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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA O CURSO
2022/2023

As actividades extraescolares volven a retomarse con forza logo dunha parada forzosa
pola  pandemia da COVID- SarS 19 e confiando en que non haberá nada que as
impida seguir con normalidade ao longo do curso. 

Haberá charlas, visitas, saídas ou outras actividades que xurdan e que se poderán
incorporar sen estar incluídas nesta previsión. As datas das diferentes actividades de
momento poden sufrir modificacións ou quedan aínda sen pechar.

1.DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

 Exposición das “SCHULTÜTEN”:

Celebración típica do primeiro día de clase en Alemaña. Dirixido ao alumnado
de 1ºESO. DATA: Principios de Outubro

 ELABORACION E CONCURSO DE FAROLILLOS:

Cos alumnos de 2º  de ESO con motivo de San Martiño,  arredor  do 11 de
novembro  ,  faranse  na  clase  e  na  casa  uns  farolillos  que  colocados  no
vestíbulo do instituto poderán votar tanto o profesorado coma o  alumnado.

 INTERCAMBIO CON LEIPZIG: intercambio con Alemaña dentro do programa
Erasmus – Escolar. Dirixido ao alumnado de 4º de ESO. Data: recepción do
alumnado alemán en  Lugo: marzo 2023 e viaxe a Leipzig: xuño 2023

 Posible realización dunha viaxe a un espectáculo ou musical en alemán nunha
cidade nacional. Alumnado de 1º,2ºBAC de alemán. 2º ou 3º trimestre. Dous o
tres días de duración.

 Elaboración dun mercádelo de Nadal típico dos países xermanos.

2.DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA:

 Participación no concurso “Generación X”

3. DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

 Correlingua. Actividade que se desenvolverá, sempre que se permita, no

mes de maio(aínda sen data)

 Colaboración  co Departamento  de  Galego  en todas  aquelas  actividades

que así o requiran.

 En  colaboración  co  Departamento  de  Música, realizaranse  en  datas
sinaladas actividades que potencien o emprego da lingua galega.
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 En colaboración co Departamento de Relixión… realizaranse actividades en

galego.  Actividades  que,  como todos os anos,  pretenden o fomento da

lingua. 

 Tamén  se  realizarán  accións  normalizadoras  en   colaboración  co

departamento de Física e Química 

 Colaboración coa Biblioteca para continuar potenciando o uso do galego

 En fase de elaboración, CONFERENCIAS sobre temas de interese para o

alumnado  tendo  en  conta  os  distintos  ámbitos:  xustiza,  investigación  ,

deporte, prensa, sociolingüística, historia ou arte de Lugo, educación…

 Disposición  de  membros  do  Departamento  de  Inglés  para  colaborar  na

normalización da lingua

 Celebración de festas tradicionais como Magosto, Samaín, Nadal e

Entroido

 Concienciación de distintas efemérides

 Posible participación nun roteiro. En perspectiva e dependendo da

resposta do IES Basanta Silva.

4. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Física

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

 Roteiro de montaña para 1º e 2º de BAC (1º trimestre)

 Iniciación ao Surf . Para 1º e 2º da ESO (3º trimestre)

 Rutas de Sendeirismo. Para 3º e 4º da ESO e para 1º e posiblemente 2º 
de Bacharelato

 Iniciación ao ski para 2º ESO (SAIDA DE 2 DÍAS /1 DÍA) (2º trimestre)

 Semana Branca/ Semana azul  para 3º ESO (2º trimestre)

 Posible realización de varias etapas do Camiño  de Santiago

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Iniciación ao Piragüismo 1º e 2º da ESO (3º trimestre)

 Estudiaremos diferente propostas dentro do  programa Xogade  
(programa deportivo da Xunta de Galicia),  como as Carreiras de 
Orientación  Dirixido a 1º e 2º da ESO

 Iniciación ao Paddle para 1º e 2º de bacharelato. (3º trimestre)
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 Saídas pola contorna do Centro (parque Rosalía, muralla) para 4º 
ESO,1ºBAC e 2º BAC

 Campionato interno nos recreos  (diferentes deportes) para a ESO

 Ximnasia deportiva e baile moderno  para 3 e 4º da ESO (3º Trimestre).

 Carreira Solidaria en ESO e BAC (con Vicedirección)

5. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONSAL DE QUIMICA

 Saída a empresa CACTUS: servicio de Microscopía Electrónica. Para o
alumnado de  1ºCM, 1ºCS, 1ºCiclo modular no 1º trimestre.

 Saída a CETIM 1º e 2º Ciclo Superior e 1º e 2º ciclo medio modular.  No
1º trimestre

 Saída ao Laboratorio de medio ambiente de Galiza: 1ºe 2ºCM Modular e
o alumnado de 1ºe 2ºCS. No 1º trimestre.

 Posible saída a ENTREPINARES. Dirixido ao alumnado de 1ºCModular
no 1º trimestre.

 Saída a ETAP e EDAR. Para o alumnado de 1ºCModular e 1º CS no 1º
trimestre.

 Saída a CACTUS (instrumental) , dirixido ao alumnado de 2º CS no 2º
trimestre.

 Saída a APPLUS para o alumnado de 1º e  2ºCS, pero coa posibilidade
de levar tamén outro alumnado, no 2º trimestre.

 Visita  a  USC  (Microbioloxía)  co  o  alumnado  de  1ºCS  no  2º  ou  3º
trimestre.

 Posible visita a AMSLAB

6. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

 4º Premio de Ensaio Filosófico para alumnado de Bacharelato.   

 Obradoiro de Poesía no Camiño de Santiago para 1º BAC, 2ºBAC

 Asistencia a xuízo / Programa “Educar en Xustiza” (Ética e Filosofía do
Dereito). 

 Visitas a exposicións locais. 

 Charlas:

o Sobre problemáticas sociais (Valores éticos). 
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o Sobre Igualdade de xénero (Coeducación e Igualdade).

o Asistencia a xuízo penal (Ética e Filosofía do Dereito). 

o Sobre problemáticas xuvenís (Psicoloxía). 

7. DEPARTAMENTO DE FÍSICA e QUÍMICA

 Visita ao Parque eólico experimental de Sotavento e a Lagoa  de As
Pontes. Dirixido ao alumnado de 2ºESO. Data aínda sen determinar.

 Visita  á  feira  científica  Galiciencia,  no  Parque Tecnolóxico  de Galicia
(San  Cibrao  das  Viñas,  Ourense).  Dirixido  ao  alumnado  de  3ºESO.
Posiblemente no mes de maio.

 Visita  ao Museo de Historia  Natural  da  Universidade de Santiago de
Compostela e ao Observatorio Astronómico Ramón Mª Aller. Dirixido ao
alumnado de 4º ESO. Data aínda sen determinar.

 Posible  visita  aos  laboratorios  da  Facultade  de  Ciencias  da  USC.
Dirixido ao alumnado de 4ºESO. Data aínda sen determinar.

 Visita ao Museo da Enerxía de Ponferrada e as Médulas. Dirixido ao
alumnado de 1ºBAC. Data aínda sen determinar.

 Visita á Refinería de A Coruña  (Repsol). Dirixido ao alumnado de FeQ
de 2ºBAC . Data aínda sen determinar.

 Posibilidad de realizar charlas temáticas do programa  A Ponte entre o
ensino medio e a USC e/ou algunha máis da Universidade de Vigo ou
dalgunha outra

8. DEPARTAMENTO DE INGLÉS

 Realizaremos as actividades que se veñen levando a cabo ao longo
destes cursos escolares:

 Celebración do Poppy Day, 

 Algunha  actividade  de  Nadal  en  colaboración  co  alumnado  que  fai
Teatro en - Inglés, etc. 

 Posible exposición sobre algún hito da cultura anglosaxona.

9. DEPARTAMENTOM DE LATIN E GREGO

 Asisitr ás representacións de Teatro Grecolatino, en principio, en Lugo

 Roteiros por Lucus Augusti cara final da 3ª avaliación.
O alumnado a que van dirixidas: 3º e 4º ESO, 1º BAC..

10.   DEPARTAMENTO DE   LINGUA E LITERATURA CASTELÁN  

 Concurso Coca Cola: alumnado de 2º de ESO.
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 Fotografía literaria: Destinado ao alumnado de ESO e de BAC.

 Certame Literario: Destinado ao alumnado de ESO e de BAC.

 Celebración do 21 DE MARZO: día internacional da poesía. 

 CELEBRAMOS o DÍA Do LIBRO: 23 DE ABRIL: 

 Actuación no centro do famoso xograr Crispín D ´Olot: repaso literario. Dirixido
a todo o alumnado

 Posibilidade DE FACER ALGUNHA SAÍDA, AO MUSEO, POLA CIDADE, … co
alumnado de Oratoria.

 Asistencia a algunha obra de teatro en Lugo (alumnado aínda sen decidir).

11. DEPARTAMENTO DE   LINGUA e LITERATURA GALEGA  

1. Correlingua. Actividade que se desenvolverá, sempre que se permita, no mes de

maio(aínda sen data)

2. Colaboración con Dinamización lingüística en todas aquelas actividades que así o

requiran.

3.   En  fase  de  elaboración,  CONFERENCIAS  sobre  temas  de  interese  para  o

alumnado tendo en conta os distintos ámbitos: xustiza, investigación , deporte, prensa,

sociolingüística, historia ou arte de Lugo, educación…

12  . DEPARTAMENTO     DE   MÚSICA.  

 Asistencia a algún concerto en vivo: Realizaríase en función da oferta
dispoñible.

 Viaxe de estudos a Londres: Destinado fundamentalmente ós alumnos
da sección bilingüe (2º e/ou 3º de ESO) e en colaboración co Departamento

de  Tecnoloxía,  que  tamén  imparte  unha  sección  bilingüe.  Realizaríase  na

semana marcada pola Dirección do Centro para as viaxes deste tipo. Tratarase

de incluír  na organización da viaxe,  ademais das visitas culturais típicas da

cidade  de  Londres  (Museo  Británico,  Museo  de  Historia  Natural,  National

Gallery, etc.), outras relacionadas coa música como poden ser a visita ao Royal

Albert  Hall,  a asistencia  a algún dos numerosos musicais  de Londres ou a

algún outro tipo de concerto.

13. DEPARTAMENTO DE   RELIXIÓN  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

 Presencia  e  testemuña  dun  misioneiro/a  para  intercambiar  aspectos
culturais e da fe cristiá con distintos países. Mes de outubro.
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 2x1. Reciclar e ser solidario. Todo o curso.

 Concurso de postais de Nadal. Mes de decembro.

 Montámolo Belén. Mes de decembro.

 Xornada mundial da paz. Mes de xaneiro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

 Visita ó Mosteiro de Sobrado e Parque Acuático de Cerceda Mes de 
xuño. Dirixido ao alumnado de 1º e2ºESO

 Visita guiada a Madrid, á Sé de “Mensajeros de la Paz” e Parque 
Warner. Terceiro trimestre.Dirixido ao alumnado de 3ºESO

 Visita guiada a Zaragoza, a Barcelona e Sagrada Familia e Parque 
PortAventura. 27, 28, 29 e 30 de abril. Dirixido ao alumnado de 4º ESO, 
1º e 2º BAC:

14.DEPARTAMENTO DE   TECNOLOXÍA  

 Viaxe de estudos a Londres: Destinado fundamentalmente ós alumnos
da sección bilingüe (2º e/ou 3º de ESO) e en colaboración co Departamento

de  Tecnoloxía,  que  tamén  imparte  unha  sección  bilingüe.  Realizaríase  na

semana marcada pola Dirección do Centro para as viaxes deste tipo. Tratarase

de incluír  na organización da viaxe,  ademais das visitas culturais típicas da

cidade  de  Londres  (Museo  Británico,  Museo  de  Historia  Natural,  National

Gallery, etc.), outras relacionadas coa música como poden ser a visita ao Royal

Albert  Hall,  a asistencia  a algún dos numerosos musicais  de Londres ou a

algún outro tipo de concerto.

15. DEPARTAMENTO DE   XEOGRAFÍA E HISTORIA  

Sempre que as condicións sanitarias o permitan e os requisitos establecidos posibiliten
a  súa  realización  por  parte  do  alumnado,  considéranse  de  interese  as  seguintes
actividades extraescolares: 

1º ESO. 

• Visita aos Museos Provincial e Diocesano. 

• Visita ao Museo e ao Arquivo do Instituto. 

• Visita ao Castro de Viladonga. 

• Visita ao Centro de Interpretación da Muralla. 

• Visita á Casa dos Mosaicos e á Domus do Mitreo. 

6



I.E.S. LUCUS AUGUSTI  2022/23

2º ESO. 

• Visita á Biblioteca Nodal e ao Arquivo Provincial. 

• Visita ao centro histórico de Lugo e ao Museo Diocesano. 

• Visita ao Vello Cárcere. 

• Ruta polos ríos Rato e Miño para o estudio do seu patrimonio natural e material 

• (caneiros, canles, muíños, pesqueiras, etc.). 

• Visita á redacción do diario El Progreso. 

3º ESO. 

• Visita ao centro histórico de Lugo e aos Museos Provincial e Diocesano. 

• Visita ao Museo e Arquivo do Instituto. 

• Visita á redacción e á rotativa do diario El Progreso. 

4º ESO e 1º BAC. 

• Presentación  de  libro  e  charlas  do  militar  e  especialista  en  xeoestratexia  Pedro
Baños. Agárdase que se poidan celebrar no 2º trimestre. 

2º BAC. 

• Visita á exposición “Mulleres resistentes” no Vello Cárcere e posible participación no
“Encontro con familiares de mulleres resistentes” impulsados pola Asociación para a
Recuperación da Memoria Histórica (ARMH). Podería ampliarse a 4º ESO e 1º BAC.
https://mujeresresistentes.eu/  Poderase  participar  con  outros  departamentos  en
actividades ou visitas a emprazamentos artísticos e instalacións empresariais.

16. BIBLIOTECA

Principais conmemoracións nas que se presentarán exposicións: 

 25 de novembro: Día Internacional contra a violencia de xénero 

 29 de febreiro: Día de Rosalía 

 8 de marzo: Día da muller traballadora 

 23 de abril: Día do Libro 

 17 de maio: Día das Letras Galegas

17. VICEDIRECCIÓN
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1. CARNAVALES.

Festival de Carnaval 

2.CARREIRA SOLIDARIA

Celebrarase  arredor  do  día  4-5  de   maio  en  colaboración  co  Departamento   de
Educación.

Todo o alumnado de ESO e BAC correrán nas pistas e pavillón do IES Lucus Augusti.

3.VIAXE CULTURAL 

Alumnado de 1º de BAC  

4.Outros viaxes:

Poderá haber unhas viaxes culturais de un ou dous días organizado por Vicedirección
para o alumnado. (Proxecto de Limpeza, Premio de Entroido, etc.)

5. Festa de Fin de estudos do alumnado de 2ºBAC (posibles datas: 25 de maio/ 8 ou
15 de xuño)
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