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PROXECTO VICEDIRECCIÓN 

 

1º TRIMESTRE 

Como en anos anteriores o primeiro trimestre, a pesares do intenso traballo de organización 

e posta en funcionamento, complicado con novo sistema de reparto de libros de texto, están 

programadas diversas actividades.  

As habituais como o MAGOSTO ou a Celebración do Día da Música en datas que están por 

establecer en función das necesidades do centro. Como en todos os trimestres, resérvanse 

para o último día de curso a celebración de actividades lúdicas e deportivas como remate de 

fase.  O número de horas que se dedicaran a estas actividades de final de trimestre están 

determinadas pola Comisión de Actividades Extraescolares de centro que toma a súa 

decisión en relación ao desenvolvemento de dito trimestre. 

Así mesmo fomentarase a celebración das conmemoracións establecidas no calendario escolar 

da Xunta de Galicia como: 

 20 novembro de 2016 : Día Universal  da Infancia 

 25 de novembro de 2016: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. En 
colaboración co Departamento de Orientación, Música e EP e Visual ou outros 
 

 Do 1 ao 11 de decembro de 2016: conmemoración da Constitución e do Estatuto de 
autonomía de Galicia. 

 10 de decembro de 2016: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 

Ou outras como o 24 de outubro o Día das Bibliotecas  
 

O PROXECTO DOCUMENTAL NÓRDICOS iniciado nos últimos cursos  figura como materia de 

libre configuración a cargo do xefe de Departamento Antonio Sánchez. Polo tanto, continúa a  
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desenvolverse este proxecto documental integrado onde se pretende a implicación  dos 

distitos seminarios nun traballo de recollida, organización e elaboración de materiais 

didácticos por parte do alumnado sobre este tema (pobos germánicos e  escandinavos)  cos 

que se realizará unha macroexposición  no seu momento.  

Durante este curso tamén se potenciará as actividades deportivas e lúdicas a realizar 

durante os recreos. Son os chamados RECREOS ACTIVOS. Coa colaboración desinteresada 

do profesorado potenciarase a celebración de torneos de baloncesto, fútbol-sala, tenis, tenis 

de mesa. Estas son as actividades deportivas máis demandadas polo alumnado.  

Foméntase neles, especialmente, a integración tanto de alumnos como de alumnas 

independentemente da actividade deportiva que se realice. 

Paralelamente e dado o éxito do curso pasado, durante estes recreos , tamén se propondrán 

actividades de tipo artístico-manual como pintura rápida, recortables ou similares, 

promovidas desde departamentos de Educación Plástica. 

 Asemade tentarase manter os campionatos de xadrez e damas, unha actividade tamén 

demandada e con fieis seguidores. Dase a circunstancia que neste curso tamén será materia 

de libre configuración XADREZ polo que se atenderá especialmente esta demanda. 

As saídas extraescolares esperan as propostas dos Departamentos. Están por determinar en 

función das programacións. Desde a vicedireción téntase, como en anos anteriores,  que 

estas saídas estean repartidas de forma equilibrada ao longo do ano e que distorsionen, na 

menor medida, o desenvolvemento habitual das clases. No primeiro consello tentarase 

aprobar aquelas saídas tradicionais como a viaxe de 4ª da ESO a Andorra,  a inmersión 

lingüística en inglés en Blanes para 2º da ESO, ás saídas habituais a Santiago (teatro en inglés 

e francés, bocadillo solidario…) a viaxe a Londres do Departamento de Filosofía ou a Roma , 

a proposta polo Departamento de Relixión. 

 Asemade plantexarase de novo o intercambio con Canarias proposto polo Departamento de 

CCNN e relación ao Proxecto Climántica e  tamén neste curso 2016-17 integraremos as 

actividades que se programen en relación ao proxecto ERASMUS PLUS coordinado polo 

Departamento de CCNN á medida que o seu coordinador o demande. 

O centro, ademáis conta con dous COROS, un coro infantil con alumnos fundamentalmente 

de 1º e 2º da ESO e un coro de adultos formado por profesorado e persoas vinculadas ao  
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centro como pais de alumnos ou alumnos mesmos. A vila de Noia, e o propio centro, conta 

con estes COROS para  acompañar moitos eventos culturais o cal é un o exemplo da 

integración entre vila e centro escolar. 

Ao longo do curso tamén se van desenvolvendo os programas dos dous CLUBES de Lectura 

do centro. Un Club de Lectura de alumnos, coordinado polo Departamento de Lingua 

Española e un de adultos coordinado desde a nosa Biblioteca María Mariño. 

 

 

2º TRIMESTRE 

Durante este trimestre organizarase a XXIII SEMANA CULTURAL. Vintetrés anos nos que se 

levan canalizando esforzos e entusiamos: deportes, conferencias, teatro, música, 

gastronomía, exposición, certames de pintura, certames de fotografía....son as actividades 

habituais que se programan nesta semana  tentando (case imposible) de alterar o menos 

posible o ritmo normal das clases. No Claustro e logo Consello Escolar determinarase se a 

semana a celebrar tras datas propostas polo equipo directivo (do 18 ao 21 de abril) é a 

axeitada para esta celebración. 

Como ocorre no primeiro trimestre a Consellería determina unhas datas a celebrar na que 
se planificaran diferentes actividades en función da implicación e disponibilidade do corpo 
docente. Estas datas son: 

 30 de xaneiro de 2017: Día da Paz 

 8 de marzo de 2017: Día Internacional da Muller Traballadora.  

 15 de marzo de 2017: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.  

 Do 6 ao 10 de marzo de 2017: Semana da Prensa.  
 

O ENTROIDO tamén terá un espazo no noso centro. Habitualmente resérvanse as dúas ou 

tres últimas horas do venres, este ano o 24 de febreiro, para a participación da comunidade 

educativa no  festival e concuso de disfraces. 
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Desde a vicedireción tentarase coordenar as saídas extraescolares de mais impacto na 

semana anterior á Semana Cultural ou próximas o tempo para distorsionar en menor 

medida o ritmo diário do curso ( Andorra, Londres, Canarias...) o cal é dificultoso ante as 

necesidades específicas de cada unha delas (necesidade de neve , no caso de Andorra) ou 

ben os prezos dos billetes en función  que varían segundo á época do ano. 

 

3º TRIMESTRE 

Durante este trimestres as conmemoracións que establece a Consellería para seren 

celebradas son: 

 

 Entre o 17 e o 21 de abril de 2017: Día do libro.  

  7 de abril de 2017: Día Mundial da Saúde.  

 9 de maio de 2017: Día de Europa.  

 Do 9 ao 17 de maio de 2017: Semana das Letras Galegas.  

  5 de xuño de 2017: Día Mundial do Ambiente.  
 

Tradicionalmente no noso centro temos establecidas variadas actividades en relación á 

SEMANA DAS LETRAS, por exemplo levarase a cabo XXII Certame Literario Alberto 

Romasanta  coa colaboración co Departamento de Normalización do noso centro e do IES 

Campo de S. Alberto, como tamén actividades arredor do homenaxeado  que este ano será 

adicado a Carlos Casares. 

Nas últimas semanas de curso, por determinar a data exacta, realizarase a habitual estadía 

en  BLANES, Girona, un programa de  inmersión lingüística para o alumnado de 2º da ESO 

Organizada polo Departamento de Inglés. 

Tamén se prevee a finais de maio a realización, xa unha tradición, da despedida do 

alumnado de 2º de Bach nunha pequena ceremonia na que se reúne alumnado, familias e 

centro. 
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Na última semana de curso progamaranse actividades de tipo deportivo como os remates 

de torneos que se desenvolveron ao longo do curso nos RECREOS ACTIVOS e saídas 

extraescolares para 1º da ESO. 

 

 

----oOo---- 

 

 

 

 


