sobre os diferentes tipos de violencia as mulleres organizada polo 

Centro de información as Mulleres de Chantada, horario de 18:00 a 19:99 h no Salón de Actos do 

centro. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado ESA. 

 

Stop Bullying 

� Carácter da actividade: complementaria.  

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Orientación.  

� Data, duración e lugar de celebración: xoves 30 de marzo o alumnado acudiu unha 

charla organizada por un grupo de alumnos da Facultade de Dereito de Ourense en horario de 11:45 a 

13:25 no Salón de actos do centro. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado 1º ESO. 

 

DEPARTAMENTO CONVIVENCIA 

 

Programa Ktorce-18 

� Carácter da actividade: complementaria.  

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Dinamización da convivencia.  

� Data, duración e lugar de celebración: o luns 6 de marzo en horario de 11:45 a 13:25h o 

alumnado asistiu a unha charla sobre condutas infractoras máis salientables nos adolescentes como 

acoso escolar, redes sociais,etc. no Salón de Actos do centro. 
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� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 2º e 3º ESO. 

 

VICEDIRECCIÓN 

 

Difusión Programa PIALE português 

� Carácter da actividade: complementaria.  

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Susana Vázquez González  e 

Vicedirección. 

� Data, duración e lugar de celebración: o luns 20 de marzo en horario de 12:35 a 13:25h 

o alumnado e profesorado recibiu unha charla sobre a experiencia da profesora do centro Susana 

Vázquez González participante no programa PIALE : “A Vida nun instituto português” no Salón de 

Actos. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 1º de Bacharelato e profesorado. 
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10.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 3º TRIMESTRE  
 

DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

XOGOS COLABORATIVOS “ASALTO O 
CASTELO” 

Pavillón e 
exteriores do 

centro 
 

Venres 23 de xuño 
de 11:45 a 14:15 

3 horas X  ESO 
Proxecta Paisaxe e 
Sustentabilidade 

VELA E KAIAK 
Castrelo de 

Miño 
 

Venres 19 de maio 
de 08:45 a 16:30 

horas 
1 día X X 

2º,3º e 4º 
ESO 

 

DEPARTAMENTO: LINGUA GALEGA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

TEATRO “Cousas”  Castelao Os quinquilláns Chantada  
Xoves 20 de abril 
de 11:15 – 13:30 

horas 
3h X  ESO  

CONMEMORACIÓN DA REVOLUCIÓN DE 
ABRIL 

Salón de 
actos 

 
Venres 25 de 

abril de 12:35 – 
13:25 horas 

1h X  
1º 

Bacharelato 
 

Aula de 
referencia 

 

Venres 25 de 
abril de 9:35 – 
10:25 horas e 

11:45 – 12:35h  

1h con cada 
grupo 

X  1º ESO  

XII SEMANA DA POESÍA 
Salón de 

actos 
 

Lun 8 ao 12 de 
maio  

Toda a semana X X Todos Alumnado de 1º BAC 

ACTIVIDADE POÉTICO MUSICAL 
ALDAOLADO 

Salón de 
actos 

 
Xoves 11 de abril 
de 12:35 – 13:25h  

1 h X  

4º ESO e 1º 
BAC 

HMD 2º de 
Bac 

 

 

CLUB DE LECTURA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

Encontro con ELENA GALLEGO 
Salón de 
Actos 

 
Martes 18 de 

abril de 11:45 – 
12:35h 

1 h X  2º e 3º ESO 
Lengua Castellana y 

Literatura 

Encontro con MERCEDES LEOBALDE 
Salón de 
Actos 

 
Martes 2 de maio 
de 11:45 – 12:35h 

1 h X  
1º 

Bacharelato 
Lengua Castellana y 

Literatura 

VISITA CULTURAL A OURENSE 
Esgos e 
Ourense 

 
Xoves 8 de xuño 
de 08:45 a 18:30 

horas 
1 día X X 

Alumnado 
do Club de 

Lectura 
Biblioteca 

Encontro con ANTÓN RIVEIRO COELLO Biblioteca  
Mércores 14 de 

xuño de 17:30 ata 
20:00h 

2h  X 
Pais/nais do 

Club de 
lectura 

Biblioteca 

DEPARTAMENTO: DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

CORRELINGUA 2017 
 “En galego sen Cancelas” 

Monforte de 
Lemos 

 
Martes 2 de maio 
de 8:45 a 14:15 

1 mañá X  1º ESO  

PREMIO EN DEFENSA DA LINGUA” 
Salón de 
Actos 

 
Venres 12 de 

maio 
3h X  

1º, 2º e 3º 
ESO 

Lingua e literatura 
galega 

DEPARTAMENTO:LINGUA INGLESA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

VISITA CULTURAL A IRLANDA Cork (Irlanda)  
Martes 13 ao 

xoves 22 de xuño 
10 días X X 

 
ESO e 1º 

BAC 
 

 

DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

VIOLENCIA DE XÉNERO 
Salón de 
Actos 

 
Venres 21 de 

abril de 11:45 – 
13:25h  

2 h X  
4º ESO 
1º de 

Bacharelato 
Vicedirección 

OBRADOIRO QUÉROTE 
Aulas de 

referencia dos 
grupos 

 

Mércores 3 de 
maio de 110:25 a 
13:35h e de 12:35 

a 14:15h  

Dúas horas 
por grupo 

X  3º ESO 
Centro Quérote de 

Ourense 
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TIRORÍAS DE 1º ESO 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

MARIÑEIROS POR UN DÍA 
Lugo 

Praia das 
catedrais 

 
 Luns 29 de maio 
De 8:45 a 21:00h  

1 día X X 1º ESO  

DEPARTAMENTO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMAIS 
Salón de 

actos 
 

Luns 24 de abril 
de 12:35 a 13:25h  

1 horas X  
Anat 1º 

Bacharelato 
 

ESTUDIO DO RÍO ASMA Río Asma  
Martes 2 de maio 
de 9:35 a 14:00h 

1 maña X  
4º ESO 
CAAP 

Proxecta Ríos 

ROTEIRO XEOLÓXICO Chantada  
Mércores 24 de 
maio de 11:45 a 

12:35h 
1 hora X  1º BAC  

DEPARTAMENTO: LINGUA CASTELÁ 

Descrición breve da actividade 
Lugar ou 

espazo 
Data e horario 

previstos 
Data e horario 

exactos 
Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

Encontro con ELENA GALLEGO 
Salón de 
Actos 

 
Martes 18 de 

abril de 11:45 – 
12:35h 

1 h X  2º e 3º ESO 
Biblioteca e Club de 

Lectura 

Encontro con MERCEDES LEOBALDE 
Salón de 
Actos 

 
Martes 2 de maio 
de 11:45 – 12:35h 

1 h X  
1º 

Bacharelato 
Biblioteca e Club de 

Lectura 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Descrición breve da actividade Lugar ou 
espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

Teatro “La momie du Louvre” Salón de 
actos 

 
Mércores 24 de 
maio de 9:15 a 

14:00h 

1 mañá, dúas 
sesións de 50 

minutos 
X  Todos  

VICEDIRECCIÓN 

Descrición breve da actividade Lugar ou 
espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 
Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Non 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO Estremadura e 
Andalucía 

 
Venres 16 a 

xoves 22 de xuño 
6 días X X 4º ESO  

PROGRAMA PAISAXE E SUSTENTABILIDADE 

Descrición breve da actividade Lugar ou 
espazo 

Data e 
horario 

previstos 

Data e horario 
exactos 

Duración 

Horario 
lectivo Cursos 

Departamentos 
colaboradores 

Si Si 

Excursión gañadores aula+ sostíbel Illas Cies  Venres 2 de xuño 1 día  X X 2º ESO B  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Xogos colaborativos “Asalto o Castelo” 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Órgano responsable: Departamento de Educación Física. 

� Datas e lugar: venres 23 de xuño de 11:45 a 14:15 horas no pavillón e exteriores do 

centro 

� Alumnado a quen vai dirixida: participaron as alumnas e alumnos de ESO. 
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Vela e Kaiak 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar 

� Órgano responsable: Departamento de Educación Física. 

� Datas e lugar: venres 19 de maio de 09:35 a 16:30 horas en Castrelo de Miño (Ourense). 

� Alumnado a quen vai dirixida: participaron as alumnas e alumnos de 2º, 3º e 4º ESO. 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA  

 

Teatro “Cousas” de Castelao. Os Quinquilláns 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Lingua Galega. 

� Data, duración e lugar de celebración: xoves 20 de abril en horario de 11:15 a 13:30 o 

alumnado acudiu a representación dunha obra de teatro no Auditorio de Chantada. 

� Alumnado a quen vai dirixida: ESO. 

 

Historia do 25 de Abrill 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Lingua Galega. 

� Data, duración e lugar de celebración: martes 25 de abril en horario de 12:35 a 13:25 o 

alumnado asistiu a unha charla  sobre a historia do 25 de abril en Portugal impartida por Ernesto Tátá 

no Salón de Actos. En horario de 9:35 a 10:25h para 1º ESO A e de 11:45 a 12:35h para 1º ESO B na 

aula de referencia de cada grupo. 

� Alumnado a quen vai dirixida: 1º Bacharelato e 1º ESO. 

 

XII Semana da Poesía 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada polo Departamento de 

Lingua e Literatura Galega e o alumnado de 1º de Bacharelato. 

� Data, duración e lugar de celebración: do luns 8 de maio ao venres 12 de maio no salón 

de actos. 

� Alumnado a quen vai dirixida: todos os cursos. 
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Actividade Poético – Musical ALDAOLADO 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: organizada polo Departamento de 

Lingua e Literatura Galega e o alumnado de 1º de Bacharelato. 

� Data, duración e lugar de celebración: xoves 11 de abril o alumnado acudiu a unha 

actividade poético musical de ALDAOLADO en horario de 12:35 a 13:25 no Salón de Actos do 

centro. 

� Alumnado a quen vai dirixida: 4º ESO e 1º de Bacharelato e alumnado de HMD de 2º 

de Bacharelato. 

 

CLUB DE LECTURA 

 

Encontro con Elena Gallego 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Club de Lectura, Biblioteca e 

Departamento de Lengua Castellana. 

� Data, duración e lugar de celebración: martes 18 de abril en horario de 11:45 a 12:35h 

o alumnado participou nun encontro con Elena Gallego no Salón de Actos.  

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado 2º e 3º ESO. 

 

Encontro con Mercedes Leobalde 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Club de Lectura, Biblioteca e 

Departamento de Lengua Castellana. 

� Data, duración e lugar de celebración: martes 2 de maio en horario de 11:45 a 12:35h o 

alumnado participou nun encontro con Mercedes Leobalde no Salón de Actos.  

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado 1º de Bacharelato. 

 

Visita Cultural a Ourense e arredores 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Club de Lectura e Biblioteca. 

� Data, duración e lugar de celebración: xoves 8 de xuño de 08:45 a 18:30 horas en 

Ourense e arredores. 
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� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado do Club de Lectura. 

 

Encontro con Antón Riveiro Coello 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Club de Lectura, Biblioteca e 

Departamento de Lengua Castellana 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 14 de xuño en horario de 17:30h a 

20:00h os pais e nais do club de lectura participaron nun encontro con Antón Riveiro Coello na 

Biblioteca.  

� Persoas a quen vai dirixida: pais e nais do club de lectura. 

 

DEPARTAMENTO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

 

Correlingua 2017 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Dinamización 

da Lingua Galega. 

� Data, duración e lugar de celebración: martes 2 de maio de 8:45 a 14:15 horas en 

Monforte de Lemos. 

� Alumnado a quen vai dirixida: 1º ESO. 

 

Premio Defensa da lingua 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Equipo de Dinamización da 

Lingua Galega. 

� Data, duración e lugar de celebración: venres 12 de maio en horario de 11:45 a 13:25 

recibiron o premio en defensa da lingua galega os irmáns Doval no Salón de Actos. 

� Alumnado a quen vai dirixida: 1º e 2º ESO. 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA INGLESA 

 

Visita cultural a Irlanda (Cork) 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 
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� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Lingua Inglesa. 

� Data, duración e lugar de celebración: do martes 13 de xuño ao xoves 22 de xuño en 

Cork (Irlanda). 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de ESO e 1º BAC. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

Violencia de Xénero 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Orientación 

educativa e Vicedirección. 

� Data, duración e lugar de celebración: venres 21 de abril o alumnado asistiu a unha 

charla sobre violencia de xénero no Salón de Actos do centro. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 4º ESO e 1º de Bacharelato. 

 

Taller Educación Afectivo Sexual 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Orientación 

educativa en colaboración co Centro Quérote de Ourense. 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 3 de maio en horario de 10:25 a 13:35 

3º ESO A e de 12:35 a 14:15 3º ESO B na aula de referencia de cada grupo. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 3º ESO. 

 

TITORÍAS DE 1º ESO 

 

Mariñeiros por un día 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Titores 1º ESO. 

� Data, duración e lugar de celebración: luns 29 de maio de 08:45 a 21:00 horas en Lugo, 

Praia das Catedrais. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 1º ESO. 
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DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

Introdución ao Ioga e Control Postural 

Ver trimestre anterior. 

 

Terapia asistida con animais 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Bioloxía e 

Xeoloxía. 

� Data, duración e lugar de celebración: luns 24 de abril en horario de 12:35 a 13:25 no 

Salón de actos. 

� Alumnado a quen vai dirixida:1º de Bacharelato Anatomía Aplicada. 

 

Estudio Rio Asma 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Bioloxía e 

Xeoloxía. 

� Data, duración e lugar de celebración: martes 2 de maio en horario de 9:35 a 14:00 h 

no paseo do Río Asma. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 4º ESO CAAP. 

 

Roteiro Xeolóxico 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Bioloxía e 

Xeoloxía. 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 24 de maio de 11:45 a 12:35 horas 

polas rúas de Chantada 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 1º de Bacharelato de Bioloxía e Xeoloxía. 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ 

 

Encontro con Elena Gallego 

Ver Club de lectura. 
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Encontro con Mercedes Leobalde 

Ver Club de lectura. 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

Teatro “La momie du Louvre” 

� Carácter da actividade: complementaria. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Departamento de Francés. 

� Data, duración e lugar de celebración: mércores 24 de maio, en sesión de 9:15 – 11:15h 

para 1º, 2º e 3º ESO e en sesión de 12:00 – 14:00h para alumnado de 4º ESO ,1º e 2º de Bacharelato, 

no Salón de Actos do centro. 

Alumnado a quen vai dirixida: Toda a Comunidade Educativa. 

 

PROGRAMA PAISAXE E SUSTENTABILIDADE 

 

Excursión Gañadores Aula + Sostíbel 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Coordinador Proxecta Paisaxe e 

Sustentabilidade.  

� Data, duración e lugar de celebración: do venres 2 de xuño, de 8:00 - 20:30h, en Illas 

Cies. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 2º ESO B, gañado da Aula + Sostíbel. 

 

VICEDIRECCIÓN 

 

Excursión Fin de Curso 4ºESO 

� Carácter da actividade: complementaria e extraescolar. 

� Persoa/s ou órgano/s responsable/s e colaborador/es: Vicedirección. 

� Data, duración e lugar de celebración: do venres 16 ao xoves 22 de xuño con saída de 

Chantada e destino Andalucía, visitando determinadas cidades de interese cultural. 

� Alumnado a quen vai dirixida: alumnado de 4º ESO. 
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10.4. RESUME ECONÓMICO DAS ACTIVIDADES  
 

Data Actividade Lugar Cursos Nº alumnos/as 
Custe 

individual 
Achega 

alumnado 
Custe do 

transporte 
Achega do 

IES 
Custo 

actividade 
Dietas Custe total 

30/11/2016 Teatro en Francés Ourense 1º,2º,3º,4º ESO e 1º BAC 120 9,00 € 1.080,00 € 444,95 € 222,48 € 608,00 € 112,20 € 720,20 € 

09/01/2017 ao 
07/04/2017 

Piscina Chantada 4º ESO 38 43,60 € 1.656,80 € 725,00 € 380,00 € 2.036,80 € 
 

2.036,80 € 

02/02/2017 Concerto didáctico ODAIKO Chantada 2º e 3º ESO 62 3,00 € 186,00 € 0,00 € 0,00 € 186,00 € 
 

186,00 € 

15/02/2017 Concurso ODISEA Lalín 1º BAC 3 
  

60,00 € 60,00 € 
  

60,00 € 

17/02/2017 IV Olimpíada Filosófica Santiago de Compostela 4º ESO 1 
    

50,00 € 
 

50,00 € 

1/03/2017 ao 
1/03/2017 

Viaxe a Londres Londres (agencia) 3º, 4º ESO e 1º BAC 65 305,00 € 1.475,00 € 1.342,00 € 500,00 € 18.980,00 € 299,20 € 20.621,20 € 

09/05/2016 Teatro Inglés Spies`R `Us Chantada 1º,2º,3º,4º ESO e 1º BAC 166 5,00 € 5,00 € 
 

0,00 € 
  

830,00 € 

19/05/2016 Visita Arxeriz Arxeriz 1º ESO 40 2,00 € 80,00 € 143,00 € 63,00 € 143,00 € 
 

143,00 € 

26/05/2016 
Visita Cultural Santiago de 

Compostela 
Santiago de Compostela 3º - 4º ESO + ESA 72 11,00 € 792,00 € 577,50 € 288,75 € 1.080,75 € 74,80 € 1.155,55 € 

24 a 25/05/2016 Teatro "Cousas" de Castelao Chantada ESO 100 6,00 € 600,00 € 
  

600,00 € 
 

600,00 € 

27/05/2016 Correlinguas Monforte de Lemos 1º ESO 40 2,00 € 80,00 € 119,00 € 39,00 € 119,00 € 
 

119,00 € 

30/05/2016 Actividades Acuáticas Castrelo de Miño 2º, 3º,  4º ESO 49 13,00 € 637,00 € 215,00 € 125,00 € 762,00 € 37,40 € 799,40 € 

03/06/2016 Mariñeiros por un día Lugo 1º ESO 37 5,00 € 185,00 € 295,00 € 110,00 € 295,00 € 37,40 € 332,40 € 

15 ao 21/06/2016 Visita Cultural a Irlanda Irlanda ESO e BAC 28 22,50 € 630,00 € 1.125,00 € 500,00 € 1.130,00 € 374,00 € 1.504,00 € 

20 ao 22/06/2016 Excursión 4º ESO Andalucía 4º ESO 33 425,00 € 14.025,00 € 
 

500,00 € 13.525,00 € 224,40 € 13.749,40 € 

TOTAIS 21.431,80 € 5.046,45 € 2.788,23 € 39.515,55 € 1.159,40 € 42.906,95 € 
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11. PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO DO 
CENTRO 

 

Ao longo do curso non se programou ningún programa de formación do profesorado no 

centro. 
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12. ANEXO I: AVALIACIÓN DO PROXECTO LECTOR 
 

12.1. COORDINACIÓN DO PROXECTO LECTOR  
 

12.1.1. Avances ou dificultades do proxecto lector 

 

Ao ser un proxecto con moi pouca concreción na lexislación, e moita liberdade nos centros 

para programalo e poñelo en práctica, fai que dalgún xeito se podan cometer erros na planificación e 

concreción das actividades deseñadas. 

 

A avaliación realizouse cos datos de todos os departamentos do centro. 

 

12.1.2. Grao de concreción do proxecto lector nos plans anuais de lectura 

 

a) Dos distintos departamentos 

 

aloración MA= Moi Alta (máis do 80%) A= Alta (60%-80%) M= Media 40%-60 %) B=Baixa (menos do 40%) 

 

Compre destacar que se facemos unha comparativa cos datos do ano anterior vemos que se 

manteñen nos mesmos parámetros do ano anterior e mantense unha valoración global da ESO de Alta. 

 

 Valoración 
E.S.O. 

1º 2º 3º 4º Global 

1. Grao de consecución dos obxectivos iniciais A A A A A 

2. Adecuación das actividades aos obxectivos propostos A A A A A 

3. Grao de cumprimento do fomento da lectura A A A A A 

4. Grao de satisfacción na realización ou participación en actividades 

propostas no plan lector 
A A A A A 
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b) Do club de lectura 

 

Este ano continuouse co club de lectura de adultos (pais/nais) e continuouse coas seccións do 

ano anterior incrementándose o número de participantes en todos os grupos. Neste curso houbo 8 

grupos de alumnos, un de profesores e outro de adultos. A valoración foi moi positiva, destacando o 

gran número de pais/nais que se xuntaban para comentar os libros lidos. Entre as actividades ademais 

de ler e comentar libros en grupo fixéronse obradoiros de poesía, lectura de poemas, sesións de 

animación lectora, ... Compre destacar o encontro que tivo a sección de adultos co escritor Antón 

Riveiro Coello para comentar o libro lido A ferida do vento. Toda esta información está recollida con 

máis detalle na memoria final do club de lectura. 

 

c) Da biblioteca 

 

As actividades organizadas desde a biblioteca escolar, contaron cunha participación aceptable 

do alumnado e coa colaboración de moi poucos/as profesores/as, o que nos leva a reclamar máis 

colaboración por parte deste colectivo tanto no deseño como na participación nas actividades. Como 

obxectivo para o vindeiro ano propoñémonos implicar a máis profesorado e que a participación do 

alumnado sexa tamén máis numerosa. 

 

12.1.3. Análise da competencia lectora do alumnado 

 

 Número de alumnos/as 

 1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 

 A B A B A B A B 
Número total de alumnado en cada grupo: 

21 22 21 20 19 18 22 17 

1.- Lectura expresiva 74,75% 70,80% 83,79% 84,76% 94,74% 82,89% 96,50% 93,40% 

2.- Comprensión lectora 73,79% 76,35% 84,22% 86,11% 94,30% 80,90% 88,00% 92,63% 

3.- Expresión oral 71,83% 73,16% 82,82% 84,08% 91,23% 81,30% 92,19% 91,18% 

4.- Expresión escrita 69,03% 71,81% 81,09% 82,26% 91,23% 76,93% 92,42% 89,35% 

5.- Autonomía na busca de información 66,27% 71,81% 78,82% 83,40% 92,98% 82,89% 96,15% 91,06% 

6.- Actitude do alumnado ante a lectura 77,28% 77,60% 84,72% 85,74% 96,49% 88,44% 94,76% 90,81% 

7.- Progresión nas competencias básicas no ámbito lector 81,18% 83,09% 86,90% 89,70% 96,05% 92,01% 94,11% 91,40% 
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Facendo unha comparativa co ano anterior, poderiamos subliñar que os datos son 

considerablemente mellores ca os do ano anterior, baixan as porcentaxes de 1º A (7 puntos 

porcentuais) e o resto dos cursos suben ou se manteñen nos porcentaxes. Compre destacar  a suba de 

4ºA (22 puntos), 3º B (9 puntos), 3º A (4 puntos)  e 2º A e 2º B (2 puntos).  

  

12.2. O PROXECTO LECTOR NA BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

12.2.1. Estatísticas préstamos de libros 

 

� Respecto aos índices de lectura, nos movementos de fondos bibliográficos observamos 

que, dun total de 1299 empréstitos, os títulos máis solicitados foron: Don Quijote de la Mancha (25 

empréstitos),  El niño en la cima de la montaña e A ferida do vento (22 empréstitos), A mansión 

dos Pampín e Escarlatina a cociñeira defunta (20 empréstitos), El mundo de Sofía (18 empréstitos), 

Querido hijo, estás despedido e Contos por palabras (16 empréstitos). Os libros dixitais suman un 

total de 26 empréstitos. Compre destacar que os libros máis solicitados seguen a ser os de lectura 

obrigatoria e os do club de lectura.  

 

� Os lectores máis activos foron seis profesores con 105, 40, 24, 24, 20 e 20 empréstitos 

cada un , entre o alumnado temos sete como os que máis usaron o servizo de préstamo con 57, 35, 32, 

30, 24 e 22 empréstitos respectivamente repartidos polos diferentes cursos. No referente ao apartado 

de pais/nais as estatísticas amosan a tres lectores que destacan con 36, 34 e 8 empréstitos 

respectivamente, o que supón unha considerable suba con respecto ao ano anterior. 

 

 

12.2.2. Grao de cumprimento das actividades programadas e nivel de participación nelas 

 

No tocante as actividades fixéronse as seguintes:  

 

� Manter na páxina web do centro (http://www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas) os 

materiais elaborados de formación de usuarios e guías de lectura e o enlace directo ao noso catálogo 

na OPAC Meiga. 
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� Mantívose “Biblioquendas” o blog da biblioteca para fomentar a lectura, o uso da 

biblioteca e para ser unha xanela de todas as actividades do centro. Dende a súa creación en xaneiro 

de 2011 conta con máis de 45.480 páxinas vistas, o que supón un incremento de 13.480 con respecto 

ao ano pasado. (http://biblioquendas.blogspot.com). 

 

� Seguiuse co préstamo de libros dixitais, para iso fixéronse unhas normas de uso e tamén 

un listado de todos os libros dispoñibles para o préstamo. Todo este material foi colgado no blog da 

biblioteca: 

http://biblioquendas.blogspot.com.es/search/label/e-Book 

 

� Continuouse co blog de catálogo de libros dixitais. 

http://bibliodixital.blogspot.com.es 

 

� Elaborouse o Plan anual de Lectura coas achegas dos distintos Departamentos didácticos. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Plan%20de%20lectura%20anual%202

016-2017.pdf 

 

� Continuamos coas tres seccións do club de lectura: alumnado, profesorado e pais/nais.  

Este ano contamos con cerca de 160 membros xuntando todas as seccións. 

 

� Na primeira quincena do curso entregáronselle aos novos alumnos e profesores os carnés 

da biblioteca. 

 

� Difusión da guía de normas e servizos da biblioteca con información sobre como buscar 

os documentos.  

 

� Fixéronse sesións de formación de usuarios para o alumnado de 1º e 2º de E.S.O. 

consistente na proxección dun vídeo sobre a nosa biblioteca.feito polo alumnado de Investigación e 

tratamento da información. Esta actividade realizouse en horas de titoría polos membros do equipo da 

biblioteca. 

https://youtu.be/Q4NN72_wZq8 
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� Este curso continuouse co alumnado colaborador da biblioteca, para elo fíxose unha 

guía de colaboradores e uns identificadores coas fotos do alumnado voluntario. Tamén se elaborou un 

calendario anual para este alumnado. Neste curso contamos con 13 voluntarios/as para esta tarefa.  

 

� O 28 de Novembro para promocionar a biblioteca fíxose o Reto do maniquí. 

            http://biblioquendas.blogspot.com.es/2016/11/o-reto-do-maniqui.html 

 

� Na semana do Día Internacional das Bibliotecas, do 24 ao 28 de outubro, fíxose un 

mercadiño de libros de segunda man en colaboración co Club de Lectura “A Quenda do libro” 

 

� Elaboración de tres  Guías de lecturas recomendadas para o Nadal. 

http://biblioquendas.blogspot.com.es/2016/12/recomendacions-de-lectura-para-o-nadal.html  

 

� Para celebrar o ano de Manuel María, en colaboración con Televinte, fixemos a campaña 

Un ano de poesía. Esta campaña consistiu na emisión diaria dun poema gravado do autor 

mencionado anteriormente. Esta campaña rematou o 31 de decembro de 2016.  

http://biblioquendas.blogspot.com.es/search/label/Un%20ano%20de%20poes%C3%ADa 

 

� No apartado de celebracións e conmemoracións ao longo do curso fixéronse as seguintes 

exposicións: 

� Do 21 ao 25 de novembro: Semana contra a violencia de xénero. 

� Do 5 ao 9 de decembro: Semana de Eduardo Mendoza (Premio Cervantes 2016). 

� Do 12 ao 21 de decembro: Semana do Nadal. 

� Do 16 ao 20 de xaneiro: Semana de Care Santos (Premio Nadal). 

� Do 30 de xaneiro ao 3 de febreiro: Semana da Paz. 

� Do 13 ao 17 de febreiro: Semana do amor. 

� Do 20 ao 24 de febreiro: Semana do Entroido.  

� Do 6 ao 10 de marzo: Semana da Muller Escritora. 

� Do 20 ao 24 de marzo: Semana da Árbore e da Poesía. 

� Do 3 ao 7 de abril: Semana Astronómica. 

� Do 18 ao 21 de abril: Semana De Elena Gallego Abad. 

� Mes de maio: Letras Galegas (Carlos Casares). 

� Do 12 ao 16 de xuño : Semana de Antón Riveiro Coello. 
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� Durante a semana do 6 ao 10 de febreiro en colaboración co Departamento de Latín e 

Grego tivo lugar na biblioteca o concurso Odisea de cultura clásica. 

 

� O 9 de febreiro, en colaboración co departamento de Lengua castellana e co club de 

lectura, fixéronse catro sesións de animación lectora, dúas para o alumnado de 1º e outras dúas para 

o de 2º de ESO baseadas nos libros “Donde esté mi corazón” de J. Sierra i Fabra e “Pídeme la luna” 

de Care Santos respectivamente. 

 

� Concurso de cartas de amor e poesía, organizado pola biblioteca en colaboración co 

equipo de Normalización Lingüística do que se fixo a entrega de premios o día 21 de febreiro na 

biblioteca. 

 

� O día 24 de febreiro  coa presenza do seu director, David Vázquez, proxectouse o 

documental “O Moredo” A resistencia do Entroido Ribeirao, para o alumnado de 3º e 4º de ESO. 

Esta actividade fíxose en colaboración co departamento de Xeografía e Historia e co Equipo de 

dinamización. 

 

� O día 18 de abril tivemos un encontro coa escritora Elena Gallego Abad para falar co 

alumnado de 2º e 3º de ESO e tamén con alumnos de 1º de BAC. Esta actividade foi feita en 

colaboración co club de lectura A Quenda do Libro, o Seminario de Lingua Castelá e a Biblioteca. 

 

� Durante a Semana do libro habilitouse unha mesa no corredor para expoñer todos os 

materiais produto do expurgo e que o alumnado puidera levar todo o que lle interesara. 

 

� Realizaronse 7 Guías de Novidades ao longo do curso: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%201.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%20do%201%C2%BA%20Trimestre-2.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%20do%202%C2%BA%20Trimestre-1_0.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%204_0.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%20do%202%C2%BA%20Trimestre-2.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%20do%202%C2%BA%20Trimestre-4.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%20do%203%C2%BA%20Trimestre-1.pdf 
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� Para o Día mundial do libro en colaboración co club de lectura “A Quenda do libro” tivo 

lugar unha reunión conxunta de todas as seccións do club de lectura para comentar o libro “Querido 

hijo estás despedido” de Jordi Sierra i Fabra. 

 

� O día 2 de maio tivemos un encontro coa escritora Mercedes Leobalde. Esta actividade 

foi organizada conxuntamente polo club de lectura e pola biblioteca e foi dirixida ao alumnado do 

club de lectura e ao de 1º de BAC para comentar o libro Funambulistas.    

 

� O 16 de maio, na biblioteca do centro e para festexar as Letras Galegas, fíxose unha 

lectura de relatos do libro de Carlos casares Vento Ferido. Esta actividade contou coa colaboración do 

club de lectura A Quenda do libro. 

 

� Mantívose un expositor para dar visibilidade as novidades 

 

� Rematouse coa sinalización dos andeis. 

 

� Mantemento da caixa de suxestións, para facilitar a adquisición dos materiais que 

interesan ao alumnado. 

 

� Reorganización do arquivo histórico. 

 

12.2.3. Dispoñibilidade de profesorado con dedicación dun horario suficiente 

 

 

No curso 2016/2017 o horario da biblioteca do I.E.S. Lama das Quendas foi o seguinte:  
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Este horario supón que a biblioteca estivo aberta un total de 23 períodos lectivos aos usuarios, 

e sempre nos 5 períodos de recreo, que é cando o alumnado pode acceder libremente á sala. Este ano 

houbo un aumento de 2 períodos con respecto ao ano anterior. Tendo en conta que sacando as cinco 

horas de garda dos recreos quédanos 21 horas para a apertura ao público. Compre destacar que este 

ano se abriu a biblioteca catro sesión pola tarde de 19:45 a 20:30. O obxectivo de ter aberto durante 

todo o tempo que o alumnado permaneza no centro segue sendo unha das nosas aspiracións.   

 

Os membros que fixeron garda de biblioteca foron: 

 

• Coordinador: Alfonso Fernández Rodríguez. 

• P.1: Rosa María Doval Fernández. 

• P.2: Mª Carmen Pérez Hernández. 

• P.3: Dona Mª Paz Fernández Vázquez. 

• P.4: Dona Concepción Fernández Novoa. 

• P.5: Don Francisco Campos Vaz. 

 

12.2.4. Avance na utilización das novas tecnoloxías 

 

Neste apartado compre subliñar que durante o curso dispuxemos de 6 lectores de libros 

dixitais a disposición do público e séguese mantendo un blog, twitter e facebook  para dar visibilidade 

aos fondos de que dispón a biblioteca neste formato. Tamén estiveron durante todo o curso 10 

ordenadores con conexión a internet dispoñibles para os usuarios da biblioteca. 

 

HORARIO BIBLIOTECA 

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
8:45-9:35      

9:35-10:25  P.4  P.5 Coordinador 

10:25-11:15 Coordinador P.2  P.2 
Reunión do 
equipo da 
biblioteca 

11:15-11:45 P.1 Coordinador Coordinador Coordinador P.5 
11:45-12:35 P.4  P.3 Coordinador P.5 
12:35-13:25 P.5  P.2  Coordinador 
12:25-13:25      

      
16:15-17:05      

    19:45-20:30 P.1 P.1 P.1 P.1  
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Remitimos a avaliación do uso das novas tecnoloxías da información e comunicación que se 

faga na memoria do Plan TIC. 

 

12.2.5. Mellora da capacidade dos usuarios para a localización e uso dos recursos 

 

� No que afecta á formación de usuarios e educación documental proxectouse un traballo 

elaborado polo alumnado de Investigación e Tratamento da Información e deseñáronse actividades 

para practicar a busca de información nas obras de referencia. Todo isto foi levado á práctica cos 

alumnos de 1º de ESO durante o primeiro trimestre. 

 

� Para a difusión dos fondos entre toda a comunidade educativa, ademais do expositor das 

novidades, do de libros de lectura obrigada na propia sala, do blog da biblioteca e da publicación en 

internet do catálogo da biblioteca  elaboráronse as guías de novidades que se expuxeron na biblioteca, 

nos taboleiros  de anuncios e tamén se colgaron na páxina web do centro na sección da biblioteca. 

Tamén se publicou no blog e se expuxo na propia biblioteca  o catálogo de libros dixitais que se 

poñen á disposición dos usuarios e creouse un novo blog para dar visibilidade a este novo catálogo. 

 

12.2.6. Valoración do uso biblioteca 

 

� Atendendo aos criterios de avaliación expostos no noso proxecto de biblioteca escolar, 

temos que destacar que a dispoñibilidade do profesorado de garda de biblioteca aumentou con 

respecto a do ano pasado pasando de 21 períodos lectivos a 23, o que nos impediu abrir a biblioteca 

máis horas. Este curso abriuse catro horas en sesións de tarde o que facilitou o préstamo ao alumnado 

de educación de adultos pero ao mesmo tempo reduciu as horas de apertura matutinas. Segue a ser 

obxectivo do noso proxecto de biblioteca escolar poder abrila durante todo o horario escolar pola 

mañá e que se poida abrir polas tardes, fóra do horario lectivo do alumnado. Pensamos que o ideal 

sería que se creara nos centros educativos a figura dun bibliotecario con horario completo de 

dedicación á biblioteca e un equipo de biblioteca, formado por persoal docente, para dinamizar e 

organizar as actividades formativas e do proxecto lector. 
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� Para coñecer a valoración dos usuarios pasóuselles unha enquisa ao profesorado e outra ao 

alumnado sobre o uso da biblioteca. Os resultados pódense ver nos seguintes enlaces: 

https://docs.google.com/forms/d/1aWLMNWdlvDr4Q6X7HIQIVlMl1CJhznoGfAEAk4xSiN4/viewa

nalytics 

https://docs.google.com/forms/d/1M0HEsv_4Om87w9DAkuD5XNGjiU0Bxjchr64fVYzFg3Y/viewa

nalytics#start=publishanalytics 

 

En canto á enquisa do profesorado, dun total de 41 profesores contestaron 25 cos seguintes 

resultados: 

 

� O 8% recoñece utilizar a Biblioteca como uso persoal case todos os días, o 8% unha ou 

dúas veces a semana o 20 % unha ou dúas veces ao mes, o 16% unha ou dúas veces ao trimestre, o 

36% algunha vez durante o curso e o 4% nunca. 

� Na labor docente o 20% di usala unha ou dúas veces ao mes, o 72% utilízaa algunha vez 

no curso mentres que o 8% nunca.  

� Por riba dun 80% valora como moito ou bastante que é un recurso pedagóxico ao servizo 

dos procesos de ensino- aprendizaxe, que favorece a adquisición do hábito lector, que facilita a 

educación para o uso da información, que actúa como factor de compensación, que conta con fondos 

suficientes e equilibrados, que atende as necesidades dos departamentos e que mercou os fondos que 

aconsellou o departamento. 

� A maioría do profesorado valora positivamente os fondos existentes, o horario de 

apertura, as actividades que se organizan, a sinalización e colocación da sala, o profesorado encargado 

e o servizo de préstamo. 

� O 42,1 % considera que debe mellorar o horario de apertura, o 36,8% os espazos e o 

mobiliario e o 31,6 % os fondos documentais. 

� Como datos destacables son: 

• 20 % non sabe consultar o catálogo da biblioteca. 

• 20,8 % recoñece non colaborar en ningunha actividade organizada pola biblioteca 

e o 50% que casualmente. 

• 12 % recoñece non saber como están ordenados os libros. 

 

Compre subliñar que hai dous profesores que piden que se abra a biblioteca pola tarde para 

facilitar ao alumnado da ESA o acceso a biblioteca. Durante este curso estivo aberta unha sesión 
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diaria para este alumnado e o uso que se fixo desta foi moi pobre, co que nos leva a propoñer a 

reduciòn deste horario e pasalo para a mañá que si ten máis demanda e afluencia de alumnos. 

 

No referente á enquisa do alumnado os participantes foron 242 dos que se extraen as seguintes 

conclusións: 

 

� O 99,1 % do alumnado coñece a Biblioteca. 

� O 15,2 % declara que nunca vai á biblioteca e o 46,4 % di que acude algunha vez durante 

o curso 

� O 47,9 % recoñece que nunca vai á biblioteca co profesorado e o 40,8 % que acode 

algunha vez durante o curso. 

� As áreas nas que máis se usa son en Lingua e literatura castelán (45,5 %) e galega (44,2 

%), mentres que un 30 % di que ningunha.  

� Durante os recreos o 43,2 % utiliza a biblioteca para facer os deberes e o 47%  para levar 

material en préstamo. Compre destacar neste punto que o 19,9 % recoñece non usala nunca. 

� O 39,5 % recoñece que nunca e o 32,6 % que case nunca consulta libros, enciclopedias e 

outros materiais da biblioteca para facer os traballos de clase. 

� En canto ao servizo de préstamos o 58,9 % leva libros de lectura obrigada e o 29,2 % 

libros que lle gustan. Pola contra o 27 % nunca leva nada. 

� A valoración dos servizos prestados é ben ou moi ben nos seguintes puntos: Préstamos 

(97 %), horario de apertura (86,8 %), profesorado encargado (86,4 %), colocación (91,8 %), 

sinalización da sala (85,8 %), actividades programadas (87,9) e fondos existentes (83,5 %). 

� O peor valorado neste apartado do ano pasado, a accesibilidade a internet, que conseguira 

un 66 % de valoración ben e moi ben este ano consegue un 81,1 % o que se considera un ascenso 

considerable. 

� Como propostas de melloras destacan: 

• 33,8 % que se utilice co profesorado con máis frecuencia. 

• 28,6 % que haxa máis películas e música actuais. 

• 26,9 % pide máis libros do seu gusto. 

• 24,4 % declara que non hai nada que mellorar. 

 

� Valoramos moi positivamente a reunión semanal do equipo, que consideramos 

IMPRESCINDIBLE para seguir avanzando nos traballos do proxecto e coordinar os mesmos. Sen esa 
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reunión tería sido imposible acadar moitos dos obxectivos. Grazas a ela conseguimos coordinar os 

traballos de fomento da lectura e formación de usuarios e reorganizar a biblioteca realizando o 

expurgo e a catalogación dos numerosos fondos dispoñibles. 

 

� Este ano comezouse coa revisión do catálogo en Meiga, xa que, moitos libros presentan 

erros ou están mal catalogados. 

 

� Durante este curso houbo doazóns de lotes de libros por parte de particulares aos fondos 

bibliotecarios. 

 

� Este curso traballouse con dez seccións do clubs de lectura: Unha de profesorado, unha de 

pais/nais e sete de alumnado. Compre destacar a continuidade do grupo de pais/nais que 

consideramos moi importante pola axuda e exemplo que pode ser para o resto da comunidade 

educativa. 

 

� Respecto ás melloras nas infraestruturas e mobiliario estamos satisfeitos coas melloras nas 

seccións que quedaban. Rematouse coa sinalización definitiva e coa reetiquetación dos fondos 

existentes.  

 

� Respecto ao inventario dos fondos que están nos departamentos habilitouse un rexistro 

dende o XADE para facilitar a tarefa aos xefes de departamento. 

 

� En canto ao funcionamento e utilidade do programa Meiga, a avaliación é positiva para a 

catalogación e o servizo de préstamo, pero deben ser melloradas as opcións do programa que 

permiten a obtención de estatísticas de libros e usuarios e a posibilidade de traballar importando 

rexistros dende a Biblioteca Nacional que é a máis completa para os materiais que nós temos e que 

nos facilita moito o traballo de rexistro e catalogación tamén sería interesante a modificación do 

programa no referente ás baixas de libros, xa que seguen aparecendo no catálogo de libros e ocasiona 

moitas confusións.. 

 

� Respecto a dispoñibilidade dos documentos e o servizo de préstamo, non houbo 

dificultades salientables, compre destacar que este ano se mantiveron os préstamos realizados nuns 

niveis semellantes ao ano anterior. 
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� Respecto ao nivel de formación dos usuarios temos que destacar a colaboración dos 

profesores que usaron a biblioteca como aula traballando na localización e uso de documentos e 

recursos informáticos. Tamén temos que seguir procurando conseguir máis colaboración por parte do 

profesorado nas actividades programadas pola biblioteca, xa que esta é moi escasa e sen a súa 

participación é imposible conseguir uns resultados óptimos. 

 

� No tocante ao programa de actividades de animación á lectura, tivemos ampla 

participación nas que se realizaron. As estatísticas amosan un número de empréstitos que indica un 

nivel do hábito lector aceptable. 

 

� A utilización na biblioteca das novas tecnoloxías da información foi constante ao longo do 

curso, o que permitiu mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

� Séguese a utilizar a biblioteca como sala de proxeccións despois da colocación da pantalla 

e do proxector. 

 

� A valoración xeral do funcionamento do noso proxecto de biblioteca escolar por parte da 

comunidade educativa é moi positiva, e consideramos necesario continuar no PLAMBE para seguir 

acadando os obxectivos propostos. 
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13. ANEXO II: MEMORIA CLUB DE LECTURA “A QUENDA DO 
LIBRO” – CURSO 2016/2017 

 
 

13.1. DATOS DO CENTRO E NOME DO CLUB DE LECTURA  
 

Foi este o sexto ano de funcionamento do Club de Lectura “A Quenda do Libro” que pertence 

ao I.E.S Lama das Quendas de Chantada ( Lugo). Estamos satisfeitos polo alto grado de consecución 

dos obxectivos propostos e  porque nos parece ter consolidada esta actividade de fomento da lectura, 

potenciación da competencia  lectora e dixital e fomento do uso e dinamización da Biblioteca do 

centro na que, de novo, aumentou o servizo de empréstitos aos diferentes sectores da comunidade 

escolar durante este curso 2016/2017. 

 

13.2. NÚMERO DE GRUPOS E PERSOAS PARTICIPANTES 
 

Cando se ofertou a actividade, ás primeiras reunións asistiron un total de 168 persoas (adultos 

e rapazada). Algunhas delas , posteriormente, asistiron a algunha reunión, pero non a outras, mentres 

que, pola contra, houbo incorporacións de alumnos/as e adultos/as que decidiron participar nas 

actividades programadas dende o club con posterioridade ao inicio do ano académico. Como 

consecuencia do sinalado, temos computada unha asistencia regular de 132 persoas en total. 

 

As reunións, coordinadas polas persoas colaboradoras na mediación lectora, celebráronse cada 

martes durante os recreos cos grupos do alumnado. Tiñan lugar dúas simultáneas na Aula Multimedia 

do centro e noutra aula próxima porque reservamos o uso da Biblioteca para o alumnado que non ten 

reunión do club de lectura e, regularmente, acode á Biblioteca durante o período de lecer. A existencia 

dunha grande maioría de alumnado transportado que, ademais, non come no centro nunca, non 

permite celebrar as reunións a outras horas. 
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As xuntanzas de pais e nais celebráronse pola tarde na Biblioteca do IES Lama das Quendas. 

Mentres que a do profesorado tamén se celebrou nos recreos dos venres. 

 

O número de grupos e as persoas que habitualmente participaron , de xeito regular , en cada un 

queda reflectido no seguinte cadro: 

 

Grupos do Club 
na E.S.O. 

1º A 

E.S.O. 

1ºB 

E.S.O. 

2º A 

E.S.O. 

2º B 

E.S.O e 

P.M.A.. 

3º A 

E.S.O. 

3º B 

E.S.O. 

4º A e B 

E.S.O. 

Persoas asistentes 
con regularidade 

18 20 6 5 19 5 16 

 

Grupos do Club 
1º e 2º  

de Bac.   

Profesorado/

persoal non 

docente 

Pais/nais/ 

amigos 

Persoas asistentes 
 

10 18 22 

 

13.3. CALENDARIO DE REUNIÓNS E HORARIO REAL DAS MESMAS  
 

As reunións realizadas polos diferentes grupos foron as que seguen (día-mes), podendo ser 

consultadas ademais no calendario do blog de “A Quenda do Libro”: 

 

Grupos 
do Club 

1º A 

E.S.O. 

1ºB 

E.S.O. 

2º A 

E.S.O. 

2º B e 

C(PMA

R) 

E.S.O. 

3º A 

E.S.O. 

3º B 

E.S.O. 

 

4º A e B 

E.S.O. 

R
eu

ni
ón

s 
re

al
iz

ad
as

  
no

 c
ur

so
 2

01
6/

20
17

 

27 set. 

11 out. 

15 nov. 

20 dec. 

31 xan. 

13 febr. 

7 marz 

4 abr. 

30 mai 

27 set. 

11 out. 

15 nov. 

20 dec. 

31 xan. 

13 febr 

7 marz 

4 abr. 

30 mai 

27 set. 

18 out. 

22 nov. 

13 dec  

7 febr. 

13 febr 

28 mar 

25 abr. 

 

27 set. 

18 out. 

22 nov. 

13 dec  

7 febr. 

13 febr 

28 mar 

25 abr. 

 

29 set. 

25 out. 

29 nov. 

24 xan 

14 febr 

21 mar 

9 mai 

 

29 set. 

25 out. 

29 nov. 

24 xan 

14 febr 

21 mar 

9 mai 

29 set. 

8 nov. 

17 xan. 

21 febr. 

14 mar. 

16 mai 

 

H
or

ar
io

 d
e 

re
un

ió
ns

 

11:15 h -11:45 h 



MEMORIA CENTRO ANUAL - CURSO 2016/2017 

I.E.S. LAMA DAS QUENDAS DE CHANTADA (LUGO) 

80

 

Grupos do Club 
1º e 2º  

de Bac. 

Profesorado/ 

persoal non docente 

Pais/nais/ 

amigos 

R
eu

ni
ón

s 
re

al
iz

ad
as

  
no

 c
ur

so
 2

01
6-

20
17

 

 

4 out. 

10 xan. 

18 abr.l 

23 maio 

 

3 outubro 

16 dec. 

17 marz. 

2 xuño 

 

3 out. 

14 decemb. 

8 marzo 

 

H
or

ar
io

 
de

 
re

un
ió

ns
 

11:15-11:45  11:15-11:45 17:30- 19:00 

 

Reunións conxuntas 
2º A e B 

3º A e B 

Reunión dos 10 

grupos do club ( 

rapazada e adultos) 

1º e 2º de 

bacharelato 

 

Reunión dos grupos 

de 

adultos(profesorado 

e pais/nais / 

amig@s) 

R
eu

ni
ón

s 
re

al
iz

ad
as

 
no

 c
ur

so
 2

01
6-

20
17

 

 

18-05 

Encontro con 

autora 

 

24-04 (Día do 

Libro) 

6- 06 

(Festa final) 

 

2-05 

Encontro con 

autora 

 

14-06 

Encontro con 

autor 

H
or

ar
io

 
de

 
re

un
ió

ns
 

11:45-13:00 

 

11:15-11:45 

 

11:45-13:00 

 

17:30-20:00 

 

A maiores das reunións detalladas, o alumnado de diferentes cursos colaborou coas 

mediadoras noutros recreos da semana para organizar o taboleiro do Club de Lectura co gallo das 

múltiples celebracións e conmemoracións, para atender o Mercadiño de Libros na semana da 

Biblioteca, no mannequing challenge que gravamos  e outras actividades realizadas ao longo do 

curso.  

 

 



MEMORIA CENTRO ANUAL - CURSO 2016/2017 

I.E.S. LAMA DAS QUENDAS DE CHANTADA (LUGO) 

81

13.4. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 

Dende o mes de outubro que comezamos ata xuño que rematamos realizamos unha morea de 

actividades encamiñadas a espertar a curiosidade do alumnado  e contribuíron a un mellor 

entendemento do lido e a integrar a lectura na súa vida cotiá. Moitas actividades foron  creativas e 

escritas porque  cremos que ler e escribir están intima e fortemente unidas.De todas elas demos conta 

nas nosas redes sociais que reflectimos no punto 1.7 desta memoria. 

 

Realizamos as seguintes actividades que programaramos no noso proxecto inicial: 

 

� Lectura de obras literarias de diferentes xéneros.No primeiro trimestre lemos banda 

deseñada; no segundo, narrativa; e no terceiro, poesía. Nos grupos de adultos lemos sempre novela. 

� Cada semana difundimos as convocatorias e o resumo das actividades realizadas e a no 

noso blog, no facebook, no twitter e en aparicións na tele local. 

� Elaboramos  materiais que se expuxeron no taboleiro do club ,e organizamos actividades 

para celebrar o Día da Paz, o día do Libro,o Día da Poesía, o Día das Letras galegas…  

� Realizamos audición de fragmentos narrativos e poemas musicados por cantautores ou na 

voz dos propios autores. 

� Tivemos encontros con autores: Mercedes Leobalde, Elena Gallego, Antón Riveiro Coello 

e sesións de animación baseadas en lecturas realizadas a cargo de Benjamín Lacombe. 

� Organizamos o Mercado de Libros, na semana das Bibliotecas o que favoreceu  que o 

alumnado e o profesorado se intercambiase libros. 

� Ampliamos de modo significativo os fondos da biblioteca e fomentamos o servizo de 

préstamo que aumentou considerablemente de cara o verán. 

� Promocionamos a creación literaria orixinal con talleres de poesía e narrativa en todos os 

grupos do club. 

� Continuamos liberando libros  que logo desaparecían da Zona oficial de liberación e aos 

que lle seguimos a pista e ademais, membros do noso club, foron cazar outros  en Coruña e Vigo. 

� Colaboramos coa biblioteca pública da vila e coa do IES de Monterroso que nos 

proporcionou libros de lectura en réxime de préstamo no segundo trimestre.  

� Un ano máis celebrouse, con motivo do Día do Libro, unha  reunión intergrupal, mixta, 

aberta a calquera persoa que desexe intercambiar opinións e comentarios sobre Mentira de Care 
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Santos.A actividade sempre é moi gratificante. 

� Celebramos, no primeiro trimestre, en colaboración con Televinte e co IES Val do Asma, 

o ano de Manuel María, emitindo poemas lidos polo noso  alumnado, pais, profesorado…  

� Asistencia á Casa da Xuventude para un encontro literario musical no que lemos poemas , 

escoitamos música e tivemos un encontro co escritor e xornalista Manuel Veiga. 

� Colaboramos noutras actividades programadas no centro tanto pola biblioteca coma polos 

diferentes departamentos ou o equipo de dinamización lingüística. 

 

O resumo destas actividades  e a data de realización, xunto cos materiais empregados e 

elaborados poden atoparse no noso blog e en facebook. 

 

 Gústanos que se lles poña cara @s nos@s lector@s , por iso a continuación pódense ver 

algunhas fotografías dos diferentes grupos en distintas  actividades: 

 

1º A de ESO 
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1º B de ESO 

 

 

 

 

2º A de ESO 
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2º B de ESO e P.M.A.R. 

 

 

 

 

3º A de ESO 
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3º B de ESO  

 

 

 

 

 

4º A e B  de ESO 
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1º e 2º  de BACHARELATO 

 

 

 

 

PAIS/NAIS/AMIG@S 
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PROFESORADO 

 

 

 

 

 

DETALLE DALGUNHAS ACTIVIDADES: 

 

� Mercadiño de libros. Compartir libros cos compañeiros/as, mediante o intercambio e 

empréstito de libros. Calquera persoa da comunidade escolar podía entregar libros para a venda ou 

para préstamo. E calquera podía mercalos ou levalos emprestados. Houbo unha boa implicación na 

actividade que se desenvolveu coa colaboración do alumnado colaborador da Biblioteca e co 

profesorado do equipo da mesma. 
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� Celebración do día da Paz e a non violencia coa creación de murais nos que escribiran 

frases alusivas á Paz.  
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� Celebración do Día do Libro coa  actividade  conxunta de todos os grupos do Club de 

Lectura durante o recreo do 24 de abril de 2017. 

 

 

 

� Celebración do Día das Letras Galegas coa lectura de relatos de Carlos Casares na 

biblioteca do IES por parte do alumnado de 4º de E.S.O. ante a presenza de compañeiros do centro. 
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� Catro sesións de animación lectora cos alumnos/as de 1º A e B e 2º A e B de ESO: 
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� Participación na actividade da Casa da Xuventude para conmemorar o ano 2016 como o 

ano de Manuel María. 

 

 

 

 

� Encontro do alumnado de 2º e 3º de ESO coa escritora Elena Gallego Abad. 
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� Encontro do alumnado de 1º e 2º de Bacharelato coa escritora Mercedes Leobalde. 

 

 

 

� Encontro de pais e nais co escritor Antón Riveiro Coello. 
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� Viaxe cultural por Ourense ( alumnado dende 1º de E.S.O. a 1º de Bacharelato). 

 

 

 

 

� Festa fin de curso coa participación de todo o alumnado do club de Lectura. 
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13.5. TITULOS LIDOS NO NOSO CLUB  NO CURSO 2016-2017  
 

Ao longo deste ano académico  realizamos cos diferentes grupos  as lecturas que referimos 

a continuación  , expresando se se trata dun libro en  versión galega (G) ou castelán ( C). 

 

 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

1º A de E.S.O. A mansión dos Pampín, de 
Miguelanxo Prado ( G ) 

Donde esté mi corazón de 
Jordi Sierra i Fabra (C) 
Bala Perdida de Manuel 
Rivas ( G) 

O meu gato é un poeta de 
Fran Alonso (G) 

1º B de E.S.O. 

 
A mansión dos Pampín, de 
Miguelanxo Prado ( G ) 
 

Donde esté mi corazón de 
Jordi Sierra i Fabra (C) 
 
Escarlatina a cociñeira 
defunta de Ledicia Costas.(G) 

O meu gato é un poeta de 
Fran Alonso (G) 

 

 

2º A de E.S.O. Engurras, de Paco Roca ( G ) 

Pídeme la luna  de Care 
santos (C ) 
Dragal I: A herdanza do 
dragón de Elena Gallego 
Abad(G) 
A Pomba e o Degolado de 
Fina Casalderrey ( G) Penúltimas tendencias de 

Carlos Negro (G) 

2º B de E.S.O. Engurras, de Paco Roca ( G ) 

Pídeme la luna  de Care 
santos (C ) 

Dragal I: A herdanza do 
dragón de Elena Gallego 
Abad(G) 
Kafka e a boneca viaxeira de 
Jordi Sierra i Fabra ( G) 

 

 

3ºA de E.S.O. De Profundis, de Miguelanxo 
Prado  ( G ) 

Dragal II: A metamorfose do 
dragón de Elena Gallego 
Abad (G) 
Cartas de inverno de Agustín 
Fernández Paz (G) 

Efectos secundarios de Raúl 
Vacas ( C) 

3ºB de E.S.O. e 
P.M.A.R. 

De Profundis, de Miguelanxo 
Prado  ( G ) 

 
Dragal II: A metamorfose do 
dragón de Elena Gallego 
Abad (G) 
 
A voz do lago de Antón 
Riveiro Coello ( G) 
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4ºA e B  de 
E.S.O. 

Emigrantes  de Shau Tan (G) 
Mentira, de Care Santos ( G ) 
 

 
Masculino singular de Carlos 
Negro 
 
 

 

1º e 2º de 
Bacharelato 

Trazo de xiz de Miguelanxo 
Prado  ( G)   

Funambulistas de Mercedes 
Leobalde (G) 

 
O cuarto das abellas de Antía 
Otero (G) 
 

 

Pais e nais 

 
El cuento número trece  de 

Diane Setterfield 
 

El niño en la cima de la 
montaña  de John Boyne.( C) 

 

A ferida do vento de Antón 
Riveiro Coello ( G) 

 

Profesorado 

 
El niño en la cima de la 

montaña  de John Boyne.( C) 
 
 

A conxura dos necios de John 
Kennedy Toole. ( G) 

 
O sol do verán de Carlos 

Casares.(G) 

 

Reunión 
conxunta de 
todos os grupos 
do club 

Querido hijo : estás despedido de Jordi Sierra i Fabra ( C) 

 

 

13.6. MATERIAIS ELABORADOS  
 

Elaboráronse materias referentes a cada lectura para traballar nas reunións nas que se facían 

comentarios pero non se imprimiron en papel senón que están  nos cadernos das mediadoras. 

 

Realizáronse avisos, carteis, murais…, e  outros materiais relacionados coas lecturas  ( xogos 

de memoria ,tren en liña …)  dos que se dá  conta nas entradas do blog do Club onde  se poden 

atopar.  
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13.7. BLOG DE “ A QUENDA DO LIBRO”  
 

Toda a actividade se fixo visible de xeito dixital a través do blog do Club de lectura no que  

están todas as reunións, actividades, lecturas, enlaces para vídeos, ..., como podedes comprobar en 

http://aquendadolibro.blogspot.com.es/, e noutras redes sociais como 

https://www.facebook.com/AQuendaDoLibro/ ou twitter.com/AQuendadoLibro. 

 

 

13.8. COLABORACIÓN CON OUTROS CLUBS E INSTITUCIÓNS 
CULTURAIS  

 

Neste curso que rematamos existiron contactos coa biblioteca do I.E.S. de Monterroso  ao que 

se acudiu para solicitar algún exemplar para os cursos de 1º e 2º de ESO que eran moi numerosos, e 

tamén colaboramos coa Casa da Xuventude da Vila no acto poético –musical no que se leron poemas 

de Manuel María. 

 

Ademais, a Biblioteca Municipal do concello de Chantada sempre colabora tendo á 

disposición da comunidade educativa os títulos que se len no Centro. 

 

Houbo contactos e intercambio de experiencias con profesorado que, no seu día foi 

responsable dos clubs de lectura dalgún centro de ensino para intercambiar ideas e recoller 

experiencias. 

 

 

13.9. XUSTIFICACIÓN DE GASTOS  
 

Do presuposto total asignado para o Club de Lectura (1.140 euros), destinouse á compra de 

libros (como pode verse no anexo II) o 89,65 %, coa finalidade de ampliar os fondos da biblioteca. O 

obxectivo foi empregar obras das que había suficientes exemplares no centro e, en caso de 

necesidade, mercar algún exemplar, pero fundamentalmente mercáronse obras coas que non 
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contabamos  no centro para seguir aumentando os exemplares de moi distintas obras, favorecendo a 

diversidade e a variedade de temáticas e de xéneros. 

 

O 10,35 % da partida do Club de Lectura empregouse na axuda para o pagamento da viaxe 

cultural que se realizou  a  Ourense e arredores con dous obxectivos primordiais, que foron por unha 

banda promocionar a actividade do Club de Lectura entre os rapaces para cursos vindeiros (e 

recompensar aos participantes máis fieis deste ano) e, en segundo lugar, coñecer  parte do noso 

pasado para cimentar ben o futuro nun clima de convivencia  e aprendizaxe. 

 

Cómpre sinalar o traballo desinteresado dos colaboradores, o emprego de materiais (cartolinas, 

copias, lápices, folios) e medios como a fotocopiadora postos á nosa disposición polo centro. 

 

En anos sucesivos, preténdese seguir promovendo o interese pola lectura neste centro de 

ensino en todos os sectores da comunidade escolar buscando actividades interesantes que nos leven a 

gozar máis, se cabe, coa lectura compartida.   
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14. ANEXO III: AVALIACIÓN DO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS 
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 
(T.I.C.)  

 

O obxectivo da avaliación do plan é coñecer a eficacia, o grao de aplicación, a participación da 

comunidade educativa, as expectativas innovadoras xeradas, os resultados reais dos logros conseguidos 

e as dificultades detectadas ou superadas co desenvolvemento do plan T.I.C. Para iso, entre outras fontes 

de información, solicitouse a opinión do profesorado do centro mediante unha enquisa, na que 

participaron 27 dos 41 profesores/as. Analízanse a continuación os seguintes indicadores de avaliación: 

 

1.- Recursos económicos para a aplicación do plan T.I.C. 

 

Aínda que sempre se podería mellorar, considerase que os recursos económicos foron suficientes 

para a aplicación do plan T.I.C no curso 2016/2017. 

 

 

2.- Apoio do Claustro de profesores/as e do Consello Escolar. 

 

O plan conta co apoios do Claustro de profesores/as e do Consello Escolar. 

 

 

3.- A xestión do centro está informatizada. 

 

Mediante o programa XADE lévanse a cabo as xestións correspondentes ao alumnado, e 

mediante correo electrónico, comunícase toda a información do centro ao profesorado, ademais de 

contar cunha páxina web do centro actualizada. 
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4.- Os recursos T.I.C. do centro son suficientes. 

 

 

 

Un 85% do profesorado opina que os recursos T.I.C. son suficientes fronte a un 14,81% que 

considera que non son suficientes. Con respecto ao ano pasado, houbo descenso dun 5%, no 

porcentaxe de persoas que creen que os recursos TIC son suficientes. 

 

 

5.- O mantemento dos recursos T.I.C. foi axeitado. 

 

 
 

Un 85% do profesorado opina que o mantemento foi axeitado, o que supón un descenso de un 

11% con respecto ao ano anterior. Indicar que desde o Nadal a persoa dinamizadora das TIC no centro 

estivo de baixa, polo moitas funcións de mantemento que realizaba esta persoa puidéronse ver 

afectadas, aínda que a coordinadora ABALAR e a dirección do centro intentaron na medida do que 

lles foi posible, colaborar neste mantemento.  
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6-. Incrementáronse os recursos T.I.C. durante o curso escolar. 

 

No presente curso renováronse todos os ordenadores da aula multimedia, coa instalación de 16 

novos equipos. Por outro lado, instalouse un novo encerado dixital interactivo na aula de desdobre 3, e 

renováronse os equipos informáticos nalgúns departamentos. 

 

 

7.- A información da páxina web do centro actualizouse periodicamente. 

 

O responsable das T.I.C. no centro, aínda de estar de baixa por enfermidade, actualizou 

periodicamente a páxina web en colaboración coa dirección do centro. 

 

 

8.- Existiron dúas persoas responsable da coordinación do plan, un coordinador TIC e un 

coordinador Abalar, con unha dedicación horaria de 3 horas cada un. 

 

 

9.- O profesorado incrementou o uso das T.I.C. na súa docencia con respecto o ano 

anterior. 

 

 

 

Segundo os resultados da enquisa realizada case un 60% usou as T.I.C. na súa función como 

docente, na mesma medida que o curso anterior, e só un 30% declara que aumentou o seu uso. As 

razóns poden ser varias, pero unha delas e que xa existe un uso moi alto das TIC por parte do 

profesorado (nos anos anteriores non deixaba de incrementarse).  
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10.- Existiu horario para a formación do profesorado. 

 

Neste curso non se constituíu ningún grupo de traballo de formación sobre novas tecnoloxías 

no Centro. As dúbidas que xorden na utilización de ferramentas TIC por parte do profesorado as 

resolve o coordinador TIC, o coordinador Abalar ou a dirección do centro. 

 

 

11.- Todo o alumnado do centro participa do plan sen discriminación de nivel educativo. 

 

 

12.- A comunidade educativa fai uso da páxina web do centro. Nela atópase toda a 

información relativa ao funcionamento do centro, programacións, horario de titorías, actividades 

complementarias e extraescolares, boletíns do centro, datas de avaliación e de reunións, etc. 

 

 

13.- O plan está aberto a toda a comunidade educativa. 

 

 

15.- A percepción xeral é que o desenrolo do plan mellora a calidade educativa do centro 

 

 

 

Segundo a enquisa realizada, o 100% do profesorado que participou na enquisa pensa que o plan 

TIC mellora a calidade do ensino no centro. 
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OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS POR PARTE DO PROFESORADO 

 

 Hai varias suxestións e observacións feitas por membros do Claustro de Profesorado que 

debemos destacar nesta memoria, como son as seguintes: 

 

� Desde que a coordinadora TIC faltou do centro pola baixa por enfermidade, o profesorado 

que ten baixo nivel de coñecemento das TIC tivo dificultades para o seu uso. 

� Informar ao alumnado que o ordenador da aula ordinaria, salvo excepcións, é de uso 

exclusivo do profesorado. 

� Poñer un contrasinal nos ordenadores das aulas ordinarias para limitar o acceso do 

alumnado. 

� Elaborar unha folla de mantemento dos proxectores das aulas non ABALAR, que recolla, 

por exemplo, a limpeza de filtros. 

� Hai moi poucas horas dispoñibles nas aulas con ordenadores (informática e multimedia). 
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15. ANEXO IV: MEMORIA DO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

15.1. GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DO PLAN DE 
CONVIVENCIA  

 

 O Plan de Convivencia do I.E.S. Lama das Quendas, aprobado no curso 2008/2009 e 

modificado por primeira vez en maio do 2010, despois, en xuño de 2014, e ,finalmente, en xuño de 

2016, continuou desenvolvéndose neste ano académico, e os obxectivos cumpríronse. Sen embargo, 

non debemos esquecer que os obxectivos son permanentes e constantes polo que cada ano deberemos 

traballar na súa procura para unha mellora da convivencia no noso centro. 

 

 Un ano máis realizáronse actividades co propósito de informar e formar ao alumnado e que 

foron programadas dende o Departamento de Orientación do centro ( por exemplo, Caso Acoso), 

dende a Dinamización de Convivencia (Programa Ktorce-18) ou dende a Dirección do centro ( Garda 

Civil co tema de violencia de xénero). 

 

Polo que se refire aos conflitos que xurdiron déronse entre iguais (alumnado-alumnado) e 

entre desiguais (profesorado-alumnado), e adoitan ser problemas de escasa importancia entre os 

alumnos/as e/ou de comportamentos disruptivos na aula ou non seguir as indicacións do profesorado. 

 

No seguinte cadro amósanse o número de envíos á aula de convivencia por trimestre durante o 

curso 2016/2017, no que houbo un incremento con relación ao curso anterior pero seguen sendo 

menor o número de envíos con relación a anos anteriores (31 envíos fronte aos 17 envíos do curso 

anterior e os 62 do curso 2013/2014 ou os 48 do 2014/2015) 

 

CURSOS 1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación TOTAL 

1º E.S.O. A 7 4 4 15 

1º E.S.O. B 3 3  6 

2º E.S.O. A 1 1  2 

2º E.S.O. B  3  3 

2º P.M.A.R. 1 1  2 
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3º E.S.O. A     

3º E.S.O. B     

4º E.S.O. A  1  1 

4º E.S.O. B     

1º Bacharelato A 1  1 2 

1º Bacharelato B     

2º Bacharelato A     

2º Bacharelato B     

Total  13 13 5 31 
 

O profesorado (identificado cunha letra) que realizou os envíos dos diferentes cursos (8 

mulleres e 7 homes) amósase na seguinte táboa na que se sinalan en negro,os envíos da 1ª avaliación; 

en vermello, os da 2ª e en verde, os da 3ª: 

 

 Profesorado  

Cursos a b c d e f g h i k l m n o p 

1º E.S.O. A  3 
3 

2 
   

1 

1 
  

2 

1 

1 1  1  

1º E.S.O. B 1   1 1  2         

2º E.S.O. A        1        

2º E.S.O. B   1     1 1    1   

2º P.M.A.R. 1      1         

3º E.S.O. A                

3º E.S.O. B                

4º E.S.O. A          1      

4º E.S.O. B                

1º Bacharelato A      1         1 

1º Bacharelato B                

2º Bacharelato A                

2º Bacharelato B                

TOTAL  2 3 6 1 1 1 5 2 1 4 1 1 1 1 1 
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Da análise das táboas anteriores concluímos que os cursos máis conflitivos foron 1º A e 1º B 

con 20 envíos (13 de A e 6 de B) dos 31 de todo o curso  que afectaron a 7 grupos da ESO e Bac. 

entre un total de 13 grupos nos que se distribúe o alumnado. 

 

Só foron enviados á AC (Aula de Convivencia) 20 persoas (17 rapaces e 3 rapazas). Un rapaz 

foi enviado en 7 ocasións; outro, en 3 ocasións,e aínda outros tres alumnos foron enviados en dúas 

ocasións cada un. Os 31 envíos reflíctense na seguinte táboa: 

 

CURSOS Envíos PROFESORES QUE ENVÍAN 

1º E.S.O. A 

1 alumno Enviado 7 veces por catro  profesores 
distintos.( Dous fixeron dous envíos) 

1 alumno 
Enviado 3 veces por tres profesores 
distintos. 

1 alumno 
Enviado 2 veces por dúas profesoras 
distintas. 

1 alumno Enviado por unha profesora. 

1 alumno Enviado por unha profesora. 

1 alumna Enviado por unha profesora. 

1º E.S.O. B 

1 alumno Enviado por unha profesoras. 

1 alumno Enviado por unha profesora. 

1 alumno Enviado por un profesor. 

1 alumna Enviada por unha profesora. 

1 alumno Enviado por unha profesora. 

1 alumno Enviado por unha profesora. 

2º E.S.O. A 1 alumno Enviado por unha profesora. 

2º E.S.O. B 

1 alumno 
Enviados por dous  profesores 
distintos. 

1 alumno Enviado por unha profesora. 

1 alumno Enviado por un profesor. 

2º  P.M.A.R. 1 alumno 
Enviado por dúas profesoras 
diferentes. 

4º E.S.O. A 1 alumno Enviado por unha profesora. 

1º Bacharelato A 
1 alumno 
1 alumna 

Enviados por unha profesora. 
Enviada por un profesor. 

Total  20 alumnos/as 15 profesores/as 
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En referencia ao profesorado, observamos que hai 9 profesores/as que realizaron un único 

envío; dous profesores que realizaron 2 envíos, mentres que houbo catro profesores que realizaron 3, 

4, 5 e 6 envíos. 

 

Dos 31 envíos totais á Aula de Convivencia, a distribución por sexos pode observarse na 

seguinte táboa: 

 

CURSOS 
1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación TOTAL  

Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes 

1º E.S.O. A  7  4 1 3 1 14 

1º E.S.O. B  3 1 2   1 5 

2º E.S.O. A  1  1    2 

2º E.S.O. B    3    3 

2º P.M.A.R.  1  1    2 

4º E.S.O. A    1    1 

1º Bacharelato A  1   1  1 1 

Total   13 1 12 2 3 3 28 

 

En canto aos motivos do envío foron diferentes: 
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Ademais dos envíos á Aula de Convivencia, tomáronse outras medidas correctoras por 

actitudes contrarias á convivencia do centro. Sempre que houbo un envío a Aula de Convivencia ou 

unha conduta contraria ás normas de convivencia, fíxose una comunicación escrita ás familias por 

parte da dirección, indicándolle a medida disciplinaria aplicada en cada caso. Na seguinte táboa 

indícanse as medidas disciplinarias aplicadas: 
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Sinalaremos tamén que, durante o curso 2016/2017 producíronse diferentes expulsións 

temporais de alumnos/as por condutas contrarias ás Normas de Organización e Funcionamento do 

Centro. O número deste alumnado reflíctese na seguinte táboa: 

 

CURSOS 
Número de alumnado expulsado temporalmente 

1ª AVALIACIÓN  2ª AVALIACIÓN  3ª AVALIACIÓN 

1º A  
4 alumnos (tres deles en 

dúas ocasións) 

1 alumno (que xa o fora expulsado 
noutras dúas ocasións no trimestre 

anterior) 

2º A  1 alumno  

2º B   
1 alumno en dúas 

ocasións 
 

 

 

15.2. PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA NO 
DESENVOLVEMENTO DO PLAN  

 

Neste ano académico os diferentes sectores educativos participaron nas diferentes actuacións 

que se desenvolveron no centro. 

 

O alumnado, profesorado e persoal non docente, directamente implicados no día a día do 

centro participaron en todo o que se desenvolveu ao longo do curso e que fomentaba a convivencia 

(léase Magosto, Entroido, …). Polo que se refire ás familias, sinalamos que sempre son as mesmas as 

que participan nas actividades programadas. A participación das familias nas actividades do centro 

segue sendo un obxectivo a lograr porque, fóra da reunión de pais e nais cos titores e titoras ao 

comezo do curso, da asistencia ao Club de Lectura da Biblioteca do centro, no que están implicados 

un bo grupo de pais e nais, da participación no Entroido e da asistencia ao Consello Escolar non hai 

máis implicación das familias na vida do instituto. 

 

Polo que se refire á Asociación de Pais e Nais, outro ano máis non tivo actividade. 

 

 A relación cos outros centros de ensino e institucións neste ano académico mantívose a 

relación entre Bibliotecas, nesta ocasión  co I.E.S. de Monterroso; e entre alumnado e profesorado,en 

diversas actividades conxuntas co I.E.S. Val do Asma, ademais da relación coa Casa da Xuventude da 

vila a través do alumnado corresponsal, que coordinados pola Vicedirección do centro, achega ao 
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noso alumnado a información desta institución e a través da asistencia de alumnado e profesorado a 

algunhas  actividades que se programan fóra do horario lectivo. 

 

 

15.3. ADECUACIÓN DOS ESPAZOS E DOS RECURSOS MATERIAIS 
AO PLAN DE ACTUACIÓN  

 

Os espazos seguen a ser un problema no noso centro como se sinala cada ano porque limitan 

as distintas actuacións que se queren realizar. Mesmo as medidas das aulas impiden certas actividades 

que serían interesantes para mellorar a convivencia polo excesivo rateo que complica incluso os 

desprazamentos polo interior das aulas. 

 

En canto aos recursos humanos, o profesorado titor, como cada ano, foi fundamental á hora de 

mellorar o clima escolar polo que é de xustiza recoñecerlle a tarefa realizada.  

 

En canto ao traballo nas titorías, tras a modificación e adecuación do Plan de Acción Titorial 

(P.A.T.) e, en colaboración co Departamento de Orientación, programáronse actividades encamiñadas 

á mellora da convivencia e a educación en valores, que non foi preciso revisar nin modificar 

trimestralmente coas suxestións dos membros da Comisión de Convivencia porque, á vista dos 

informes trimestrais da persoa dinamizadora da convivencia, presentados diante do Observatorio coas 

achegas dos titores, Xefa do departamento de Orientación do centro e Xefe de estudos , non existía 

problemática que así o demandara. 

 

En canto aos recursos materiais, pódese considerar que foron os axeitados. 

 

 

15.4. PROPOSTAS PARA MODIFICACIÓN E/OU MELLORA DO 
PLAN PARA O PRÓXIMO CURSO  

 

Como mellora, seguimos a propoñer que a Xunta de Delegados e Delegadas funcione polo que 

debemos manter actividades para a súa dinamización a través da Xefatura de Estudios e  

Dinamización da Convivencia. 
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En canto ao P.A.T. considero necesario para o curso 2017/2018 programar actividades para 

realizar nas titorías encamiñadas a fomentar a tolerancia e o respecto ás persoas diferentes dado que 

se están detectando conflitos, actitudes machistas, homófobas, xenófobas, etc. Mesmo considero que, 

como é de lei, todo o profesorado do centro debe incidir de xeito significativo na corrección deste tipo 

de condutas calquera que sexa a materia que imparta para colaborar na erradicación deste tipo de 

comportamentos. 

 

Ademais sería conveniente darlle pulo ao plan de Mediación para actuar en canto sexa 

necesario para o vindeiro curso. 
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16. ANEXO V: PLAN PROXECTA – PROXECTO DEPORTIVO DE 
CENTRO 

 

16.1. INTRODUCIÓN  
 

A actividade física e o deporte é moi importante para o desenvolvemento persoal do alumno, 

axúdalle a reflexionar sobre o seu sentido e os efectos positivos da actividade física como coidado do 

propio corpo, benestar, vida mais saudable e de mellor calidade e mellor da autoestima. 

 

O deporte vai orientar o seu desenvolvemento dunha maneira racional, conseguindo que leva a 

práctica os coñecementos, valores, actitudes e saberes dunha maneira efectiva, adaptándose os 

recursos dispoñibles e a relación interdisciplinar e transversal cas diferentes materias.  

 

Será moi importante polas relacións persoais que implica, adquirindo valores de respecto, 

aceptación e cooperación para posteriormente transferilas as súas actividades cotiás. 

 

16.2. OBXECTIVOS  
 

A finalidade deste proxecto no noso centro educativo é, sen lugar a dúbidas, “Aumentar a 

oferta deportiva do centro e complementar o desenvolvemento de contidos da área de Educación 

Física”. 

 

Como obxectivos máis xerais do proxecto podemos destacar:  

 

� Desenvolver unha formación integral da persoa na que se contemplen as súas capacidades 

motrices, cognitivas, sociais e afectivas, mediante a participación en diferentes e variadas actividades 

deportivas. 

� Crear hábitos saudable nos rapaces de tal maneira que a necesidade de práctica deportiva 

se estenda máis alá da idade escolar favorecendo un nivel da saúde social máis alto. 
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Xa de forma máis concreta, e a través das actividades propostas se cumpriron de forma 

satisfactoria os seguintes obxectivos: 

 

� Promover actividades físico–deportivas a través de accións de carácter lúdico e 

transversal. 

� Aumentar o tempo de práctica de exercicio físico, manter e mellorar o estado de saúde a 

través de adquisición de hábitos de vida activos. 

� Impulsar a función integradora e de cohesión social do deporte. 

� Potenciar o xogo limpo e transmitir hábitos, actitudes e valores como a tolerancia, o 

respecto, o esforzo e a cooperación. 

 

16.3. ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E METODOLOXÍA  
 

Propuxéronse tarefas útiles, motivadoras, activas e que permitiron a maior participación da 

comunidade educativa. Tamén se propuxeron tarefas nas que o nivel do alumno fora similar e así nos 

permitiu a máxima participación por parte do alumnado, evitando a discriminación por motivos de 

sexo ou nivel de capacidade física. Foron formativas, educativas e lúdicas para satisfacer as 

necesidades individuais do alumno e completar a súa formación como base para unha posterior  vida 

mais activa. 

 

De forma máis concreta as actividades que se levaron a cabo foron as seguintes 

 

� “Día do Magosto”.  

 

� “Xogos e deportes Tradicionais”  

 

Propuxéronse unha serie de xogos populares coma turrasoga, anillas, xogos de bolas, chapas, 

salto a corda, a chave, a porca, aros, zancos, .... Os rapaces de cada aula tiñan que anotarse por grupo 

nas diferentes actividades. O día do magosto o alumno participante baixou o patio e distribuíse en 

grupos para participar en orden en cada un dos xogos propostos. 
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Alumnado participante:  

 

• 1º ESO A: 85 %.  

• 1º ESO B: 83 %.  

• 2º ESO A: 89 %. 

• 2º ESO B: 86 %.  

• 2º ESO PEMAR: 80 % 

• 3º ESO A: 90 %. 

• 3º ESO B: 60 %, 

• 4º ESO A: 80 %,  

• 4º ESO B: 80 %  

 

� “Carreira e andaina Solidaria Save the Children” (Día da Paz). 

  

O alumnado da ESO participou na carreira solidaria e andaina solidaria para recadar cartos en 

colaboración con Save the Children; os alumnos tiñan que buscar patrocinadores que lle pagaran os 

quilómetros percorridos. Este ano continuamos ca proposta realizada no curso anterior de  que a 

aportación mínima para poder participar fora a achega de 1 €, e así evitar as diferenzas ocorridas en 

anos anteriores con respecto a voltas percorridas e achega de cartos.  

  

Este ano se fixo unha xincana de habilidades deportivas no Polideportivo debido a que as 

Condicións climatolóxicas non permitiron facer a tradicional carreira polos exteriores do 

polideportivo. Para favorecer a integración do futuro alumnado dos CEIP Xoan de Requeixo e Eloísa 

Ribadulla invitouse o alumnado matriculado en 6º de primaria a participar, participaron os alumnos 

de 6º de primaria do CEIP Xoan de Requeixo. 

 

Alumnado participante:  

 

• 1º ESO: 90%. 

• 2º ESO: 92%. 

• 3º ESO: 80%. 

• 4º ESO: 90%. 
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• Bacharelato: 60%. 

• Profesorado: 20%. 

 

Cabe destacar que tivo bastante éxito e este ano conseguimos aportar sobre 346 € a Save The 

Children. 

 

 

� “Asalto o Castelo” 

 

Actividade de xogos colaborativos organizados co alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO no 

polideportivo e exteriores do centro. O redor do transcurso dunha historia “Asalto o Castelo” se van 

propoñendo actividades dinámicas de cooperación o diferente alumnado participante. 

 

• 1º ESO A: 90%.  

• 1º ESO B: 89%.  

• 2º ESO A: 10 %. 

 

16.4. METODOLOXÍA  
 

A metodoloxía estivo baseada en estilos participativos, socializadores, cognoscitivos e 

creativos, intentando que o alumno tivera que tomar decisións, resolver problemas, e dicir, 

desenvolver as súas capacidades de pensamento, consenso e decisión. 

 

Organizáronse os diferentes grupos ou equipos da forma máis equitativa posible e tras un 

breve contacto inicial para a explicación do deporte, posteriormente se desenvolveu a actividade. 

 

16.5. AVALIACIÓN  
 

Analizando os datos das enquisas pasadas ao alumnado ao final de curso, cabe destacar que as 

actividades propostas teñen unha valoración bastante positiva entre o alumnado, gustando e 

triunfando maioritariamente aquelas mais dirixidas como o Magosto. 
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Temos que destacar a importancia que está tomando a realización da Carreira Solidaria nos 

últimos anos, e fundamentalmente cada ano ca modalidade de carreira por categorías e a distancia 

percorrida, aínda que este ano tivemos que modificar o descorrer da actividade polas malas 

condicións climatolóxicas e facer unha xincana no polideportivo, a cal tamén tivo moito éxito. Temos 

que recordar que esta carreira solidaria se organiza o Día da Paz e ten carácter solidario a favor de 

Save the Children.  

 

16.6. PROFESORADO PARTICIPANTE E TAREFAS REALIZADAS  
 

� César Varela López, coordinador e colaborador nos xogos facendo labores de capitán de 

equipo e velando pola seguridade dos rapaces a hora de facer as actividades propostas. 

� Natalia Cabrera Salgado, coordinadora e colaboradora nos xogos facendo labores de 

capitán de equipo e velando pola seguridade dos rapaces a hora de facer as actividades propostas. 

� José Antonio Vázquez Iglésias, coordinador e colaborador nos xogos facendo labores de 

capitán de equipo e velando pola seguridade dos rapaces a hora de facer as actividades propostas. 

� Juan Manuel Vázquez Vázquez, coordinador e colaborador nos xogos facendo labores 

de capitán de equipo e velando pola seguridade dos rapaces a hora de facer as actividades propostas. 

� José Rodríguez Iglesias, coordinador e colaborador nos xogos facendo labores de capitán 

de equipo e velando pola seguridade dos rapaces a hora de facer as actividades propostas. 

� Javier Conde Vázquez, coordinador e colaborador nos xogos facendo labores de capitán 

de equipo e velando pola seguridade dos rapaces a hora de facer as actividades propostas. 

� Asunción Gómez Neira, coordinador e colaborador nos xogos facendo labores de capitán 

de equipo e velando pola seguridade dos rapaces a hora de facer as actividades propostas 

� Clementina Iglesias Araujo, coordinador e colaborador nos xogos facendo labores de 

capitán de equipo e velando pola seguridade dos rapaces a hora de facer as actividades propostas 

� Ana María López Cruz, coordinadora e dirección de todas as actividades propostas. 
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17. ANEXO VI: PLAN PROXECTA – PROGRAMA PAISAXE E 
SUSTENTABILIDADE  

 

17.1. INTRODUCIÓN  
 

Dende hai varios cursos o I.E.S. Lama das Quendas ven participando asiduamente na Axenda 

21 Escolar de Galicia, programa da Xunta de Galicia, coordinado pola Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas (C.M.A.T.I.) e a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria (C.E.O.U.). 

 

No curso escolar 2014/2015, a Axenda 21 Escolar pasa a formar parte do Plan Proxecta 

“Paisaxe e Sustentabilidade”, polo que intentamos seguir co marco de actuación seguida en anos 

anteriores e ademais conxugar os aspectos propostos polo proxecto actual. 

 

Intentamos introducir o lema “Ler e actuar na nosa paisaxe para conservar o medio 

ambiente” no marco seguido en anos anteriores, que tiña por obxectivo a educación para a 

sustentabilidade. 

 

Pretende capacitar ao alumnado na responsabilidade e na participación comprometida co 

medio natural. A través do desenvolvemento das competencias básicas promoverá unha serie de 

valores, actitudes, hábitos e comportamentos sostibles que formará cidadás e cidadáns comprometidas 

e comprometidos, capaces de actuar democraticamente no medio, de tomar decisións e de asumir 

responsabilidades, nun primeiro lugar dende a sustentabilidade no centro educativo, e posteriormente 

exportalo ao entorno máis próximo. 

 

Intenta ser unha actividade interdisciplinar que desenvolve as súas actividades o longo de todo 

o curso escolar e integrando a maior parte das materias. 
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17.2. OBXECTIVOS  
 

17.2.1. Participativos 

 

� Seguimos coa labor iniciada o pasado curso co Comité Ambiental do Centro, intentando 

motivar a comunidade educativa e implicarse no desenvolvemento do programa. 

� Mantivemos un lugar permanente de información de todo o relacionado co Plan Proxecta 

Paisaxe e sustentabilidade. 

 

17.2.2. Organizativos 

 

� Mantivemos representantes e un punto na orde do día nas reunións dos órganos 

colexiados do centro (Claustro e Consello Escolar) e na Comisión de Coordinación Pedagóxica, 

dende onde informamos de todo o acontecido no Plan Proxecta Paisaxe e sustentabilidade. 

� Melloramos a xestión dos recursos no centro mediante o fomento de prácticas de consumo 

responsable, introducindo cambios de hábitos individuais ou colectivos do alumnado, do profesorado, 

do persoal non docente, etc. 

� Tentamos levar á bisbarra de Chantada as prácticas de consumo responsable realizados no 

centro, para conseguir que este sexa un elemento dinamizador do entorno que o arrodea. 

 

17.2.3. Curriculares 

 

� Integramos o Proxecta Paisaxe e sustentabilidade no Proxecto Educativo de Centro (PEC) 

e na Memoria Anual de fin de curso. 

� Integramos o Proxecta Paisaxe e sustentabilidade nos diferentes proxectos, 

programacións e liñas transversais que se levaron a cabo no centro escolar. 
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17.3. ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E METODOLOXÍA  
 

�  Seguimento e coordinación polo Comité Ambiental: Este ano estivo formado por 

alumnado de todos os cursos e niveis da E.S.O. e a coordinadora do Proxecta Paisaxe e 

sustentabilidade. 

 

�  Difusión e información sobre o Proxecta Paisaxe e sustentabilidade: Para elo volvemos 

contar co taboleiro da entrada do edificio principal do instituto. Ademais, os titores fixeron unha 

importante labor como nexo de unión entre os alumnos e a coordinadora do Proxecta Paisaxe e 

sustentabilidade 

 

�  Posta en marcha de diversas prácticas para acadar unha ambientalización e xestión 

máis sostible do noso centro educativo e do noso entorno.  

 

Neste apartado inclúense: 

 

� Concurso “A Aula+Sostíbel”. 

 

� Desenvolvemento de actividades interdisciplinares, en colaboración con diversos 

Departamentos (Magosto e Xogos Populares, Carreira Solidaria co Departamento de Educación 

Física; Concurso de Namorados en colaboración co equipo de Dinamización lingüística, actividade do 

25 de novembro “Bolboretas” en colaboración con Vicedirección, actividades de Entroido co 

departamento de Música). 

 

� Os gañadores do Concurso de Aula + Sostíbel deste ano foron os alumnos de 2º E.S.O. B 

o premio foi unha saída cultural a Illas Cies. 

 

17.4. AVALIACIÓN  
 

Este curso 2016/2017 houbo actividades que seguen a ser un referente no centro como o 

Concurso de Aula+Sostíbel (participación de todo o alumnado da ESO con grande éxito), así como o 
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Magosto e Xogos Populares, Entroido e Carreira Solidaria, que ano tras ano vanse afianzando no 

calendario complementario e extraescolar do centro. 

 

É preciso dicir tamén que o Comité Ambiental atopou este ano atrancos na súa coordinación, 

por mor principalmente da cantidade de actividades de outros departamentos ou grupos de 

dinamización que se desenvolveron nos tempos de lecer, o que motivou bastantes veces que o 

alumnado non puidera estar presente nas reunións, incluso cando se trataba de reunións dos subgrupos 

que se formaron para dividir o traballo, o que ocasionou certo descontrol á hora de artellar e organizar 

actividades. 

 

17.5. PROFESORADO PARTICIPANTE E TAREFAS REALIZADAS  
 

O profesorado que se relata a continuación, ademais de tratar temas relacionados cos 

obxectivos da A21EG no seu día a día docente, participou ademais nas seguintes actividades: 

 

• Javier Conde Vázquez (Director, Departamento de Tecnoloxía): Organización, 

seguimento e coordinación das actividades, ademais de velar polo cumprimento no apartado 

burocrático, xestión de facturas, … 

• José Rodríguez Iglesias (Xefe de Estudos, Departamento de Filosofía): organización, 

seguimento e coordinación das actividades. 

• César A. Varela López (Departamento de Educación Física): Magosto, Xogos Populares, 

, así como diversas actividades de concienciación sobre xestión sostible, reciclaxe.  

• José Antonio Vázquez Iglesias (Departamento de Inglés): Actividades relacionadas coa 

xestión sostible, reciclaxe, …, sobre todo no primeiro ciclo da E.S.O e como titor e dinamizador do 

seu grupo no concurso Aula+Sostíbel. 

• Felipe Castro Pérez (Departamento de Xeografía e Historia): Actividades relacionadas 

coa xestión sostible, reciclaxe, …, sobre todo no primeiro ciclo da E.S.O e como titor e dinamizador 

do seu grupo no concurso Aula+Sostíbel. 

• Clementina Iglesias Araujo (Departamento de Tecnoloxía): Actividades relacionadas coa 

xestión sostible, reciclaxe, …, sobre todo no primeiro ciclo da E.S.O e como titora e dinamizadora do 

seu grupo no concurso Aula+Sostíbel. 
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• Laura Millón Rilo (Departamento de Física e Química): Actividades relacionadas coa 

xestión sostible, reciclaxe, …, sobre todo no primeiro ciclo da E.S.O e como titora e dinamizadora do 

seu grupo no concurso Aula+Sostíbel. 

• Manuel Figueiras Fernández (Departamento de Galego): Actividades relacionadas coa 

xestión sostible, reciclaxe, …, sobre todo no segundo ciclo da E.S.O e como titor e dinamizador do 

seu grupo no concurso Aula+Sostíbel. 

• Miguel Pavón Freire  (Departamento de Bioloxía): Actividades relacionadas coa xestión 

sostible, reciclaxe, …, sobre todo no segundo ciclo da E.S.O e como titor e dinamizador do seu grupo 

no concurso Aula+Sostíbel. 

• Isabel Alcántara Lobelle (Departamento de Lengua y Literatura Castellana): Actividades 

relacionadas coa xestión sostible, reciclaxe, …, sobre todo no segundo ciclo da E.S.O e como titora e 

dinamizadora do seu grupo no concurso Aula+Sostíbel. 

• Concepción Fernández Novoa (Departamento de Bioloxía): Actividades relacionadas coa 

xestión sostible, reciclaxe, …, sobre todo no segundo ciclo da E.S.O e como titora e dinamizadora do 

seu grupo no concurso Aula+Sostíbel. 

• Juan Manuel Vázquez Vázquez (Departamento de Música): Dinamizador e colaborador 

nas actividades propostas polo Proxecta Somos Paisaxe. 

• Carmen Begide Fernández (Departamento de Tecnoloxía): Dinamizadora e colaboradora 

nas actividades propostas polo Proxecta Somos Paisaxe. 

• Natalia Cabrera Salgado (Departamento de Inglés): Dinamizadora e colaboradora nas 

actividades propostas polo Proxecta Somos Paisaxe. 

• Alfonso Fernández Rodríguez (Departamento de Orientación): Dinamizador e 

colaborador nas actividades propostas polo Proxecta Somos Paisaxe. 

• Marta Ferreiro Fernández (Departamento de Xeografía e Historia): Dinamizadora e 

colaboradora nas actividades propostas polo Proxecta Somos Paisaxe. 

• Asunción Gómez Neira (Departamento de Inglés): Dinamizadora e colaboradora nas 

actividades propostas polo Proxecta Somos Paisaxe. 

• Marta López Tallón (Departamento de Matemáticas): Dinamizadora e colaboradora nas 

actividades propostas polo Proxecta Somos Paisaxe. 

• María del Carmen Pérez Hernández (Departamento de Lingua Castela e Literatura): 

Dinamizadora e colaboradora nas actividades propostas polo Proxecta Somos Paisaxe. 
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• Gladys Prado Bóveda (Departamento de Bioloxía): Dinamizadora e colaboradora nas 

actividades propostas polo Proxecta Somos Paisaxe. 

• Suana Vázquez González (Departamento de Galego): Dinamizadora e colaboradora nas 

actividades propostas polo Proxecta Somos Paisaxe. 

• Ana María López Cruz, coordinadora e dirección de todas as actividades propostas. 
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18. ANEXO VII: PLAN PROXECTA – PROGRAMA QUÉROTE+ 
 

A proposta formativa para o curso 2016/2017 do programa “Quérote +” estaba pensada para 

desenvolver nas horas de titoría lectiva nos cursos de 3º da ESO, pero non foron levadas a cabo polos 

respectivos titores debido a causas organizativas e temporais. 

 

Por parte do Departamento de Orientación, mantivéronse os Obradoiros que se viñan 

enmarcando en cursos anteriores a este mesmo proxecto, que aínda que na actualidade xa non forman 

parte do Plan Proxecta, xestionáronse para o alumnado a cargo da Delegación do Centro Quérote de 

Ourense.  

 

Con estes obradoiros perseguíronse os seguintes obxectivos:  

 

a) Achegar unha información de modo xeral, complementario e eficaz ante situacións que 

implican maior risco ou descoñecemento por parte do alumnado, familias e docentes, relacionadas cos 

temas abordados. 

b) Estimular unha autoestima positiva co obxecto de reducir a influencia da presión grupal. 

c) Educar en habilidades que favorezan a toma de decisións responsables para un mesmo e a 

comunidade. 

d) Poñer en valor a diversidade e fomentar o seu respecto de cara a unha convivencia 

construtiva e harmónica. 

e) Achegar información en canto a situacións que poden acontecer de determinadas 

actuacións (seguridade en Internet, consumo de substancias, prevención de embarazos non 

planificados, ITXs, …) 

f) Ofrecer a posibilidade de traballar de modo individual con aqueles usuarios que así o 

precisaran, para dar información ou intervir ante determinadas situacións que requiran de 

asesoramento. 
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19. ANEXO VIII: PLAN PROXECTA – PROXECTO RÍOS 
 

19.1. TÍTULO  
 

Proxecto Ríos I.E.S. Lama das Quendas. 

  

19.2. INTRODUCIÓN  
 

O proxecto consiste en facer un seguimento da saúde dun tramo do río Asma, que discorre 

polo municipio de Chantada no que se localiza o noso centro. Debido á escasa información atopada 

sobre o río decidimos incluír no noso proxecto un traballo de investigación sobre todo o curso fluvial 

manexando diversas fontes (mapas, asociacións de pesca, Confederación Hidrográfica, … ). 

 

O fin da actividade é concienciar os alumnos da importancia do coidado do medio, que, ao 

final, é o lugar onde viven e desenvolven a súa actividade diaria. 

 

19.3. OBXECTIVOS  
 

O obxectivo fundamental é concienciar as persoas da importancia da conservación dos ríos. 

Para iso, tomamos como referencia un pequeno tramo, neste caso do Asma, e a levar a cabo unha 

serie inspeccións para coñecer o seu estado de saúde. 

 

Podemos enumerar unha serie de obxectivos, que son: 

 

� Promover o achegamento e vinculación dos alumnos, e polo tanto, da poboación ao medio 

natural da súa contorna. 

� Estimular o coidado, boa utilización e mellora do río. 

� Achegar os alumnos ao método científico como ferramenta para analizar e coñecer o 

estado do seu medio natural. 

� Fomentar o voluntariado na mellora dos ríos facendo unha recollida de lixo que mostre as 
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consecuencias negativas dunha práctica moi fácil de evitar con pequenos  xestos como o de non tirar 

o lixo en calquera lugar. 

� Achegar as persoas ó medio cultural e social asociado ós ríos, como son os muíños, as 

barcas, aceas e incluso as propias poboacións, que, en moitos casos, se asentan nas súas ribeiras. 

� Con todo isto, e a través do estudio do río, concienciar as persoas da necesidade de coidar 

o medio onde viven e gozar del de diversas maneiras, como o baño, a pesca, a práctica  do 

sendeirismo, etc. E ademais, facer ver as potencialidades como fonte de desenvolvemento e de 

creación de emprego. 

 

A boa aceptación do proxecto por parte do alumnado foi fundamental para conseguir uns 

resultados moi positivos en todas as actividades desenvolvidas e deseñadas en relación cos nosos 

obxectivos. 

 

19.4. ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E METODOLOXÍA  
 

Repartimos as actividades entre os grupos que participan no proxecto tendo en conta o grao de 

madurez do alumnado e relaciónanse a continuación na orde na que foron realizadas: 

 

1.- Localización sobre os mapas topográficos do curso do río. 

Os alumnos de CAAP de 4º de ESO e os de CTMA de 2º de Bacharelato marcaron, sobre 

mapas topográficos fotocopiados e ampliados, o curso do río desde o seu nacemento ata a súa 

desembocadura utilizando un curioso sistema de alfinetes e corda. 

 

2.- Exposición dos debuxos de seres vivos do ecosistema fluvial. 

Os alumnos de 1º de ESO realizaron debuxos sobre diferentes seres vivos do ecosistema 

fluvial  nas clases de Educación Plástica e Visual para posteriormente ser parte dunha exposición, 

organizada polos alumnos de 2º de Bacharelato onde aparecían os nomes, tanto vulgar como 

científico, dos organismos. 

 

Con vistas a traballar a exposición co alumnado de 1º e 4º de ESO, os alumnos de CTMA de 

2º de Bacharelato elaboraron diversas fichas para traballar nas clases de Bioloxía. 
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3.- Visita ao Ecomuseo de Arxeriz. 

Parte desta interesante visita foi para que os alumnos de 1º de ESO realizaran debuxos sobre 

as barcas do Miño expostas neste museo. Tamén puideron observar unha fantástica maqueta do canón 

do Miño, os peixes máis frecuentes, construcións asociadas ao río, … 

 

4.- Exposición de debuxos das barcas do Miño. 

Os alumnos de 2º de Bacharelato organizaron unha exposición cos debuxos dos alumnos de 1º 

de ESO e fichas do patrimonio etnográfico e cultural de ADEGA. 

 

5.- Realización do perfil lonxitudinal do río con ordenador. 

Utilizando programas informáticos, os alumnos de 2º de Bacharelato realizaron un perfil 

lonxitudinal do río (desde o seu nacemento) que posteriormente serviu para elaborar un póster sobre o 

río con fotografías do mesmo feitas polo alumnado que foi exposto no  noso Centro. 

 

6.- Rutas de sendeirismo polo río Asma. 

Para recoñecer os diferentes seres vivos que atopamos no noso río, os alumnos de CAAP e de 

CTMA de 2º de Bacharelato realizaron dúas rutas polo mesmo, unha delas acompañados dun membro 

de ADEGA e outra para realizar as diferentes análises e cubrir as fichas que permitiron valorar a 

calidade das augas do río. 

 

7.- Análise da calidade da auga. 

Os alumnos de 2º de Bacharelato reuniron toda a información dos parámetros estudados  para 

facer  o informe final e poder coñecer o estado da auga do río. 

 

No seguinte enlace pódese ver unha presentación sobre as actividades desenvolvidas: 

https://drive.google.com/file/d/0B3ioFUoXKpFTLXduLXlqWVFQOTQ/view?usp=sharing 

 
 

19.5. AVALIACIÓN  
 

Para avaliar as actividades, levamos a cabo  enquisas entre o alumnado  e  rexistramos os 

resultados a fin de poder corrixir as deficiencias en vindeiras edicións deste mesmo tipo de 

actividades. 
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1.- Localización sobre os mapas do curso do río Asma 

� Mala: 0%  

� Regular: 5% 

� Indiferente: 4% 

� Boa: 54% 

� Excelente: 32% 

� Branco: 5% 

 

2.- Exposición dos debuxos de seres vivos do ecosistema fluvial 

� Mala: 0%  

� Regular: 5% 

� Indiferente: 2% 

� Boa: 37% 

� Excelente: 56% 

� Branco: 0% 

 

3.- Visita ao Ecomuseo de Arxeriz 

� Mala: 0%  

� Regular: 9% 

� Indiferente: 3% 

� Boa: 41% 

� Excelente: 47% 

� Branco: 0% 

 

4.- Exposición dos debuxos das barcas do Miño do Ecomuseo de Arxeriz 

� Mala: 0%  

� Regular: 0% 

� Indiferente: 0% 

� Boa: 94% 

� Excelente: 6% 

� Branco: 0% 
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5.- Realización do perfil lonxitudinal do río con ordenador 

� Mala: 0%  

� Regular: 0% 

� Indiferente: 0% 

� Boa: 4% 

� Excelente: 96% 

� Branco: 0% 

 

6.- Ruta de sendeirismo polo río “Asma” 

� Mala: 0%  

� Regular: 6% 

� Indiferente: 2% 

� Boa: 40% 

� Excelente: 52% 

� Branco: 0% 

 

7.- Estudio da calidade da auga medindo diferentes parámetros 

� Mala: 0%  

� Regular: 17% 

� Indiferente: 2% 

� Boa: 65% 

� Excelente: 16% 

� Branco: 0% 

 

19.6. LISTAXE DE PROFESORADO PARTICIPANTE E TAREFAS 
REALIZADAS POR CADAQUÉN  
 

A seguinte relación do profesorado participou en todas as actividades incluídas neste proxecto 

dunha ou outra forma e só especificamos aquelas nas que o seu labor ten sido máis relevante. 
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Clementina Iglesias Araújo 

� Realización de debuxos de seres vivos do ecosistema fluvial.  

� Exposición dos debuxos de seres vivos do ecosistema fluvial. 

� Visita ao Ecomuseo de Arxeriz. 

� Realización de debuxos das barcas do Miño do Ecomuseo de Arxeriz. 

� Rutas de sendeirismo polo río “Asma”. 

� Explicación do estudio da calidade da auga medindo diferentes parámetros. 

 

Marta López Tallón 

� Exposición dos debuxos de seres vivos do ecosistema fluvial. 

� Exposición dos debuxos das barcas do Miño do Ecomuseo de Arxeriz. 

� Realización do perfil lonxitudinal do río con ordenador. 

� Rutas de sendeirismo polo río “Asma”. 

� Estudio da calidade da auga medindo diferentes parámetros. 

 

Gladys Prado Bóveda 

� Localización sobre os mapas do curso do río Asma. 

� Exposición dos debuxos de seres vivos do ecosistema fluvial. 

� Realización de fichas sobre o ecosistema fluvial cos alumnos de CTMA (2º Bac). 

� Exposición dos debuxos das barcas do Miño do Ecomuseo de Arxeriz. 

� Rutas de sendeirismo polo río “Asma”. 

� Estudio da calidade da auga medindo diferentes parámetros. 

 

Miguel Pavón Freire 

� Localización sobre os mapas do curso do río Asma. 

� Exposición dos debuxos de seres vivos do ecosistema fluvial. 

� Visita ao Ecomuseo de Arxeriz. 

� Exposición dos debuxos das barcas do Miño do Ecomuseo de Arxeriz. 

� Rutas de sendeirismo polo río “Asma”. 

� Estudio da calidade da auga medindo diferentes parámetros. 
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� PENAS PATIÑO.GUÍA DAS AVES DE GALICIA. BAIA EDICIÓNS, 2004. 

� SILVA PANDO E RIGUEIRO RODRIGUEZ.- GUIA DAS ARBORES E BOSQUES DE 

GALICIA, GALAXIA, 1992. 

� GARCIA, X. R.- GUIA DAS PLANTAS DE GALICIA. XERAIS, 2008. 

� http://www.rios-galegos.com/ 

� http://adega.gal/info/090121joomla/areas-tematicas/rios 

� http://www.sotodefion.org/salas_cultura_fluvial_es.htm 

 


