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                Actividades complementarias e extraescolares 

 

 

Como vén sendo habitual en todos os cursos, unha das inquedanzas da comunidade educativa do IES 
Leixa é ofertar, xunto coa formación didáctica específica, unha formación complementaria e extraescolar 
abundante e diversificada na que tanto alumnos/as como profesores/as sexan protagonistas, dándolle 
unha especial importancia ás actividades complementarias levadas a cabo polo propio alumnado. 

De seguido relaciónanse cronoloxicamente as actividades desenvolvidas ao longo do curso 2004-2006 e 
que foron puntualmente informadas a través da páxina web do instituto. 

 

  Charla informativa sobre reciclaxe de medicamentos de Farmacéuticos Mundi 

 

 

 

O día 14 de outubro un voluntario da ONG Farmacéuticos Mundi acudiu ao instituto a 
impartir unha charla-conferencia sobre as actividades desa organización no envío de 
medicamentos e botiquíns ás zonas onde, por desastres naturais, guerras ou calquera 
outra incidencia, sexa preciso o subministro urxente de medicamentos. 

A charla completouse con información sobre o reciclaxe de medicamentos e o proxecto 
SIGRE. 

 

 

  Participación no II Congreso Nacional de Dietética 

 

 

 

Entre os días 13 e 18 de outubro os alumnos e alumnas do segundo curso do ciclo 

superior de Dietética viaxaron a Pamplona onde participaron no II Congreso Nacional 
de Dietética, no que presentaron varios pósters cos resultados do estudo realizado por 
eles mesmos cos escolares do concello de Narón, que colaborou na financiación da 
viaxe. 

Tamén aproveitaron para visitar o Pais Vasco e máis concretamente Bilbao onde fixe-
ron un percorrido pola cidade e acudiron ao Museo Guggenheim.  

 

 

 

 

http://www.farmamundi.org/
http://www.sigre.es/
https://www.concellodenaron.com/
http://www.guggenheim-bilbao.es/idioma.htm
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  Doazón de Sangue 

 

O día 21 de outubro desprazouse ao IES Leixa o autobús do Centro de Transfusións 

de Galicia para a xa habitual campaña de doazón de sangue na que vén participando o 
instituto dende hai 9 anos. Previamente, o día 20, un especialista do Centro de Trans-
fusións deu unha charla informativa aos alumnos/as do instituto. 

  

 Visita ao CEFORE e á Escola Oficial de Idiomas 

 

O día 28 de outubro os alumnos e alumnas do ciclo ssuperior de Deseño e Produción 
Editorial fixeron unha visita ao Centro de Formación e Recursos de Ferrol e á Esco-
la Oficial de Idiomas de Ferrol para recabar información sobre ambas as dúas enti-

dades con vistas á maquetación e deseño das respectivos revistas. 
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  Visita ao IGAPE 

 

O día 5 de novembro os alumnos/as do ciclo superior de Dietética acudiron ás instala-

cións do Instituto Galego de Promoción Económica en Ferrol onde se lles facilitou in-
formación sobre as actividades desenvolvidas por este instituto e os requisitos e axu-
das existentes para montar unha empresa. 

 

  Excursión ás Médulas 

 

 

 

Como vén sendo habitual nos últimos cursos e dentro das actividades do departamen-
to de Educación Física, os alumnos/as e alumnas do primeiro curso de bacharelato 
fixeron o día 15 de novembro unha excursión ás Médulas onde puideron facer rutas 

de senderismo por este peculiar paisaxe das minas de ouro e coñecer como os roma-
nos extraían este metal das entrañas do río Sil (Minius). 

 

 

 Charla da Asociación de Dietistas de Ferrolterra Técnicos Superiores 

 

 

O día 19 de novembro, enmarcado no ciclo de charlas informativas organizado polo 

ciclo superior de Dietética, e dentro do convenio de colaboración asinado entre o IES 
Leixa e a Asociación de Dietistas de Ferrolterra Técnicos Superiores, impartiuse unha 
charla informativa sobre a situación dos técnicos superiores en Dietética en España e 
en Galicia. 

Dna. Dolores González López, da Unidade de Alimentación Artificial do Servizo de 
Farmacia do Hospital Básico da Defensa, xunto coas técnicos superiores en Dietética 
Dna. Tamara E. López Garrote e Dna. Ana Yáñez González, detallaron pormenoriza-
damente a situación profesional dos técnicos superiores e entregaron diversa docu-
mentación aos alumnos/as de 1º e 2º curso deste ciclo superior, mantendo posterior-
mente unha animada charla-debate sobre o tema. 

 

 

 

 

http://aula.el-mundo.es/aula/noticia.php/2003/02/20/aula1045673018.html
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  Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres 

 

 

En conmemoración deste día, o día 25 de novembro o IES Leixa fixo unha protesta 

gráfica na que participaron alumnos/as, profesores/as e persoal non docente portando 
unhas camisetas negras impresionadas polos alumnos/as do ciclo superior de Deseño 
e Produción Editorial . 

 

  

 Día Mundial da Loita contra a SIDA 

 

 

 

D:\Webnueva\sida002.htm 

O día 1 de decembro, en conmemoración do Día Mundial da Loita contra a 
SIDA, o Dr. Francisco José Teijido, director do IES Leixa, impartiu unha charla 
na que informou aos estudantes sobre a incidencia da SIDA no mundo e particu-
larmente en Galicia, comentando as causas da enfermidade, os mecanismos de 
transmisión e a forma de previr os contaxios. 

Ao finalizar o acto, e enmarcado dentro da campaña "Fala coa túa parella" orga-
nizado polo Consello da Xuventude de España, entregáronse preservativos 
como símbolo de prevención dos contaxios por vía sexual.  

 

 

file:///D:/Webnueva/sida002.htm
file:///D:/Webnueva/novas006_sida.htm
file:///D:/Webnueva/novas006_sida.htm
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  Día Internacional das Persoas Discapacitadas 

 

 

 

 

 

D:\Webnueva\sida002.htm 

O día 3 de decembro, en conmemoración do Día Internacional das Per-

soas Discapacitadas, as alumnas do ciclo medio de Coidados Auxiliares 
de Enfermaría acudiron ao Centro de Atención aos Minusválidos Físicos 
(CAMF) onde conviviron cos residentes desta institución e compartiron, 
por unhas horas, a visión do mundo dende a discapacidade, empatizando 
coas persoas que dependen dunha cadeira de rodas ou teñen limitacións 
motoras.  

Ao final da xornada, o director do CAMF D. José Ramón Flores lles fixo 

entrega dun recordo agradecéndolles a súa participación.  

 

 

 

  

 

file:///D:/Webnueva/sida002.htm
file:///D:/Webnueva/novas007_discapacidad.htm
file:///D:/Webnueva/novas007_discapacidad.htm
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 IV Certame de Poesía e Imaxe 

 

Dende o día 21 de decembro pode verse no instituto a exposición itinerante corres-
pondente ao IV Certame de Poesía e Imaxe do curso 2003-2004 organizado pola 
Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrolterra e promovido no 
instituto polo Equipo de Normalización Lingüística. 

 

  Educación para a saúde: alimentación equilibrada 

 

 

 

O día 18 de xaneiro deron comezo as actividades de educación para a saúde baixo o 
título de "Alimentación equilibrada" dirixidas aos alumnos/as da ESO do IES de Ca-

tabois. 

Durante os meses de xaneiro e febreiro os alumnos/as do segundo curso do ciclo su-
perior de Dietética informarán aos rapaces e rapazas da ESO sobre os nutrientes e a 
base dunha dieta equilibrada e sa. Tamén se fan actividades nas que partindo dun 
iogur natural e un botellín de auga, os rapaces/as aprenden a elaborar o seu propio 
refresco e iogur de sabores incorporando diferentes aditivos: colorantes, acidulantes, 
edulcorantes, conservantes... 

Ao mesmo tempo se lles fixo unha enquisa sobre os seus costumes alimentarios para 
ter datos sobre a alimentación entre os 12 e os 16 anos. 

 

 

 Educación para a saúde: alcoholismo 

 

Continuando coas actividades de educación para a saúde e organizada polas alumnas 
do ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría, o día 25 de xaneiro trasladouse 
ao instituto Dna. Lucía Pérez Rey, traballadora social da Asociación de Ex-
Alcohólicos de Ferrolterra quen impartiu unha charla sobre o alcohol e os problemas 

tanto individuais como sociais que acarrea o seu consumo.  

A actividade completouse cunha enquisa sobre adiccións e a entrega ás asistentes dun 
tríptico informativo, ambos os dous elaborados polas alumnas do ciclo . 

Pola súa banda, o IES Leixa colabora coa Asociación de Ex-Alcohólicos de Ferrolterra 
entregando uns libros para a súa biblioteca. 

file:///D:/Webnueva/enl.htm
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  Educación para a saúde: Proxecto Home 

 

 

 

 

 

O día 27 de xaneiro, e dentro das actividades de educación para a saúde organizadas 
polas alumnas do ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría, acudiron ao insti-
tuto D. Manuel Martín Larrauri, do Padroado Fundación Monte do Gozo, responsa-
ble do Proxecto Home en Galicia, e D. Manuel Grandal Velo, colaborador do proxecto, 

a impartir unha charla sobre as actividades desenvolvidas por esta entidade social de 
inserción do toxicómano/a.  

Tras un repaso pormenorizado do Proxecto Home e os distintos programas que de-
senvolve nos eidos da toxicomanía, ludopatía, alcoholismo ou atención nas cárceres, 
entre outros, estableceuse un animado debate no que participaron as alumnas asisten-
tes, dos ciclos de Enfermaría e Farmacia . 

Como adoita ser habitual neste tipo de actividades, ao remate da mesma o director do 
instituto entregou uns libros para a biblioteca do centro de acollida do Proxecto. 

 

 

  Educación para a saúde: alimentación equilibrada 

 

O día 1 de febreiro continuaron as actividades de "Alimentación equilibrada" desen-
volvidas polos alumnos/as do ciclo superior de Dietética e dirixidas aos alumnos e 
alumnas da ESO do IES de Catabois. 

Neste día acudiron ao instituto os estudantes de 2º da ESO . 

 

 Entroido 2005 

 

A entrada do pavillón 1 transformouse en improvisado centro dietético no que as alum-
nas e alumnos do ciclo superior de Dietética adecuadamente ataviados para a ocasión 
e acompañados por algunhas profesoras, ofreceron gratuítamente as lambetadas que 
prepararon nas clases do día seguindo receitas dietéticas. 

  

 

http://www.proyectohombre.es/
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  Semana branca 

 

 

 

 

 

Alumnos e alumnas do primeiro curso de bacharelato pasaron unha semana disfrutan-
do na neve nas pistas de Pal-Arinsal en Andorra. 
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  Equiocio 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O día 11 de febreiro celebrouse na galería Sargadelos o acto de elección do cartaz 
anunciador do VIII Salón do Cabalo Equiocio 2005. 

Dos máis de 40 traballos presentados polos alumnos e alumnas do ciclo superior de 
Deseño e Produción Editorial resultou elixido o da alumna de primeiro curso, Eva Mar-
ía Pérez Martínez. 
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 En papel 

    

O día 11 de febreiro inaugurouse na entrada do pavillón 1 do instituto a exposición 
"En papel", un alegato gráfico contra o maltrato á muller. Os alumnos e alumnas do 
ciclo superior de Deseño e Produción Editorial, dirixidos pola profesora María Salas, 
realizaron unha obra na que a través da combinación da palabra, en versos de Antón 
Cortizas, e a imaxe tratan de despertar conciencias e provocar a emoción rematando 
cun suxerente ¿Cal é o teu papel?. 

  

 

 Educación para a saúde: Sexualidade e planificación familiar 

 

 

 

O día 14 de febreiro, dentro das actividades de educación para a saúde organizadas 

polas alumnas do ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría e en coincidencia 
co Día Europeo da Saúde Sexual, acudiu ao instituto D. Jesús Robles Prieto, psicó-
logo do centro de orientación familiar de Ferrol.  

A sesión consistiu nunha primeira parte na que se lles facilitou información teórica 
sobre anatomía e fisioloxía sexual e proxectouse un video sobre técnicas anticoncepti-
vas, apoiado coa visualización real de diferentes métodos. 

Nunha segunda parte as alumnas, en pequenos grupos, analizaron diferentes situa-
cións nas que se pode producir un embarazo non desexado e aportaron diversas solu-
cións, elaborando pósters didácticos e discutindo diferentes opcións nunha animada 
charla. 

 

  

 Educación para a saúde: alimentación equilibrada 

 

O día 15 de febreiro continuaron as actividades de "Alimentación equilibrada" de-
senvolvidas polos alumnos/as do ciclo superior de Dietética e dirixidas aos alumnos e 
alumnas da ESO do IES de Catabois. 

Neste día acudiron ao instituto os estudantes de 2º da ESO. 
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 Educación medioambiental 

 

O día 15 de febreiro acudiu ao instituto Dna. María Mato, da empresa Gas Natural, 

quen impartiu unha charla sobre o gas natural e o medio ambiente. Na charla participa-
ron alumnos/as de bacharelato e do ciclo medio de Preimpresión en Artes Gráficas. 

 

 

  Visita ás instalacións 

 

O martes día 22 de febreiro acudiron ao instituto alumnos/as e alumnas de 4º da ESO 
e segundo de bacharelato do IES Cabo Ortegal de Cariño a visitar as nosas instala-

cións onde foron recibidos polo director do instituto. 

Despois de informalos da nosa oferta educativa e as características dos ciclos medios 
e superiores que se imparten no IES Leixa, fixeron un percorrido polas instalacións 
onde se lles explicou polo miúdo algúns aspectos do seu interese 

  

 Educación para a saúde: Alimentación equilibrada 

 

 

 

Como colofón ás actividades de "Alimentación equilibrada" para alumnos/as da ESO 
do IES de Catabois, o día 22 de febreiro celebrouse a última sesión na que participa-

ron os alumnos e alumnas do segundo curso do ciclo superior de Dietética. 

 

  

 Educación para a saúde: Alimentación equilibrada 

 

Despois de rematar as actividades de "Alimentación equilibrada" para alumnos/as da 
ESO, o día 24 de febreiro comezaron as actividades dirixidas aos alumnos/as de pri-
maria do CEIP San Xoán de Filgueira. 
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  Visita didáctica do ciclo superior de Deseño e Produción Editorial 

 

 

 

 

O día 24 de febreiro os alumnos/as do ciclo superior de Deseño e Produción Editorial 

fixeron unha visita didáctica a Santiago de Compostela onde visitaron as instalacións 
do Grupo Correo Galego e a imprenta universitaria da Universidade de Santiago. 

Pola tarde acudiron ao Centro Galego de Arte Contemporánea. 

 

  

 Visita a Brigal e Ence 

 

 

 

O día 28 de febreiro os alumnos e alumnas do ciclo medio de Preimpresión e do ciclo 
superior de Deseño e Produción Editorial fixeron unha visita ás instalacións das em-
presas Brigal (Vigo) e ao Complexo Empresarial de ENCE (Pontevedra). 
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  Entrega dos premios Siega 2004 

 

 

 

 

 

O día 1 de marzo celebrouse no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago de 

Compostela a entrega dos premios SIEGA 2004 no que resultaron premiados os profe-
sores/as do IES Leixa D. Ramiro Alonso Escudero, Dna. María Salas Aguilera e D. 
José Antonio López Suárez co 1º premio na modalidade de videos educativos polo 
traballo titulado "A Impresión Serigráfica". 

Nos mesmos premios recibiu un accésit o profesor D. Francisco José Teijido López 
pola páxina web "Os medicamentos". 

 

 

  Actividades de orientación educativa 

 

O día 2 de marzo, organizada polo departamento de Orientación, celebrouse unha 

sesión informativa sobre continuación de estudos e inserción laboral dirixida aos alum-
nos/as de ciclos medios e ciclos superiores de Artes Gráficas e Sanidade. A sesión foi 
impartida por Dna. Gena Borrajo, coordinadora de orientación laboral do equipo psi-

copedagóxico específico da Delegación Provincial de Educación. 

 

  En papel 

 

O día 7 de marzo inaugurouse no Auditorium de Narón a exposición itinerante "En 
Papel" realizada polos alumnos e alumnas do ciclo superior de Deseño e Produción 
Editorial. 

  

  

 

 

file:///D:/Webnueva/novas022_siega2004.htm
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 Día Internacional da Muller Traballadora 

 

En conmemoración do Día Internacional da Muller Traballadora, as alumnas do ciclo 
medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría propuxeron a realización dunha enquisa 
para recabar datos sobre a situación social e laboral das mulleres de Ferrol. Dentro do 
módulo de Operacións administrativas e documentación sanitaria as alumnas deseña-
ron a enquisa e o día 7 de marzo saíron á rúa onde entrevistaron a 153 mulleres. O 
día 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora, fixéronse públicos os resul-

tados da enquisa. 

  

  

 Actividades de información universitaria 

 

O día 14 de marzo alumnos/as de ciclos superiores acudiron ao FIMO onde participa-
ron nas VII Xornadas Informativas Universitarias organizadas conxuntamente pola 
Consellaría de Educación e a Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Gali-
cia. 

  

 Doazón de Sangue 

 

O día 15 de marzo desprazouse ao IES Leixa o autobús do Centro de Transfusións de 

Galicia para a xa habitual campaña de doazón de sangue na que vén participando o 
instituto dende hai 9 anos. Previamente, o día 14, un especialista do Centro de Trans-
fusións deu unha charla informativa aos alumnos/as do instituto. 

   

 Cine en galego 

 

O día 17 de marzo e organizado polo equipo de normalización lingüística, 30 alum-

nos/as de bacharelato e 20 alumnos/as de ciclos acudiron aos cines Galicia onde vi-
sionaron o film O ano da carracha. 
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 Visita a Santiago de Compostela 

 

 

 

O día 18 de marzo os alumnos e alumnas de bacharelato acudiron a unha actividade 

organizada conxuntamente polos departamentos de Xeografía e Historia e Lingua Cas-
telá, consistente nunha excursión a Santiago de Compostela onde visitaron a Catedral 
e o Centro Galego de Arte Contemporánea. 

  

 

  Visita ao Centro de Transfusións de Galicia 

 

O día 30 de marzo os alumnos/as e alumnas do ciclo superior de Laboratorio acudi-

ron ao Centro de Transfusións de Galicia, en Santiago de Compostela, onde visitaron 
as instalacións e coñeceron as actividades que desenvolve este organismo. Posterior-
mente acudiron á Domus onde viron unha exposición sobre o esqueleto humano. 

  

 Actividades do 25 aniversario 

 

 

Dentro das actividades do 25 aniversario, o día 31 de marzo celebrouse no instituto 
unha actividade na que os alumnos e alumnas do segundo curso do ciclo superior de 
Dietética contaron as súas experiencias no instituto e a participación nas charlas sobre 
alimentación equilibrada desenvolvidas no concello de Narón, así como a súa partici-
pación, este mesmo curso, no II Congreso Nacional de Dietética. 

 



 

Instituto de Educación Secundaria “Leixa” 
Garantía Social – Bacharelatos – Ciclos formativos de Artes Gráficas e Sanidade 

  
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

San Pedro de Leixa s/n 
15405 – Ferrol (A Coruña) 
http://centros.edu.xunta.es/iesleixa 
ies.leixa@edu.xunta.es 

Tfnos: 981328951 e 981328900 
Fax: 981328900 
Móbil-GSM: 667626775 
Móbil actividades: 667626707 

 

16                                        Memoria de actividades >>> Curso 2004-2005 

  Educación para a saúde 

 

20 alumnos e alumnas dos programas de iniciación profesional do IES de Catabois 
asistiron ao taller de educación sexual desenvolvido polo centro educativo en colabo-
ración co IES Leixa o día 5 de abril. Francisco José Teijido López, director do IES 
Leixa e profesor de sanidade, fixo un repaso sobre anatomía sexual, enfermidades de 
transmisión sexual e métodos anticonceptivos presentando diferentes métodos que os 
rapaces e rapazas puideron examinar in situ. As charlas continuarán o día 12 de abril 
no colexio de EPA de Ferrol. 

 

  Actividades de orientación 

 

Organizado polo departamento de Orientación, os alumnos/as de bacharelato recibiron 
información do decano da Facultade de Humanidades do campus de Ferrol o día 6 de 
abril. 

 

  Visita didáctica 

 

Os alumnos/as dos ciclos medios de Impresión e Preimpresión en Artes Gráficas fixe-
ron unha visita didáctica, o día 6 de abril, ás instalacións da empresa EINSA nas Pon-

tes de García Rodríguez. 

  

 A muller xigante 

 

Aproveitando a estancia na nosa cidade da muller xigante, o día 6 de abril acudiron os 
alumnos e alumnas do ciclo superior de Dietética e o día 7 de abril foron os alumnos e 

alumnas do ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría. 

  

 Educación para a saúde 

 

O día 12 de abril, 15 alumnos e alumnas dos programas de iniciación profesional do 

colexio de Educación Permanente de Adultos de Ferrol participaron nas actividades de 
educación para a saúde que se desenvolven con un convenio co IES Leixa. O profesor 
Francisco José Teijido López impartiu unha charla sobre sexualidade e anticoncepción. 

  

 Visita didáctica 

 

O día 14 de abril os alumnos e alumnas do ciclo medio de Preimpresión e do ciclo 
superior de Deseño e Produción Editorial acudiron a EINSA (AS Pontes) a visitar as 
súas instalacións. 
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 Orientación educativa 

 

O día 14 de abril celebráronse en Pontedeume as xornadas educativas de orientación 

académica e profesional organizadas conxuntamente polos institutos IES Breamo e 
IES Fraga do Eume nas que foi invitado o director do IES Leixa xunto cos directores/as 
do IES de Fene, IES Rodolfo Ucha Piñeiro e IES Sofía Casanova así como profeso-
res/as de Hostalaría do IES Fraga do Eume. Nas xornadas deuse información aos 
alumnos/as de 4º da ESO e 2º de bacharelato sobre os ciclos medios e superiores 
respectivamente. 

  

 Actividades complementarias 

 

 

 

 

O día 14 de abril os alumnos/as e profesores/as do ciclo superior de Dietética acudiron 

ao Mesón O Bacoriño onde participaron nunha actividade de cata e maridaxe coñe-
cendo os diferentes caldos, as súas características organolépticas e as modificacións 
que se producen no consumo con alimentos.  

A actividade foi impartida por D. Luis Amador e D. Pablo Bouza. 

 

 

 

 

  

 Orientación educativa 

 

O día 15 de abril celebráronse no IES As Telleiras as xornadas de orientación educati-

va e profesional nas que participaron profesores/as do IES Leixa. O director e secreta-
rio do instituto informaron aos alumnos e alumnas de segundo de bacharelato sobre os 
ciclos formativos de grao superior que se imparten no IES Leixa. 
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 Curriculútil 

 

 

 

O día 18 de abril celebrouse unha actividade organizada polo departamento de Orien-
tación dentro do programa Curriculútil que desenvolve a Fundación para o Desenvol-

vemento da Empregabilidade e a Formación en Galicia (Fundefo) en colaboración coa 
Xunta de Galicia.  

Curriculútil é unha iniciativa innovadora que comprende actividades de  utorización, 
asesoramento, información e orientación en materia de búsqueda de emprego orienta-
da a xoves universitarios e de formación profesional. 

 

 

  Charla-conferencia de Xosé Miranda 

 

 

 

 

 

Dentro das actividades de conmemoración do 25 aniversario, desenvolveuse o día 18 
de abril unha charla-conferencia organizada polo departamento de Lingua Galega. O 
escritor galego Xosé Miranda fixo unha revisión da mitoloxía galega a través da súa 

obra. 

Na charla, Xosé Miranda fixo referencia aos contos, mitos e lendas galegas onde as 
fadas, os lobishomes e os bandidos cobran forma a través das súas obras, como Mor-
ning Star, Premio Xerais de novela en 1998, ou Pel de lobo. 

Ao finalizar o acto se lle fixo entrega dun agasallo e procedeuse á sinatura de libros 
dos estudantes. 
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  Teatro no Auditorium de Narón 

 

 

 

O día 19 de abril, 160 alumnos/as acompañados por 12 profesores/as acudiron ao 
Auditorium de Narón onde viron a obra de teatro Dereita-Esquerda, de Xosé Luis Prieto 

e interpretada polo grupo TEN (Teatro Escola de Narón). 

  

  

 Actividades do 25 aniversario 

 

 

 

O día 20 de abril celebráronse no instituto as actividades do 25 aniversario. A xornada 

comezou cunha presentación feita polo director do instituto D. Francisco José Teijido 
López quen fixo un percorrido pola historia do instituto dende a súa posta en funciona-
mento no curso 1980-1981 ata o actual curso 2004-2005. Posteriormente se fixo un 
visionado dunha película rodada no centro no ano 1984 

D:\Webnueva\curso0405\pelicula.htme presentada polo director da mes-

ma D. J. Roberto Fernández López. 

As actividades continuaron cun concerto de música polo grupo de cámara do Conser-
vatorio Profesional de Música de Ferrol formado polos alumnos D. Josué Caramés 
(violín) e Dna. Isabel Cupeiro (cello) acompañados ao piano polo profesor D. Genaro 

Fernández, que interpretaron tres miniaturas para violín, cello e piano do compositor 
inglés Frank Bridge, presentado polo profesor do instituto D. José Antonio García 

D:\Webnueva\curso0405\concerto.htm .  

A partir das 11,30 desenvolvéronse no ximnasio do instituto diversas actividades de-
portivas con xogos populares nas que participaron varios grupos de alumnos/as e de 
profesores/as que competiron até as 14,00 horas . 

Finalmente, a partir das 15,00 horas, celebrouse unha comida no restaurante Medulio 
onde se brindou unha cálida homenaxe á profesora de Xeografía e Historia Dna. Ma-
tilde Domínguez, recentemente xubilada . 

  

 Visita aos arquivos e cociñas da residencia Arquitecto Marcide 

 

O día 21 de abril os alumnos/as e alumnas do ciclo superior de Dietética fixeron unha 

visita á residencia Arquitecto Marcide onde visitaron os arquivos e as cociñas desa 
institución sanitaria. 

file:///D:/Webnueva/curso0405/pelicula.htm
file:///D:/Webnueva/curso0405/concerto.htm
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 Actividades do 25 aniversario e Día do Libro 

 

O día 22 de abril, en conmemoración conxunta do 25 aniversario e do Día do Libro, 

celebrouse un acto no salón de actos no centro no que se entregaron premios ao gru-
po gañador das actividades deportivas celebradas o día 20 de abril, aos alumnos/as 
con mellores cualificacións e aos alumnos/as que máis utilizan o servizo de préstamo 
da biblioteca do instituto.  

 

 Actividades complementarias no ciclo de Dietética 

 

 

 

 

O día 22 de abril, as alumnas do ciclo superior de Dietética acudiron ao IES Fraga do 
Eume onde recibiron unha clase maxistral sobre protocolo na mesa. Colocación dos 
cubertos en diferentes situacións, colocación da mantelería, manexo dos cubertos, 
situación dos comensais, comportamento na mesa... todo iso e moito máis foron 
aprendendo dun xeito práctico coa colaboración dos alumnos/as do ciclo medio de 
Servizos de Restaurante e Bar Natalia Lago Fonticoba, Javier A. López Pérez, Alejan-
dro Castrillón Bujía e Emma López Corral, dirixidos polo profesor D. Samuel Pérez 
Pintos. 

 

 

 

 

  Actividades de alimentación equilibrada nos colexios do concello de Narón 

 

O día 26 de abril comezaron as actividades de alimentación equilibrada que os alum-

nos e alumnas do ciclo superior de Dietética imparten nos colexios de primaria de 
Narón. 

Nestas actividades se informa aos rapaces/as sobre alimentos e alimentación equili-
brada ademais de realizar talleres de identificación de froitas. 

As actividades remataron o día 5 de maio. 
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  Excursión pola bocana da ría de Ferrol 

 

O día 27 de abril os alumnos e alumnas da materia de bacharelato fixeron unha mar-

cha a pé pola bocana da ría de Ferrol, nunha actividade organizada polo departamento 
de Educación Física. 

  

  

 

 Actividades de información 

 

O día 2 de maio comezaron as actividades de información do instituto. Ao longo da 
semana varios centros educativos de ferrolterra visitarán as nosas instalacións e coñe-
cerán de primeira mán o instituto. 

 O día 2 visitáronnos os alumnos e alumnas do CPI O Feal. 

 O día 3 viñeron do EPA de Ferrol e do colexio Valle Inclán. 

 O día 4 viñeron do colexio Ayala. 

 O día 5 viñeron do IES de Catabois. 

 O día 6 viñeron do CPI Atios. 

 O día 11 viñeron do IES Ferrol Vello. 

 

  Actividades de orientación 

 

O día 4 de maio impartiuse unha charla de orientación universitaria aos alumnos e 

alumnas de bacharelato organizada polo departamento de Orientación. Na charla in-
formouse sobre a oferta educativa da Universidade da Coruña. 

  

 Recadación de fondos 

 

O día 4 de maio celebrouse no hall do pavillón 1 un mercadillo organizado polas alum-
nas do ciclo superior de Dietética que tivo como finalidade recadar fondos para partici-
par nun curso que se celebrará do 14 ao 17 de maio en Mojácar (Almería). 
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  I Torneo de Golf "Concello de Narón" 

 

 

 

 

O día 5 de maio celebrouse a elección do cartaz anunciador do I Torneo de Golf "Con-

cello de Narón" organizado polo club de golf CampoMar. 

No concurso para a elección do cartaz participaron os alumnos e alumnas do 1º curso 
do ciclo superior de Deseño e Produción Editorial a través dun acordo coa organiza-
ción do torneo, resultando elixido o deseñado pola alumna Estefanía Penabad Gutié-
rrez, á que se lle fixo entrega dun talón por 300 euros. 

 

 

  

 

  Visita ao IES Pando 

 

O día 9 de maio, profesores/as de Artes Gráficas viaxaron a Oviedo onde visitaron o 
IES Pando, que imparte ensinanzas de Artes Gráficas, para intercambiar experiencias 
e establecer relacións institucionais. 

  

 Semana das letras galegas 

 

O IES Leixa prepara as actividades de conmemoración do Día das Letras Galegas 
cunha exposición de cartaces facilitados pola Xunta de Galicia. O mércores día 11 
proxectarase no salón de actos unha película sobre o autor homenaxeado, Lorenzo 
Varela. 
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  Actividade complementaria: Visita a COFAGA 

 

 

 

 

O día 11 de maio as alumnas do ciclo medio de Farmacia acudiron á Coruña a visitar 

as instalacións do principal almacén distribuidor galego de medicamentos e produtos 
farmacéuticos, COFAGA.  

Na visita foron informados do papel dos distribuidores farmacéuticos e puideron ver as 
instalacións e o proceso de recepción, almacenaxe, pedidos e distribución de pedidos 
tanto de forma automática como manual. 

 

 

 Cursos de Dietética en Mojácar 

 

 

 

 

O día 14 de maio, 21 alumnos e alumnas do ciclo superior de Dietética, acompañados 
polas profesoras Alicia Del Río e María Salas, partiron cara a Mojácar (Almería) onde 
participaron en dous cursos de Dietética organizados pola Universidade de Granada. 
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 25 aniversario: Boletín informativo 

 

O día 16 de maio, dentro das actividades do 25 aniversario, inaugurouse unha exposi-

ción na que se mostran todos os exemplares do "boletín informativo" que se publicou 
no instituto os anos 1996, 1997 e 1998, ano no que deixou de publicarse porque se 
abriu a páxina web do instituto. 

Dende a incorporación dos primeiros ordenadores, en 1996, para as clases de Artes 
Gráficas, a secretaría do instituto e a biblioteca, ata a edición da páxina web o instituto 
veu o paso de instituto de formación profesional a instituto de educación secundaria, a 
incorporación dos ciclos formativos, as obras de ampliación en 1997, os pasos previos 
para a entrada do euro, os cambios na numeración telefónica, o accidente do Discove-
rer Enterprise... un período na vida do instituto de moitos cambios. 

 

 Ópera 

 

O día 19 de maio alumnos e alumnas da materia de Historia da Música de segundo de 

bacharelato acudiron ao Pazo da Música de A Coruña onde viron a ópera Don Giovan-
ni estreada dentro do Festival Mozart. 

  

  

  

  

 Concerto de Norfolc 

 

 

O día 20 de maio, dentro das actividades organizadas pola Coordinadora de Equipas 

de Normalización Lingüística e por medio do Equipo de Normalización do IES Leixa, 
alumnos e alumnas de bacharelato e do ciclo superior de Deseño e Produción Editorial 
acudiron á Feira de Mostras ao concerto que ofreceu o grupo Norfolc. 

 

 

 Actividades de información 

 

O día 25 de maio, dentro das actividades de información que celebra o instituto, o 

profesor de Artes Gráficas D. Emilio González acudiu ao IES O Ribeiro, de Ribadavia, 
onde informou aos seus alumnos/as da oferta de ciclos formativos da familia de Artes 
Gráficas. 
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  Entrega de premios 

 

 

 

 

 

 

  

O día 27 de maio celebrouse no salón de actos do IES Leixa a entrega de premios do 

concurso organizado polo Concello de Ferrol e os centros educativos que imparten os 
programas de iniciación profesional (PIP) e no que participaron os alumnos/as e alum-
nas do ciclo superior de Deseño e Produción Editorial. 

O acto foi presidido polo director do IES Leixa D. Francisco José Teijido López en pre-
senza do concelleiro de Emprego do Concello de Ferrol D. José Manuel Rey Varela, o 
director da EPA D. Raúl Rico, o coordinador dos PIP do IES de Canido D. Pedro Pa-
zos, a directora do IES de Catabois Dna. Pilar Rojo e o director do IES Ferrol Vello D. 
Andrés Fernández, xunto cos coordinadores dos PIP dos respectivos centros. 

O premio ao deseño gráfico publicitario correspondeu ao alumno D. José Antonio 
Rodríguez Lamas a quen lle fixo entrega dun cheque o concelleiro de Emprego D. 
José Manuel Rey. Posteriormente a directora do IES de Catabois Dna Pilar Rojo en-
tregou o premio ao deseño do logotipo dos PIP á alumna Dna. Irene González Riva-
dulla. 
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  Visita ao Centro de Transfusións de Galicia 

 

 

 

O día 1 de xuño alumnos e alumnas do ciclo superior de Laboratorio de Diagnóstico 

Clínico e do ciclo medio de Farmacia acudiron ao Centro de Transfusións de Galicia, 
en Santiago de Compostela, a ver as instalacións e os labores que se realizan no pro-
cesamento do sangue para transfusións, sangue de cordón umbilical e médula ósea. 

 

  

 Visita a GaliciaDixital e a EducARTE05 

 

 

 

 

O día 3 de xuño alumnos e alumnas do instituto acudiron a Santiago de Compostela 
onde viron a exposición GaliciaDixital e acudiron a EducARTE05, unha macroexposi-
ción das ensinanzas de réxime especial de Galicia. 

 

 

 



 

Instituto de Educación Secundaria “Leixa” 
Garantía Social – Bacharelatos – Ciclos formativos de Artes Gráficas e Sanidade 

  
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

San Pedro de Leixa s/n 
15405 – Ferrol (A Coruña) 
http://centros.edu.xunta.es/iesleixa 
ies.leixa@edu.xunta.es 

Tfnos: 981328951 e 981328900 
Fax: 981328900 
Móbil-GSM: 667626775 
Móbil actividades: 667626707 
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  Día Mundial do Medio Ambiente 

 

O día 7 de xuño o departamento de Bioloxía e Xeoloxía organizou unha limpeza do 

instituto en conmemoración do Día Mundial do Medio Ambiente. 

Nesta actividade participaron alumnos e alumnas de bacharelato e de ciclos formati-
vos. 

 

  Visita á Residencia Arquitecto Marcide 

 

 

 

Os días 2 e 9 de xuño os alumnos e alumnas dos dous grupos do ciclo medio de Coi-

dados Auxiliares de Enfermaría acudiron á Residencia Sanitaria Arquitecto Marcide 
onde visitaron o almacén central e o arquivo do centro. 

Na visita foron instruídos/as sobre as actividades que se realizan nestes dous servizos. 

 

 

 Educación para a saúde 

 

O día 13 de xuño varios alumnos e alumnas de segundo curso da Escola Universitaria 
de Podoloxía de Ferrol desprazáronse ao instituto para impartir unha charla informativa 
de educación para a saúde baixo o título "Unha actividade, un calzado". 

A charla foi impartida no salón de actos por Mónica López Parada, Sabela Fernández 
Vila, Amalia González Uría, Helena Ruíz Sariego, David González Vázquez e Navor 
Pereiro Losada e asistiron alumnas dos ciclos medios de Coidados Auxiliares de En-
fermaría e de Farmacia acompañadas por varios profesores/as. 

 

Ademais destas actividades, ao longo do curso celebráronse outras como as charlas de primeiros auxi-
lios organizadas polo departamento de Formación e Orientación Laboral e destinadas a todos os grupos 
de ciclos formativos, as mesmas charlas de primeiros auxilios organizadas polo departamento de Educa-
ción Física para os alumnos/as de bacharelato, impartidas polo profesorado de Sanidade ou unha activi-
dade extraescolar organizada e desenvolvida por alumnas que solicitaron á dirección permiso para de-
senvolver clases de baile que se celebraron todos os martes do curso escolar no ximnasio do instituto. 

 


