
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Este derradeiro trimestre foi curto, pero non por iso menos intenso. Pasamos a lembrar as 

principais actividades realizadas durante esta parte final do curso. 

 Saída para realizar un tramo do Camiño de Inverno. Participou todo o alumnado de 1º 

de ESO, para o cal se desprazaron a Monforte. 

 Este grupo tamén fixo unha saída arqueolóxica onte visitaron a torre do Castelo de 

Novaes e tiveron ocasión de abordar a Historia desde un punto de vista distinto. 

 Saída a Ourense para visitar a planta embotelladora de Aceites Abril. Á volta visitouse 

a granxa ecolóxica “Casa da Fonte” en Mañente (Ferreira de Pantón). Nesta activida-

de do departamento de Bioloxía tomaron parte 3º e 4º de ESO. 

 O alumnado de Relixión visitou Ourense e o mosteiro de Oseira. 

 Participaron no Correlingua os alumnos de 1º, 2º e 3º de ESO. 

 Dentro do programa Donas de si, dos plans Proxecta, tivemos un obradoiro de Inicia-

ción á Tecnoloxía en Igualdade para 1º de ESO. A tal efecto, tivemos unha xornada 

do plan ADA. 

 Tivemos unha exposición sobre Maruja Mallo, con motivo d o Día das Artes Galegas. 

 O alumnado que forma parte do noso Club de Lectura levou a cabo unha actividade 

novidosa no noso centro, que foron as lecturas compartidas co alumnado dos CEIP de 

Quiroga e de San Clodio, para o cal se desprazaron a estes colexios. 

 Obradoiros de teatro para o alumnado de ESO a cargo de Eva Freixeira Ferreira. 

 O alumnado de 2º e 3º de ESO, xunto co alumnado do CPI Poeta Uxío Novoneyra de 

Seoane do Courel, asistiu en 

Monforte á proxección do 

documental “Tempo”. 

 Dentro das actividades pro-

movidas desde a Biblioteca, 

tivemos na entrada do institu-

to unha instalación de citas 

literarias que nos recibían á 

altura das nosas cabezas. 

 Non esquecemos as charlas que adoitamos ter durante todo o ano: 

 Charla-encontro coas familias “Sentir adolescente. Xornada de educación das 

emocións na familia”, con Aixa Permuy do EXDEHU da USC. 

 Charla “Vivir con asma”, por Francisco Javier González Barcala, profesor da Fa-

cultade de Medicina e Odontoloxía da USC, dentro do programa “A Ponte”. 

 Charla de Manuel Cao sobre toponimia local. 

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

Rematamos un curso máis, cheo de traballos e actividades variadas, no que, como 

tódolos cursos, houbo algúns momentos complicados e tamén, como en tódolos cur-

sos, tivemos unha gran cantidade de momentos bos para sentirnos orgullosos e sa-

tisfeitos do noso alumnado e o traballo que realizaron xunto cos seus profesores. 

Dentro do funcionamento organizativo do centro, conseguimos rematar o proceso 

de implantación da nova lei educativa, a LOMCE. Un proceso complicado, suxeito a 

moito traballo de cambio e actualización de lexislación, que trouxo tamén cambios 

nos modos de funcionamento e organización do centro, o que coa axuda e a pacien-

cia do profesorado foi saíndo adiante 

A pesar deste proceso, conseguimos non descoidar as actividades complementa-

rias nas que participamos, especialmente os contratos-programa e os Plans Proxecta 

da Consellería de Educación, nos que, aparte de ofertar novas experiencias educati-

vas, conseguimos tirar proveito para o noso alumnado. 

Recoñecementos 

Boa parte do noso alumnado participou en varias iniciativas moi interesantes duran-

te o presente curso, e ademais, algunhas destas actividades tiveron un recoñece-

mento a nivel externo. Desde aquí queremos darlles a merecida publicidade e, por 

suposto, sumarnos de forma pública a estes recoñecementos. 

 As alumnas de 1º de Bacharelato Sara Casanova e Marta Campos foron 

finalistas do concurso de videopoemas organizado pola Casa-Museo de 

Manuel María co seu vídeo “Quiroga, fáloche a ti…” 

 Tal e como informabamos no anterior boletín, estabamos a participar na 

Escola de Prensa do xornal El Progreso. O esforzo do equipo de redac-

ción de “O Eco do Val” foi premiado con dous galardóns: o de mellor con-

traportada e o de mellor información na web, pola cantidade e calidade 

dos artigos publicados na mesma. Como consecuencia desto, o boletín 

desta vez vai ser suplemento da edición impresa que fixemos do noso 

xornal. Agardamos que vos guste! 

        Bo verán! 

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

Agora que chega o verán, veñen tamén as notas da última avaliación e 

para moitas familias supón un momento de tensión entre pais e fillos cando 

non se obteñen os resultados esperados. 

Pode suceder que, como estudante, cuestiones a utilidade e sentido do 

que estás a facer, diminuíndo así a túa motivación e, posiblemente, o rende-

mento. Podes estar máis distraído/a pensando onde vas a ir ou o que vas 

facer a fin de semana. Ademáis as relacións sociais tórnanse moi importan-

tes neste momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que pasa entón, cando empezas a suspender materias? 

Quizais sexa o momento de pensar por que pasou isto. 

Tes que saber as alternativas das que dispós. Nese momento atoparaste 

coa que quizais sexa a cuestión máis importante: 

- Que é o que che gusta?  

- Que te ves facendo o día de mañá? 

- E como se senten teus pais con estas posibles saídas? 

+ Info no noso Facebook: https://www.facebook.com/ies.quiroga 

Que poden facer os pais/nais ante esta situación? 

Falar, falar e escoitar 

Aínda que ás veces resulta difícil falar cun adolescente, hai que manter a 

calma, desenvolver a capacidade de escoita e non deixarse levar pola ansie-

dade, o enfado ou o medo. Establecer unha boa canle de comunicación cos 

fillos é a base para tratar de resolver xuntos os problemas. 

Pescudar que pasa 

Se existen problemas físicos que poidan estar a afectar ao rendemento: fati-

ga, problemas de alimentación, trastornos da aprendizaxe non detectados 

ata o momento, ou problemas de interacción social: acoso doutros compa-

ñeiros, conflitos co profesor, excesiva presión académica. Para iso falar cos 

profesores e/ou o orientador do centro pode ser de gran axuda. 

Interesarse polos gustos e afeccións dos fillos 

Se lles gusta a música, o baile, algún deporte, permitir que teña un tempo e 

espazo para desenvolver as súas afeccións, controlando tamén que se man-

teña o compromiso de cumprir coas obrigacións escolares. 

Máis flexibilidade e menos autoridade 

A disciplina non está rifada co afecto nin co diálogo. Unha actitude empática 

e flexible favorecerá sempre o diálogo e a procura de solucións pactadas. 

Falar sobre o seu “plan de vida” 

Conversar acerca da súa vocación, dos seus plans de futuro e buscar infor-

mación respecto diso. Poñerse uns obxectivos a medio e longo prazo que lle 

axuden a reflexionar acerca dos pasos para seguir e apoiarlles para poder 

alcanzalos. 

No proceso de procura da identidade típico da adolescencia, tamén se inclúe 

o saber que quero facer, e ter momentos de dúbida e desconcerto é un pro-

ceso normal nesta etapa. 

En definitiva, escoitalos, respectalos e guialos para buscar solucións ante un 

problema concreto é a mellor maneira de acompañalos nun momento de 

cambio e incerteza tan inevitable como pasaxeiro. 

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


