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                Actividades complementarias e extraescolares 

 

Como vén sendo habitual, a realización de actividades complementarias e extraescolares adoita ser un 
pilar educativo máis do IES Leixa xa que con elas preténdese acadar un maior nivel de participación do 
alumnado e que lles sirvan para afianzar os coñecementos adquiridos na práctica educativa. 

Todas as actividades foron amplamente informadas a través da páxina web do centro na sección “Curso 
actual-Actividades” acompañadas de numerosas imaxes realizadas polo profesorado e o alumnado. 

Durante o curso 2005-2006 desenvolvéronse as seguintes actividades: 

 

 

1. Curso de formación do profesorado: Durante o mes de setembro de 
2005 celebrouse no IES Leixa un curso de formación do profesorado so-
bre Maquetación, dixitalización de imaxes e publicación electrónica no que 
participaron profesores/as de Artes Gráficas de Galicia.  

O curso foi organizado polo Centro de Formación e Recursos de Ferrol e 
tivo lugar nun dos talleres de Preimpresión. 

 

 

2. Eclipse anular: O día 3 de outubro produciuse un eclipse anular. Debi-
do á alta expectación espertada entre o alumnado, o departamento de 
Bioloxía e Xeoloxía do IES Leixa organizou un visionado dende as pistas 
polideportivas adquirindo gafas especiais de protección. 

Durante algo máis de unha hora os alumnos/as de bacharelato e ciclos 
puideron ver o movemento da Lúa sobre o Sol e o anel característico des-
te fenómeno tan espectacular que non se volverá a ver dende España ata 
2026. 

 

 

3. Transfusión de sangue: O día 19 de outubro desprazouse ao IES Lei-
xa o autobús do Centro de Transfusión de Galicia para a xa habitual cam-
paña de doazón de sangue na que vén participando o instituto dende hai 
10 anos. Previamente, o día 18, un especialista do Centro de Transfusión 
deu unha charla informativa aos alumnos/as do instituto. 

 

4. Visita á farmacia Arbizu: Os días 24 e 25 de outubro os alumnos e alumnas do ciclo medio de Farma-

cia visitaron a Farmacia de Francisco J. Arbizu Olveira, de Ferrol, a primeira farmacia que conta na nosa 
comarca cun robot de almacenamento e dispensación controlado por software. Na visita puideron compro-
bar o sistema de almacenamento, a rebotica, o robot, o laboratorio, a área privada de atención aos usua-
rios/as, o almacén e as áreas de servizo da farmacia. 
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5. Charla de Farmacéuticos Mundi: O día 14 de novembro acudiu ao 

instituto un cooperante para presentar aos alumnos/as do ciclo medio de 
Farmacia o proxecto de Farmacéuticos Mundi sobre Medicamentos que 
non curan. Iniciouse a actividade visualizando un vídeo sobre o papel dos 
cooperantes no mundo e os proxectos que se están levando a cabo nos 
países en vías de desenvolvemento.  

Despois dunha charla didáctica veuse unha presentación dun CD interac-
tivo, do que se entregou un a cada alumno/a, explicando os sistemas de 
doazón de medicamentos na actualidade. 

  

  

  

 

6. Visita didáctica ás Médulas: O día 15 de novembro os alumnos/as de bacharelato fixeron unha excur-
sión didáctica ás Médulas. A excursión vense celebrando todos os anos organizada polos departamentos 
de Educación Física e Linguas Clásicas. Na excursión os alumnos/as fixeron rutas de senderismo por esta 
peculiar paisaxe das minas de ouro e coñecer como os romanos extraían este metal das entrañas do río Sil 
(Minius). 
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7. Charla sobre a Cor: O día 22 de novembro os alumnos/as do ciclos 

superior de Deseño e Produción Editorial participaron nunha charla sobre 
o mundo da cor. 

 

 

8. Visita ao Museo de Historia Natural “Luis Iglesias”: O día 24 de 

novembro os alumnos/as de bacharelato da materia de Xeoloxía visitaron 
a exposición de minerais industriais de Galicia que ao abeiro da celebra-
ción da Semana da Ciencia e da Tecnoloxía e en colaboración co Instituto 
de Cerámica, celebrouse no Museo de Historia Natural "Luis Iglesias"de 
Santiago de Compostela. 

Na visita puideron ver tanto a colección de minerais naturais de Galicia 
coma distintas utilizacións industriais que inclúen minerais na súa compo-
sición. 

 

9. Visita ao Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela: O día 24 de novem-

bro os alumnos/as de bacharelato fixeron unha visita didáctica ao Centro Galego de Arte Contemporánea 
de Santiago de Compostela. 

Actividade organizada polo departamento de Xeografía e Historia, os alumnos/as coñeceron e comentaron 
as obras que se expoñen neste centro de referencia en Galicia para a Arte Contemporánea. 
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10. Visita didáctica ao Museo do Pelegrín, á imprenta universitaria e á exposición sobre Frida Khalo: 

O día 24 de novembro os alumnos/as do ciclo superior de Deseño e Produción Editorial fixeron unha visita 
didáctica ao Museo do Pelegrín, á imprenta da Universidade de Santiago de Compostela e á exposición 
Frida Khalo da Fundación Caixa Galicia en Santiago de Compostela. 
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11. Visita a Ligal: O día 30 de novembro os alumnos/as do ciclo superior de Dietética fixeron unha visita 

didáctica a LIGAL (Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite). 
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12. Recepción de nais e pais: Tal e como se ven facendo nos últimos cursos, o día 30 de novembro cele-
brouse no instituto a xornada de recepción de nais e pais de alumnos/as. 

A xornada estruturouse en tres partes: 

 Reunión da ANPA do IES Leixa. 

 Recepción e presentación polo director do centro que, a través da páxina web do instituto, presen-
tou o centro e os aspectos organizativos e funcionais. 

 Reunión cos titores/as de alumnos/as e visita ás instalacións. 

Ao final da xornada serviuse un ágape na cafetería do instituto. 

13. Día Internacional das Persoas con Discapacidade: En conmemoración do Día Internacional das 
Persoas con Discapacidade, alumnos/as e profesores/as do ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfer-
maría acudiron o día 2 de decembro ao Centro de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) de Ferrol onde 
participaron nas actividades que este centro organizou con motivo da celebración. 

Na xornada, alumnos/as e profesores/as compartiron protagonismo cos residentes do CAMF nas competi-
cións deportivas organizadas. 

 

  



 

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

  
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

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

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

 

Memoria de actividades >>> Curso 2005-2006                                             11 

  

  

  

  



 

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

  
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

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

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

 

12                                                Memoria de actividades >>> Curso 2005-2006 

  

  

  

  

 



 

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

  
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

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

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

 

Memoria de actividades >>> Curso 2005-2006                                             13 

 

 

14. Visita didáctica á Coruña: O día 2 de decembro o departamento de Xeografía e Historia organizou 

unha visita didáctica á Coruña onde os alumnos e alumnas de bacharelato asistiron á exposición sobre 
impresionismo na Fundación Pedro Barrié de la Maza-Conde de Fenosa. A exposición está integrada por 
obras do Museo Wallraf-Richartz-Fundación Corboud e conta cun taller didáctico sobre a luz.  

Tamén acudiron ao Quiosko Alfonso.  

 

  

 

15. Actividades de Nadal: O departamento de actividades extraescolares, en coordinación co departa-
mento de Artes Gráficas, vestiu o instituto de Nadal. 
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16. Visita a Sanal: O día 12 de decembro os alumnos/as do ciclo medio de Farmacia visitaron as instala-

cións da distribuidora SANAL en Lugo. O director técnico de SANAL D. José Sanjurjo Alonso explicoulles o 
sistema de distribución de medicamentos e produtos sanitarios da empresa que traballa cun robot que au-
tomatiza o 80 % da distribución.  

No percorrido polo almacén viron a sala de recollida de pedidos, as naves cos alíneas automatizadas e 
manuais e o centro de recollida de devolucións. 
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17. Visita didáctica a Santiago de Compostela: O día 18 de xaneiro os alumnos/as de bacharelato da 

materia de Historia da Arte acudiron a Santiago de Compostela onde visitaron a Catedral e os seus arredo-
res.  

Dende os teitos da Catedral, pasando pola Praza da Quintana, Praza de Praterías, Porta Santa..., os alum-
nos/as e alumnas aplicaron in situ as aprendizaxes sobre a rica arte catedralicia de Santiago de Composte-
la. 

 



 

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

  
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

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

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

 

Memoria de actividades >>> Curso 2005-2006                                             17 

  

  

 

18. Entrega de premio: O día 19 de xaneiro celebrouse no salón de actos do IES Leixa o acto de entrega 
do premio do concurso de deseño da cabeceira da páxina web da Asociación Costa Ártabra grazas a un 
convenio de colaboración do centro educativo coa empresa Taller de Web. 

O acto foi presentado polo director do instituto, D. Francisco José Teijido López, quen deu paso ao director 
de Taller de Web D. Diego Dorado quen transmitiu aos alumnos/as participantes, do ciclo superior de De-
seño e Produción Editorial, a súa satisfacción e a dos responsables da Asociación Costa Ártabra pola ele-
vada calidade dos 48 traballos presentados e as dificultades para elixir unha cabeceira, invitando aos estu-
dantes a seguir na súa liña de estudo e mostrando a disposición de Taller de Web de acollelos cando teñan 
que facer o seu período de prácticas nas empresas. 

Finalmente, D. Diego Dorado deu a coñecer ao gañador do concurso que foi D. Mario Maceiras Dosil, 
alumno do segundo curso, a quen se lle fixo entrega dun talón por valor de 300 euros. 
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19. Charla-coloquio sobre trasplante: O día 23 de xaneiro o departamento de Sanidade organizou unha 
charla-coloquio sobre doazón e trasplante de órganos e tecidos á que asistiron os alumnos e alumnas dos 
ciclos de Coidados Auxiliares de Enfermaría, Dietética e Laboratorio de Diagnóstico Clínico.  

A charla foi impartida polo médico D. Daniel Vilela, coordinador de trasplantes do complexo hospitalario 
Juan Canalejo, e participou D. José Manuel de Llano, trasplantado de fígado e páncreas no ano 2000. 
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20. Conferencia sobre a enfermidade celíaca: Dentro das actividades organizadas polo departamento de 
Sanidade, o día 24 de xaneiro celebrouse no salón de actos unha conferencia sobre a enfermidade celíaca.  

A conferencia, dirixida aos alumnos e alumnas dos ciclos de Dietética e Coidados Auxiliares de Enfermaría, 
foi impartida por Dª María Teresa García, presidenta da Asociación de Celíacos de Galicia que estivo 
acompañada por Dª Isabel Capdevila, directora da mesma asociación. 
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21. Charla de Ferrol-Metrópole: O día 27 de xaneiro, organizado polo departamento de Formación e 
Orientación Laboral dentro das actividades complementarias do módulo de Administración e Xestión de 
Empresas, representantes de Ferrol Metrópole acudiron ao instituto onde impartiron unha charla aos alum-
nos/as do ciclo medio de Preimpresión baixo a temática "Difusión e Creación de Empresas". 

Na actividade realizouse unha enquisa ao alumnado e informouse do proxecto Incuba Ferrol, unha iniciativa 
que trata de crear, dende o ano 1999, unha Incubadora de Empresas que impulsa e apoia ás pemes que se 
foron implantando na comarca de Ferrolterra, aplicando técnicas de I+D+i. 

A Asociación Ferrol Metrópole deixou no instituto un exemplar do proxecto. 
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22. Charla da Asociación de Ex-Alcohólicos: O día 31 de xaneiro, 
organizado polo departamento de Educación Fisica e dentro das acti-
vidades de Educación para a Saúde, celebrouse no salón de actos do 
instituto unha charla-debate impartida pola psicóloga da Asociación 
de Ex-Alcohólicos de Ferrolterra Dna. Ana Caaveiro e dirixida aos 
alumnos/as de bacharelato. 
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23. O que ven despois: O día 8 de febreiro tivo lugar no instituto unha actividade organizada polo depar-

tamento de Formación e Orientación Laboral na que a ex-alumna do instituto Dna. Natalia Fernández Breijo 
informou aos alumnos/as do 2º curso do ciclo medio de Preimpresión as súas vivencias despois de rematar 
os estudos. A súa experiencia persoal na procura de emprego e a aplicación dos coñecementos adquiridos 
no seu período educativo á realidade da empresa foron seguidos polos alumnos/as con moito interese. 

 

 
 

 

 

24. Visita a Alcampo: O día 15 de febreiro os alumnos e alumnas do 

ciclo superior de Dietética acudiron ás instalacións de Alcampo onde 
puideron observar o tratamento das mercadorías alimentarias dende que 
chegan ao almacén ata o usuario/a final.  

Dende os procesos iniciais de descarga e os controis das mercadorías, 
control de frío, de stock, etiquetado, elementos traza, presentación ata a 
realización de controis de calidade, seguiron todo o percorrido. Tamén 
puideron facer fichas coas características organolépticas de alimentos 
cos que normalmente non traballan en aula. 

 

25. Charla sobre o mundo editorial: O día 16 de febreiro celebrouse unha charla conferencia impartida 

polo director xeral de Edicións Xerais, D. Manuel Bragado Rodríguez na que participaron profesores/as e 
alumnos/as do ciclo superior de Deseño e Produción Editorial. 
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26. Viaxe a Roma: Entre os días 18 e 24 de febreiro o departamento de Cultura Relixiosa organizou unha 

viaxe a Roma na que participaron alumnos/as de 1º de bacharelato xunto con alumnos/as co IES Sofía 
Casanova. 

Na viaxe tiveron a oportunidade de coñecer os lugares máis emblemáticos de Roma, ver ao Santo Padre e 
facer unha visita a Florencia. 
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27. Actividades de Orientación en Pontedeume: O día 21 de febreiro 

celebrouse no IES Breamo de Pontedeume a xornada de orientación 
educativa organizada polos departamentos de Orientación dos centros 
públicos e privados concertados de Pontedeume. 

Durante a mañá tiveron lugar dúas sesións, unha para os alumnos/as de 
4º da ESO na que participaron os IES Fraga do Eume, IES Rodolfo Ucha, 
IES Marqués de Suanzes e IES Leixa, e outra para os alumnos/as de 2º 
de bacharelato na que ademais dos anteriores tamén participou a Escola 
Politécnica Superior. Pola tarde foi a Universidade de Santiago quen 
orientou aos alumnos/as de 2º de bacharelato. 

Por parte do IES Leixa acudiu ás xornadas o director D. Francisco José 
Teijido López quen explicou as caracteristicas da nosa oferta tanto de 
ciclos medios como de ciclos superiores. 

 

 

28. Formación do profesorado: O día 22 de febreiro celebrouse no IES 

Leixa unha xornada de formación dirixida ao profesorado de Artes Gráfi-
cas e destinada á aprendizaxe no manexo da nova filmadora AGFA ad-
quirida polo centro. 
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29. Información sobre estudos superiores: O día 7 de marzo, 24 alumnos/as de 2º de bacharelato e do 

ciclo superior de Dietética acudiron ao FIMO onde participaron nas VIII Xornadas Informativas Universita-
rias organizadas conxuntamente pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Sociedade 
para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia. 

 

  

  

 



 

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

  
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

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

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

 

30                                                Memoria de actividades >>> Curso 2005-2006 

30. Elección do cartaz anunciador de Equiocio: Por terceiro ano consecutivo, e grazas a un convenio de 

colaboración do IES Leixa coa familia Lago, organizadora do IX Salón do Cabalo Equiocio, os alumnos/as 
do ciclos de Deseño e Produción Editorial participaron co concurso no que se elixe o cartaz anunciador.  

O día 14 de marzo celebrouse no Concello de Ferrol o evento no que os patrocinadores do IX Salón do 
Cabalo elixiron o cartaz anunciador que este ano foi o deseñado pola alumna Dna. Lidia Arnoso López, que 
recibiu un talón de 300 euros como premio.  

Todos os cartaces exporanse en Equiocio 2006, que se celebrará no FIMO entre o 12 e o 16 de abril. 
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31. Charlas de educación para a saúde en Pontedeume: O IES Fraga do Eu-

mehttp://centros.edu.xunta.es/iesfragadoeume  celebrou o día 20 de marzo unhas xornadas de 

educación para a saúde na que participaron profesores/as e alumnos/as do IES Leixa. 

As actividades, dirixidas aos alumnos/as da ESO consistiron en tres charlas-taller sobre uso racional dos 
medicamentos, impartido por D. Francisco J. Teijido e dirixido aos alumnos/as de 4º da ESO; hixiene den-
tal, impartido por Dna. Juana Anca e D. Juan Romero e dirixido aos alumnos/as de 1º da ESO; e alimenta-
ción equilibrada, impartido por alumnas do ciclo superior de Dietética coordinadas polas profesoras Dna. 
Elvira Fontán e Dna. Teresa Barbeito e dirixido aos alumnos/as de 2º da ESO.  

 

  

http://centros.edu.xunta.es/iesfragadoeume
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32. Transfusión de sangue: O día 23 de marzo desprazouse ao IES Lei-
xa, por segunda vez neste curso, o autobús do Centro de Transfusión de 

Galicia para a xa habitual campaña de doazón de sangue na que vén 
participando o instituto dende hai 10 anos.  

 

33. Xornada de cata e maridaxe: O día 27 de marzo tivo lugar no Mesón O Bacoriño a Xornada de Cata e 
Maridaxe que tradicionalmente organiza o departamento de Sanidade do IES Leixa dirixido aos alumnos/as 
do ciclo superior de Dietética. 

Nesta ocasión o mestre de cerimonia foi o enólogo D. Jacob Sanjurjo, xefe de ventas de Almacenes Oren-
se, quen deu unha lección maxistral explicando polo miúdo as características organolépticas dos diferentes 
caldos, baixo a atenta mirada de alumnos/as e profesores/as. 

Posteriormente D. Pablo Bouza, anfitrión da xornada, ofreceu diversos produtos ibéricos cos que se fixo 
unha degustación e maridaxe. 
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34. Orientación educativa: Diplomatura en Relacións Laborais: O día 

28 de marzo tivo lugar no salón de actos do instituto unha charla sobre a 
titulación de diplomado en Relacións Laborais organizada polo departa-
mento de Orientación, dirixida aos alumnos/as de bacharelato e na que 
participaron Dna. M. Pilar Millor Arias, presidenta da Asociación de Gra-
duados Sociais de Ferrol, así como D. José Mª Rolón Varela, secretario 
da Escola Universitaria de Relacións Laborais do campus de Ferrol, Dª 
Asunción López Arranz, profesora de Dereito Sindical e D. Javier Acosta 
Vigo, delegado de alumnos/as da mesma escola. 

 

 

 

35. Orientación educativa: Procura de emprego: O día 30 de marzo o departamento de Orientación orga-
nizou dúas charlas, unha para alumnos/as de bacharelato e outra para alumnos/as de ciclos, impartidas por 
Dna. Gena Borrajo, orientadora do equipo de orientación específico da delegación provincial da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria. 

Saídas profesionais, continuación de estudos, acceso ao mundo laboral... foron algúns dos temas tratados 
nas charlas nas que houbo un debate cos alumnos/as participantes. 
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36. Participación no programa “En galego, de pelíxula”: O día 31 de 
marzo, 55 alumnos/as de bacharelato e ciclos formativos acudiron aos 
multicines Galicia onde se proxectou o film galego dirixido por Xavier Ber-
múdez, León e Olvido. 

O visionado está enmarcado dentro do programa "En galego, de película" 
organizado conxuntamente polo Concello de Ferrol e a Coordinadora e 
Equipas de Normalización Lingüística da que forma parte o Equipo de 
Coordinación Lingüística do IES Leixa. 

 

 

37. Charla en Radiovoz: O día 20 de abril o director do IES Leixa foi invi-

tado a participar nunha charla na emisora RadioVoz, xunto cos directo-
res/as do IES Saturnino Montojo, o IES Sofía Casanova e o Colexio Tirso 
de Molina, para falarmos do remate de curso en 2º de bacharelato e a 
preparación da selectividade. 

 

38. Visita a Industrias Cerdeimar: O día 20 de abril alumnos e alumnas do ciclo superior de Dietética 

fixeron unha visita ás instalacións de Industrias Cerdeimarhttp://www.cerdeimar.com/ , en Camari-

ñas. 

 

http://www.cerdeimar.com/
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39. Curso de protocolo no IES Fraga do Eume: O día 21 de abril alumnos e alumnas do ciclo superior de 

Dietética acudiron ao IES Fraga do Eume onde recibiron un curso sobre protocolo. 

O curso foi impartido polo profesor D. Samuel Pérez Pintos asistido polos alumnos/as do ciclo medio de 
Servizos de Restaurante e Bar. 
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40. Charla-coloquio sobre a república: O día 24 de abril celebrouse no 

instituto unha charla-coloquio organizada polo Sindicato de Estudantes e a 
Fundación Federico Engels baixo o título A significación da República 
hoxe e impartida por D. Xaquín García Sinde, da Fundación Federico En-
gels, en conmemoración do 75º Aniversario da II República. 

 

41. Visita ao Centro de Transfusión de Galicia: O día 27 de abril alumnos e alumnas do ciclo superior de 
Laboratorio de Diagnóstico Clínico e do ciclo medio de Farmacia acudiron ao Centro de Transfusión de 
Galicia, en Santiago de Compostela, a ver as instalacións e os labores que se realizan no procesamento do 
sangue para transfusións, sangue de cordón umbilical e médula ósea. 
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42. Charlas informativas no IES As Telleiras: O día 28 de abril desprazáronse ao IES As Telleiras os 

profesores/as D. Francisco José Teijido López, D. Ramiro Alonso Escudero e Dna. María Salas Aguilera 
para participar nas mesas informativas que tradicionalmente organiza o departamento de Orientación do 
citado IES de Narón.  

Nestas actividades facilitóuselles aos alumnos/as interesados información sobre os ciclos formativos de 
grao superior que oferta o IES Leixa. 
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43. Conmemoración do Día do Libro: O día 28 de abril en conmemora-

ción do día do libro (23 de abril), celebrouse no instituto un concurso orga-
nizado pola biblioteca do centro. Os participantes tiveron que responder a 
unha pregunta moi vinculada a esta gran celebración da lectura. ¿Que 
catro grandes escritores (de ámbito internacional) morreron un 23 de 
abril?. A resposta correcta era a seguinte: Cervantes, Shakespeare, Garci-
laso de  la Vega (o inca) e Molière. Durante toda a semana, os alumnos/as 
do instituto foron deixando a súa resposta na furna que estaba na bibliote-
ca.  

O venres 28 celebrouse o sorteo entre as papeletas gañadoras e a gaña-
dora do concurso resultou ser unha estudiante de 2º de bacharelato, Zaira 
Pombo Picos, que foi agasallada cun best-seller de Carlos Ruiz Zafón 
titulado “A sombra do vento” acompañado dunha carpeta  e dun bolígrafo. 

 

 

44. Novas tecnoloxías no IES Leixa: Os días 2 e 4 de maio tivo lugar na aula de audiovisuais do depar-
tamento de Sanidade unha actividade de formación do profesorado desta familia profesional para familiari-
zalos no uso da nova pantalla interactiva adquirida recentemente. D. José Antonio Martínez, da empresa 
Prodel S.A., explicou pormenorizadamente o manexo da pantalla e do software asociado que abre novos 
campos na utilización das novas tecnoloxías como recurso pedagóxico.  

Estas actividades terán unha pronta continuación cando se monte outra pantalla, xa adquirida, na aula de 
audiovisuais de bacharelato en substitución doutros recursos como o video ou o DVD. A pantalla permite a 
conexión a un ordenador e funciona como monitor, pantalla interactiva, pantalla de proxección e pizarra. 
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45. Actividades de información: O día 8 de maio comezaron as tradicionais actividades de información do 

IES Leixa. Neste primeiro día acudiron ao instituto alumnos/as do Colexio Valle Inclán.  

Nas visitas foron recibidos polo director e a vicedirectora do instituto quen lles fixeron unha presentación no 
salón de actos sobre a oferta educativa e posteriormente fixeron un percorrido polas instalacións. 

O día 8 de maio acudiron ao instituto alumnos/as do Centro Público Integrado O Feal dentro das activida-
des de información do IES Leixa. 

 

  

  

 

46. Visita a COFAGA: O día 9 de maio os alumnos e alumnas do ciclo medio de Farmacia visitaron o al-

macén central de COFAGA.  

Na visita foron informados pola directora técnica de COFAGA, Dna. Mª José Mosteiro Martínez, 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, así como o control de termola-
beis e estupefacientes. 

 



 

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

  
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

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

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

 

50                                                Memoria de actividades >>> Curso 2005-2006 

  

  

  

  



 

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

  
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

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

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

 

Memoria de actividades >>> Curso 2005-2006                                             51 
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47. Actividades de información: O día 9 de maio acudiron ao instituto alumnos/as do Colexio Ayala den-

tro das actividades de información do IES Leixa. 

 

 

 

48. Formación do profesorado: O día 10 de maio celebrouse no instituto unha sesión formativa do profe-
sorado na que D. Manuel Lamas, do IES Terra do Xallas (Santa Comba), informou sobre os contidos da 
guía de avaliación de capacidades xerais posta en marcha nese centro educativo e a súa posible adapta-
ción á avaliación dos contidos actitudinais nos ciclos formativos.  

Esta actividade enmárcase dentro do grupo de traballo que se formou no departamento de Sanidade e no 
que se trata de consensuar criterios de avaliación nos ciclos formativos sanitarios. Non obstante, o interese 
da actividade fixo que se abrira a todo o profesorado interesado no proceso avaliador participando, ade-
mais do profesorado de Sanidade, o de Bacharelato e Artes Gráficas. 

 

 

49. I Congreso Internacional de Formación Profesional: Os días 10, 11 

e 12 de maio tivo lugar en Santiago o I Congreso Internacional de Forma-
ción Profesional organizado polas consellerías de Educación e Traballo e 
no que participaron profesores/as do IES Leixa.  

Ao longo das xornadas tratáronse temas que inciden nos futuros cambios 
que se prevén na formación profesional dentro do proxecto de converxen-
cia europea na procura dun sistema integral de cualificacións que permitan 
a libre mobilidade, así como cuestións relacionadas coa certificación das 
competencias profesionais dos traballadores/as. 
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50. Actividades de información: O día 12 de maio acudiron ao instituto alumnos e alumnas do CPI Atios 

de Valdoviño, dentro das actividades de informa-

ciónhttp://centros.edu.xunta.es/iesleixa/es_xornadas.htm  do IES Leixa. 

 

 

 

51. Actividades de información: O día 16 de maio acudiron ao instituto alumnos e alumnas do Centro de 

Educación Jorge Juan, de Xubia (Narón), dentro das actividades de información do IES Leixa.  

 

 

 

 

52. Orientación educativa: O día 16 de maio celebrouse unha actividade 
de orientación educativa, organizada polo departamento de Orientación, 
na que D. José Luis Tasset Carmona, decano da Facultade de Humanida-
des da Universidade da Coruña (Campus de Ferrol) informou aos alum-
nos/as de 1º e 2º de bacharelato da modalidade de Humanidades e Cien-
cias Sociais sobre a oferta educativa da citada Facultade, facéndolles 
entrega dunha guía sobre os estudos ofertados. 

 

53. Actividades de información: O día 18 de maio acudiron ao instituto alumnos e alumnas do IES de 
Catabois dentro das actividades de informa-

ciónhttp://centros.edu.xunta.es/iesleixa/es_xornadas.htm  do IES Leixa. 

 

http://centros.edu.xunta.es/iesleixa/es_xornadas.htm
http://centros.edu.xunta.es/iesleixa/es_xornadas.htm
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54. Higiene bucodental: O día 19 de maio os alumnos/as do ciclo superior de Dietética participaron nunha 

actividade de hixiene bucodental impartida polo profesor D. Juan A. Romero Novoa. A actividade comezou 
no salón de actos onde se ilustrou o proceso de hixiene bucodental. Continuou no taller dental onde se fixo 
un estudo sobre a placa bacteriana e posteriormente se fixo un lavado dental. Finalmente os alumnos/as 
acudiron á aula de clínica onde viron as instalacións e o que alí se fai. 
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Instituto de Educación Secundaria “Leixa” 
Bacharelatos – Ciclos formativos de Artes Gráficas e Sanidade 

  
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

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

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

 

56                                                Memoria de actividades >>> Curso 2005-2006 

55. Actividades de información: O día 22 de maio celebrouse unha xornada de portas abertas para pais e 

nais de alumnos/as de 4º da ESO, dentro das actividades de informa-

ciónhttp://centros.edu.xunta.es/iesleixa/es_xornadas.htm  do IES Leixa. 

A xornada comezouse cunha charla informativa no salón de actos sobre a oferta e características do IES 
Leixa e posteriormente se fixo unha visita ás instalacións. 

56. Visita a ALVA Gráfica: O día 25 de maio alumnos/as do ciclo superior de Deseño e Produción Editorial 

acompañados por profesores/as de Artes Gráficas, fixeron unha visita á empresa ALVA Gráfica (A Coruña). 

 

  

  

  

 

57. Actividades no CEFORE: Os días 31 e maio e 1 e 2 de xuño celebráronse no IES Sofía Casanova os 

encontros de participantes en proxectos de formación, grupos de traballo e seminarios permanentes orga-
nizados polo Centro de Formación e Recursos de Ferrol.  

http://centros.edu.xunta.es/iesleixa/es_xornadas.htm
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Nestas actividades participou o IES Leixa con dúas mesas, unha co grupo de traballo sobre xestión da cor 
e outro sobre o seminario de imaxe corporativa do IES Leixa, presentados polo profesor de Artes Gráficas 
D. Ramiro Alonso Escudero. 

 

 

  

  

 

58. Visita do IES Compostela: O día 6 de xuño visitaron o noso centro o director e o vicedirector do IES 
Compostela no que se prevé a implantación, o próximo curso, do ciclo medio de Impresión. D. José María 
Juncal Míguez (director) e D. Manuel Guerra Fernández (vicedirector e responsable de calidade) fixeron un 
percorrido polas nosas instalacións e tomaron nota das condicións espaciais e dotacións necesarias para o 
correcto acondicionamento do ciclo no seu centro. 

59. Reportaxe na revista “Entre estudiantes”: O día 7 de xuño recibiuse no centro o número 135 da re-

vista Entre estudiantes dedicada á educación, cultura e ocio e na que se inclúe unha reportaxe sobre o 
ciclo medio de Farmacia realizado no IES Leixa. 

A través dunha entrevista co director D. Francisco José Teijido López, infórmase do plan de estudos deste 
ciclo da familia de Sanidade. A reportaxe ilústrase con varias fotografías de alumnas do ciclo realizando 
diversas actividades. 
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60. Visita á Residencia Arquitecto Marcide: O día 8 de xuño os alumnos e alumnas do ciclo superior de 
Dietética, acompañados pola profesora Dna. Mª Jesús Torres de la Fuente, acudiron á Residencia Arquitec-
to Marcide a visitar as súas cociñas e ver in situ todo o proceso de elaboración dos alimentos que se sub-
ministran nesta residencia sanitaria. 
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61. Presentación da revista da Escola Oficial de Idiomas: Un ano máis a Escola Oficial de Idiomas de 

Ferrol presentou o día 16 de xuño a súa revista Diálogo. 

Por segundo ano consecutivo o IES Leixa e a EOI chegaron a un acordo de colaboración para que os 
alumnos/as de Artes Gráficas realizaran o deseño, maquetación, edición e filmado da revista na que ao 
longo das súas 75 páxinas ofrécense entrevistas, novas de actualidade, festas, viaxes, literatura, premios, 
gastronomía e actividades de lecer nos diferentes idiomas que se imparten na escola. Á súa vez, a escola 
ofreceu ao IES Leixa unha colección de libros. 
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62. Somos unha potenzia: Os días 20 e 22 de xuño varios alumnos/as do 
IES Leixa trasladáronse aos platós de “Somos unha potenzia” para partici-
par na gravación deste novo talk night da Televisión de Galicia presentado 
polo actor Carlos Blanco e producido por Antón Reixa. 

 

 

 

 


