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Programa provisiorio



Luns, 6 de xuño
Indicacións para 

o profesorado 

e o alumnado

(Asistencia  do alumnado de 4º ESO, 1º e 2º BAC)

Proxección do filme “Beethoven, un xenio...”

A asistencia do alumnado non pode ser condicionada po
r calquera outra actividade lectiva ao estar aprobada com
o actividade complementaria na PXA, ademais está secu
enciada por días polo que só interrumpe 4 sesións a 
cada grupo na semana. Sempre baixará todo o
grupo e os días marcados.

 O profesorado terá de acompaña-lo seu alumnado até o 
salón de actos e mais permanecer nel durante toda a 
duración do evento co fin de garantir o bo 
desenvolvemento do mesmo.

A actividade desenvólvese entre o período de lecer curto 
e longo, isto é, dende as 10:25 até as 12:05.   Deste xeito, 
o alumnado poderá acceder directamente ao salón de actos 
ao remate do período de lecer curto até o remate da 
actividade.

Tanto a organización do evento como o profesorado asis-
tente poderán reincorporar ao alumnado (grupo completo) 
ás clases en caso de que non se comportar debidamente.

 A asistencia do alumnado non pode ser condicionada por 
calquera outra actividade lectiva ao estar aprobada como 
actividade complementaria na programación xeral anual 
(PXA), ademais está secuenciada por días polo que só 
interrumpe 2 ou 4 sesións a cada grupo na semana.
Sempre baixará todo o grupo e os días marcados.

O profesorado deberá acompaña-lo seu alumnado até o 
salón de actos e mais permanecer nel durante toda a 
duración do evento co fin de garantir o bo desenvolve-
mento do mesmo.

A actividade desenvólvese entre o 1º período de lecer 
e o 2º, isto é, dende as 10:30 até as 12:10.   Deste xeito, 
o alumnado poderá acceder directamente ao salón de actos 
ao remate do 1º período de lecer até o remate da 
actividade.

Tanto a organización do evento como o profesorado asis-
tente poderán reincorporar ao alumnado (grupo completo) 
ás clases en caso de que non se comportar debidamente.

(Alumnado de 6º de primaria dos centros adscritos e da cidade)
Xornada de acollida do alumando de novo ingreso

Participación do alumnadodo CEIP Manuel Vidal Portela

Venres, 10 de xuño

Xoves, 9 de xuño

Mércores, 8 de xuño

(Asistencia  do alumnado de 2º da ESO e 1º de bacharelato B)
Actuación de solistas, grupos, bailes e proxeccións

Martes, 7 de xuño

Venres, 10 de xuño
(Alumnado de 6º de primaria dos centros adscritos e da cidade)

Xornada de acollida do alumando de novo ingreso
Participación do alumnado do CEIP Manuel Vidal Portela

Luns, 6 de xuño

Martes, 7 de xuño

Xoves, 9 de xuño

(Asistencia  do alumnado de 1º da ESO e 1º de bacharelato A)
Actuación de solistas, grupos, bailes e proxeccións

(Asistencia  do alumnado de 4º da ESO e 1º de bacharelato D)
Actuación de solistas, grupos, bailes e proxeccións

Participación do grupo de música tradicional Igual Arte

(Asistencia  do alumnado de 3º da ESO e 1º de bacharelato C)
Actuación de solistas, grupos, bailes e proxeccións

Participación do alumnado do CPR Eduardo Pondal de Cangas

Mércores, 8 de xuño
Programa provisiorio
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