
 
 
 
 
Actividades complementarias e 
extraescolares 
 
Curso 2019-2020 
 

  



CM Emerxencias e Protección Civil 

 Visita á Base de helicópteros de Toén, Ourense. 7/11/19 

 

Departamento de Electricidade e Electrónica 

 O alumnado que está facendo a FCT colabora nas actividades do centro: Festa do Magosto. 

 

Departamento de Administración e Xestión 

1º trimestre 

 Charla: “Xestión das operacións de comercio exterior” para o CS de Administración e Finanzas. 

Relatora: M. Victoria Sánchez Méndez, ex alumna do Losada e traballadora de Martínez Otero. 29 

de novembro. 

2º trimestre 

 Visita ás instalacións de Zara en Arteixo. Para o 2º curso do CS Administración e Finanzas. Martes 7 

de abril. 

 

Departamento de FOL 

 EDU EMPRENDE ACTÚA. Charla do IGAPE  e emprendedor da zona. 2º ciclos Formativos.  28 de 

novembro. 

 SELFIE EMPRENDEDOR. 2º Ciclos Formativos. Actividades no mes de outubro. 

 EDU EMPRENDE IDEA. Participación no concurso da Xunta de Galicia. Mes de marzo 

 arase unha conferencia sobre busca de emprego. 

 

Departamento de Transporte e Mantemento de Vehículos 

  Participación ornadas de innovación da FP(na Cidade da Cultura). Mes de maio. 

 

Departamento de Madeira, Moble e Cortiza 

2º trimestre 

 Visita a Martínez Otero.  

3º trimestre 

 Visita Cociñas Santos 

 Organización das actividades divulgativas do ciclo para os colexios da contorna. CEIP Pérez Viondi e 

CEIP Figueiroa 

 

Estas actividades levaranse a cabo ó longo do curso, dependendo de factores como: - disposición da 

empresa para recibir a visita - dispoñibilidade dos técnicos expertos de viaxar ó centro educativo - período 



de celebración do evento (feiras anuais ou bianuais) - momento do curso académico - disposición do 

profesorado para organizar a actividade e acompañar ao alumnado, etc. 

 

Departamento de Lingua Galega  

Este tipo de actividades están destinadas a contribuír á formación integral do alumnado e a servir 

como complemento do seu traballo propiamente escolar. Realízanse en horario lectivo e forman parte da 

programación. 

O Departamento de Lingua e Literatura ao formar parte do Equipo de Normalización Lingüística do 

centro, asume como actividades nas que colaborar as presentadas polo ENDL. Tamén colabora coa 

Biblioteca participando na organización das diferentes actividades que se programan desde a mesma. 

Todas as actividades que aquí figuran son propostas que terán que verificarse ao longo do curso,  de 

xeito que é posible que nalgúns casos, ou ben non poidan realizarse, ou ben sexa preciso o seu cambio por 

unha nova actividade que xurda no proceso do curso. 

1º Trimestre 

 24 de outubro “ Día das Bibliotecas Escolares” en colaboración coa Biblioteca 

 

 25 de novembro  con motivo do “ Día para e eliminación da violencia contra as mulleres”. 

Participación na elaboración do manifesto e outras actividades. 

 

 19 de decembro saída ao teatro para ver o obra de teatro  Contiños da terra  sobre Manuel García 

Barros. Con Biblioteca 

 

 Charla sobre García Barros. 20 de decembro. A cargo de X.C. Garrido. 

2º Trimestre 

 Saída a Campo Lameiro no 2º trimestre. 2º ESO. Con Dto. de Xeografía e Historia. 

 Charla sobre Manuel García Barros. Na semana do 13 ao 19 de xaneiro. Con EDLG. 

 Con motivo do Día de Castelao. 7 de febreiro. Visita ao parlamento e ao Panteón de Galegos ilustres 

durante toda a mañá. A visita ao parlamento será de 9.30 a 11 h. Con Dto. Filosofía. 

 21 de febreiro. Actividade con Antía Otero. 1º e 2º Bac. 

 Visita á casa de Rosalía de Castro con 1º de Bacharelato.  

 Charla de Beatriz García Turnes. 14 de marzo. Sobre o libro O ouro das lúas. 

 24 de marzo con motivo do día do teatro. Actividade con Xosé Luna Sanmartín 

 Ruta de literatura medieval en Compostela. ( 3º ESO) 

3º Trimestre 



 26 de maio. Excursión a Cambados. Con Club de Lectura. Biblioteca 

 15 de abril . Visita á TVG. 1º ESO 

 

Departamento de Ciencias Naturais 

1º trimestre 

 Xeorruta “Pico Sacro”. 1º e 2º Bac. 7 de outubro. 

 Saída Os Ríos na Estrada. Con Concello da Estrada. 4º ESO. 17 de outubro 

 Ruta xeolóxica e lingüística pola Estrada e contorna. Con Departamento de Galego.  

2º trimestre 

 Olimpiada Xeoloxía. 1º BAC. 

 Charla sobre doazón e transplante de órganos. 3º ESO e 2º BAC Bio. 2 de abril 

3º trimestre 

 Charla e exposición de insectos a cargo dun membro da USC. 4º ESO. Mes de maio. 

Departamento de Educación física e deportiva 

 Participación no proxecto de aulas de baile tradicional no primeiro trimestre. Colaboración co grupo 

municipal de danza tradicional Tequexetéldere. 1º e 2º ESO. 

 

Departamento de Filosofía 

 Con motivo do Día de Castelao. 7 de febreiro. Visita ao parlamento e ao Panteón de Galegos ilustres 

durante toda a mañá. A visita ao parlamento será de 9.30 a 11 h. Con Departamento de Galego. 

 

Departamento de Francés 

Participación no proxecto de intercambio, en caso de realizarse, cun centro de Normandía no 2º e Terceiro 

Trimestre. Alumnado de 1º  e 2º de ESO. 

 

Departamento de Inglés 

Consideramos que este tipo de actividades son un medio complementario para a  educación do alumnado, 

non so a nivel de adquisición de coñecementos académicos, senón tamén como formación integral dos 

mesmos, o poñerse en xogo valores actitudinais, de comportamento e saber estar en distintos contextos 

que non se poderían experimentar no propio centro. 

 



1º trimestre 

  Obradoiro de cabazas e concurso de cabazas. Outubro e novembro. 

 Celebración Día de Acción de Gracias. Finais novembro. 

 Actividades para Nadal. 

2º trimestre 

 Actividades San Valentín. Febreiro 

 Actividades Carnaval. Febreiro 

 San Patricio. Marzo. 

3º trimestre 

 Viaxe a Londres alumnado CLIL. 2º e 3º ESO. 

 

Departamento de Lingua Castelá  

Tense previsto realizar as seguintes actividades con 2º ESO - A; 2º ESO - B; 1º INFOFI e 2º MANVEH. 

1º trimestre 

 Asistencia á proxección dunha película ao cine. 

2º trimestre 

 Visita ao teatro Reina Victoria, de Madrid, asistencia a dúas funcións de teatro e visita de URUEÑA. 

3º trimestre 

 Visita a unha tenda de comercio xusto de Ourense e asistencia a unha función teatral e a unha 

proxección de cine. 

 Departamento de Matemáticas. 

1º trimestre 

 Ciencia en Galego “Isto son matemáticas” 1º A e 4º ESO. 26 de novembro 

3º trimestre 

 Mate-glifos: os símbolos matemáticos. Conferencia do autor do libro Mate-glifos. Nicanor Alonso, 

profesor da Universidade de Vigo Actividades propostas por outros departamentos. 

Departamento de Música 

1º trimestre 

  7 de novembro: Intercambio co Coro Xoven Voz de Lalín. Lugar de celebración: Usos Múltiples do 

centro. 



 25 de novembro: Participación e Concienciación no día para a eliminación da violencia contra as 

mulleres. 

  Algunha actividade didáctica máis arredor da semana da Música (se é posible) 

2º trimestre 

 30 Xaneiro: Día da Paz. Participación do Coro. 

 Febreiro: Participación do Coro no II Encontro de Coros Escolares, organizado polo IES Afonso X de A 

Coruña. 

 Febreiro: Celebración do Día de Rosalía en colaboración co Departamento de Lingua e Literatura 

Galega. Cursos a determinar. 

 Febreiro-marzo: Intercambio co Coro Xoven Voz de Lalín. Lugar de celebración: Auditorio de Lalín. 

 Marzo: Concerto didáctico a determinar arredor do día da Muller. 

 Marzo-Abril: Participación do Coro no Encontro de Profesorado de Música de 

 Secundaria e Bacharelato de Galicia. Lugar por confirmar. 

3º trimestre 

 Maio: Actuación do Coro no acto de despedida do alumnado de 2º de Bacharelato. 

 Xuño: Participación do Coro no VII Encontro de Coros Escolares de Secundaria en Ortigueira. 

Ao longo dos tres trimestres, e unha vez confirmada a renovación do Contrato Programa 

para o Coro, organizaranse unha serie de actividades formativas a nivel vocal, en función do 

orzamento dispoñible. 

Participación nalgún outro concerto didáctico que xurda ao longo dos tres trimestres para 

calquera dos niveis educativos de secundaria e/ou bacharelato. 

 

Departamento de Física e Química 

1º trimestre 

 Charla divulgativa: Materiais intelixentes e outras aplicacións Imparte: Facultade de Enxeñaría de 

Minas (UVigo). 22 de novembro. 4º ESO, 1º e 2º BAC. Grupos A. 

 Obradoiro de experimentos. Mes da ciencia en galego. Imparte: 1º BACH A.Para: 2º ESO 

2º trimestre 

 Visita MUNCYT e Casa das Ciencias e Planetario (gratuítos). A Coruña. Marzo ou abril. Con Dto. 

Tecnoloxía. 



 Charla-mesa redonda polo Día da Muller e a Nena na Ciencia (11 de febreiro). Lugar: Salón de actos. 

Posible exposición de pósters realizados polos alumnos de 1º BACH (Cultura Científica) sobre 

Mulleres na Ciencia. 1º BAC A e 2º BAC A. 11 de febreiro. 

 Masterclass de Física de Partículas. IGFAE (Instituto Galego de Física de Altas Enerxías). USC-

Santiago. 

3º trimestre 

 Posible visita ao Observatorio Astronómico Santiago de Compostela e ao CESGA (Centro de 

Supercomputación de Galicia) Organizaranse dous grupos e faranse as visitas paralelamente (máx 

admitido no Observatorio: 20 persoas). 4º A, 1º BAC A(alumnado Tecnoloxía) 2º BAC A (Alumnado 

Tecnoloxía) Gratis. Con Tecnoloxía.  

 

Departamento de Tecnoloxía 

1º trimestre 

 Obradoiro “Achégate á robótica” Fundación Pedro Barrié – A Coruña . 1º ESO A E B. 28 novembro. 

2º trimestre 

 Visita MUNCYT e Casa das Ciencias e Planetario (gratuitos). A Coruña. Marzo ou abril. Con Dto. 

Física e Química. 

 Visita a Reganosa Mugardos. 1º BAC A e 2º BAC A. Con Física e Química. 

3º trimestre 

 Visita a Galiciencia. 2º ESO A e B. Con Física e Química. 

 Visita Parque eólico Sotavento. 1º BAC A. 

Departamento de Latín 

 Asistencia ao XX Festival de teatro grecolatino. A Coruña. Alumnado de 3º, 4º, 1º BAC e 2º BAC. 

Mércores 11 de marzo, todo o día. 

Departamento de Xeografía e historia. 

1º trimestre 

 Saída Museo Centro Gaiás. 1º BAC e 4º ESO. 

 Charla a cargo de representante da ONG Amnistía Internacional. 1º BAC, 4º ESO, 3º ESO. 

2º trimestre 

 Xornalista en lugares de conflito. Charla. 4º ESO 

 Visita Ribeira- Corrubedo, Praia das Furnas. 2º B.  

 CGAC, Museo do Pobo galego. 4º ESO. 



 Saída Programa “Coñece o museo”. Museo de Pontevedra. 3º ESO. 

 Saída Parque Arqueolóxico Campo Lameiro. 1º ESO. 

3º trimestre 

 “ Roteiro para coñecer aspectos do patrimonio  da Estrada: o románico ” para o alumnado de 2º 

ESO. Con Biblioteca. 

 Charla: “Os campos de concentración franquistas” a cargo de Carlos Hernández. 4º ESO e 2º Bac. 

Con Biblioteca. 

 Charla: “Pontevedreses nos campos nazis” a cargo de María Torres. 4º ESO e 2º BAC. 

 Charla dun membro dunha organización ecoloxista da bisbarra. Economía e medio ambiente. 3º 

ESO 

 Visita á Illa de San Simón. 4º ESO, 2º BAC. 1º B BAC.  

A realización destas actividades estará condicionada pola dispoñibilidade, o seu custo e a planificación xeral 

do Centro. En función das posibilidades que xurdan ou dos temas de actualidade poderemos organizar 

outras actividades non recollidas na programación. 

Informarase ao alumnado das diferentes ofertas artísticas e culturais máis relevantes que se desenvolvan ao 

longo do curso en Galicia relacionadas directamente cos contidos da materia, así como do patrimonio 

arquitectónico e museos. 

Biblioteca 

1º trimestre 

 Organización do Día das Bibliotecas Escolares. Achegamento a Manuel García Barros.  

 Colaboración na programación de actividades en :  

o Mes da ciencia en galego 

o Día para a eliminación da violencia contra as mulleres. 

 Curso e torneo de xadrez 

 Celebración dos Dereitos Humanos, dedicado aos dereitos do Colectivo LGTBI 

 19 de decembro saída ao teatro para ver o obra de teatro  Contiños da terra  sobre Manuel García 
Barros. Con Lingua Galega. 
 

2º trimestre 

 Participación na organización de actividades en eventos e celebracións como: 



o Día de Castelao 

o Día de Rosalía 

o Día das Mulleres, 8 de marzo 

o Día da poesía 

o Día do Teatro 

 Día do holocausto: Charla: “Os campos de concentración franquistas” a cargo de Carlos Hernández. 

4º ESO e 2º Bac. Con Xeografía e Historia. 

 Charla sobre García Barros. 20 de decembro. Con Lingua Galega. 

3º trimestre 

 “ Roteiro para coñecer aspectos do patrimonio  da Estrada: o románico ” para o alumnado de 2º 

ESO. Con Xeografía e Lingua Galega 

. 

 Colaboración na organización de actividades: 

o Día das Artes galegas. 

o Día das Letras galegas. 

Vicedirección 

 Participación no Programa Stem Girl en Pontevedra. Mes de Outubro. 

 Participación no programa Deporrúarte no mes de outubro e novembro. 

 Excursión de fin de estudos do alumnado de 4º de ESO. Semana 15 ao 19 de xuño. 

 Excursión á estación de esquí de Leitariegos. 1ª semana de marzo. 1º Bacharelato. 

 Traballo na continuación do intercambio co centro de Briouze, en  Normandía iniciado o curso 

pasado. Alumnado de 1º e 2º ESO.  18-14 de marzo. Actividade en colaboración co Departamento 

de francés. 

 Organización en colaboración co alumnado e cos departamentos didácticos das festas anuais do 

Magosto e do Antroido. 

 

 

 



Aula de Teatro “Avelaíñas Teatro” 

A aula de Teatro “Avelaíñas Teatro” do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez está formada un grupo 

de 20 alumnos/as e profesores/as. Realiza un ensaio semanal os xoves, de 15:00 a 16:30  no Salón de Actos 

do centro. Para o presente curso 2019-20 ten previsto as seguintes actividades e actuacións. 

1.- No Teatro Principal da Estrada, na IV Mostra de Teatro Escolar en homenaxe a D. Olimpio Arca Caldas,  

2.- Función para público familiar no Teatro Principal da Estrada.  

3.- No CEIP Figueroa o venres dentro do programa de actividades das vacacións de nadal. 

5.- No IES Antón Losada Diéguez función para o alumnado do centro. 

6.- Posible participación en certames de Teatro escolar en Palas de Rei, Touro, Santiago, etc. 

5.- Organización dun Roteiro teatral na contorna. 


