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REMATANDO O CURSO 
Ao chegar fin de curso vai sendo hora de ir facendo memoria do traballo realizado 
durante o ano e unha das cousas que se está levando a cabo e tratar de dar ó institu-
to vida máis alá das clases. Por este motivo queremos lembrar os programas e pro-
xectos que estiveron en marcha durante este curso. 
 Contratos-programa da Consellería de Educación, na modalidade de mellora das 

competencias lingüística e matemática. 
 Plans Proxecta, sendo aqueles nos que o centro participou: 
 Móvete + (Actividade física e hábitos de vida saudable) 
 Meteoescolas (Aproximación á meteoroloxía) 
 Recíclate con Sogama (Educación ambiental e reciclaxe) 
 Donas de si (Igualdade e valoración do papel da muller na sociedade) 
 Terra (Interese polopatrimonio cultural e os espazos próximos) 
 Quérote + (Desenvolvento social e afectivo do alumnado) 

 
 
 Lembrar tamén que o noso instituto participa no PLAMBE (plan de mellora de bi-

bliotecas escolares), o que fixo posible renovar e mellorar parte do mobiliario, así 
como aumentar e actualizar a dotación informática da biblioteca. Estes cambios 
van encamiñados a facer da nosa biblioteca un lugar máis acolledor e funcional do 
que agardamos que o centro poderá tirar proveito. 

(Foto gañadora do concurso de fotografía MeteoQuiroga. 
Autora: Eney Mourelo Quiroga) 

BOLETÍN INFORMATIVO DO I.E.S. DE QUIROGA. Nº 6. XUÑO 2015 

 Un ano máis remata o curso e, aparte das notas, as vacacións... e os exames de 
setembro, hai que pensar xa no vindeiro curso. Ademais do traballo habitual de tódo-
los anos, este curso traerá aos centros como gran cambio a implantación da LOMCE 
nos cursos impares (1º e 3º de ESO, xunto con 1º de Bacharelato) 

Como grandes novidades desta nova lei de educación, unha lei máis de tantas que 
xa case perdemos a conta, podemos salientar no tocante ao noso instituto as seguin-
tes: (a día de hoxe aínda non están publicados os decretos e ordes que van regular 
esta nova lei, co cal desde os centros estamos planificando o curso 2015-16 nunha 
situación que roza a improvisación) 

 A oferta dunha materia de libre configuración por parte dos centros, unha hora 
semanal, na que o centro poderá definir (dentro dunha lista que decide a adminis-
tración) que contidos desexa impartir. 

 A obrigatoriedade da segunda lingua estranxeira para tódolos alumnos. Ata agora, 
aqueles alumnos que tiñan máis dificultades nas linguas e as matemáticas estaban 
exentos desta segunda lingua , tendo no seu lugar un reforzo nestas materias. 

 A desaparición das Ciencias Naturais, sendo substituídas por Bioloxía e Xeoloxía 
en 1º, e Física e Química en 2º. 

 O aumento dunha hora semanal na materia de Matemáticas en 1º de ESO e que, 
ademais, estará separada en dúas modalidades a partir de 3º. 

 A materia de Relixión pasa a computar a efectos de cálculo das notas medias, e a 
materia alternativa tamén pasa a ser avaliable e computable nas medias. 

 

Por todo isto, queremos lembrar que un dos problemas máis importantes do centro é 
a inexistencia dunha ANPA, o que fai moi limitada a participación dos pais e nais do 
noso alumnado na vida do centro, así como das decisións que se toman no mesmo. 
A inicios do vindeiro curso farase unha convocatoria para tratar de remediar esta ca-
rencia que, xunto co pobre papel que a nova lei lles dá ós consellos escolares, fai 
que as familias sexan cada vez menos importantes a nivel oficial no proceso de edu-
cación dos seus fillos. 

Desde o centro, animámosvos a tomar parte na ANPA e axudar a facer da educación 
dos vosos fillos unha tarefa compartida na que entre familias e profesores formemos 
un equipo que axude a mellorar a calidade da educación do noso alumnado. 
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SUXERENCIAS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Boas maneiras no uso das TIC 
 

Hoxe en día faise un uso constante da Internet e tírase proveito das innumerables 

vantaxes que a ten a Rede. Información ó noso alcance, posibilidade de comunica-

ción con seus amigos, vídeos, xogos, etc. 

Para os máis novos a tecnoloxía (ordenador, móbiles, redes sociais, etc.) é un instru-

mento máis de relación, e perciben o ciberespazo como a continuación da realidade 

da vida cotiá. Trasladan a vida do patio do colexio á súa habitación sen facer distin-

cións. 

Por iso, a formación en aspectos de seguridade, privacidade e protección dos derei-

tos das persoas e respecto polos mesmos é algo que debe formar parte da educa-

ción e así facer que esta teña que ver co mundo no que vivimos. 

A iniciación, o acceso, seguimento, acompañamento e orientación que a familia debe 

ter co menor no uso das novas tecnoloxías é primordial. En especial no uso dos dis-

positivos móbiles e da navegación segura por Internet. Hai que ter claros, consensua-

dos no seo familiar, explicados e razoados unha serie de criterios de utilización que 

pretenden protexer, educar e responsabilizar ós menores das consecuencias do seu 

uso. 

Así mesmo é importante que os pais coñezan as amizades na rede dos seus fillos, as 

aplicacións que empregan e os seus intereses, compartindo con eles a actividade da 

navegación ensinando os perigos que se poden atopar con sentido común e tentando 

que comprendan que o que está mal no entorno físico, tamén o está na navegación e 

relación a través das redes. 

Non se trata de demonizar as novas tecnoloxías, simplemente débese alertar dos 

riscos e das consecuencias dun comportamento non apropiado, lembrando que, ó 

igual que no mundo real do que o ciberespazo é unha prolongación,  estes comporta-

mentos conlevan unhas responsabilidades e, no caso de non ser axeitados, poden 

ter consecuencias no mundo real. 
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Desde o departamento de Orientación do IES de Quiroga propoñemos unha serie de 

consellos que cremos que poden resultar de utilidade neste tema: 

 Hai que recoñecer que a supervisión e o consello dos adultos son esenciais. Así 

como ensinamos cómo cruzar a rúa con seguridade, debemos supervisar o que 

fagan no ordenador, co móbil.... 

 Converse e estableza regras cos seus fillos sobre cando e canto tempo poden 

estar conectados, as páxinas ou aplicacións axeitadas que poden manexar. Ta-

mén é preciso coñecer o entorno e a tecnoloxía na que se moven desta maneira o 

menor atopará menos dificultades á hora de consultar dúbidas ou preocupacións. 

 A mobilidade e o acceso privados fan que consideremos algunhas recomenda-

cións, como a de colocar o ordenador nalgún lugar común da casa, ou que os 

móbiles queden fóra das habitacións á hora de durmir (este é un bo consello para 

toda a familia), aínda que hai que tender a xerar autonomía nos mozos/as para 

que aprendan a manexar a maioría de situacións da vida por si mesmos. 

 Unha das mellores formas de supervisar a actividade do menor en Internet e tras-

ladar novos puntos de vista, é compartir actividades cos nosos fillos. 
 

Así que xa sabedes, aproveitade as vacacións para practicar estes consellos e… 

BO VERÁN! 
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(novas relacionadas co tema) 


