
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 Empezamos o curso e xa tivemos  actividades interesantes para o noso alumnado: 
 Saída a Coruña, para visitar a exposición.”A ciencia e a tecnoloxía da luz” e a Casa 

das Ciencias. Participaron os alumnos de Física-Química e Tecnoloxía. 
 O alumnado de 1º e 2º de ESO no desprazouse a  Monforte para facer un tramo do 

Camiño de Inverno. 
 No Día das Bibliotecas recibimos a Mini e Mero, históricos cantautores galegos, que 

foron entrevistados polos nosos alumnos e logo ofrecéronnos un concerto. 
 Visitamos Lugo para coñecer as instalacións da Fundación TIC, onde os alumnos de 

1º e 2º de ESO tiveron ocasión de gravar o seu propio noticiario. 
 O alumnado do Club de Lectura foi de excursión a Outeiro de Rei, onde coñeceron a 

Casa Museo de Manuel María. 
 Tamén tivemos lugar para o teatro, en Ourense, co alumnado de Francés, que asistiu 

á representación dunha obra neste idioma. 
 Este ano celebramos o magosto cunha andaina pola Ruta da Encomenda e logo, no 

centro, tivemos un rato de xogos populares e degustación de castañas e outros produ-
tos para repoñer forzas despois da actividade física. 

 Pecharemos o ano no que estivemos implicados 
coa obra de Manuel María coa representación tea-
tral “Val de Quiroga, país marabilloso”. 

 

 Tamén tivemos obradoiros de utilidade para o alum-
nado, como “Pantallas amigas”, sobre o uso seguro e 
responsable das novas tecnoloxías, e “Educación 
das emocións para a convivencia positiva”. 

 

 Nestas datas, tamén amosamos a nosa parte solida-
ria colaborando co Concello de Quiroga na “Operación Quilo solidario”, onde tratamos 
de axudar a recoller alimentos e roupa usada para aqueles que máis o necesitan. 

 

 Este curso seguiremos participando nos contratos-programa da Consellería de Educa-
ción, igual que nos Plans Proxecta, Meteoescolas, “Donas de si”, “Quérote+” e 
“Mirando polo Camiño”. 

 

 Este ano participaremos por primeira vez na “Escola de prensa” do xornal El Progreso. 
 

+ Info no noso Facebook: https://www.facebook.com/ies.quiroga 
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Novas de inicio de curso 

  Neste curso que estamos temos como principal novidade a finalización da 
implantación dos cursos da LOMCE, con todo o traballo de adaptación da 
lexislación, así como de información ó alumnado e ás familias de tódolos 
cambios que a nova lei trae consigo. Queremos agradecer o esforzo de todo 
o claustro de profesores para poñerse ó día de todos os cambios e asumir o 
traballo extra de papeleo e modificacións de materiais que trouxo a nova lei. 
Non debemos esquecer, de todas formas, que aínda quedan aspectos pen-
dentes de movementos políticos, polo que non descartamos novos cambios 
a curto e medio prazo. 

  No día a día do noso instituto, destacamos a posta en marcha outra vez da 
cafetaría do centro, aspecto no que a colaboración das familias para tratar 
de axudar a levar este tema adiante foi de gran axuda. En pequenos detalles 
como este vemos a utilidade da ANPA que, despois de grandes esforzos por 
parte de todos, xa vai funcionado e contribuíndo á vida do centro. 

Para poñervos en contacto coa ANPA, podedes consultar a páxina web do 
IES, no apartado Nais/Pais, ou ben no enderezo de correo electrónico: 

ampaiesquiroga2016@yahoo.com  

  As instalacións do centro víronse actualizadas coa renovación durante as 
vacacións do verán do equipamento da aula de informática, na que se reno-
varon tódolos ordenadores existentes, ademais de completar no remate do 
curso pasado a dixitalización da maioría das aulas con encerados dixitais. 

  Queremos lembrar tamén o traballo que se fai desde o Equipo da Bibliote-
ca do centro, que axuda a desenvolver bastantes actividades, así como con-
tribuír a dinamizar a vida do instituto. 
Seguirase traballando desde a mesma 
formando parte un ano máis do Plan de 
Mellora de Bibliotecas da Consellería. 

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



INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 

NADAL EN FAMILIA, ALTERNATIVAS DE OCIO 
Agora que nos acercamos a estas datas e imos ter uns días de descanso, 

desde o Departamento de Orientación pensamos en propoñervos algunhas 
opcións de ocio.  

Sempre que temos preto unhas vacacións xurde a mesma dúbida entre as 
familias, que facemos cós mozos/as? Como podemos aproveitar para que 
sexa un tempo produtivo? Como superamos o aburrimento no que podemos 
chegar a caer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ocio é tempo para facer outras actividades distintas ás habituais, desenvol-
ver outros campos distintos da persoa: a amizade, a cultura, os hobbys, as 
aficións…. 
Polo tanto, unha idea que teñen que ter clara os nosos fillos, é que estar ocio-
so non é estar sen facer nada, senón investir o tempo noutras actividades 
que nos gustan, fánnolo pasar ben, a ademais fórmannos. 
Os pais deben ser conscientes que son o modelo e referente para seus fillos. 
Grande parte das condutas que se incorporan nun neno/a no fogar son a tra-
vés da imitación que fan os fillos dos pais. Debemos ser moi conscientes des-
te mecanismo para non cometer erros educativos. 

De aí que os pais teñen que ir por diante no aproveitamento do tempo libre, 
a que o adican, se o fan con aproveitamento ou se quedan sen facer nada 
fronte o televisor, se teñen algún hobby, se saben abrirse a novos campos 
de interese entre os que lles rodean.... 
Propoñémosvos algunhas ideas para estas datas: 
 As horas da mañá son boas para facer algún deporte. Os mozos gústa-

lles saír cos pais a montar en bicicleta, xogar o fútbol, ou simplemente 
dar unha andaina polo campo para coñecer plantas diferentes, recoller 
fungos… 

 As horas da tarde pódense aproveitar para visitar lugares que xeralmen-
te non se frecuentan durante o resto do ano por falta de tempo (a biblio-
teca, os museos…) 

 Aproveitar para ir ver ao cine as películas da tempada, concertos musi-
cais ou obras de teatro. 

 Decembro é a época perfecta para ver os alumeados de rúas e parques. 
 Tamén están os traballos manuais como facer arranxos de Nadal, deco-

rar a árbore, unha boa actividade para facer todos xuntos. 
 As actividades de voluntariado soen ser nesta época habituais (recollida 

de roupa, comida…), e colaborar nelas fomenta o sentido altruista dos 
nosos mozos/as. 

 Participar na elaboración das comidas familiares que se fan nesta épo-
ca, elaborar postres… 

 Os xogos de mesa tamén son unha boa opción para os días de choiva, 
escoitar música ou ler todos xuntos…  

O máis importante é fomentar o sentido lúdico da vida aproveitando as vaca-
cións como vía de escape para loitar contra a ansiedade e as frustra-
cións do día a día. Saír da rutina é unha alternativa para expresar o me-
llor de cada quen e compartir momentos de calidade coa familia. 

 

E, por suposto, non queremos finalizar sen desexarvos un  Bo Nadal! 

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


