
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Neste trimestre destacamos as seguintes saídas do centro : 
 Visita a Celanova. O alumnado de 1º e 3º de ESO asistiu a un concerto didáctico 

e coñeceu a impresionante biblioteca do IES Celso Emilio Ferreiro. 
 Participación do alumnado de 1º de ESO no Correlingua, en Monforte. 
 Saída a Santiago para asistir a un concerto didáctico no Auditorio de Galicia e  

visitar o Museo do Pobo Galego. 
 Excursión a Monforte e O Barco. Alumnado que participa no Club de Lectura en 

colaboración co ENDL. 
 Roteiro “Manuel María e os Sonetos ao Val de Quiroga”. Unha actividade na que 

participaron os alumnos de ESO e na que durante un día percorremos a pé os 
lugares citados polo poeta na citada obra dentro dos concellos de Quiroga e Ri-
bas de Sil, aprendendo cousas sobre a cultura e a historia da bisbarra. 

 A propósito desta última actividade, tamén se pode visitar a páxina web do centro 
para escoitar as gravacións dos sonetos. Estas gravacións foron feitas por mem-
bros da comunidade educativa do centro, alumnos profesores e persoal non do-
cente. E non esquezamos a xenerosa colaboración de Xosé Estevez, que, ade-
mais de  vir dar unha charla sobre Manuel María, prestou a súa voz para a lectura 
do último soneto da obra. 

 No centro, tivemos unha charla do programa “A Ponte” da USC, a cargo de Carlos 
Toural: “Incomunicados na era da comunicación”. 

 Dentro do ámbito da natureza, tivemos dúas charlas divulgativas sobre “O oso 
pardo en Galicia” e “Convivencia entre cans e humanos”. 

 Celebrouse tamén o encontro con familias “Familias con adolescentes: convivir 
entre os límites e os afectos”. Este encontro está no marco dos contratos-
programa da Consellería de Educación, iniciativa na que participamos coa inten-
ción de mellorar a calidade do ensino no centro. 

 Dentro dos contratos-programa, tamén levamos a cabo unha enquisa sobre hábi-
tos de estudo do alumnado. 

 

 Non menos importante, e con isto imos rematando, son as actividades que se 
levaron a cabo impulsadas desde a Biblioteca Escolar e o ENDL, así como a parti-
cipación nos Plans Proxecta e que esperamos teñan continuidade no vindeiro 
curso, no que seguiremos traballando arreo para, ademais das materias de cada 
curso, ofertar a posibilidade de adquirir outros coñecementos. 
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Rematando 

Chegamos ó remate deste curso, no que empezamos coa implantación da 
LOMCE, e xa estamos planificando o vindeiro, no que teremos que xestionar 
a entrada da nova lei nos cursos pares (2º e 4º de ESO e 2º de Bacharelato). 

Os principais cambios que teremos serán os que xa vimos este curso nos 
niveis nos que entrou a nova lei: obrigatoriedade da segunda lingua estran-
xeira, aumento do horario de Matemáticas, entrada de horas de libre configu-
ración, consideración da materia de Relixión como computable á hora de 
facer medias e o establecemento de modalidades en 4º de ESO. 

Queremos agradecer tamén a boa acollida que tivo a páxina de Facebook 
do centro e que nos axudou a divulgar as actividades desenvolvidas. 

 

 

 

 

Por outra parte, celebramos que, despois de varios intentos, chegou a bo 
porto a formación dunha ANPA no centro, o que agardamos que produza 
beneficios na relación das familias co centro e que sirva para mellorar a cola-
boración entre familias e instituto, con todo o positivo que isto pode ser para 
o noso alumnado. 

Para facilitarvos o contacto coa asociación e sen que teñades que andar 
buscando ás persoas que se animaron a formar parte da directiva, tedes 
aquí un enderezo de correo electrónico no que podedes contactar con elas: 

 

ampaiesquiroga2016@yahoo.com 
 

E sen máis, despedímonos ata o vindeiro curso desexándovos un 

Bo verán! 
 

  
www.facebook.com/ies.quiroga 

+ Info na nosa páxina web: http://www.edu.xunta.es/centros/iesquiroga/ 
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E agora, qué fago? 

Se te atopas perdido porque non sabes que facer no futuro, non desesperes: 
o 71% dos xoves en 2º de Bacharelato non teñen decidido qué titulación es-
collerán. Os expertos aconsellan explorar as opcións desde 1º de ESO e 
orientar as decisións segundo as propias aptitudes, pero sen frustrarnos. 

E se me equivoco? 
Non hai nada que non 
teña amaño, a vida 
tamén é probar e 
aprender dos nosos 
erros. O mellor é non 
errar, pero cando se 
fai hai que saber sacar 
proveito da situación 
sen facer un drama. 

Desde 1º da ESO 

Ante todo moita calma. Tomar unha decisión de futuro profesional non é unha 
cuestión puntual, é un proceso. É preciso tomar decisións dende pequenos 
para que esteades preparados cando haxa que decidir algo importante. 

Tamén explorar o mundo das profesións, ir coñecendo o sistema educativo, 
as optativas, os itinerarios que van conformando o voso proxecto profesional. 
É importante ser conscientes de cada elección, por qué a facedes, que non 
elixan por vós. A información é, pois unha ferramenta fundamental para gañar 
a batalla á dubida. 

Motivación 

Estar motivados, ter recursos para potenciar as vosas decisións, decidir libre-
mente e buscar apoios sobre todo no seo familiar. 

As expectativas familiares 

A influencia familiar na toma de decisións é un factor moi relevante, moito 
máis que a dos amigos. Os roles diferenciados dos vosos pais e os seus pro-
pios intereses inflúen nas vosas decisións, é importante falar destes temas 
para reflexionar axeitadamente sobre a busca dos vosos camiños vocacio-
nais e non confundir o que vos queredes co que queren os vosos pais. 

Non elixir por imitación 

O autocoñecemento, explorar intereses, preferencias, aptitudes, rendemento 
académico e personalidade son importantes á hora de facer eleccións. Optar 
por itinerarios de estudos porque o fagan outros compañeiros ou porque se-
xan máis fáciles ou estean de moda, resulta desaconsellable e máis, tendo 
en conta que as consecuencias destas decisións van ser para vós, non para 
aqueles ós que imitedes ou cos que vos poñades de acordo. 

Todo é reversible 

Hai que perder o medo a equivocarse porque as decisións poden ser reversi-
bles. Se escolledes unha alternativa que despois non vos gusta, deixádea e 
pensade qué é o que queredes facer. O máis importante é que fagades algo 
por vocación. Sexa o que sexa, pero que vos faga feliz. Ás veces tárdase 
máis en encontrar o camiño, o importante é chegar e disfrutalo. 


