
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 O segundo trimestre estivo repleto de actividades de diversos tipos. Lembremos: 
 Obradoiro de hábitos saudables, tres sesións para o alumnado de ESO, repartidas 

entre xaneiro e febreiro. 
 Saída a Coruña, na que 2º de ESO visitou o MUNCYT e a sede da RAG, mentres que 

4º de ESO e o Club de Lectura estiveron na exposición de cómic BDG70 e na Casa 
Museo de Emilia Pardo Bazán. 

 Estivo con nós Xosé Tomás para dar unha charla-obradoiro ao alumnado de ESO con 
motivo do Día da Ilustración. 

 Desprazámonos a Cabeza de 
Manzaneda para unha xornada de 
esquí. 
 Recibimos a Aldaolado co seu 
espectáculo “Moita poesía, pouca di-
versión”. 
 O alumnado de Francés repetiu 
saída ao teatro, en Ourense, á repre-
sentación dunha obra neste idioma, 
“Le malade imaginaire”. 

 
 Tivemos tamén concursos, como o de disfraces literarios con motivo da celebración 

do Entroido; e o de marcapáxinas conmemorando o Día de Rosalía. 
 Dentro das actividades da Escola de Prensa, tivemos unha charla do responsable da 

delegación de Monforte, Luís Antonio Rodríguez. 
 O alumnado de Economía desprazouse a Coruña para visitar Inditex. 
 Para conmemorar o Día da Muller, Silvia Penide e Carla López presentaron a súa 

proposta musical “Feminino plural”. 
 Tamén tivemos unha charla de Aída Menéndez Lorenzo sobre o Camiño de Inverno. 
 Tampouco hai que esquecer que tivemos e temos varias exposicións: 

 “Pintando a Mona… Lisa”, na que alumnos de 4º de ESO fixeron as súas propias 
versións do cadro de Leonardo da Vinci. 

 Premios María Wonenburger, dentro do programa “Donas de si”. 
 Na Semana da Prensa houbo dúas exposicións, unha de prensa de varios países, 

na que tivemos ocasión de ver xornais de lugares tan variados como Xapón, Fran-
cia, Tailandia, Guatemala e un largo etcétera de países. 

 A outra foi de prensa en galego en perigo de extinción, ou xa extinta. 

+ Info no noso Facebook: https://www.facebook.com/ies.quiroga 
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Novas do curso 
Xa levamos ben avanzado o curso e durante o mesmo estamos poñendo en funcio-

namento algunhas actividades de forma complementaria ó que son as clases. Estas 
actividades, serven para ofrecer ao noso alumnado posibilidades de desenvolver 
destrezas e experimentar cousas que pola propia dinámica das clases non sería posi-
ble facer durante as mesmas. 

Para isto, contamos co interese do alumnado e a colaboración voluntaria dalgúns 
profesores. Neste curso mantemos iniciativas como a participacións nos Plans Pro-
xecta e os contratos-programa da Consellería de Educación. 

Así mesmo, tamén participamos nalgunha proposta externa, destacando este ano 
unha actividade nova impulsada por El Progreso, xornal de referencia da provincia de 
Lugo. Esta actividade, Escola de Prensa, está sendo levada a cabo polo alumnado 
de 3º e 4º de ESO, que elabora un xornal con novas relevantes ou de interese para o 
centro e a súa contorna. 

O equipo de “O Eco do Val”, que así se chama o noso, de momento, xornal virtual, 
elabora informacións coas que, axudados por varios profesores, van experimentando 
por si mesmos o proceso de elaboración dun xornal. Organízase a busca de temas, 
reparto de tarefas, documentación previa á elaboración das informacións e, incluso, 
realización de entrevistas a persoas do centro ou externas que consideramos que 
poden aportar algo interesante. 

Todo isto rematará na elaboración do xornal e, no caso de gañar o concurso, na 
súa impresión en formato papel. Mentres tanto, podedes ver todos os artigos publica-
dos na nosa páxina web, que enlaza á páxina de El Progreso. Sen esquecer, por 
suposto, que algúns deles xa saíron na edición impresa do xornal, que publica os 
sábados un suplemento resumo semanal de toda a provincia da Escola de Prensa. 

 

 
 

 

 

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

Venres 21 de abril, no IES de Quiroga 
Encontro con familias 

Familias - Sentir adolescente: 
Xornada de Educación das Emocións na familia 

A cargo de Aixa Permuy Martínez, educadora social e pedagoga. 



INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 

Internet é un espazo público virtual convertido nun potente instrumento de co-
municación social no que se pode crear unha identidade a medida. Unha ferra-
menta de socialización que fascina pola súa inmediatez, alcance informativo e 
interactividade, contacto simultáneo con varias persoas á vez, mantemento do 
contacto con amigos e rápida adquisición doutros, logro de información rápida e 
actual, obtención de resposta a múltiples preguntas e a diversión que proporcio-
na. 

Ó longo do voso desenvolvemento como suxeitos, as vosas decisións e expe-

riencias modificarán a vosa identidade, as características que vos definen e dife-

renzan dos vosos amigos. 

 

 

 

 

 

 

Desde o Departamento de Orientación queremos recomendarvos uns principios 
básicos para conducir a vosa conduta na Rede que permiten manexarse con sol-
tura en contornas dixitais e facilitan a convivencia entre todos os usuarios: 

 O medio é dixital pero os receptores son seres humáns. 
 Interesádevos polas costumes, recomendacións e normas de uso dos lugares 

do ciberespazo nos que interactuades. 
 Comunicade o voso círculo de persoas o manexo que lle queredes dar a vosa 

intimidade e privacidade e interesádevos polas normas alleas. 
 Sede conscientes da audiencia, permitirá adaptarvos os vosos interlocutores. 

 Compartide na rede só aquela información que facilitariades nun entorno físi-
co. 

 Cumpride as normas de ortografía, léxico e sintaxe. 
 Participade en debates que vos incumban e respectade todas as opinións. 
 Empregade os etiquetados de xeito positivo, pedide permiso para etiquetar as 

persoas en fotografías e vídeos. 
 Eliminade contidos ofensivos, humillantes ou enganosos, fomentade a partici-

pación honesta e veraz. 
 Non esixades aceptación de solicitudes, respostas, comentarios, etc. 
 Evitade a linguaxe groseira e expresións agresivas. 
 Resolvede os problemas de forma privada. 
 Nunca temades desculparvos. 
 

Pola contra, está mal visto: 

 Usurpar a identidade doutro. 
 Copiar contidos sen citar o autor e a orixe. 
 Colgar publicacións continuamente. 
 Impoñer as vosas opinións. 
 Ir de guay ou sabelotodo. 
 Solicitar insistentemente seguidores ou “me gusta” para as vosas publica-

cións. 
 Ser intolerante. 
 Ser borde. 
 Acosar ou realizar ataques persoais. 
 Publicar fotos ou comentarios alleos a rede na que vos movedes. 
 

Recoñecede que obxectivo persegue a vosa participación na rede, que 
mensaxe queredes enviar, quen é o voso público e que plataformas quere-
des empregar. Identificade os vosos valores, principios e motivacións e re-
cordade, as palabras teñen un poder máxico, poden proporcionar a maior 
felicidade o a máis profunda desesperanza.  

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


