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IES DE SOUTOMAIOR 

O IES NA REDE 

Podedes seguir a actualidade e boa parte das 

actividades que se desenvolven no centro 

nestes sitios web: 
 

Páxina web do IES 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessoutomaior 

 Actividades http://www.edu.xunta.gal/centros/
iessoutomaior/taxonomy/term/2 

 Proxectos http://www.edu.xunta.gal/centros/
iessoutomaior/taxonomy/term/48 

 

Aulas Virtuais 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessoutomaior/

aulavirtual2 
 

Proxecto Integrado de Centro  Falemos de 

ti e min  

https://iproxecto.wixsite.com/falemos  
 

Blog da Biblioteca   

https://bibliotecaiessoutomaior.blogspot.com/  
 

Revista do IES 

https://iproxecto.wixsite.com/revista (blog)  

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessoutomaior/

node/140 (revista impresa) 

VALORACIÓN EXTERNA 

Neste noso primeiro ano de vida, son varios os 

proxectos e programas que foron avalados e 

premiados polas institucións educativas: 

 Centro seleccionado na convocatoria dos 

Contratos-Programa (Consellería de Educa-

ción) 

- Programa de Reforzo, Orientación e Apoio 

(PROA) 

- Mellora da convivencia e promoción da 

igualdade 

- Mellora do nivel de coñecementos para 

acadar a excelencia  

 Convocatoria de Clubs de Lectura 

2018/2019. 

 Plan Proxecta: programas Parlamento Xove 

e Aliméntate ben. 



Queremos un centro plural, integrador, 

aconfesional, democrático; non sexista, 

progresista e relacionado co contorno. 

Este ideario proxéctase en:  

 Programas de reforzo e apoio ao alum-

nado con necesidades específicas. 

 Proxectos interdisciplinares: Falemos 

de ti e min; Contratos-Programa; Clubs 

de Lectura e Hora de Ler; Parlamento 

Xove; Plan de Conviencia e Plan de Ac-

ción Titorial. 

 Plurilingüismo: Seccións Bilingües e 

actividades de inmersión lingüística; así 

como Plan de fomento da lingua galega. 

 Fomento das TIC: materia optativa en 

1º ESO, materias de especialidade e so-

licitude do Programa Edixgal para o 

Curso 2019-20 (1º ESO).   

 I Semana da Diversidade Afectiva e 

Sexual e conmemoración do 25N e o 

8M. 

 Outras actividades didácticas: visita 

de escritor@s e músic@s, profesorado 

universitario, compañías de teatro,  ex-

periencias empresariais, actividades de 

divulgación científica, etc., e proxectos 

dos departamentos desenvolvidos e 

protagonizados polo propio alumnado.   

 Celebracións populares: magosto, en-

troido, festival de fin de curso... 

IES DE SOUTOMAIOR 

OFERTA FORMATIVA O NOSO PROXECTO ABERT@S AO EXTERIOR 

No noso centro podedes cursar os estudos 

de Secundaria (ESO) e mais os de Bacharela-

to, no que se amplían as materias optativas e 

os itinerarios formativos que se perfilan na 

etapa anterior: Ciencias e Tecnoloxía e Hu-

manidades e Ciencias Sociais.  

O centro conta con aulas específicas de Edu-

cación Plástica, Música, Tecnoloxía, Informá-

tica, Bioloxía, Física e Química, ademais de 

Ximnasio e Biblioteca. Todas as aulas contan 

con equipo informático e pizarras dixitais.  

Colaboramos co Concello para desenvol-

ver diversos programas e actividades didác-

ticas (I Semana da Ciencia, teatro, igualda-

de, robótica, resolución de conflitos, condu-

tas de risco, arte e grafitti…); coas universi-

dades galegas  para orientar os estudos do 

alumnado e estimular as vocacións; con ou-

tros centros educativos e bibliotecas escola-

res para partillar recursos e experiencias; e 

con entidades locais como o Centro de día 

Boas Apertas, para xerar dinámicas socio-

educativas cos nosos maiores, ou a EDAR, 

para coñecer como se depuran os residuos. 

Fixemos saídas didácticas: ás feiras Gali-

ciencia (Ourense) e Galicia Skills (Silleda),  

a Vigo (teatro en inglés e Salón Unitour),  

Santiago (Pórtico da Gloria, USC, Inquedu), 

Manzaneda (actividades lúdico-deportivas), 

Culleredo (Parlamento Xove), Narón 

(factoría Berska), Pontecaldelas (NEFAB), 

Padrón (ráfting no río Ulla), etc. E tamén via-

xamos fóra de Galicia (Roma e Florencia)   


