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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Continuamos coas habituais saídas do centro, destacando as seguintes activida-
des neste trimestre tan curto que tivemos : 

 Visita a León. Catedral, Cáritas e Museo catedralicio. 
 Concerto didáctico no Auditorio de Galicia en Santiago e visita á casa-museo de 

Rosalía de Castro en Padrón. 
 Visita ó Parque Eólico Experimental de Sotavento en Xermade. 
 Teatro en francés en Ourense. 
 Visita á central hidroeléctrica de Belesar en Chantada. 

 Consideramos moi importante este tipo de actividades para ofertar unha forma-
ción completa ó alumnado que tamén busque os coñecementos fóra das aulas. 
Este tipo de coñecementos tamén se complementan con outros que se transmiten 
en celebracións como o Día da Paz ou o Día Internacional da Muller. 

 Dentro do centro, tivemos dúas charlas do programa “A Ponte” da USC, “A tecno-
loxía ao servizo das linguas” e “De onde veñen as palabras?”, e aínda está previs-
ta unha terceira a finais de marzo: “Incomunicados na era da comunicación”. 

 Outra actividade que queremos lembrar que está en marcha é o concurso fotográ-
fico “MeteoQuiroga 2“, que forma parte do programa Meteoescolas dos plans Pro-
xecta da consellería de Educación. Animádevos e traede as vosas fotos sobre o 
tempo e os fenómenos meteorolóxicos. 

 

 Algo que tamén nos fai sentir moi orgullosos como centro é ter colaborado xunto 
cos CEIPs de Quiroga e San Clodio nas ilustracións da reedición dos “Sonetos ao 
Val de Quiroga” de Manuel María, autor que este ano é homenaxeado no Día das 
Letras Galegas. O alumnado asistiu o día 12 de febreiro á presentación do libro 
no Auditorio de Quiroga e os debuxos serán expostos proximamente en Quiroga. 

 Dentro dos Contratos-programa da Consellería de Educación, temos previsto pedir 
a colaboración das familias para a realización dunha enquisa sobre hábitos de 
estudo e tamén unha charla tratando de achegar o centro ás familias: 

 
 
 
 
 
 

Venres 1 de abril, no IES de Quiroga 
Encontro con familias 

“Familias con adolescentes: convivir entre os límites e os afectos” 
A cargo de Aixa Permuy Martínez, educadora social e pedagoga. 

Estades tod@s convidad@s! 
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Tempo de cambios 

Tal e como dixemos no anterior boletín, levamos traballando coas novidades que 
nos trouxo a LOMCE, adaptándonos a elas o mellor que podemos e, en ocasións, 
tendo que ir improvisando sobre da marcha pola precipitación coa que nos impuxo a 
administración educativa, pero sempre tratando de dar o mellor de nós como instituto. 

Estamos contentos coa acollida que tivo a incorporación do noso centro ás redes 
sociais, sobre todo no relativo a poder mellorar a comunicación coas familias e que 
teñan oportunidade de estar ó tanto puntualmente das actividades que se desenvol-
ven tanto dentro como fóra do centro. Lembramos os enderezos: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/ies.quiroga 
Twitter: https://twitter.com/iesdequiroga 

Informamos que, debido ó cambio de xestión das comunicacións telefónicas da 
Consellería de Educación, temos un novo número de teléfono:  

     982828274 

Ademais, lembramos tamén que toda a información relativa ó día a día do centro 
está dispoñible tamén na nosa páxina web. Todo isto, por suposto, sen descoidar a 
atención persoal por parte de todo o profesorado do centro nas súas horas de titoría. 

Para rematar este apartado, lembramos tamén o noso enderezo de correo electró-
nico, ó que nos podedes facer chegar calquera dúbida ou comunicación que conside-
redes necesaria e/ou interesante. 

ies.quiroga@edu.xunta.es 
 

Dotación informática do centro 

Dentro do programa Abalar da Consellería de Educación, recibimos tres novas pi-
zarras dixitais, que xunto as que xa había, algunhas que tamén viñeron da Conselle-
ría e outras que se foron mercando polo centro durante varios anos, fan que agora 
mesmo teñamos a maioría de aulas do centro informatizadas. En canto á dotación de 
notebooks para o alumnado, seguimos estancados en 1º e 2º de ESO, á espera de 
que a administración tome algunha decisión neste sentido. 

Da mesma forma, estamos facendo un esforzo por renovar a aula de informática, 
que xa comeza a ter bastantes ordenadores que van quedando obsoletos. 

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



SUXESTIÓNS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 

Consellos para sacar partido o teu estudo e obter mellores resultados 

Vimos de rematar a segunda avaliación e moit@s vós seguro que vos destes os famo-
sos atracóns de última hora de cara ós exames, por iso desde o Departamento de Orienta-
ción vos propoñemos uns pequenos consellos cos que obteredes mellores resultados e non 
pasaredes os nervios de última hora.  

 Busca un lugar de estudo fixo e axeitado. Ter rutinas axúdanos a estudar, e isto inclúe 

ter uns lugares apropiados que teñamos asociados ó estudo. 

 Evita o teléfono móbil no lugar de estudo. É cada vez máis habitual estudar co móbil a 

carón, pero hai que lembrar que é un elemento moi 

importante de distracción. 

 Non escoites música mentres estudas. 

Pode dificultar a túa concentración. 

 Planifica sesións de estudo curtas durante todo 
o trimestre. É moito máis eficaz realizar sesións de 
estudo curtas, duns 20-30 minutos, ó longo de va-
rias semanas, en lugar estudar seguido durante 
horas nun mesmo día sen descanso. Os maratóns 
de última hora só serven para crear confusión. 

 Evita estudar polas noites e marca unhas horas fixas do día para as sesións de estudo. 
Se establecemos uns horarios de estudo específicos ó longo do día ou a semana, crea-
remos unha rutina de aprendizaxe e a medida que o noso cerebro se acostume a apren-
der neses intres, seranos cada vez máis fácil estudar. 

 Fixa metas ou obxectivos específicos para cada sesión. En lugar de estudar de xeito 
aleatorio, é mellor elixir un tema concreto e centrarse nel ata entendelo. Saberás que 
podes pasar a outro tema cando sexas capaz de explicarllo a alguén de forma sinxela.  

 Fai fichas esquemáticas coa información principal do que estudas. 
Resulta moi práctico facer fichas esquemáticas durante a primeira lectura. Tamén pode-
rás consultalas pouco antes do exame, a modo de último repaso. 

 Estuda cada tema coma se tiveses que dar unha clase sobre el. 
Cando nos preparamos para ensinar, o noso cerebro organiza mellor a información.  

 Practicar, practicar, practicar... e volver a practicar unha e outra vez. Servirache para 

identificar posibles erros e controlar o tempo que che leva de cara os exames.  
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Estratexias para afrontar e evitar a ansiedade ante os exames 

Antes do exame: 
 Respecta as horas de sono e deixa preparado todo o preciso para o día seguinte. 
 Evita ir ó exame sen almorzar.  
 Realiza algunha actividade que che axude a relaxarte: 

 Respiración abdominal: Inspira polo nariz e expira pola boca lentamente varias ve-
ces dende o abdome sen tomar moita cantidade de aire. Sitúa unha man no peito e 
outra sobre o estómago para asegurarte de que o estás facendo axeitadamente. 

 Practica brevemente a tensión e distensión dalgúns músculos durante algúns segun-
dos para relaxarte paulatinamente.  

 Elimina os pensamentos negativos e evita falar con compañeiros/as que se expresen 
dese modo. 

 Pensa no exame como unha liberación do traballo realizado e non como un obstáculo. 

Durante o exame: 
 Le as preguntas con tranquilidade e ten claro o que se che pide antes de responder. 
 Organiza os tempos de resposta de forma eficiente  
 Comeza coas preguntas que che resulten más sinxelas, o cal te reforzará e fará que 

afrontes con maior seguridade as preguntas máis difíciles. 
 Non teñas presa por finalizar aínda que o resto dos compañeiros acaben pronto. 

 Pregúntalle ós profesores 
as dúbidas  
 Se te quedas en branco 
nunha pregunta, pasa a outra. 
A resposta está na túa mente 
e só tes que provocar un pe-
queno estímulo para recorda-
la. 
 Le con atención o exame 
antes de entregalo, coidando 
a puntuación e a ortografía. 

Despois do exame: 
 Realizar unha lista de cousas que che deron resultados para as próximas ocasións. 
 Reflexiona en torno ás maiores dificultades que encontraches o facer o exame e pro-

ponte algunha mellora para corrixilas. 
 Cando che devolvan o exame corrixido, analiza os erros cometidos. 

+ Info no noso Twitter: https://twitter.com/iesdequiroga 


