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NOVIDADES PARA O CURSO 2015-16 
 

“Para educar a un neno, fai falta a tribo enteira” (Proverbio africano) 
 

Como ben sabedes, para o vindeiro curso entrará en vigor nos cursos impares 
que oferta o noso instituto (1º e 3º de ESO, 1º de Bacharelato) a nova lei de educa-
ción, a LOMCE, xa vixente en Educación Primaria. Esta nova lei vai traer cambios a 
nivel organizativo e normativo, cambios dos que informaremos debidamente ó alum-
nado do centro coa axuda do departamento de Orientación. Así mesmo tamén infor-
maremos ó alumnado que está por vir para o ano desde os centros de Primaria de 
Quiroga e San Clodio, os cales farán unha visita ó instituto o día 21 de abril, na que 
lles ensinaremos as instalacións do mesmo e, entre outras actividades, recibirán 
unha pequena charla na que lles serán explicadas as novidades que os agardan nes-
ta nova etapa que están a punto de iniciar. 

É interesante lembrar o papel 
fundamental que xogan os pais 
e nais na educación. En conse-
cuencia,  e en relación con 
todos estes cambios, sería 
desexable, por non dicir indis-
pensable, ter presente desde o 
centro en todo momento as 
opinións e inquedanzas das 
familias. Para isto, e como fe-

rramenta fundamental, consideramos necesario a existencia dunha ANPA que poida 
manter informado a este importante sector da comunidade educativa. Ademais, a 
LOMCE reduce o protagonismo do Consello Escolar, onde as familias están repre-
sentadas, polo que é necesario para ter un mínimo de participación na vida do centro 
poder contar cun grupo de nais e pais que actúen como representantes deste sector, 
así como transmisores de todas estas novidades que afectarán ó futuro inmediato 
dos seus fillos e fillas. 

Desde o centro animámosvos a participar e, pola nosa parte, se non temos novas 
antes respecto a esta cuestión, realizarase unha convocatoria para nais e pais preto 
do final de curso para retomar o funcionamento da ANPA do IES de Quiroga.  
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 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA METEOROLÓXICA 
Desde o blog MeteoQuiroga (meteoquiroga.blogspot.com.es), que recolle información 
sobre a participación do IES de Quiroga no Proxecto Meteoescolas dos Plans Pro-
xecta que leva a cabo a Consellería de Educación en colaboración con outras conse-
llerías, púxose en marcha un concurso de fotografía sobre o tempo. 
Igual que na maioría de telexornais, nos que podemos ver na información do tempo 
que a xente envía  fotos de paisaxes ou relacionadas co tempo, nós tamén queremos 

facer algo parecido desde o 
instituto de Quiroga. Pode-
des consultar as bases do 
concurso na ligazón que se 
menciona ó inicio. 
Por exemplo, na foto que 
acompaña a este texto pode-
mos ver unhas pingas de 
auga enriba no musgo. A foto 
foi tomada en Quiroga cun 
teléfono móbil no aparca-
mento que está entre o insti-
tuto e o centro de saúde. Un 
exemplo de que non fai falta 
ir moi lonxe para atoparnos 

con imaxes que, ademais de beleza, teñen relación co tema proposto. 
Lembrar tamén que, dentro dos Plans Proxecta nos que participa o centro, vai haber 
varias actividades interesantes no terceiro trimestre: 
- Visita a Guimarães (Portugal), dentro do proxecto Terra. 
- Visita ás instalacións de Sogama, dentro do proxecto Recíclate con Sogama. 
- Visita a Ferrol, dentro do proxecto Donas de si. 
- Proxección do documental “As silenciadas” de Pablo Ces, dentro do proxecto Donas 
de si. Contaremos coa presenza de Aurora Marco, autora da investigación que serviu 
como base para a elaboración deste material no que se trata o papel da muller na 
resistencia na etapa franquista. 
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SUXERENCIAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
PROBAS DE ACCESO A CICLOS 

O 23 de febreiro de 2015 saíu no DOG a convocatoria que regula as probas de acce-
so a ciclos. Estas probas pretenden dar a oportunidade de acceder á formación pro-
fesional á aquelas persoas que non teñen titulación. No caso de alumnos que cursan 
4º de ESO ou 2º de Bacharelato, tamén pode ser unha forma de asegurar unha vía 
de entrada nos ciclos formativos desexados sen arriscar a esperar a setembro, cando 
moitas das prazas xa estarán collidas. Todo isto sen descoidar a obtención do título. 
• ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO: 
DESTINATARIOS:  Persoas que non estén en posesión do Titulo de Graduado en 
E.S.O. ou unha titulación superior, e que teñan 17 anos ou que os fagan no 2015. 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE: 7 ó 20 DE ABRIL. 
REALIZACIÓN DA PROBA:  3 DE XUÑO DE 2015. 
As probas constan dunha parte matemática, unha parte sociolingüística (que inclúe 
as dúas linguas oficiais e CC. Sociais) e unha parte científico-técnica (que inclúe CC. 
Naturais e Tecnoloxía). 
• ACCESO A CICLOS DE GRAO SUPERIOR: 
DESTINATARIOS:  Persoas que non estén en posesión do Titulo de Bacharelato ou 
unha titulación superior, e que teñan 19 anos ou que os fagan no 2015. 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE: 23 de febreiro ó 6 de marzo 
REALIZACIÓN DA PROBA:  29 DE ABRIL DE 2015. 
Neste caso hai unha parte común para tódolos aspirantes, que inclúe as dúas linguas 
oficiais e  Matemáticas. 
Por outra banda está a parte específica da proba organizada en base a 3 opcións: 
A (Economía da empresa, Lingua estranxeira e Filosofía e cidadanía) 
B (Debuxo técnico, Tecnoloxía industrial e Física) 
C ( Ciencias da Terra e ambientais, Química e Bioloxía). 
Escollerase unha das opcións no momento de inscribirse, SEgundo o ciclo formativo 
ó que se dexese acceder, escóllese unha das opcións e, dentro dela, dúas materias. 
 
A solicitude poderase cubrir a través da aplicación dispoñible desde a páxina web 
http://www.edu.xunta.es/fp e deberá presentarse en soporte papel no centro de 
inscrición. Para máis información, tamén se pode consultar esta mesma páxina. 
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Hoxe en día, son moitas as veces que escoitamos falar destes termos, sobre todo, 
cando nos referimos a adolescentes e o máis frecuente é referirse á súa carencia. 
Por todo isto, cremos conveniente aclarar un pouquiño á que nos estamos a referir e 
ver así a súa importancia. 

Toda habilidade social é un comportamento ou tipo de pensamento que leva a 
resolver unha situación de maneira efectiva, é dicir, aceptable para o propio suxeito e 
para o contexto social no que está. Así, as habilidades sociais foron vistas como com-
portamentos ou pensamentos que son instrumentais para resolver conflitos, situa-
cións ou tarefas sociais. Estes comportamentos valorados e reforzados socialmente 
inflúen beneficiosamente no desenvolvemento social a longo prazo, proporcionando 
aceptación e estima por parte dos axentes sociais. Entendidas desta maneira, as 
habilidades sociais poden considerarse como vías ou camiños que permiten acadar 
os obxectivos dun individuo. 

O termo habilidade indícanos que non se trata de algo máis ou menos innato, 
senón máis ben dun conxunto de comportamentos aprendidos e adquiridos polo que 
teñen que ser traballados tanto na casa como na escola. 

As deficiencias nas habilidades sociais constitúen unha boa parte das causas de 
conflito máis importantes cos compañeiros, os profesores e outras persoas do contor-
no por non saben como manexar unha situación de estrés ou como manifestar os 
seus sentimentos de maneira non pasiva ou agresiva. 

En resumo, lembremos que as habilidades sociais: 
- Adquírense, principalmente, por aprendizaxe. 
- Inclúen comportamentos verbais e non verbais específicos e discretos. 
- Supoñen iniciativas e respostas efectivas e axeitadas. 
- Aumentan o reforzamento social. 
- Son recíprocas por natureza e supoñen unha correspondencia efectiva e axeitada. 
- A súa práctica está influída polas características do medio. Factores como a idade, 

o sexo e o estatus do receptor afectan á conduta social do suxeito. 
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QUE SON AS HABILIDADES SOCIAIS? 


