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1. CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS POLO COVID-19 

 

Dada a situación de emerxencia sanitaria en relación á         

pandemia de COVID-19 e tendo en conta os        

protocolos e recomendacións das autoridades     

educativas e sanitarias durante este curso se       

restrinxirá considerablemente o número de     

actividades complementaria e extraescolares,    

eliminando aquelas que conleven risco de contaxio.       

Polo tanto: 

 

ESTE CURSO ACADÉMICO NON SE REALIZARÁN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN: 

- unión de varios grupos nun mesmo espacio (obradoiros/conferencias/concertos... 

- asistencia de público externo ao centro 

- viaxes en autobús 

 

SÍ SE PODEN PROGRAMAR ACTIVIDADES COMO 

- concursos con participación preferentemente por vía telemática 

- exposicións de pósters, traballos, maquetas, etc... 

- actividades por internet nas que o alumnado poida participar dende o seu domicilio 

- asistencia a conferencias impartidas telemáticamente (poden usarse as aulas de          

informática) 

- Colaboracións en proxectos online (revistas, animacións, vídeos, infografías…) 
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2. XUSTIFICACIÓN E OBXECTIVOS 

 

Está mais que demostrada a importante contribución que as actividades complementarias           

e extraescolares aportan a unha educación integral e de calidade. Unha formación plena do              

alumnado non pode quedar restrinxida a os aspectos regulados no currículo nin ao tempo              

ocupado pola xornada escolar tradicional, senón que necesita de aportación de espazos            

externos, de diferentes experiencias, de actores diferenciados. Só así responderá as           

demandas sociais de igualdade, xustiza e oportunidades para todos. 

 

Estas actividades facilitan unha maior implicación da comunidade educativa, e desenvolven           

valores de socialización e cooperación, promoven o sentimento de pertenza a un centro             

educativo, e favorecen a adquisición de autonomía e responsabilidade na xestión do tempo             

libre. 

 

Alumnos que academicamente teñen dificultades con consecuencias negativas no seu          

estado emocional e autoestima, poden destacar noutro tipo de actividades (deportivas,           

artísticas, lúdicas...) e obter un reforzo positivo. 

 

É necesario por tanto promover opcións que favorezan a curiosidade, a creatividade, a             

sensibilidade artística, o benestar físico e psiquico, o coidado do centro e do medio              

ambiente, que amplien o horizonte cultural do alumnado dun centro como o noso ubicado              

nunha pequena vila dunha comarca esencialmente rural. 

 

A oferta anual de actividades do IES Xulián Magariños busca eso, ofertar unha amplia              

variedade de actividades que enriquezan a formación integral do noso alumnado.  

 

A organización e coordinación das actividades correrá principalmente a cargo do           

Departamento de Actividades Complementarias e extraescolares dirixido polo vicedirector         

Jesús García Otero 

 

 

CRITERIOS XERAIS 

 

No deseño e realización das actividades complementarias e extraescoalres teranse en           

conta os seguintes criterios 

 

a) Que os obxectivos da actividade estean integrados no proxecto educativo de centro e              

curricular do curso/etapa 

 

b) Que no posible sexan programadas a comenzo de curso, e en calquera caso aprobadas               

polo Consello Escolar. Os responsables da actividade informarán aos pais/nais sobre as            
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actividades extraescolares a realizar sendo preceptivo un documento de autorización da           

mesma no caso de que a actividade transcorra fora do recinto escolar. 

 

c) Segundo as características da actividade haberá diferentes tipos de destinatarios:           

actividades xerais para todo o centro, por etapas educativas, por cursos e incluso por              

elección de materias optativas no caso de que a actividade sexa moi específica. 

 

d) Tratándose de actividades que en xeral favorecen a adquisición e desenvolvemento de             

competencias básicas procurarase que as actividades sexan moi participativas e non           

excluíntes. 

 

e) As circunstancias socioeconómicas do alumnado nunca serán causa de exclusión para            

participar nas mesmas. 

 

OBXECTIVOS 

 

Coa programación das actividades complementarias e extraescolares reseñadas a         

continuación preténdese alcanzar os seguintes obxectivos: 

 

 

● Completar a oferta educativa do centro e ofrecer aos alumnos unha visión distinta             

do propio centro. 

 

● Promover a participación activa do alumnado na organización e desenvolvemento          

das mesmas, estimulando neles unha crecente autonomía e responsabilidade na          

organización do seu tempo libre e de ocio. 

 

● Facilitar aquelas actividades que favorezan o desenvolvemento integral e a          

autoestima dos alumnos e alumnas.  

 

● Dar a coñecer actividades relacionadas co entorno natural, social e cultural           

organizadas por entidades alleas ao centro educativo. 

 

● Estimular o desexo de aprender e investigar, a sensibilidade, a curiosidade e a             

creatividade dos alumnos. 

 

● Promover no alumnado un sentimento positivo de pertenenza á unha comunidade           

educativa. 

 

● Abrir o centro á participación de diversos sectores da comunidade para favorecer a             

implicación de todos na vida do centro. 

 

● Mellorar a relación entre o alumnado fora do ambito académico e impulsar a             

adquisición de habilidades sociais e de comunicación. 
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● Posibilitar o acceso a actividades culturais e deportivas a todos os alumnos e             

alumnas ampliando o seu horizonte cultural independentemente das súas         

circustancias familiares e económicas. Trátase de exercer un efecto compensador          

das desigualdades sociais que provocan que certos alumnos non teñan posibilidade           

de desfrutar dun tempo libre enriquecedor e de calidade por falta de medios             

económicos, problemas familiares e carencias no entorno inmediato.  

 

● Reforzar os contidos académicos dun xeito alternativo, máis activo, favorecendo así           

o proceso de adquisición dos coñecementos e competencias necesarios. 

 

● Practicar a dimensión lúdica da enseñanza, procurando fuxir da imaxe ríxida que            

teñen os centros educativos. 

 

● Cohesionar ao profesorado, especialmente nesta etapa actual de renovación         

profuunda do clautro, arredor dun obxectivos de centro. 
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3. ACTIVIDADES GLOBAIS DE CENTRO 

Este ano anúlanse as actividades tradicionais que congregaban grande parte do alumnado            

como a presentación do Premio Científico anual, a conferencia de inicio de curso, o              

Magosto co seu concerto, o concurso de disfraces de entroido, as viaxes de fin de curso e                 

etapa e o acto de graduación e de final de curso. 

 

Buscarase a maneira de festexar esas datas dun xeito alternativo mediante o uso das TIC, a                

ser posible. 

 

4. CONMEMORACIÓN DE DATAS SINALADAS NO CALENDARIO      

ESCOLAR 20/21 

Farase conmemoración das datas que figuran no calendario escolar deste curso buscando a             

participación de todos os niveis educativos do centro de xeito alternado, coa colaboración             

dos diferentes departamentos e procurando o impacto en toda a comunidade educativa.            

De novo, evitarase a reunión de grupos en espacios pechados polo que se tratarán a nivel                

de aula. Serán as seguintes: 

 

20 Novembro. Día universal dos dereitos do neno. Traballo nas titorías sobre os dereitos              

do neno e a súa vixencia. En colaboración co departamento de Comercio e o de Filosofía 

 

25 Novembro. Día internacional contra a violencia de xénero. Organiza o Equipo de             

Igualdade co departamento de  Orientación.olabora o departamento de Filosofía 

 

3 de decembro. Día das persoas con discapacidade. Concienciación da importancia de            

pensar na accesibilidade a hora de deseñar calquera obra, producto ou servizo. Para             

bacharelato e ciclos formativos, fincapé no concepto de deseño inclusivo. Colabora o            

departamento de tecnoloxía. 

 

Semana do 7 ao 11 de decembro. Conmemoración da Constitución e o Estatuto de              

Autonomía de Galicia.  Colabora o departamento de Galego 

 

10 decembro. Declaración Universal dos Dereitos humanos. Colabora o departamento de           

Xeografía e Historia e o de Filosofía 

 

25 de xaneiro de 2021: Día Mundial da Educación. 

 

29 de xaneiro de 2021: Día Escolar da non Violencia e da Paz. Colaboran os departamentos                

de Lingua Galega e de Lingua Castelá, o departamento de Xeografía e Historia e o de                

Filosofía 
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8 de marzo de 2021: Día Internacional da Muller. (día propio 8 de marzo).Colabora o               

departamento de Galego 

 

15 de marzo de 2021: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. Colabora o departamento              

de Comercio e o departamento de Economía 

 

8 a 12 de marzo de 2021: Semana da Prensa. Un día da semana traballarase na aula con                  

xornais. Colaboran o departamento de Xeografía e Historia e o de Lingua Castelá. 

 

7 de abril de 2021:  Día Mundial da Saúde. 

 

19 a 23  de abril de 2021: Semana do libro. Colabora o departamento de Galego 

 

30 de abril de 2021: Día Internacional contra o Acoso Escolar. Colabora o departamento de               

Filosofía. 

 

7 de maio de 2021: Día de Europa. 

 

Do 17 ao 21 de maio de 2021: Semana das Letras Galegas. Colabora o EDNL e o                 

departamento de Galego 

 

4 de xuño de 2021: Día Mundial do Medio Ambiente. Colaboran o Departamento de              

Bioloxía e o de Filosofía 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES    

ORGANIZADAS POLOS DEPARTAMENTOS  

 

A continuación informamos doutras actividades que están previstas ao longo do curso por             

parte dos departamentos. A relación recollida é moi reducida respecto das actividades            

organizadas en anos anteriores, como xa se mencionou, polos condicionantes da situación            

sanitaria. A evolución da mesma pode variar en gran medida as posibles actividades             

ofertadas. 

 

1º TRIMESTRE 

 

Concurso de fotografía dixital de Outono (CENTRO) 

Saída para coñecer o Románico da comarca de Barcala. 2º BAC .  DPTO XEOGRAFIA 

Saídas polo contorno do centro para coñecer a paisaxe e flora autóctona 1º ESO DPTO.               

BIOLOXÍA  

Ambientación de Samaín. DPTO COMERCIO 
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Charlas do departamento de Comercio: (a defensa do consumidor, código penal e            

delincuencia xuvenil) 

 

2º TRIMESTRE 

 

Participación no Proxecto Ríos 4º ESO e 2º BAC (DPTO. BIOLOXÍA) 

Plantación de frutais na parcela do centro 1º ESO (DPTO. BIOLOXIA) 

Charlas no departamento de Comercio: (co responsable de RRHH de Servicio Móvil, con             

responsable de marketing de CLUN) 

Concurso de deseño de logotipo (EDNL) 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

Día de Rosalía (EDNL) 

Saídas pola vila para facer debuxo ao natual . 4º ESo e 1º BAC. DPTO. PLÁSTICA 

Posible visita dun pequeno grupo de alumnos á EASD Mestre Mateo de Santiago de              

Compostela (Se a situación sanitaria o permite) . 1º BAC (DPTO. PLÁSTICA) 

Charlas no departamento de Comercio: A FP DUAL, Habilidades Sociais 

Ruta da auga. Visita as instalacións de tratamento e depuración das augas de Negreira              

DPTO. DE TECNOLOXÍA 

Organizacón dun concurso de relatos. DPTO. CASTELÁN 

 

 

TODO O CURSO 

 

Encontros virtuais con escritores/as (video-conferencia). DPTO GALEGO 

 

Elaboración de murais monográfico sobre diferentes temáticas DPTO. GALEGO 

 

Roteiros pola contorna e potenciación do coidado do centro e contorna con accións             

prácticas como a de recollida de lixo, etc.  DPTO DE BIOLOXÍA 

6. PROGRAMAS E ACTIVIDADES TODO O CURSO 

 

Exposicións na cafetería e nos pasillos do centro 

O centro dispón dun espazo adicado a exposicións temporais na remodelada cafetería. Se             

farán exposicións temáticas coordinadas por diferentes departamentos con rotación         

mensual. 

 

Club de Programación e campeonato de Xadrez 



PROGRAMACIÓN DE AAEECC DO IES XULIÁN MAGARIÑOS. CURSO 2020-2021 8 
 



Este ano suspéndense temporalmente. 

 

Programa de voluntariado na biblioteca 

Axuda na catalogación, ordenación de fondos, e orientación ao alumnado novo no centro             

sobre o uso dos servizos da biblioteca escolar. nos recreos. 

 

Revista escolar do IES Xulián Magariños 

O alumnado participará aportando contidos e procurarase a participación de alumnado           

interesado en labores de edición e deseño na propia revista. 

 

7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLABORACIÓN COA     

ANPA 

 

Polo de agora non se prevén actividades a causa da situación sanitaria. 
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