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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Neste inicio de curso estamos na fase de posta en marcha de varias actividades que 
contribúen dunha forma indirecta ó desenvolvemento do curso académico aínda que 
o seu ámbito de acción non sexa exclusivamente a aula. 
 Volveremos a participar nos Contratos-programa da Consellería de Educación, nas 

modalidades de mellora das competencias lingüística e matemática. 
 Tamén repetiremos Plans Proxecta, sendo aqueles nos que o centro participa: 
 DAFIS (Actividade física e hábitos de vida saudable) 
 Donas de si (Igualdade e valoración do papel da muller na sociedade) 
 Meteoescolas (Aproximación á meteoroloxía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fotografía coa que anunciaremos este ano o concurso Meteoquiroga 2) 
 

 O noso centro volve estar seleccionado no PLAMBE (Plan de Mellora de Bibliote-
cas Escolares) e aproveitaremos para seguir facendo da biblioteca un lugar acolle-
dor, non só de estudo e traballo, senón tamén un punto de encontro e lecer. 
Como mostra desto último podemos citar dúas actividades que tiveron lugar neste 
mesmo curso como foron o concerto de Sés e o recital poético de Elías Portela, 
autor galego de gran éxito nas frías terras de Islandia. 

 Todo o anterior non nos fai esquecer as actividades máis cotiás, como son as saí-
das organizadas desde o centro con fins didácticos (no que levamos de curso, 
visita á Casa da Cultura de Quiroga, Inditex en A Coruña, teatro en francés en 
Ourense). Ademais de outras puntuais, como o magosto, o espectáculo máxico 
literario Abrapalabra, a actividade Mediterraneamos, a videoconferencia do Día da 
Ciencia en Galego, o concurso de decoración de cabazas do Samaín… 
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Inicio de curso e redes sociais 

Xa botou a andar este novo curso cheo de novidades. A principal delas é a posta 
en  marcha da nova lei de educación, a LOMCE, nos cursos impares, 1º e 3º de ESO 
e 1º de Bacharelato. Estamos tratando de adaptarnos a estes cambios o máis rápido 
posible, tratando de adaptarnos o mellor posible á improvisación coa que desde a 
administración se está a facer este proceso de cambio. 

Pola nosa parte, ademais das novidades desta lei, que xa mencionamos no anterior 
boletín, temos unha importante nas comunicacións do noso centro. Coa idea de facer 
máis fluída a relación coa nosa contorna e, en particular, co noso alumnado e as sú-
as familias, o IES de Quiroga incorporouse ás redes sociais. 

Desde o inicio deste curso xa podedes seguir as actividades e novas destacadas do 
día a día do noso centro en Facebook  e Twitter. 

 
 

Agardamos que esta incorporación do centro ás redes sociais vos resulte de utilidade 
e sirva para mellorar a comunicación coas familias, sen esquecer que o persoal do 
centro segue a estar á vosa disposición durante o horario habitual. 
 

Creación da ANPA 

Outro tema que tamén temos tocado en boletíns anteriores, tamén moi vinculado á 
relación entre as familias e os pais, é o da existencia dunha ANPA. Despois de dous 
anos funcionando en precario e grazas á boa vontade de nais e pais voluntarios para 
ocupar un posto no Consello Escolar, por fin se están dando pasos para a constitu-
ción da asociación, e para que as familias teñan voz dunha maneira oficial e coordi-
nada, que axude a que o centro e as familias vaiamos a todos na mesma dirección, 
que é a dun ensino de calidade que redunde en beneficio dos nosos alumnos/fillos.  

En breve, haberá unha convocatoria para unha asemblea na que a asociación botará 
a andar oficialmente. Para máis información, podedes consultar coa directiva do cen-
tro, que vos informará gustosamente. Animádevos! 
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https://www.facebook.com/ies.quiroga 

 
https://twitter.com/iesdequiroga 



SUXESTIÓNS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 

Asesoramento familiar no uso das TIC: O ciberacoso  
 

As tecnoloxías como Internet e a telefonía móbil resultan ferramentas de gran im-

portancia para a formación, a socialización, o ocio e o desenvolvemento integral dos 

adolescentes actuais. O acelerado desenvolvemento que nos últimos anos se produ-

ciu no mundo das tecnoloxías da información e da comunicación coa aparición dos 

teléfonos intelixentes, das redes sociais, das aplicacións de mensaxería instantánea, 

provocaron un cambio nos nosos hábitos de relación que incluso aos adultos nos 

custa saber xestionar axeitadamente. 

Por todo isto non é difícil comprender as problemáticas que os seus fillos e fillas 

poden atopar para un uso responsable das mesmas; pode parecer que co dominio 

técnico que teñen destes aparellos son usuarios expertos, pero debemos lembrar que 

seguen sendo adolescentes e que un dominio técnico non implica un uso responsa-

ble, por iso o asesoramento das familias é moi importante para un uso responsable e 

axeitado das redes sociais polos seus fillos. 

Os perigos sobre os que asesorar aos seus fillos e fillas en Internet son múltiples: 

seguridade, privacidade, perigos persoais, acceso a contidos inapropiados,  adiccións 

e outros. Polo tanto, é aconsellable que a labor desenvolta dende os centros educati-

vos, o asesoramento e a vixilancia destes temas debe continuar no eido familiar. 

Dentro deste perigos encontrase tamén o ciberacoso ou ciberbullying entendido 

como o uso das redes sociais, aplicacións de mensaxería instantánea (whatsapp ou 

similares), correo electrónico ou calquera outro medio tecnolóxico para a difusión de 

información lesiva ou difamatoria (insultos, difamacións, amezas, intimidación, exclu-

sión, humillacións, distribución de datos e imaxes persoais, suplantación de identida-

de,…) en prexuízo dunha ou mais persoas, ou da súa imaxe pública. 

O ciberacoso é unha forma de acoso trasladada ao mundo virtual cunha serie de 

engadidos que axudan a potencialo e facelo mais grave: ausencia de contacto directo 

cara a cara, mantemento da mensaxe ou acción agresiva durante mais tempo, conti-

nuidade do acoso máis alá das fronteiras da escola, audiencia máis ampla, etc. 

 

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

Como toda forma de acoso, provoca un gran sufrimento nas vítimas e ocorre e 

mantense polo feito de que existen dous axentes que o facilitan: os agresores e a 

audiencia. Ámbolos dous axentes son culpables de toda situación de acoso, tanto os 

agresores (que levan a cabo a acción) como os espectadores (axentes pasivos que 

non fan nada para evitar o sufrimento da vítima e dende a súa pasividade axudan a 

perpetuar o acoso).  

Neste contexto a súa 

labor comunicativa cos 

seus fillos é primordial; 

non se trata de exercer 

de policías, senón de 

tratar que os seus fillos 

acepten como natural 

falar do que pasa nas 

redes sociais, con quen 

se comunican, de que 

falan, que acontece nese mundo dixital … e así poder coñecer, dende a confianza e 

a comunicación, o seu comportamento nas redes para poder aconsellar ao respec-

to; lembren que son pais e nais tanto no contexto real como no contexto dixital. 

A labor de comunicación co centro educativo tamén é fundamental: comunicar ao 

centro educativo calquera indicio de ciberacoso do que  pais e nais poidan sospeitar 

é unha ferramenta básica na detección e busca de solucións a este fenómeno que 

causa tanto sufrimento nos afectados. 

A importancia do mesmo levou a mesma Consellería de Educación e editar e ac-

tualizar un Protocolo Xeral de Prevención, Detección e Tratamento do Acoso Escolar 

e Ciberacoso no cal se ditan instruccións aos centros educativos para actuar nos 

posibles casos que se detecten. 

Lembren que educar non é, nin pode ser, meter medo. Educar é ilustrar, acompa-

ñar, facer xuntos, opinar, mediar, explicar, reflexionar,… porque o problema non é o 

mundo dixital, o problema é o comportamento nese mundo dixital.  

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


