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PROXECTO “DOS MIL AÑOS POR CORREO” 

Como xa sabedes, o noso centro foi seleccionado nun proxecto de Agrupación de Centros 
educativos, convocado polo MEC, en colaboración con outros 3 centros, o IES Santiago 
Apóstol de Almendralejo (Cáceres), o IES Violant de Casalduch de Benicássim (Castellón) e o 
IES Cendrassos, de Fiqueres (Girona).  

O obxectivo do mesmo é que os nosos alumnos profundicen no coñecemento da romanización 
de Hispania para iso cada centro  investigará sobre o seu propio entorno e fará partícipes aos 
demais dos seus descubrimentos. 

Este proxecto terá unha duración de dous anos e foi subvencionado coa cantidade de 7.000€ por 
centro. 

Para este primeiro ano temos programadas 3 actividades, subvencionadas en parte polo diñeiro 
da agrupación. 

A primeira delas será o 5 de marzo, e consistirá nunha viaxe a Lugo para asistir a unha 
representación de teatro grecolatino. Tamén visitaremos o museo de Lugo e o castro de 
Viladonga. Esta actividade terá un prezo de 5€ por alumno, xa que  o gasto de autobús corre a 
cargo da subvención. 

A segunda será a viaxe a Sagunto para asistir aos talleres de Cultura Clásica organizados pola 

asociación Ludere et discere de Sagúnt, durante os días 12 a 17 de abril 
(saída sábado, volta xoves). Tamén asistiremos a unha representación teatral no teatro romano e 
visitaremos a Cidade das Artes e as Ciencias de Valencia. 

A viaxe será en avión, con saída dende Santiago. Prevemos que o prezo final por alumno será 
de 150€, unha vez descontados os cartos correspondentes da nosa subvención. O prezo inclúe 
viaxe en avión, entradas ao teatro, hotel e entradas á Casa das Ciencias. 

E por iso que pedimos a cantidade de 100€ para reservar as prazas de avión e as entradas ao 
teatro. Como estes prezos das compañías de baixo custo están cambiando continuamente, 
pregamos que se faga a reserva dentro dos tres primeiros días da semana.  

A terceira actividade será no mes de xuño e consistirá na participación nos actos do ARDE 
LUCUS 2008, onde ademais recibiremos aos integrantes dos demais centros como anfitrións. 

Moitas grazas pola súa colaboración e esperamos que todo este traballo contribúa a mellorar a 
formación dos nosos alumnos. 

Profesorado 

Esther Barroso (Grego) 

Álvaro P. Vilariño (Latín) 

Mayte Leis (Lingua española) 
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VIAXE A SAGUNTO 
 

 

AUTORIZACIÓN: 
 
D/Dona:……………………………………………………………………………………….Pai/Nai/Titor 

legal  do alumno/a………………………………………………………………………………………………… 

DNI do alumno/a………………………………………curso…………………………………………… 

 

AUTORIZO ó devandito alumno/a a participar na viaxe a Sagunto, 
actividade extraescolar programada aprobada polo Consello Escolar, 
que terá lugar dos días 12 de abril ao 17 de abbril do 2008.E 
ademáis fago entrega da cantidade de 100€, en cocepto de reserva 
de praza, pagando máis adiante o resto da cantidade(50 euros) 

 

O prazo de entrega desta autorización así como  do diñeiro é: 

 3-12-07 ata 5-12-07. 

Entregar a Vicedirectora. 
 
 
 Firma: 
 


