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PREMIOS 
Desde que empezou o curso, un ex-alumno do noso centro e unha alumna que 

aínda está no mesmo veñen de conseguir premios en recoñecemento polo seu esfor-
zo e capacidades académicas. Desde o centro queremos aproveitar este boletín para 
transmitirlles as nosas felicitacións e desexarlles que sigan coa súa boa traxectoria. 
 Diego Durán Cano, alumno do centro ata o curso pasado, obtivo o Premio Extra-

ordinario de Bacharelato, que recoñece aos alumnos con mellores expedientes 
de Galicia. 

 Por outra banda, Emily González Gallego, de 2º ESO, obtivo o primeiro premio 
na categoría de alumnado da ESO no concurso de redacción do programa 
“Mariñeiros por un día” organizado pola Consellería de Educación e a Confraría 
de Pescadores de Celeiro. 

¤ ¤ ¤ 
BLOGS NO IES DE QUIROGA 

Finalmente, queremos informarvos da actividade blogueira que está a desenvol-
verse no noso instituto, en algúns casos con blogs xa moi rodados e asentados, e en 
outros, con criaturas que aínda están dando os seus primeiros pasos no mundo da 
blogosfera. 
 Enriba de mel... queiroas (enribademelqueiroas.blogspot.com.es) 

Espazo do Equipo de dinamización e normalización Lingüística do centro. 
 Libromanía en Quiroga (libromaniaquiroga.blogspot.com.es) 

Sitio virtual do Club de Lectura do centro. 
 Biblioquiroga (biblioquiroga.blogspot.com.es) 

Espazo no que poderedes estar ó tanto do que pasa na nosa biblioteca. 
 MeteoQuiroga (meteoquiroga.blogspot.com.es) 

Lugar onde trataremos de ir informando do desenvolvemento do Proxecto Meteoes-
colas no que o centro participa por segundo ano. 

 
Para acceder desde os vosos móbiles podedes escanear estes códigos QR: 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DO I.E.S. DE QUIROGA. Nº 4. DECEMBRO 

Neste curso 2013-2014, o IES de Quiroga continúa integrando distintas activida-
des formativas e de lecer que teñen carácter interdisciplinar, para contribuír á forma-
ción integral do alumnado e ofrecer á comunidade educativa alternativas de lecer e 
fórmulas de aprendizaxe cooperativas. Isto concrétase coa participación na convoca-
toria dos Contratos-programa cunha dobre actuación, co desenvolvemento de varios 
proxectas e coa integración do centro no PLAMBE (Plan de Mellora de Bibliotecas 
Escolares). 

 No que respecta aos Contratos-programa, aínda que non 
saíu aínda a resolución,  porque este ano a convocatoria 
retrasouse, presentouse un proxecto que da continuidade 
ás actuacións realizadas o curso pasado, para a mellora 
da lectoescritura e do cálculo. Ademais, inclúense propos-
tas de distintos obradoiros para o alumnado e de charlas 
informativas dirixidas á toda comunidade educativa. 

En canto aos programas do Plan Proxecta, este curso continúase coa actividade 
derivada do “Donas de si” , do “Meteoescolas” , do “Móvete +” e do “Proxecto Terra”. 
A maiores, comezou a funcionar o “Quérote +” (solicitado con anterioridade, pero que 
non nos fora concedido) e o “Recíclate con Sogama”, que se puxo en activo aprovei-
tando unha serie de actuacións realizadas o curso pasado no marco do programa 
“Sustentabilidade e paisaxe” (como a recollida selectiva de lixo nas aulas). 

Despois de varios anos solicitándoo, o noso IES foi se-
leccionado para formar parte da rede de centros integrados 
no PLAMBE. Isto supón un apoio moi importante ao proceso 
de melloras que se estaban realizando nas instalación da 
biblioteca estes últimos anos, para convertela nun espazo 
aberto á toda a comunidade escolar, que resulte útil como 
fonte de recursos documentais en distintos soportes, pero 
tamén como lugar idóneo para deseñar e desenvolver pro-
postas de lecer para todos/as.   

De feito, este ano xa activou actividades como “Mafalda 
no noso IES” e “Son noticia” , e segue colaborando co Club 
de Lectura, e promovendo a Hora de Ler e o Banco de Li-
bros nas aulas da ESO. 
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SUXERENCIAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Como axudar ós nosos fillos nos estudos 

O estudo e o traballo intelectual son actividades psíquicas, e como tales, 
están condicionadas á boa saúde física e ao benestar corporal. 

Para iso, e importante e conveniente ter en conta os seguintes puntos: 
DESCANSO 
É necesario que os seus fillos/as durman abondo (entre oito e nove ho-

ras). Procuren que se deiten a unha hora fixa e non moi tarde. Se os seus 
fillos/as dormen siesta é conveniente que sexa un tempo controlado e non 
excesivo, xa que podería perxudicar o sono nocturno. 

ALIMENTACIÓN 
É fundamental que os estudantes almorcen antes de vir a clase, dado que 

se lles vai esixir render pola mañá. Polo demais, sería bo que sigan unha 
dieta variada e equilibrada, reducindo todo o posible alimentos excitantes, 
café, alcohol (totalmente) e alimentos que non aportan nada á dieta 
(chucherías, etc.) 

EXERCICIO FÍSICO 
Convén realizar algún exercicio físico de xeito moderado e habitual. Estu-

dar é importante, pero tamén o son outras cousas. É necesario que os seus 
fillos/as aprendan a encher o tempo de lecer dun xeito saudable. Ó longo 
dos días debe haber tempo para estudar e tamén para outras actividades. 

O ESTUDO 
 Procure que os seus fillos/as teñan un lugar fixo para estudar, a ser posi-

ble pouco ruidoso. A radio, a televisión, etc., provocan distraccións e non 
permiten a concentración. Estudar con música o co móbil cerca non é 
aconsellable, sobre todo se o traballo require bastante concentración. 

 Non se debe estudar deitado na cama, recostado ou nun sofá. As postu-
ras cómodas en exceso poden producir falta de concentración e incluso 
sono, co cal o rendemento desaparece. 

 O lugar de estudos debe ter unha boa iluminación e unha temperatura 
agradable. 
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 É fundamental dispor dunha mesa e unha cadeira axeitadas. Unha mesa 
o suficientemente ampla para ter sobre dela os materiais necesarios. A 
cadeira debe ter unha altura axeitada que permita apoiar os pés no chan 
e un respaldo recto para evitar posturas incorrectas. 

 O cuarto de estudio debe ser ventilado frecuentemente e os tempos de 
estudo deben incluír descansos cando son moi prolongados. 

 Os alumnos/as deben ter 
un horario de estudo fóra 
do centro escolar. Procure 
que estuden tódolos días 
ás mesmas horas. Esta 
forma de organizarse axu-
da a ter hábitos de estudo 
regulares e fai que o tem-
po que se estuda sexa mellor aproveitado. É importante que sexa diario, 
ben con exercicios, cousas para o día seguinte, ou repasando. 

AMBIENTE FAMILIAR PROPICIO 
A adolescencia é unha etapa de cambios moi importante das persoas. 
É moi importante manter un ambiente que favoreza o diálogo tranquilo. 

Falar cos fillos é bo para coñecelos máis, para saber o que lles pode estar 
pasando, as súas inquedanzas e, polo tanto, para saber como axudarlles se 
lles fai falta. 

As notas representan os resultados do traballo realizado. Cando os resul-
tados non son bos, débese buscar o motivo que os explique. Unha conversa 
co titor/a pode axudar a clarificar as cousas. 

Débese ser constante á hora de esixir que os fillos/as cumpran coas súas 
responsabilidades, e o estudo é unha das principais. 

Animen ós seus fillos/as; e lembren que soe dar mellores resultados un 
premio, ou algo tan simple como recoñecerlles as cousas ben feitas que 
unha ameaza ou un castigo. 
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