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1. Introducción 

As características do noso centro, en canto ao número de actividades propostas e a 
implicación dos distintos Departamentos, fai das actividades extraescolares e 
complementarias un punto de grande importancia dentro da nosa programación xeral 
anual.  
 
Así mesmo no noso centro lévase a cabo  varios plans, proxectos e programas  que 
implican a diferentes estamentos e que conlevan a organización de eventos e actividades  
moi diferentes tanto na súa natureza como nos seus participantes. 
 
Outra dificultade atopada neste centro é o feito de ter  alumnado de ESO, Bacherelato e 
Ciclos de Formación Profesional, dous horarios lectivos diferentes e  e dous  edificios 
dificulta grandemente a organización de actividades conxuntas. 
 
Neste curso a vicedirección contou  con duas horas lectivas fixas para coordinar e traballar 
co profesorado responsable da biblioteca. Asemade, contouse  cunha hora para 
coordinación e traballo activo coa Comisión de Convivencia. Estas horas adicadas 
directamente a coordinación permitiron un mellor aproveitamento e organización das 
actividades programadas dende estes grupos dinamizadores. 
 
Ao comezo deste curso esta vicedirección propuxose  os seguintes obxectivos específicos: 

- Contabilizar o número de horas de actividades extraescolares e complementarias por nivel 
e grupo para repartir o mellor posible estas para un maior aproveitamento incluindo as 
actividades levadas a cabo polo departamento de Química Industrial. 

- Dar a coñecer a toda a comunidade educativa, pais e  veciños as actividades extraescolares 
e complementarias  e de colaboración con diversas entidades que aquí se realizan.  

- Unha maior implicación e colaboración da vicedirección na organización de eventos cos 
grupos dinamizadores do centro: biblioteca, normalización lingüística, departamentos 
didácticos e orientación.  

- Unha maior implicación e organización na organización de eventos cos responsables dos 
distintos plans e proxectos que se levan a cabo no centro: Rede de centros solidarios, Radio 
Escolar, Erasmus Plus, Acción Titorial e Convivencia e Mediación. 

-  Mellorar a difusión entre o profesorado de toda a oferta que ao longo de todo o curso vai 
chegando á vicedireccíón e que abrangue a moitos campos e moitas institucións. 

- Manter e mellorar si cabe a relación do centro coas institucións da súa contorna: Colexios 
adscritos, IES Urbano Lugrís, Museo de Arte Contemporánea e Centro Cívico entre 
outros. 
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- Mellorar todo o  posible a organización de actividades extraescolares para un maior 
aproveitamento das mesmas 

- Coordinar aos distintos departamentos didácticos para que unha mesma actividade poda 
ser de aproveitamento para varias materias 

- Utilización e mellora da páxina web do centro como instrumento de comunicación e 
difusión das actividades realizadas no centro 

- Mellorar e clarificar o funcionamento e organización do propio departamento de 
actividades extraescolares e complementarias. 

As actividades extraescolares e complementarias foron propostas polos 
departamentos didácticos, e departamento de actividades complementarias e extraescolares 
ao longo do mes de setembro no curso 17/18, ditas actividades foron recollidas polo 
Departamento de Actividades Extraescolares e Complementarias e en acordo coa Xefatura 
de Estudios elaborou un calendario aprobado polo Consello Escolar. 

 
Estas actividades foron  ampliadas ao longo do curso a proposta de varios 

membros do colectivo escolar, co consentimento director e dos profesores que se viron 
afectados por ditas actividades. 

 
 

2.- Resumo de actividades 
 

A.- Actividades realizadas no centro 

A.1.- Celebracións 

- Samaín: Durante a semana do 30 de outubro ao 3 de novembro, no IES A Sardiñeira 
estivemos celebrando o Samaín. Decoramos o noso centro e convocamos o concurso de 
“Decoración de Cabazas”. Da organización desta semana de Samaín   ocupáronse o 
profesor de Educación Plástica, Tomás Roibás, o equipo dinamizador da Biblioteca e a 
vicedirectora do centro. 

-VIII Día da Ciencia:  Co gallo de conmemorar o VIII "Día da ciencia en galego", este 
ano  adicado "As Viaxes científicas, Darwin e o Beagle, e D. Fontán e a Carta Xeométrica 
de Galicia", o alumnado de ciclos de FP do IES A Sardiñeira organizou  unha serie de 
obradoiros que pretenden ensinar dun xeito lúdico e práctico conceptos científicos e 
técnicos. 

Esta  xornada de divulgación científica tivo lugar nas instalación do centro o venres 10 de 
novembro. Ao longo desas dúas horas, o alumnado de ESO e Bacharelato disfrutou das 
experiencias montadas polos seus compañeiros de ciclos e das súas explicacións. 
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Este ano tivemos prácticas como: 

- " Sistemas de Visualización Xeográfica:en homenaxe a Domingo Fontán,  tratarán de 
entender e explicar o sistema de coordenadas GPS e os sistemas de visualización xeográfica 
como o Google Maps ou Openstreetmaps. 

 
- Prácticas asociadas a zonas do mundo polas que viaxou Darwin: 
 

• ASIA: "Fábrica de papel", Xogo de memoria "que sabemos de 
Asia?" e "Cosmeticos da India". 

• AMÉRICA DO SUR: "Amazonas de cristais" 
• OCEANÍA: "Volcán submarino" 
• AFRICA: "Khol", "Inxeccións arteriais para a conservación de 

cadaleitos" e "sales de Natrón para a deshidratación de corpos". 
• EUROPA: "Maxia camaleónica" e "Polvos FLU" 
• ANTÁRTIDA: "Desxeo dos polos" e "Xeo luminoso nun iglú" 
 

- "Experimentos con aplicacións da hidrostática", como prensa 
hidráulica, medidores de presión, flotabilidade, capacidade pulmonar...  
  
- Gincana química para que os rapaces usen mapas 
 
- Lanzamento de globos aerostáticos  
 
-Xogo de cartas para establecer moléculas a partires 
de elementos químicos. 
 
- Obradoiro de "Impresión por transfer" de bolsas 
conmemorativas da data 
 
-  Obradoiro de "Elaboración de bálsamo labial"  
 
- "Volcán de permanganato, fairy, H2O2" : para ilustrar a historia de Darwin pensando 
"si a  Terra muda, porqué non os seres vivos?" 
-Actividade de "clasificación cladística de seres vivos":  ilustra as relacións de 
parentesco entre os distintos seres vivos surdidos por acumulación de cambios a partires de 
antepasados comúns. 
 
- Actividade con plantas carnívoras basada en experiencias de Darwin.  
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-  Día de Rosalía:  organizado polo grupo dinamizador da biblioteca. Todo o alumnado 
leu textos de Rosalía de Castro durante dúas sesións e houbo un concurso de recitado. 

 

-  

 

 

 

 

 

-  Día da Muller : organizado polo grupo dinamizador da biblioteca, celebramos o 6 de 
marzo este día cunha conferencia de Mercedes Queixas titulada “ A presencia da 
muller no roteiro da Coruña “ á que acudiron o alumnado de 3º e 4º de ESO. Esta 
conferencia está incluida nos Programas de actividades literarias en Institutos de Enseñanza 
Secundario proposto pola Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro 
da Secretaría de Estado de Cultura e concretamente no programa “Leer a los clásicos”. 

 

 

-  Día do libro:  organizado polo grupo dinamizador da biblioteca, celebramos o 23 de 
abril  cunha conferencia de Mercedes López-Mayán Navarrete titulada “ Historia do 
libro “ e dirixida  ao alumnado de  4º B de ESO e 1º de bacharelato B. Tamén tivemos 
unha exposición relativa ao día do libro. 
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- Semana cultural - Día das letras 

Co gallo de celebra o Día das letras, o grupo dinamizador da biblioteca e normalización 
lingüística organizou toda unha serie de charlas e eventos. 

4 de maio:  Conferencia de Marilar Aleixandre para todo o  alumnado de 4º de ESO.  

7 de maio:  Conferencia: “Escribir para o cine” para o alumnado de 1os de bacharelato. 

Esta conferencia está incluida nos Programas de actividades literarias en Institutos de 
Enseñanza Secundario proposto pola Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro da Secretaría de Estado de Cultura e concretamente no programa “Encuentros 
literarios”. 

8 de maio: Maraton de lectura. Este curso o alumnado tiña como tema a Literatura en 
Feminino”.Todo o alumnado do centro pasou pola biblioteca a leer. 
 

 

9 de maio: Charla de Xoán Babarro na que presentaba o seu  último libro ao alumnado 
de 1 de ESO.  
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11 de maio: Asistencia ao rodaxe da serie 
“Serramoura” de Voz Audiovisual. O alumnado de 
Cultura Clásica e Latín de 3º e 4º de ESO presenció a 
grabación dun capítulo, asemade recibiron toda unha 
descripción de cómo traballa unha productora.Esta 
actividade foi organizada pola profesora de Latín e Grego. 
 
 
15 de maio: Roteiro das Irmandades na Coruña.  
O departamento de Lingua organizou este roteiro pola Coruña para o alumnadode 4º de 
ESO. 
 
16 de maio: Obradoiro de Cómic. Este obradoiro impartido por   Xosé Tomás mostrou 
cómo elaborar un cómic ao noso alumnado de 2º de ESO. 
 
24 de maio: Obradoiro de papiroflexia.  Unha representante da ONG “Implicadas” 
ensinou cómo elaborar distintas pezas con papel ao alumnado de 3º de ESO. 
 
               

A.2.- Conferencias 

- O departamento de Inglés en colaboración ca editorial Burlington organizou o 19 de 
xaneiro unha conferencia para o alumnado de 2º de bacharelato desenvolta en lingua 
inglesa titulada “General Ideas about English Culture” 

- Charla ONG Aire sobre “Os refuxiados” para o Alumnado con Valores Éticos de 3º e 
4º de ESO o 26 de febrero. 

- “ A cabeza non para” de Juan Castro Rivadulla. Dentro da programación  da 
biblioteca deste curso quíxose ampliar as actividades arredor da divulgación da ciencia e da 
tecnoloxía para ello organizáronse unha serie de conferencias xunto coa Universidade da 
Coruña e concretamente, co proxecto de divulgación científica que ésta tiene.Esta 
conferencia programouse para o alumnado de 1º e 2º de bacharelato. 

-  “ A enerxía en Galicia:  quen produce, quen consume e o importante que somos” 
de Fernando de LLano Pérez e organizado polo grupo dinamizador da biblioteca para o 
alumnado de 2º curso dos ciclos de FP. Esta conferencia celebrouse  o 6 de marzo dentro 
das actividades programadas para a divulgación da ciencia e en colaboración coa 
Universidade da Coruña.  

- “ Para que serve o urbanismo” de Cándido López González. Esta conferencia foi 
organizada polo grupo dinamizador da biblioteca xunto coa Universidade da Coruña para o 
alumnado de 3º de ESO. 
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- “Grandes erros na Historia da Ciencia” de Moisés Canle López. Esta actividade foi 
organizada pola biblioteca en colaboración coa Universidade da Coruña e englobada no 
proxecto de divulgación das ciencias. Foi o 10 de abril e dirixida ao alumnado de ciclos. 

- “Tsunamis, Terremotos e inundacións: a Física no cine de catástrofes” de Manuel 
F. Herrador Barrios. Esta actividade foi organizada pola biblioteca en colaboración coa 
Universidade da Coruña e englobada no proxecto de divulgación das ciencias. Foi o 10 de 
abril e dirixida ao alumnado de ciclos. 

- Charla de persoal do CMIX da Coruña sobre os servicios que ofrece e o seu traballo 
para o alumnado de 4º de ESO o 29 de maio. Esta actividade foi organizada polo 
departamento de Orientación.  

 

A.3.- Torneos: 

- II Torneo de Xadrez I.E.S. A Sardiñeira  
Durante o mes de maio e organizado polo profesorado dinamizador da biblioteca coa 
colaboración de Luis Andón, persoal laboral do centro, tivo lugar o segundo torneo de 
Xadrez do centro que tivo unha gran acollida por parte do alumnado. 

 
 

B.-  Actividades realizadas fóra do centro 

B.1.- Festivais 

- Festival de Cinema Fantástico no MAC: o alumnado de 1º e, 3º, 4 de ESO e 1º 
de Bacharelato asistiu a Anime Selecta –FKM os días 18, 19 e 20 de outubro programado 
polos departamento de  Lengua e Educación Plástica. 
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B.2.- Representacións teatrais  

- “Helena, xuizo a unha lurpia”: O día 9 de novembro o alumnado de 3º e 4º de ESO 
asistiu á representación desta obra no Forum. Esta actividade foi organizada polo 
departamento de Lengua. 

- “O Tolleito de Inishmaan”: O mércores 15 de novembro o alumnado de 1º e 2º de 
bacharelato asistiu a unha representación desta obra no Forum. Esta actividade foi 
organizada polo departamento de Lengua. 

- “Sex o non sex”: O departamento de Orientación xunto co de Filosofía levou  á 
representación desta obra o 18 de xaneiro a alumnado de 4º de ESO e de 1º	CM	Operacións	
de	Laboratorio	

-	“Vis	la	vie	en	rose”:	O departamento de Francés levou ao seu alumnado de varios niveis á 
representación desta obra o  1 de marzo, producida por BHM produciones.	

 

B.3.- Visitas a empresas e organismos 

- Ence (Pontevedra) e bodega Pazo do Baión(Vilanova de Arousa) : O alumnado de 
FP Dual Química Industrial Repsol e Hijos de Rivera visitou as instalacións desas dúas 
empresas o 19 de decembro. 

- AIMEN: O alumnado de 2º	CS	Laboratorio	de	análise	e	control	de	calidade	e	de		

2º	CM	Operacións	de	Laboratorio visitou as instalacións desta empresa sita en Porriño, o 31 
de xaneiro. 

- Navantia e Pull ans Bear (Ferrol): O alumnado do Ciclo	 Superior	 de	 Laboratorio	 de	
análise	e	control	de	calidade	(Modular)	visitou	estas	dúas	instalacións	o	6	de	febreiro. 

- Parque Eólico de Sotavento:  o alumnado da materia Cultura Científica dos 1os de 
Bacharelato visitou este parque o 19 de febreiro. 

- Vertex Bioenergy: O alumnado de 2º curso del ciclo superior de Química Industrial 
visitou estas instalacións sitas en Teixeiro o 2 de marzo. 

- EDAR-BENS: o alumnado da materia Cultura Científica e de Bioloxía dos 1os de 
Bacharelato visitou estas  instalacións o 3 de abril. 

- Ligal e CIAM (Mabegondo): o alumnado de 1º de  CS Laboratorio de análise e control 
de calidade e 1º de CM Operacións de Laboratorio visitou estas  instalacións o 26 de abril. 

- Escola Ecolóxica de Vilasantar (Melide ): visita organizada polo departamento de 
Relixión en colaboración co IES Rafael Dieste   o día 15 de maio, co obxecto de visitar as 
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instalacións e realizar un obradoiro co alumnado da materia de Relixión Católica dos dous 
centros. 

- CMIX da Coruña:O alumnado de 2º e 3º de PMAR visitou esatas instalacións o 21 de 
maio organizado polo departamento de Orientación. 

- Inditex (Arteixo): O alumnado de 1º curso do ciclo medio de Operacións de 
Laboratorio visitaron as instalacións desta empresa o 4 de xuño. 

 

B.4.- Visitas  a exposicións e saídas culturais 

- “Ciencia e Arte”: O 15 e o 19  de xaneiro o alumnado de 3, 4ºº de ESO e 1º bacharelato 
visitou no Ágora esta exposición que xunto cun obradoiro, mostraba a relación entre o arte 
e a ciencia. Esta actividad foi programada conxuntamente polos departamentos de Física e 
Química, Plástica e Tecnoloxía. 

- Obra de Lita Cabellut: os días 23 e 30 de xaneiro , 22 de febreiro e 1 de marzo o 
alumando de 3º e 4º de ESO e 1º de bachareñato  foi ao MAC a facer unha visita guiada da 
exposición de obra de esta artista.Foi unha actividade organizada polos departamentos de 
Lengua, Plástica, Filosofía e Historia. 

- Dolmen de Dombate: Organizado polo departamento de Xeografía e Historia, o día 29 
de maio, o alumnado de 1º de ESO fixo unha visita guiada  das instalacións do Dolmen de 
Dombate. Asemade, realizou un obradoiro de Prehistoria e paseou por Laxe. 

 

 

- MUNCYT: Os días 30 e 31 de maio, o alumnado de 2º de ESO visitou  este museo e 
participou nun obradoiro titulado “ A máxia da Química”. Esta actividade foi programada 
polos departamentos de Tecnoloxía e Física e Química. 

X	
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- Visita a Lugo: A vicedireción do IES A Sardiñeira, o departamento de Latín e Grego, o 
departamento de Convivencia e o grupo dinamizador da Biblioteca organizaron unha visita 
cultura a Lugo  para  o alumnado que colabora activamente no funcionamento do  centro: 
Alumnado Mediador , Voluntarios da Biblioteca e Clube de Lectura; así como para 
o alumnado de Latín e Grego. A vactividade  foi o 1 de xuño e consistiu nunha visita 
guiada ao Museo Provincial de Lugo, visita á Domus de Mitreo, paseo polas rúas do 
centro da cidade comentado polas profesoras de Arte e Latín e Grego e visita guiada ao 
Museo da Memoria Histórica “O vello cárcere”. 

 

 

- Exposición:  “Picaso, Guernica itinerante”: o departamento de Xeografía e Historia 
organizou a visita a esta exposición para o alumnado de 4º de ESO o día 7 de xuño. 
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B.5.- Participación en obradoiros	

- “A Arte no Cómic”: o alumnado de 3º e 4º de ESO da materia de Plástica participou 
neste obradoiro organizado por A Fundación o 2 de novembro.     

-“ IV Edición de IMATXINA”:  A fundación Escola Rosalía e a fundación Obra 
Social ABANCA, co asesoramento pedagóxico de AGAPEMA(Asociación Galega de 
Profesores de Educación Matemática) na Coruña este obradoiro. O Departamento de 
Matemáticas levou  ao alumnado de 1º de ESO o 21 de marzo. 

  

 

- “Lavanta la cabeza”: O departamento de Orientación levou ao alumnado de 
2º de ESO a este  obradoiro organizado pola Fundación Barrié o 3 de maio. 
 

 

 

C.-  Colaboracións con outras entidades 

- Centro de Transfusión de Galicia: O 15 de xaneiro tivemos unhas charlas 
informativas para 2º de Bacharelato, a cargo de persoal do Centro de Transfusión de 
Galicia, co obxecto de concienciar ao alumnado, potenciais doantes no futuro, sobre as 
virtudes deste acto altruísta. O 16 de xaneiro os alumnos de Ciclos Formativos, 
bacharelato e profesorado puideron doar sangue na unidade móbil do Centro de 
Transfusión de Galicia, estacionada diante do Instituto. 
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-Fundación Glorr : dúas veces no curso, o instituto recolle nas súas instalación roupa e 

calzado para esta fundación dentro do proxecto de Rede de Centros Solidarios. 

 

- Banco de Alimentos de A Coruña "Rías Altas": Durante o día 1 de decembro, 

alumnado do instituto estivo presente no supermercado "Eroski Center Vioño", en horario 

de 10:00 a 22:00 horas, informando sobre a campaña e recibindo e clasificando as 

donacións dos clientes. En todo momento estiveron acompañados por un profesor/a. 

(http://tenros.wixsite.com/sardisolidaria/gran-recollida-1). 

 

- Centro de Doazón e transplantes: Charlas informativas para o alumnado de 
ciclos formativos, a cargo de persoal da Oficina  de Coordinación de Transplantes do 
Hospital Universitario de Galicia en colaboración doa OCT_Autonómica de Galicia e a 
Fundación María José Jove e dentro do Programa de Divulgación en Doazón e 
Transplantes, co obxecto de concienciar ao alumnado, potenciais doantes no futuro, 
sobre as virtudes deste acto altruísta. Ademáis tiveron una charla teórico-práctica sobre 
reanimación cardiopulmonar impartida por dous médicos intensivistas e un enfermeiro do 
CHUAC o 16 de maio. 

 

 

3.- Outras actividades organizadas 

A.- Actividades de convivencia 

- Iníciase o  curso de formación de Mediadores dirixida a todo o alumnado de 2ºde ESO  
e ciclos,  e  a todo o profesorado no mes de xaneiro. Está organizado pola Comisión de 
Convivencia  coa intención seguir co servicio de Mediación. Formáronse 4 alumnas de 
ciclos, 18 alumnos e alumnas de ESO e 3 profesoras. 

 

- Fanse charlas sobre o qué é  a Mediación e cómo a organizamos no noso centro a todo 
el alumnado dos 1os e 2os de ESO 
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B.-  Xornadas de portas abertas 

- Xornada de acollida ao alumnado de 6º de primaria dos centros adscritos, organizado 
polo departamento de Orientación e o equipo directivo. Recibimos a visita deste alumnado 
acompañados polos seus mestres o 5 e o 8 de febreiro. 

- Xornada de acollida aos pais do  alumnado de 6º de primaria dos centros adscritos, 
organizado polo departamento de Orientación e o equipo directivo foi o 6 de febreiro. 

 

C.-  Xornadas de orientación académica 

Os días  29, 30 e 31 de xaneiro e 1 e 2  de Febreiro o  departamento de Orientación 
organizou as II Xornadas de orientación académica e profesional consistentes en 
charlas dirixidas ao alumnado de Bacharelato e Ciclos sobre os seguintes temas: 

 - Acceso á Universidade 

 - Estudios na Universidade de Vigo 

 - Ensinanzas de FP e Réximen Especial 

 - Estudios na Universidade da Coruña 

 - Estudios na Universidade de Santiago de Compostela 

Neses días recibimos no noso centro a representantes de distintos organismos que 
comentaron ao noso alumnado de bacherelato un completo abano de información relativa 
a Universidade e FP. 

Luns  
29 Xaneiro  

Martes   
30 Xaneiro  

Mércores    
31  Xaneiro  

Xoves   
1  Febreiro  

Venres   
2  Febreiro  

 
10:25 a 12:05 
 
Habilidades	sociais	
para	o	emprego.	
 
 
LAB1 
Lugar: Aula 

 
9´35 a 11´15 
 
Rede	Eures.	
 
 
 
QI2/LACC2/LAB2 
Lugar: Usos Múltiples 

 
9´35 a 11´15 
 
Ferramentas	para	a	
busca	de	emprego.	
 
 
QI1/LACC1 
Lugar: Aula 
 

 
9´35 a 11´15 
 
Ferramentas	
dixitais	Web	2.0	na	
busca	de	emprego.	
 
QI1/LACC1 
Lugar: Aula 
 

 
9´35 a 11´15 
 
A	entrevista	de	
traballo.	
 
 
QI1/LACC1/LAB1 
Lugar: Aula 
 

11´15 a 11´45  RECREO 
 
 
 
 

 
12´35 a 13´15 
 
Proxecto	Coruña	
Emprego	Xove	
 
QI2/LACC2/LAB2 
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Lugar: Usos Múltiples 
 

  
13´25 a 14´00 
 
Bolsas	FUAC.	
 
QI2/LACC2/LAB2 
Lugar: Usos Múltiples 

 
13´15 a 14´00 
 
Bolsas	FEUGA.	
 
QI2/LACC2/LAB2 
Lugar: Usos Múltiples 
 

TARDE 
 
17´20 a 19´00 
 
Habilidades	sociais	
para	o	emprego.	
 
 
QI1/LACC1 
Lugar: Aula 
 

 
16:30 a 18:10 
 
Ferramentas	
dixitais	Web	2.0	na	
busca	de	emprego.	
 
LAB1 
Lugar: Aula 
 

 

 
17´20 a 19´00 
	
Ferramentas	para	a	
busca	de	emprego.	
 
LAB1 
Lugar: Aula 
 

 

	

	

	

	

Luns  
29 Xaneiro  

Martes   
30 Xaneiro  

Mércores   
31  Xaneiro  

Xoves   
1  Febreiro  

Venres   
2  Febreiro  

 
9´35 a 10´25 
	
Os	estudos	
universitarios	
 
4º ESO 
 

  
9´35 a 10´25 
	
Estudos	de	FP	
 
 
4º ESO 
 

 
9´35 a 10´25 
	
Estudos	de	FP	
 
 
1º BACH 
 

 
9´35 a 10´25 
	
ABAU	e	admisión	
á	universidade	
 
1º e 2º BACH 
 

10´25 a 10´45 RECREO 
 
10´45 a 11´35 
 
	
O	bacharelato	
 
4º ESO 
 

  
10´45 a 11´25 
	
Ensinanzas	de	
Réxime	Especial	
 
4º ESO 
 

 
10´45 a 11´25 
	
Ensinanzas	de	
Réxime	Especial	
 
1º BACH 
 

 
10´45 a 11´25 
	
ABAU	e	admisión	
á	universidade	
 
1º e 2º BACH 
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Descanso 10´ 
 
11´35 a 12´25 
	
Estudos	
universitarios			
 
 
 
1º BACH 

 
11´35 a 12´25 
	
O	acceso	á	
universidade	
 
 
 
2º BACH 

 
11´35 a 12´25 
	
Presentación	da	
universidade	de	
Vigo	
 
 
1º e 2º BACH 

 
11´35 a 12´25 
	
Presentación	da	
universidade	de	
Santiago	de	
Compostela	
 
1º e 2º BACH 
 

 
11´35 a 12´25 
	
Presentación	da	
universidade	de	
Coruña	
 
 
1º e 2º BACH 
 

	

 
- Visita guiada á Universidade de Santiago de 

Compostela do alumnado de 2º de bacharelato 
organizado pola Orientadora o mércores 7 de 
febrero.

 
 
 

D.- Proxectos e plans 

D.1.- Erasmus Plus Green School 

Actualmente non contamos con  ningún proxecto propio do centro e participamos nos 
proxectos do consorcio de institutos ao  pertencemos. 
 
Neste curso 2017/2018 duas alumnas de 2º curso do Ciclo de Grao Medio de Operacións 
de Laboratorio, realizaron os seus FCT en Cosenza (Italia) na empresa Geolab, dentro do 
proxecto KA102, EUROPA. NEXT STATION "IMPROVING PROFESSIONAL 
SKILLS" 2016-1-ES01-KA102-024869. A experiencia foi  moi satisfactoria, ofreciéndolle 
incluso, a unha delas, a posibilidade de continuar traballando alí.En Septembro, xa no curso 
2018/2019, 3 alumnos del Ciclo de Grado Superior de Laboratorio de Análisis e Control 
de Calidade (2 de modularey 1 de ordinario) realizarán unha movilidade, tamén para cursar 
o módulo de FCT, dentro do proxecto PRAXEUROPA 2017/19 2017-1-ES01-KA103-
037615. Os destinos seleccionados fueron Cosenza, Bolonia e Foligno, todos eles en Italia.  
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D. 2.-Plan Proxecta: Rede de Centros Escolares Solidarios  
 

O IES A Sardiñeria, como integrante da Rede de Centros Escolares Solidarios, integrada 
no Plan Proxecta 2017/2018, organizou varias campañas: 

1º Trimestre: 

• Campaña de recollida de roupa usada, en colaboración coa 
fundación Glorr, celebrada no mes de 
outubro. (http://tenros.wixsite.com/sardisolidaria/campana-recollida-
roupa). 

• Gran recollida de alimentos, en colaboración co Banco de 
Alimentos de A Coruña "Rías Altas". Durante o día 1 de decembro, 
alumnado do instituto estivo presente no supermercado "Eroski Center 
Vioño", en horario de 10:00 a 22:00 horas, informando sobre a campaña e recibindo e 
clasificando as donacións dos clientes. En todo momento estiveron acompañados por un 
profesor/a. (http://tenros.wixsite.com/sardisolidaria/gran-recollida-1). 

• Campaña de recollida de xoguetes. No mes de decembro organízase a 
campaña de recollidad e xoguetes, dada a proximidade do Nadal. Para a información da 
campaña os alumnos de 1º ESO, en colaboración co profesor de Debuxo, elaboran carteis 
e selecciónanse os mellores para anunciar a recollida de xoguetes por distintos puntos do 
instituto. (http://tenros.wixsite.com/sardisolidaria/campana-reis). 

 
3º Trimestre: 
• Campaña de recollida de alimentos, en colaboración co Banco de Alimentos 

Rías Altas, celebrada no mes de abril. (http://tenros.wixsite.com/sardisolidaria/recollida-
alimentos-1). 

• Campaña de recollida de roupa usada, en colaboración coa fundación Glorr, 
celebrada no mes de xuño. (http://tenros.wixsite.com/sardisolidaria/recollida-roupa). 

 
D.3.- Contrato- programa  

 
O IES A Sardiñeria ten firmado un contrato-programa coa Consellería de Educación que 
contempla varias actuacións sendo aunha delas “Mellora do nivel de coñecementos para 
acadar a excelencia”. Neste curso a actividade de Radio Escolar para alumnado de 1º   de 
ESO , organizado polo IES A Sardiñeira e impartido por Mil Escuelas (Ángela Fernández),  
desenvolveuse entre xaneiro e xuño do ano 2018 en 22 sesións dunha hora 
aproximadamente. Asistiron ás clases 11 alumnos de 1º da ESO en horario de 16.00 a 17.00 
horas, os xoves.  

Os obxectivos deste taller eran varios: por unha banda que os estudantes melloraran a súa 
expresión oral e as súas habilidades comunicativas e, por outra, que soubesen utilizar o 
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método xornalístico para buscar e guionizar os contidos. Os estudantes aprenderon 
técnicas de locución e de comunicación oral, e tamén as características da redacción dun 
guión xornalístico adaptado á radio. Os rapaces puxeron en práctica nos programas que 
elaboraron e gravaron. Visitamos tres emisoras de radio local: Cadena Cope, Radio 
Nacional de España e Radio Coruña-Cadena Ser, onde observaron o seu funcionamento, 
tanto técnico como xornalístico e gravaron tres programas con contido propio. 

O resultado final da actividade foi a elaboración e gravación dos tres programas antes 
mencionados. Tanto o desenvolvemento da actividade como os programas foron expostos 
no blog http://radioescolarsardineira.blogspot.com.es/. Tamén se organizou un acto final 
cos alumnos no que o instituto lles entregou un diploma acreditativo do seu paso pola 
actividade. 

Todo o traballo desenvolto nesta actividade está dispoñible no blog: 
http://radioescolarsardineira.blogspot.com.es/  
 
Por outra banda dentro deste un contrato-programa  e concretamente dentro de “ Mellora 
da Convivencia e promoción da Igualdade nos centros” tiveron lugar unha serie de 
actuacións centradas principalmente na Mediación Escolar. As máis importates foron: 

-Xornadas de información sobre o departamento de Convivencia e a Mediación.  

- Potenciación do traballo dos titores a través da acción titorial, facilitándolles materiais e 
recursos co obxectivo de introducir en todas as aulas estratexias pacíficas de resolución de 
conflitos e pautas e habilidades sociais que axuden a previr a aparición dos mesmos. 

- Informar e divulgar todo o programado e realizado  polo departamento de 
Convivencia ao claustro de profesores, membros do Consello Escolar e ANPA . 

- Para propiciar a sensibilización, implicación e compromiso do alumnado nos 
valores que leva implícitos a convivencia e a educación para a paz, o Departamento de 
Orientación organizou varios talleres do plan Coruña Educa incuídos no  Plan de acción 
titorial. Leváronse  a cabo os seguintes obradoiros: 

PRIMEIRO DA ESO: 

a.- Presentación do programa de mediación, levado a cabo por membros do Departamento 
de Convivencia e Mediación. 

b.- Obradoiro de “Control da ira e resolución de conflitos”. 

c.- Obradoiro “A rede e as súas redes”: prevención de riscos asociados ó uso de 
internet”. 

d.- Obradoiro “Prevención do acoso escolar”. 

e.- Obradoiro “Sensibilización sobre a diversidade”. 
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SEGUNDO DA ESO: 

a.- Presentación do programa de mediación. 

b.- Obradoiro “Habilidades sociais fronte as drogas”. 

c.- Obradoiro “Libres de etiquetas: prevención da violencia machista”. 

d.- Obradoiro” Prevención do acoso escolar”. 

e.- Obradoiros de Educación para o consumo da OMIC. 

f.- Obradoiro na Fundación Barrié de la Maza “Levanta a cabeza”, sobre a adicción ó 
móbil. 

TERCEIRO DA ESO: 

a.- Obradoiro “Todos contamos:prevención do consumo de drogas”. 

b.- Charla  “Prevención dos trastornos da conduta alimentaria”. 

c.- Obradoiro “Saúde afectivo-emocional e sexual”. 

CUARTO DA ESO: 

a.- Obradoiro “Todos contamos 2: surfeando las drogas”. 

b.- Charla “Prevención dos trastornos da conduta alimentaria”. 

c.- Obradoiro “Prevención no uso de internet, redes sociais e xogos interactivos”. 

d.- Obradoiro “Somos dous. Eu tamén conto”. (Relacións de parella sás). 

- Realización dun curso de  Formación de Mediador@s dirixido ó alumnado e profesorado 
interesado. Foi levado a cabo nos meses de xaneiro e febreiro durante sete martes 
consecutivos cunha duración de 14 horas en total. Formáronse 17 alumn@s, 15 del@s de 
Segundo curso de ESO, e dúas alumnas do Ciclo Superior de Análise e Control de Calidade. 
Por parte do profesorado foron catro profesoras de Secundaria Obligatoria e Bacharelato. 

 

D. 4.- Voluntariado de Biblioteca 

O IES A Sardiñeira e máis concretemento o grupo dinamizador da biblioteca adheríuse á 
Convocatoria do Programa “Bibliotecas Escolares Solidarias na acción 
“Voluntariado na Biblioteca Escolar (Secundaria)”. Ofertámolo ao alumnado dos 
catro cursos da E.S.O. e formándose un grupo de 20 alumnos de 1o, 2o, 3o e 4o da E.S.O 
e 1º e 2º de Bacharelato As actividades que desenvolveron este curso foron, entre outras:  
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- Xestión e organización: Recolocación de documentos. Atención e axuda ao resto do 
alumnado para localización de documentos.  
 
- Exposición do material chegado das distintas embaixadas 
 
 - Colaboración nas actividades planificadas polo equipo da biblioteca: Samaín, 
Magosto, Día de Rosalía, Día da Muller, Semana Cultural...  

 
D. 5.- PROEM-PEL 2018 

O alumnado de Iniciativas Emprendedoras de 4º da ESO participou neste proxecto de 
Emprendemento en Colexios organizado por varias institucións e asociacións como a 
Asociación de Empresarios da Grela, a Diputación da Coruña e SEARA entre outras. Este 
proxecto desenvolveuse ao longo do curso en varias sesión e nas que o alumnado tivo que 
deseñar un proxecto.Tamén puideron facer visitas a empresas da contorna onde tiveron 
contacto co mundo do traballo. 

 

 

D. 6.- Proxecto Small World Initiative 

A  Universidade da Coruña participou no proyecto científico internacional Small World 
Initiative para que estudiantes de ESO e Bacharelato xunto con estudiantes universitarios 
busquen novos antibióticos no  medio natural. Este proxecto xurdiu na  Universidade de 
Yale (EE.UU.) no2012 e extendeuse  polo resto de EEUU e otros países, chegando a 
España o curso pasado a través da Universidade Complutense.  
 
A Universidade da Coruña sumouse  a este proxecto de ciencia cidadana xunto a outras 
universidades españolas, que constituiron a  Red Nacional SWI@Spain. 
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Neste primeiro curso de implantación, a UDC colabora co IES A Sardiñerira, 
concretamente con tres grupos de estudantes de 1º e 2º de bachillerato. Para elo, estudantes 
de Bioloxía da Facultade de Ciencias foron instruidos por profesores de Microbioloxía  
para ser os formadores (SWITAs = SWI Teaching Assistants) e traballaronn cos 
estudiantes de Bachillerato do noso centro. 
 
Os  propios estudantes fixeron o  traballoo de campo: recolleron  mostras de diferentes 
chans do seus  respectivas contornas e incubaron as mostras para conseguir distintas 
colonias de microorganismos potencialmente productores de antibióticos. 
 
D.7.- “Mollate” 

 “Móllate” Acción educativa para a defensa dos océanos” é un programa 
dentro do Festival Mar de Mares para a sensibilización, reflexión, 
investigación e acción  pola saúde dos ecosistemas mariños, articulada 
arredor do exemplo do San Xoán e o seu impacto sobre as praias de A 

Coruña. Neste programa 
participuo o alumnado 
voluntario de 3º e 4º de  
ESO que cursan a materia 
de Plástica. O programa 
consitiu  en dúas sesións 
no centro impartidas por un educador. 
Logo o alumnado participante tivo que 
elaborar un traballo de investigación. 

Tamén foron recibidos pola concelleira de Medio Ambiente e o alcalde da Coruña que 
escoitaron as propostas destes alumnos e comprometeuse á execución das cinco que se 
consideren máis axeitadas. O noso alumnado foi elexido para elaborar uns vídeos para a 
campaña de sensibilización do concello da Coruña para a limpeza e coidado das praias na 
noite de San Xoán.  
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D.8.-  “Emprendemento en FP” da Fundación Repsol:  

Durante todo o curso alumnado e profesorado de ciclos participou neste proxecto de 
Repsol. O xoves 8 de febreiro, a biblioteca do centro acolleu durante todo o día, unha das 
xornadas de traballo dese proxecto. 

 
 
 
E.- Festivais  

- Magosto: O 10 de novembro celebrouse,  como remate do Día da Ciencia en 
galego, un magosto para todo o alumnado e todo o profesorado do centro. 

 

- Entroido- Concurso de disfraces: O venres 9 de febreiro 
celebrouse nas instalacións do centro un concurso de disfraces dirixido a 
todo o alumnado co gallo da celebración do Antroido e organizado pola 
vicedirección.  

 

 

 

 

 

 

-- Graduación da promoción 2016/2018 de bacharelato celebrado  no salón de 
actos do centro cívico do Mallos o venres 18 de maio.Contou como sempre coa presencia 
do persoal do centro e numerosos familiares. 
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 - Acto de clausura e entrega de diplomas aos alumnos participates na actividade de 
Radio Escolar Sardiñeira: O Xoves 21 de xuño, o alumnado do obradoiro de radio 
recibiu o diploma acreditativo da súa participación. 

 

 

- Fin de curso: O xoves 21 de xuño tivemos un recital do coro do centro dirixido polo 
profesor de Música , Francisco Jordá. Asemade, o departamento de Educación Física 
organizou unha exhibición de ximnasia acrobática , un partido de fútbol entre alumnado e 
profesorado e asemifinal e final do torneo de fútbol que se levou a cabo nos recreos do 
mes de maio e xuño. 
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F.-  Concursos 

- Concurso decoración de cabazas: Co gallo do Samaín o 
equipo dinamizador da biblioteca e vicedirección organizou un 
concurso de decoración de cabazas. No concurso participaron o 
alumnado de 1º e contamos coa colaboración do departamento de 
Plástica. 

 

- Concurso de fotografía matemática 

Co gallo do Día Escolar das Matemáticas, o 
departamento de matemáticas organizou este 
concurso no que o tema das imaxes tiña que  estar 
relacionado co mundo das matemáticas nas súas 
múltiples manifestacións: figuras xeométricas, 
mosaicos, simetrías, cálculo numérico, estatística e 
azar, ... 

 

- Concurso de esopías 

Co gallo do Día Escolar das Matemáticas, 12 de 
maio, o departamento de matemáticas organizou 
este concurso . Unha Esopía é un relato, 
comentario ou poema, cun máximo de 140 
caracteres (tweet), onde cada palabra leva un 
número de letras igual ás sucesivas cifras do 
número �. 

 

 

 

- Olimpiada Matemática 

Catro alumnos de 1º e 2º de bacharelato 
participaron nas Olimpiadas Matemáticas que 
todos os anos organiza a Facultade para 
promover o estudio desta materia. 
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- Concurso "Picasso coruñés" 

A Asociación da Prensa da Coruña convocou o IV Concurso 
de Debuxo Picasso coruñés co patrocinio da Secretaría Xeral 
de Cultura da Consellería de Educación, da Asociación 
Comarcal de Mulleres Profesionais, Autónomas e Directivas da 
Coruña. O profesor de Plástica e a profesora de Lengua 
Castellana Lara Trillo, animaron ao seu alumnado a participar. 
As nosas alumnas Jessica Moreno Serrano, Chen Nuo Ye Peng 
e Laura Rodríguez Buján foron galardonadas con sendos 
accésits.As

 

 

 

- 58ª Edición de Xóvenes talentos. Concurso de relato corto de 
Coca-Cola 

As alumnas de 2º ESO Laura Rodríguez Buján e Laura Marín Calo participaron e 
foron seleccionadas neste concurso animadas pola súa profesora de Lengua Castelá , 
Lara Trilloforon seleccionadas para este concurso. Laura Martín foi galardonada. 

 

G.- Exposicións  

- Co gallo do Entroido fixéronse dúas exposicións, unha cos traballos do alumnado de 
Plástica e  outra coas  cabazas decoradas que participaban no concurso. 

- “Poemas en tendal”, co gallo do Día do Libro, o departamento de Lengua 
Castellana e o de Plástica organizou a exposición dos traballos realizados polo alumnado de  
1º e 4º de ESO. 
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4.- Horas adicadas a actividades extraescolares e 
complementarias por niveis e grupos 

 

5.- Conclusións e proposta de mellora 

A.- Conclusións 

- Todas as actividades desenvolvéronse con normalidade e dentro dos horarios previstos 
agás a asistencia a unha representación teatral a que non poideron asistir o alumnado polo 
retraso do transporte contratado e un problema puntual de mal comportamento dunha 
alumna en unha saída. 

- No  reparto horario de actividades por nivel e grupo apréciase que hai un aumento 
significativo no número de horas adicadas a actividades extraescolares e complementarias 
en 4º e 1º  de Bacherelato con respecto aos outros niveis. 

- Apreciase tamén que o número de horas adicadas a este tipo de actividades aumenta 
significativamente a partir de 3º  cando segundo a opinión  maioritaria do profesorado 
dedícanse un número excesivo de horas a actividades extraescolares e complementarias en 
4º de ESO e 1º de Bacharelato. 

- Todos os departamentos cumpliron coas normas estableciadas en canto a número de 
horas por departamento. Asemade, procurouse non programar actividades no mes de xuño 
agás aquelas que por calendario da propia oferta non había outra posibilidade. 

1ºESO	 2º	ESO	 3º	ESO	 4º	ESO	A	 4º	ESO	B	 1º	BAC	A	 1º	BAC	B	 2º	BAC	

18	 17	 24	 32	 34	 37	 37	 23	
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- Non están contabilizadas as actividades levadas a cabo nos ciclos 

- En segundo de bacherelato polas circunstancias especiais de este nivel, limitouse a 
realización de actividades extraescolares.  

- Dende a vicedirección se utilizou a  páxina web do instituto como ferramenta de 
comunicación co profesorado, pais e veciños. En ela colgáronse os calendarios mensuais de 
actividades, reseñas e memorias gráficas das actividades feitas e avisos de acontecementos 
especiais. 

-Neste curso utilizouse como outro canle de comunicación co alumnado e profesorado 
proxeccións no hall do instituto de avisos ou reseñas de acontecementos e eventos 
especiais. 

- Houbo un aumento considerable de actividades organizadas por varios departamentos. 

-Houbo unha maior participación do centro en proxectos e concurso 

- Tivemos máis actividades dentro do centro dirixidas ao alumnado de ciclos. 

- Detectouse unha problemática relativa á asistencia do alumnado as actividades 
extraescolares e complementarias que se realizaron fóra do centro. Un número significativo 
de alumnos non queren ir a este tipo de actividades, non tendo nin a vicedirección nin os 
departamentos constatación de si os pais están ou non informados de estas actividades. 

- Tamén se constataron casos en que alumnado con a autorización firmada polas súas 
familias, non asistiu ao centro o día da actividade. 

 

B.-   Propostas de mellora 

- Levar ao Consello Escolar para a súa aprobación unhas normas para que se procure 
organizar  o menor número de  actividades extraescolares e complementarias no mes de 
maio e ningunha en xuño. 

- Mellorar todo o  posible a coordinación de actividades extraescolares para un maior 
aproveitamento das mesmas e para que non interfiran unhas con outras. 

- Coordinar aos distintos departamentos didácticos para que unha mesma actividade poda 
ser de aproveitamento para varias materias. 

-  Mellorar a difusión entre o profesorado de toda a oferta que ao longo de todo o curso vai 
chegando á vicedireccíón e que abrangue a moitos campos e moitas institucións. 

- Fomentar desde a vicedirección a participación do centro en proxectos. 

- Solicitar máis actuacións dentro do contrato-programa. 
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- Mellorar a difusión das actividades e proxectos levados a cabo no centro entre o 
alumando. 

- Mellorar o control de asistencia do alumnado ás actividades complementarias e 
extraescolares así como a comunicación da realización das mesmas á 

- Contabilizar las actividades llevadas a cabo nos  ciclos, ESO e bacharelato e rexistrar o 
horario de cada actividade para o seu control. 

- Dotar ao profesorado dinamizador da biblioteca de máis horas adicadas a este fin. 

- Aumentar o número de profesores adicados á xestión da biblioteca. 

- Utilización e mellora da páxina web do centro como instrumento de comunicación e 
difusión das actividades realizadas no centro facendo fincapé no tempo de demora en 
reseñar as actividades feitas. 

- Colaboración da vicedirección co departamento de Música para o seu proxecto co coro 
do centro. 

- Colaboración da vicedirección co departamento de Educación Física nos Torneos 
deportivos e a posta en marcha de máis actividades deportivas nos recreos. 

 

A Coruña a  28 de xuño de 2018 

A Vicedirectora do IES A Sardiñeira 

 

 

Asdo.: Mª Jesús Pérez Alvariño 


