
+ Info na nosa web: http://www.edu.xunta.es/centros/iesquiroga 

Recomendacións sobre o uso da televisión (dpto. de Orientación) 
A Confederación Española de Pais e Nais de alumnos/as editou un decálogo para 
sacarlle partido a televisión que ven os nosos fillos/fillas. A continuación cítanse esas 
recomendacións: 
1. As persoas adultas que conviven cos mozos/as teñen, basicamente, a responsa-

bilidade sobre o que ven en TV. É bo pactar con eles a selección de programas 
axeitados á súa idade e aos seus intereses. Ensinémolos a escoller. 

2. Limitemos o tempo que dedican á TV. Apaguémolo cando o programa seleccio-
nado remate. 

3. Procuremos ver a TV cos nosos fillos e fillas e comentando os programas e a 
publicidade. 

4. Aproveitemos os valores da TV, xa que non todos os programas ou series que 
podemos ver son malos: temos que elixir con eles/as. 

5. Ensinémolos a cuestionar e valorar 
aquilo que ven na TV, estimulando a 
súa capacidade crítica. Axudémolos a 
entender a diferenza entre realidade e 
ficción. 

6. Se non podemos estar cos nosos fillos/
fillas durante o tempo que adican a ver 
a tele, interesémonos polo que ven e o 
porqué desa selección. 

7. Mirar a TV non debe quitar horas de 
sono, que son moi necesarias para o bo 
desenvolvemento físico e psíquico dos 
nenos/as e dos adolescentes. 

8. Busquemos alternativas ao consumo 
televisivo: xogar, ler, facer deporte, ir 
cos amigos e amigas... Hai moitas cousas que facer ademais de ver a TV. 

9. Non deixemos que a TV sexa a única fonte de información e a única opción cultu-
ral dos nosos fillos e fillas. Axudémolos a interesarse pola prensa, a radio, o cine. 

10. Recordemos que os menores tenden a imitar aos adultos tamén con respecto á 
televisión. 
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Dada a importancia que hoxe en día teñen as novas tecnoloxías, parécenos moi 
importante lembrarvos que o noso centro educativo conta cunha páxina web na que 
se pode atopar moita información relativa ao funcionamento do centro e actividades 
deste curso académico, que ben seguro ha de ser do voso interese. A páxina web é 
unha canle de información e comunicación máis acerca da vida diaria no centro das 
vosas/os fillas/os. O enderezo é o seguinte: www.edu.xunta.es/centros/iesquiroga 

Que ides atopar na páxina? 
Na páxina atoparedes, entre outras, as actividades complementarias e extraescola-
res que se realizan coas datas e fotos das mesmas, estatísticas das distintas avalia-
cións e tamén o calendario escolar do presente curso. Ademais, tedes acceso a in-
formación relativa ao centro, ao espazo Abalar, nomes do profesorado, así como a 
composición de cada un dos departamentos didácticos. No apartado de departamen-
tos didácticos e pinchando nalgún deles, ides atopar distintos enlaces relacionados 
coa materia específica do departamento en cuestión. 
Outro dos apartados que non deberíades pasar por alto é o referente á biblioteca 
escolarposto que se está a traballar moito na importancia que ten a lectura no refe-
rente ao éxito escolar. 
Dicirvos que en moitas materias están traballando coa Aula Virtual, un espazo no 
que o profesorado pon a disposición do alumnado actividades para realizar a través 
da mesma. O acceso á Aula Virtual tamén se fai a través da páxina web. 
Por todo o exposto, convidámosvos a visitar a páxina do centro con certa regularida-
de para así ter unha maior información e sexades partícipes da vida escolar das vo-
sas/os fillas/os. 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
Que son? 
As actividades complementarias e extraescolares son unha forma alternativa de 
aprendizaxe, un complemento educativo para a formación dos alumnos/as de calque-
ra centro de ensino. 
Están planificadas con fins didácticos, para favorecer a aprendizaxe e completar a 
formación que se imparte nas aulas seguindo a programación anual. Nalgúns casos a 
proposta resulta ademais lúdica e apetecible para os rapaces/as, pero o contido for-
mador sempre está presente. 
Hai que establecer unha diferenza entre as actividades complementarias -son aque-
las que, polo xeral, se realizan no horario lectivo (tanto dentro como fóra do centro 
educativo)- e as actividades extraescolares, que teñen lugar total ou parcialmente 
fóra do horario lectivo (en moitos casos son saídas e visitas que implican un tempo 
de desprazamento considerable). 
 

En canto á asistencia 
Debido ao carácter didáctico destas actividades, resulta recomendable a asistencia e 
a participación activa do alumnado; no caso de non tomar parte nelas, a asistencia ao 
centro educativo no horario lectivo é obrigatoria, xa que non se trata dun día “sen 
clase”, senón dun día no que se ofrece outra forma de aprendizaxe, en principio máis 
atractivo para os rapaces/as. 
 

En canto á oferta de actividades complementarias e extraescolares 
Non é obrigatorio por parte dos centros educativos nin dos docentes realizar activida-
des extraescolares nin complementarias concretas, máis aló de conmemorar determi-
nadas datas establecidas pola Consellería de Educación (Día Internacional contra a 
violencia de xénero, Día da Paz, Entroido, Día do Libro ou Día das Letras Galegas, 
por exemplo). 
Todo o que se fai a maiores débese ao esforzo e á voluntariedade do profesorado (e 
do propio alumnado), que entende útil para a formación integral dos rapaces/as cer-
tas actividades non consignadas expresamente nas programacións escolares. 
Tamén as ANPAS e outras asociacións integradas por membros da comunidade edu-
cativa, poden organizar actividades extraescolares e colaborar coa realización das 
que se propoñen desde os centros educativos. Esta colaboración é fundamental para 
ofrecer aos rapaces/as unha formación integral, e unha perspectiva do proceso de 
aprendizaxe moito máis ampla. 

En canto aos prezos establecidos 
Moitas das actividades complementarias e extraescolares ofertadas son gratuitas. 
En xeral cóbrase unha pequena cantidade (no IES de Quiroga é de 3 euros), cando 
hai que realizar un desprazamento -polo xeral en autobús- fóra do concello; esta can-
tidade normalmente non cubre o importe total da viaxe e, nese caso, o centro paga 
cos seus fondos a diferenza. 
A esta cantidade referida ao transporte súmase ás veces o prezo das entradas cando 
se asiste a espectáculos (cine ou teatro) ou cando se visitan museos ou outras insti-
tucións que esixen pagar entrada. En casos excepcionais, dependendo das partidas 
orzamentarias destinadas pola Consellería especificamente a determinados progra-
mas (PDC, PCPI, Club de Lectura, Plans incluidos dentro do Proxecta, etc.), pode 
haber variacións en canto aos prezos das saídas e, polo tanto, ao importe que debe 
entregar cada alumno/a que asiste a devandita actividade. 
 

Onde ter información das actividades complementarias e extraescolares 
De forma xeral, na páxina web, na páxina de inicio (http://www.edu.xunta.es/centros/
iesquiroga/) enuméranse as que se realizaron e as que está previsto realizar en datas 
próximas. Dende unha pestana situada na barra lateral esquerda denominada 
‘actividades' accédese a máis información referida tanto ás actividades xa realizadas, 
como ás actividades previstas ata final deste curso. 

De forma máis pormenorizada, nas autorizacións específicas que se envian ás fami-
lias do alumnado ao que se lle oferta unha determinada actividade e nalgunhas circu-
lares informativas en relación con propostas de lecer concretas (como é o caso do 
Club de Lectura). 

AVISO IMPORTANTE PARA AS FAMILIAS 
 

O martes 20 de maio, ás 16:00 horas estará no IES de Quiroga Aixa Permuy 
Martínez, educadora social e pedagoga, para manter un encontro informal 
coas familias do alumnado do centro (e dos centros de primaria adscritos) 
interesadas en obter información sobre distintos aspectos educativos. 
Estades todo/as convidado/as. 


