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CAPÍTULO III 

DOCUMENTO Nº7: Programa anual de actividades complementarias e 

extraescolares 

 

Segundo o Decreto 324/1996 do 26 de xullo por o que se aproba o Regulamento orgánico 

dos institutos de educación secundaria é competencia da vicedirectora coordinar a 

realización de actividades complementarias e extraescolares, segundo as directrices 

aprobadas por o Consello Escolar do instituto. Así mesmo promoverá varios eventos ó 

longo do curso, entre os que cabe salientar: Magostos, Entroido, acto de Graduación dos 

alumnos que rematen os seus estudos neste centro, e festa de Fin de curso. 

Todas as actividades realizadas polos Departamentos, deben cumprir un protocolo de 

actuación. Na comisión pedagóxica do día 6 de setembro de 2021, proporcionouse unha 

copia do citado protocolo a cada xefe de departamento do noso IES. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES APROBADAS NA PROGRAMACIÓN XERAL 

O programa anual de actividades complementarias e extraescolares, forma parte da 

programación xeral anual, e debe ser elaborada e entregada antes do día 15 de outubro 

do presente ano. 

1. As realizadas no recinto escolar (charlas, conferencias de demostración, etc.) 

Os departamentos, a través do/a xefe/a de departamento, deberá comunicalo en 

Vicedirección cunha antelación de 48 h hábiles, a fin de ser anunciados co tempo 

suficiente ao profesorado afectado por dita actividade. 

 

2. Fóra do recinto escolar 

2.1. En Ourense 

a. Cubrir e entregar o impreso nº 1 asinado polo xefe/a do departamento, 

cunha antelación dunha semana, en Vicedirección. 

b. Facilitar o nome e cursos que participan (a lista xeral dos alumnos e cursos 

poderán ser solicitadas por Vicedirección). 
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c. Autorización (impreso nº 2) do pai/nai ou titor/a de cada un dos alumnos 

que participan na actividade. No caso de que o alumnado sexa maior de 

idade, posible en CCFF, deberán presentar o impreso nº 2b onde 

manifestan a vontade de participar na actividade proposta. 

d. As autorizacións deberán ser entregadas 24 horas antes da saída en 

Vicedirección. 

 

2.2. Fóra de Ourense ou estranxeiro 

a. Cubrir e entregar o impreso nº 1 asinado polo xefe/a do departamento en 

Vicedirección, 15 días hábiles antes da realización da actividade. 

b. Lista do alumnado no que conste o documento de identidade ou nº de 

pasaporte, teléfono de contacto (a lista xeral dos alumnos e cursos 

poderán ser solicitadas en Vicedirección). 

c. Autorizacións de pai/nai ou titor/a (modelo nº 2) entregadas en 

Vicedirección 48 horas hábiles antes da actividade (farase unha copia das 

autorizacións para acompañar na viaxe). 

d. Indicar á Vicedirección, se é necesario, a contratación dun seguro especial 

ou outro trámite legal se houbese para esa actividade. 

LEMBRADE: Ningún alumno poderá saír do centro sen autorización dos 

pais/titores. No caso de ciclos formativos de grao superior, maiores de idade, cubrirán 

o impreso nº 2b no que manifesta a súa vontade e participar na actividade nos termos 

programados polo Departamento que a organiza. 

 

O departamento de actividades complementarias e extraordinarias coordinará co resto 

de departamentos oportunas actividades para celebrar as conmemoracións previstas na 

Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 

2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma 

de Galicia. Tales datas, marcadas no artigo 8 da anterior Orde, son as seguintes: 

20 de novembro de 2021 Día Universal da Infancia 

25 de novembro de 2021 Día Internacional contra a Violencia de Xénero 
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30 de novembro – 7 de 

decembro de 2021 

Conmemoración da Constitución e do Estatuto de 

autonomía de Galicia 

3 de decembro 2021 Día Internacional das Persoas con Discapacidade 

10 de decembro de 2021 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humáns 

24 de xaneiro de 2022 Día Internacional da Educación 

30 de xaneiro de 2022 Día escolar da no violencia e da Paz 

24 de febreiro do 2022 Día de Rosalía de Castro 

8 de marzo de 2022 Día Internacional da Muller 

15 de marzo de 2021 Día Mundial dos Dereitos do Consumidor 

7 – 11 de marzo do 2022 Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase 

na aula con xornais 

7 de abril de 2022 Día Mundial da Saúde 

18 – 22 de abril de 2022 Semana do Libro 

2 de maio de 2022 Día internacional contra o Acoso Escolar 

9 de maio de 2022 Día de Europa 

16 - 20 de maio de 2022 Semana das Letras Galegas 

5 de xuño de 2022 Día Mundial do Ambiente 

 

O día do Ensino celebrarase o 11 de outubro de 2021. 

Cando algunha destas datas sexa día non lectivo celebrarase o día lectivo 

inmediatamente anterior ou posterior. 

A continuación, recóllese unha proposta detallada de actividades complementarias e 

extraescolares a realizar por os distintos departamentos integrantes do IES 12 de 

Outubro. 

Todas as actividades que se expoñen a continuación, quedarán supeditadas ao 

desenvolvemento da COVID-19, así como as recomendacións sanitarias en cada 

momento. 
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Xefe/a de departamento: Francisca García Pereira 

Nome da actividade Coñecer a nosa contorna 

Tipo de actividade Actividade extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º ESO 

Data estimada  O longo do curso 

Obxectivos 

Saída didáctica á paisaxe natural en colaboración cos departamentos de Historia e 
Educación Física 

 

Nome da actividade Saída xeolóxica pola nosa contorna 

Tipo de actividade Actividade extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

3º ESO, 1º BACH 

Data estimada  2ª avaliación 

Obxectivos 

Dirixida por un xeólogo galego (Eduardo González) e en colaboración co departamento de 
Xeografía e Historia, dentro das posibilidades, para descrubrir a nosa riqueza patrimonial 

 

Nome da actividade Proxecto Ríos 

Tipo de actividade Actividade didáctica 

Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO  

Data estimada  1ª avaliación/ 3ª avaliación 

Obxectivos 

Debido a organización polo protocolo COVID-19, organizaráse en dous grupos. Un dos 
grupos desprazarase ao río Loña para traballar na campaña de Outono e outro o fará para 
a campaña de Primaveira 

 

 

Nome da actividade Visita a ETAP/EDAR de Ourense 

Tipo de actividade Actividade extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO  

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
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Data estimada  Según permisos do concello 

Obxectivos 

Ver aplicación de contidos desenvolto na aula, nos procesos de potabilización da auga e no 
proceso de augas residuais 

 

Nome da actividade 
Participación nas actividades de conmemoración do día da Ciencia 
en Galego 

Tipo de actividade Actividade complementaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

3º ESO, 4º ESO, 1º BACH 

Data estimada  1ª avaliación 

Obxectivos 

 

Nome da actividade 
Sesións prácticas para traballar a conciencia corporal e os factores 
do movemento 

Tipo de actividade Actividade complementaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH 

Data estimada  Según disposición de datas dos ponentes 

Obxectivos 

 

 

 

Xefe/a de departamento: Cristina Bobillo Vázquez-Monjardín 

 

Nome da actividade Excursión parque empresarial 

Tipo de actividade Visitas a empresas / Parque comercial 

Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO/ 4º IAEE 

Data estimada  1ª avaliación - 2ª avaliación 

Obxectivos 

Coñecer o funcionamento dunha empresa de xeito práctico 
 
O Departamento de Economía ten previsto a realización dunha excursión na que se visitarán 
empresas, superficies comerciais ou parques empresariais, cuxo obxecto é ver na práctica 
os conceptos explicados na aula.  

A realización da devandita actividade está supeditada a que as empresas autoricen a 
presenza dos alumnos dados os estritos protocolos Covid aos que están suxeitas neste 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
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momento para garantir unha produción exenta de risco. En función da evolución e nova 
información que se dispoña da infección, e das normas establecidas na web do Ministerio de 
Sanidade, Consumo e Benestar Social, concretaranse estas actividades. 
 

Nome da actividade Visita ao Porto de Vigo 

Tipo de actividade Actividade extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º e 2º Bach (se se estima oportuno según a evolución do curso) 

Data estimada  1ª avaliación - 2ª avaliación 

Obxectivos 

Ver na práctica o funcionamento dunha gran superficie de distribución e xestión de 
mercancías 

A realización da devandita actividade está supeditada a que a Autoridade portuaria do Porto 
de Vigo autorice a presenza dos alumnos dados os estritos protocolos Covid aos que están 
suxeitas neste momento para garantir unha distribución exenta de risco. En función da 
evolución e nova información que se dispoña da infección, e das normas establecidas na 
web do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social, concretaranse estas 
actividades. 
 

Nome da actividade Excursión a O Courel 

Tipo de actividade Actividade extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO e 4º IAEE 

Data estimada  1ª avaliación - 2ª avaliación 

Obxectivos 

Coñecer un espazo singular para promover os valores de defensa da natureza e do medio 
ambiente 

O Departamento de Economía colabora con outros na organización dunha excursión ao 
espazo natural situado en O Courel, para promover os valores recollidos nos temas 
transversais da programación. 
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Xefe/a de departamento: Ignacio Tudela de la Fuente 

Nome da actividade 
Saída ao parque multiaventuras “Pena Aventura” en Ribeira da 
Pena (norte de Portugal) 

Tipo de actividade Actividade extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º ESO 

Data estimada  2ª avaliación 

Obxectivos 

Reforzo de contidos realizados na natureza 

 

Nome da actividade Saída a estación de Esquí 

Tipo de actividade Actividade extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO – 1º BACH 

Data estimada  2ª avaliación 

Obxectivos 

Ampliar contidos realizados na natureza 

 

Nome da actividade Visita IES “A Farixa” (TAFAD) 

Tipo de actividade Actividades complementarias 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH 

Data estimada  3ª avaliación 

Obxectivos 

Mostrar as posibles saídas de cara a ciclos formativos relacionados coa materia 

 

Nome da actividade Visita ás instalacións do INEF de A Coruña 

Tipo de actividade Actividade complementaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH 

Data estimada  3ª avaliación 

Obxectivos 

Mostrar as posibles saídas de cara a universidade relacionados coa materia 

 

Nome da actividade Actividades acuáticas en Castrelo de Miño 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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Tipo de actividade Actividade complementaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

3º ESO – 4º ESO 

Data estimada  3ª avaliación 

Obxectivos 

Práctica de actividades náuticas 

 

Nome da actividade Carreira de orientación en Cenlle 

Tipo de actividade Actividade complementaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

Por determinar 

Data estimada  2ª avaliación 

Obxectivos 

Práctica de actividades na natureza 

 

Nome da actividade Práctica de senderismo nas inmediacións do centro 

Tipo de actividade Actividade complementaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

Por determinar 

Data estimada  2ª - 3ª avaliación 

Obxectivos 

Práctica de actividades na natureza 

 

Nome da actividade Visita e práctica a un campo de pitch&putt 

Tipo de actividade Actividade complementaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH / 4º ESO 

Data estimada  2ª/3ª avaliación 

Obxectivos 

Práctica de actividades na natureza 

Nome da actividade Bautismo náutico: Rafting 

Tipo de actividade Actividade complementaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH / 4º ESO 

Data estimada  2ª/3ª avaliación 

Obxectivos 

Práctica de actividades na natureza 
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Xefe/a de departamento: Ramón Selas Iglesias 

Nome da actividade 
Visitas a distintas Centrais de xeración de enerxía eléctrica de 
carácter Térmica, Eólica, Fotovoltaica e Hidroeléctrica. 

Tipo de actividade Exterior, saídas de un día de duración 
Didáctica 

Curso/s a que vai 
dirixida 

Tódolos cursos dos ciclos superiores e medios 

Data estimada  2ª avaliación 

Obxectivos 

Que o alumnado se familiarice coas diferentes formas de xeración da enerxía eléctrica 

 

Nome da actividade Visita a un Centro de Transformación de tipo intemperie 

Tipo de actividade Exterior, saídas de un día de duración 
Didáctica 

Curso/s a que vai 
dirixida 

Segundos cursos dos ciclos medios e superior 
 

Data estimada  2ª avaliación 

Obxectivos 

Ver in situ un Centro de Transformación  coa finalidade de descubrir realmente as 
diferentes partes que o compoñen  
 

Nome da actividade 

- Visitas a empresas de referencia no entorno produtivo, con carga 
relevante en instalacións de ICT. 
- Visitas a empresas do entorno produtivo, con carga relevante en 
automatización 

Tipo de actividade Exterior, saídas de un día de duración 
Didáctica 

Curso/s a que vai 
dirixida 

Tódolos cursos dos Ciclos Medios e Superiores 

Data estimada  2ª/3ª avaliación 

Obxectivos 

Familiarizarse co entorn productivo visitando empresas adicadas a automatización e a 
instalación de ICTs e mesmo a fabricación de compoñentes 
 
OBSERVACIÓNS: As actividades quedan supeditadas a colaboración das empresas e 
a situación da Pandemia COVID-19 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE 
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Xefe/a de departamento: Daniel Lemos Fernández 

 

Nome da 
actividade 

Saida ás empresa Sineldent, Adventus Plus, S.L. e  
Custoimplants (Polígono San Cibrao das Viñas) 

Tipo de actividade Visita didáctica 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CM-Mecanizado e 2ºCS-Programación da Producción. 

Data estimada Febreiro 2022 

Obxectivos 

Acadar unha visión global do tecido empresarial que se atopa na Provincia de Ourense, 
no sector da Fabricación Mecánica. 

 

Nome da 
actividade 

Saida ás empresas Desarrollos Mecánicos Auria, S.L., Anibal 
Metalmecánica Gallega  e Mecanizados Daciba, S.L.(Polígono 
San Cibrao das Viñas) 

Tipo de actividade Visita didáctica 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CM-Mecanizado e 2ºCS-Programación da Producción. 

Data estimada Febreiro 2022 

Obxectivos 

Acadar unha visión global do tecido empresarial que se atopa na Provincia de Ourense, 
no sector da Fabricación Mecánica. 

 

 

 

Xefe/a de departamento: Pilar Lado Eiriz 

Nome da 
actividade 

IX Olimpiada Galega de Filosofía: Transhumanismo, mellora ou 
final da especie humana? 

Tipo de actividade Concurso de disertacións, fotografía, video e banda deseñada. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO e 1ºBACH 

Data estimada Febreiro e marzo 

Obxectivos 

Desenvolver a capacidade de comprensión crítica e reflexiva sobre a realidade 
circundante. 
Familiarizarse ca imaxe como medio para transmitir opinións e conceptualizacións da 
realidade. 
Buscar a cooperación como medio de enriquecer as propias achegas. 
Afondar no uso técnico de cámaras fotográficas, video e debuxo. 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA 
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Nome da 
actividade 

IX Certame de ensaio subversivo “Guillermo Domínguez” 

Tipo de actividade Certame de ensaio (non presencial) 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH 

Data estimada Marzo 2022 

Obxectivos 

Desenvolver a capacidade de comprensión crítica e reflexiva sobre a realidade 
circundante. 
Desenvolver a expresión escrita e argumentativa fomentando valores morais. 

 

Nome da 
actividade 

IV Torneo de Debate Académico de Galicia. Fundación Barrié 

Tipo de actividade Semipresencial 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º BACH 

Data estimada Xaneiro e febreiro 

Obxectivos 

Inculcar e afianzar a cultura da oratoria e o debate. 
Fomentar falar en público e cooperar na construción argumentativa. 
Potenciar o traballo de investigación. 

 

Nome da 
actividade 

European Youth Parliament 

Tipo de actividade Grupos de traballo e debate parlamentario europeo en inglés. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1ºBACH 

Data estimada Febreiro 

Obxectivos 

Inculcar e afianzar a cultura da oratoria e o debate. 
Fomentar falar en público e cooperar na construción argumentativa. 
Potenciar o traballo de investigación. 
Desenvolver habilidades orais en inglés. 
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Xefe/a de departamento: Marisol Seoane Vieira 

Nome da actividade Teatro en francés adaptado no Auditorio Municipal de Ourense 

Tipo de actividade Lúdico-educativa 

Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO e 1º e 2º BAC 

Data estimada  Febreiro 

Obxectivos 

Estimular a capacidade de comprensión da lingua francesa nun marco diferente ó da aula. 

 

Nome da actividade Participación con outros departamentos nas actividades 
programadas 

Tipo de actividade Multidisciplinar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

Todos 

Data estimada  As que se establezan para o curso. 

Obxectivos 

Culturizar e socializar aos alumnos nun ámbito diferente ó da aula 

 

Nome da actividade Panxoliñas de Nadal en Francés (no caso de celebrar festival de 
nadal? 

Tipo de actividade Lúdico - educativa 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º, 2º, 3º e 4º da ESO 

Data estimada  Decembro 

Obxectivos 

Achegar as costumes doutro país ao alumnado, como reforzo educacional 

Nome da actividade Participación de conferenciantes ou nativos franceses en temáticas 
diversas 

Tipo de actividade Educativa e interrelacional 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º, 2º, 3º e 4º da ESO 

Data estimada  En calquera momento que se estime oportuno 

Obxectivos 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
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Achegar a realidade francófona ao alumnado como referente ao futuro profesional do 
mesmo 
 

Nome da actividade Utilización de documentos de lectura e escoita a tempo real e de 
actualidade 

Tipo de actividade Lúdico-educativa 

Curso/s a que vai 
dirixida 

Todos (segundo o nivel de aprendizaxe) 

Data estimada  Todo o curso 

Obxectivos 

Manexarse noutros ámbitos que non sexan tan estrictos académicamente. 

 

 

 

Xefe/a de departamento: Susana Osorio Blanco 

Nome da actividade Xornada de primeiros auxilios 

Tipo de actividade Presencial no salón de actos 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º curso de todos os ciclos formativos 

Data estimada  Decembro 2021 

Obxectivos 

Adquirir unhas nocións fundamentais do Soporte vital básico cumplimentando o currículo do 
módulo de FOL e do resto dos módulos de cada ciclo formativo  
 

Nome da actividade Xornada riscos eléctricos. Formación Telco 

Tipo de actividade Presencial no salón de actos 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º e 2º curso de ciclos formativos da familia profesional de 
Electricidade e electrónica 

Data estimada  1º Trimestre 

Obxectivos 

Dar una formación complementaria en prevención de riscos laboráis eléctricos atendendo ás 
existencias do mercado laboral no eido da construcción 
 

Nome da actividade Visita a una empresa do sector 

Tipo de actividade Extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º e 2º curso de CCFF 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN 
LABORAL 
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Data estimada  2º Trimestre 

Obxectivos 

En colaboración con cada departamento das familias profesionais, organizar una visita a una 
empresa do sector correspondente para que comproben in situ os riscos laboráis, as medidas 
de prevención, o sistema de traballo, a organización do traballo así coma aspectos técnicos 
da electricidade, da fabricación mecánica ou da imaxe persoal segundo sexa o caso 
 

Nome da actividade Proxecto escolar: Aprendedo a aprender 

Tipo de actividade Charlas no salón de actos ao longo do curso  

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º curso de Ciclos Formativos 

Data estimada  - Setembro: Charla motivacional sobre o mundo do 
emprendemento (Semana do 20 de setembro) 

- Modelo CANVAS (semana 18 outubro) 

- Plan de negocio (semana 15 novembro) 

- Marketing e comunicación aplicado á empresa (semana 10 
xaneiro) 

- Como presentar o teu producto a inversores/financiación 
(semana 7 febreiro) 

Obxectivos 

Mellorar a formación na elaboración do plan de empresa en colaboración cun programa de 
formación da Asociación de Jóvenes Empresarios, así como ofrecerlle aos alumnos a 
posibilidade de participar nun concurso ao mellor plan de empresa 
 

Nome da 
actividade 

Xornada de Orientación laboral 

Tipo de actividade Presencial no salón de actos 

Curso/s a que 
vaidirixida 

1º curso de ciclos formativos 

Data estimada Tercer trimestre 

Obxectivos 
Facilitar a inserción laboral do alumnado, coñecendo as demandas das empresas e a 
elaboración dos instrumentos adecuados de procura de emprego 
 
O departamento de FOL organizará e participará en calquer outra actividade que se 
considere de interés ao longo do curso e que permita cumplimentar o proceso de ensino – 
aprendizaxe do noso alumnado 
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Xefe/a de departamento: Diego Negro Taboada 

 

Nome da actividade Lifting Facial 

Tipo de actividade Demostración e realización práctica de un lifting facial. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CS Estética Integral e benestar 

Data estimada Xaneiro 2022 

Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica de un lifting facial. 

 

Nome da actividade Alisados e hidratación capilar 

Tipo de actividade 
Demostración e realización práctica de un alisado sobre o cabelo 
e tratamento de hidratación 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CM de Peiteado e cosmética capilar. 

Data estimada Xaneiro 2022. 

Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo 
- Realización práctica de un alisado sobre o cabelo ondulado e longo 
- Realización de un tratamento de hidratación 

 

Nome da actividade 
Demostración e realización de deseños de uñas por profesionais 
do sector privado (Thuya) 

Tipo de actividade 
Demostración e realización práctica de un alisado sobre o cabelo 
e tratamento de hidratación 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º CM de Estética e beleza e Peiteado e cosmética capilar. 

Data estimada Decembro 2021. 

Obxectivos 
- Realización de demostracións de decoracións de uñas 
- Posta en práctica de decoracións de uñas 

 

Nome da actividade Hixiene con BBGLOW 

Tipo de actividade Demostración de técnicas novidosas existentes no mercado. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º CM Estética e Beleza. 

Data estimada Outubro 2021 

Obxectivos 
- Demostración de técnicas novidosas do mercado. 

DEPARTAMENTO DE IMAXE PERSOAL 
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- Realización práctica das técnicas con DERMASTIK 

 

Nome da actividade Visita ás termas de Outariz 

Tipo de actividade Visita guiada para coñecer as termas da cidade. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CS Estética Integral e benestar 

Data estimada Febreiro 2022 

Obxectivos 
- Mostrar as termas da cidade. 
- Realización dun percorrido polas termas de Outariz. 
- Coñecer os tratamentos e técnicas que se realizan. 

 

Nome da actividade Apilus Depilación Eléctrica 

Tipo de actividade Explicación das técnicas de depilación eléctrica. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CS Estética Integral e benestar 

Data estimada Xaneiro 2022 

Obxectivos 
- Mostrar outra técnica de traballo. 
- Realización práctica de técnicas para eliminación da peluxe 

 

Nome da actividade Taller de uñas artificiais. 

Tipo de actividade Realización de uñas artificiais. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CM Estética e Beleza. 

Data estimada Febreiro 2022 

Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica de uñas artificiais. 
- Coñecer outros métodos de traballo. 

 

Nome da actividade Taller de pedicura con torno 

Tipo de actividade Realización de uñas artificiais. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º e 2º CM Estética e Beleza. 

Data estimada Febreiro 2022 

Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica de manicuras e pedicuras con torno. 
- Coñecer outros métodos de traballo. 

 

Nome da actividade Micropigmentación 

Tipo de actividade Demostración e realización práctica de micropigmentación. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CS Estética Integral e Benestar 

Data estimada Marzo 2022 
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Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica por parte dun profesional de varios traballos de 

micropigmentación 

 

Nome da actividade Formación Crazy Barber 

Tipo de actividade Técnicas de corte masculino e arranxo de barba 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º FPB e 1º e 2º do CM Peiteado e estética capilar 

Data estimada Xaneiro 2022 

Obxectivos 
- Mostrar as técnicas para o corte do cabelo masculino 
- Arranxo de barba cos seus protocolos 
- Coñecer outras técnicas asociadas ao estilismo masculino. 

 
 

Nome da actividade Risco químico en Perruqueiras e outros tratamentos de estética. 

Tipo de actividade Coñecer os riscos que implica a profesión. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º CS Est., 1º CM Est. e 1º CM Peit. 

Data estimada Xaneiro 2022 

Obxectivos 
- Mostrar os riscos asociados á profesión. 
- Coñecer e valorara os riscos dos produtos cos que se traballa no sector da Imaxe 

Persoal. 

 

Nome da actividade Coñecemento de outras firmas cosméticas 

Tipo de actividade 
Demostración e realización práctica de varios protocolos 
relacionados cunha firma cosmética. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º e 2º CS Estética Integral e Benestar, e 2º de CM Estética e 
Beleza. 

Data estimada 2º Trimestre 

Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica de varios protocolos dunha firma cosmética. 

 

Nome da actividade Cosmética natural 

Tipo de actividade 
Demostración e realización práctica de varios productos 
cosméticos 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CM Estética e Beleza, 1º e 2º do CS Estética integral e 
benestar 

Data estimada Febreiro 2022 

Obxectivos 
- Coñecemento sobre o uso de principios activos para usos cosméticos 
- Realización práctica de varios produtos cosméticos. 
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Nome da actividade Coloración Capilar 

Tipo de actividade 
Demostración e realización práctica de varios traballos de 
coloración capilar. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CM Peiteados e 1º FP Básica. 

Data estimada Marzo 2022 

Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica por parte dun profesional de varios traballos de coloración 

capilar. 

 

Nome da actividade Masaxe Kobido 

Tipo de actividade Demostración e realización práctica de masaxe xaponés 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CM Estética e Beleza e 2º CS Estética integral e benestar 

Data estimada Decembro 2021 

Obxectivos 
- Mostrar unha técnica de masaxe en auxe. 
- Realización práctica por parte dun profesional de masaxe kobido. 
- Realizar prácticas entre o alumnado. 

 

Nome da actividade Depilación con fío. 

Tipo de actividade Demostración e realización práctica de depilación con fío. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CS Estética Integral e Benestar e 2º de CM Estética. 

Data estimada Decembro 2021 

Obxectivos 
- Mostrar unha técnica de depilación novidosa. 
- Realización práctica por parte dun profesional de varios traballos de depilación. 
- Realizar prácticas entre o alumnado. 

 

Nome da actividade Derma-stick 

Tipo de actividade Demostración de novas técnicas de traballo. 

Curso/s a que vai 
dirixida 

2º CS Estética Integral e Benestar 

Data estimada Novembro 2021 

Obxectivos 
- Mostrar outra perspectiva de traballo. 
- Realización práctica por parte dun técnico de varios protocolos faciais. 
- Coñecer aparellos e técnicas novidosas. 
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Xefe/a de departamento: María Belén Vázquez Mazaira 

 

Nome da actividade Obra de teatro en inglés 

Tipo de actividade Actividade extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

ESO/BACH 

Data estimada 2º trimestre 

Obxectivos 
- Asistencia a unha obra de teatro para que o alumnado poida mellorar a súa 

escoita na lingua inglesa 

 

Nome da actividade Conferencia/charla cultura inglesa 

Tipo de actividade Actividade complementaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

ESO/BACH 

Data estimada 2º/3º trimestre 

Obxectivos 
Asistencia a conferencias/charlas sobre aspectos da cultura inglesa ou de países de 
fala inglesa para que o alumnado teña coñecemento das diferencias entre os países 
de fala inglesa e a nosa cultura 

 

Nome da actividade Cancións en inglés 

Tipo de actividade Actividade complementaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

ESO/BACH 

Data estimada O longo do curso 

Obxectivos 
Crear interese no alumnado pola interpretación dunha ou varias cancións en lingua 
inglesa que se poidan representar nalgunha actividade no centro escolar 

 

Nome da actividade Conversas cun nativo 

Tipo de actividade Actividade complementaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

ESO/BACH 

Data estimada 2º/3º trimestre 

Obxectivos 
Fomentar no alumando a fala da lingua inglesa 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
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Xefe/a de departamento: María José Saco Rivera 

 

Nome da 
actividade 

Visita o xacemento de Sto. Tomé // Museo arqueolóxico de Ourense 

Tipo de actividade Didáctica 

Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO e BACH 

Data estimada Primaveira 

Obxectivos 
O alumnado coñeza o pasado romano da súa cidade 

  

Nome da 
actividade 

Participación no Concurso de Cultura Clásica Odisea 2022 
(organizado pola Sección Galega da Sociedade Española de 
Estudios Clásicos) 

Tipo de actividade Didáctica (celebración on-line) 

Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO e BACH 

Data estimada Febreiro 2022 

Obxectivos 

 

Nome da 
actividade 

Participación no festival de teatro greco-latino Lugo-Ourense 2022, 
organizado pola Sección Galega da Sociedade Española de 
Estudios Clásicos 

Tipo de actividade Didáctica 

Curso/s a que vai 
dirixida 

4º ESO e BACH 

Data estimada Marzo 2022 

Obxectivos 
Asistencia a dúas representación teatrais: unhatraxedia e unha comedia 

 

Se algún alumno ou alumna o desexase e o profesorado correspondente tivese 

dispoñibilidade, poderá participar na Olimpiada de Traducción que se celebra en 

Santiago de Compostela organizada pola SEEC Galicia. 

  

DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO 
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Xefe/a de departamento: Luca Vicente Rosato 

Nome da actividade Saída do Club de Lectura á illa de Ons (roteiro e pernoctación) 

Tipo de actividade Extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

ESO – BACH 

Data estimada Mes de xuño (a partir das avaliacións) 

Obxectivos 

 

Nome da actividade 
Participación no obradoiro de escritura creativa no Espazo Xove da 
Biblioteca Municipal 

Tipo de actividade Extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

ESO – 1º BACH 

Data estimada Outubro - Maio 

Obxectivos 

  

Nome da actividade Visita as instalación da Voz de Galicia 

Tipo de actividade Extraescolar 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1ºBACH 

Data estimada Terceiro trimestre 

Obxectivos 

 

Nome da 
actividade 

Posible asistencia a obras teatrais, así como participación nas 
tertulias literarias do Concello (no caso se ofertarse neste curso 
académico) 

Tipo de actividade Complamentaria 

Curso/s a que vai 
dirixida 

ESO – 1º BACH 

Data estimada Todo o curso 

Obxectivos 

  

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ 
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Xefe/a de departamento: 

 
Mª Jesús Méndez Álvarez 

 

Nome da 
actividade 

Celebramos o Samaín 

Tipo de actividade 
Exposición de cabazas, concurso de relatos e elaboración dun 
vídeo didáctico 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º, 2º, 3º e 4º da ESO 

Data estimada 1 ou 2 semanas antes do 1 de novembro 

Obxectivos 
Fomentar o coñecemento e a celebración dunha tradición galega 

 

Nome da 
actividade 

Celebramos o Nadal 

Tipo de actividade  Concurso de postais de Nadal en galego 

Curso/s a que vai 
dirixida 

 Toda a Eso, Bac e Ciclos Formativos 

Data estimada 1 semana antes do 22 de decembro 

Obxectivos 
Normalizar a escrita en galego 

 

Nome da 
actividade 

Día de San Valentín 

Tipo de actividade  Escrita de poemas en galego 

Curso/s a que vai 
dirixida 

Toda a ESO  

Data estimada 1 semana antes do 14 de febreiro 

Obxectivos: 
Fomentar e normalizar a escrita en lingua galega 

 

Nome da 
actividade 

Día de Rosalía 

Tipo de actividade Lectura e audición de poemas 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º, 2º, 3º,4º da ESO 

Data estimada Durante a semana do 24 de febreiro 

Obxectivos 
Fomentar a literatura galega do XIX 

 

Nome da 
actividade 

Celebramos o Entroido 

DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA 
GALEGA 
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Tipo de actividade Exposición de máscaras, elaboración de máscaras e disfraces 

Curso/s a que vai 
dirixida 

 Toda a Eso 

Data estimada Durante a semana do Entroido 

Obxectivos 
Normalizar as tradicións populares galegas 

 

Nome da 
actividade 

Semana das Letras galegas 

Tipo de actividade 
 Escrita de poemas en galego e as actividades que se poidan facer 
arredor da figura do homenaxeado 

Curso/s a que vai 
dirixida 

Toda a ESO, Bac e Ciclos formativos 

Data estimada 1 semana antes do 17 de maio 

Obxectivos: 
Fomentar e normalizar a literatura en lingua galega 

 

Nome da 
actividade 

Posible charla e roteiro medieval con Mariña Albor da 
Universidade de Santiago 

Tipo de actividade  científica 

Curso/s a que vai 
dirixida 

3º ESO e 1º de BAC 

Data estimada 2º trimestre  

Obxectivos: 
Profundizar no coñecemento do patrimonio artístico medieval galego e no pasado da súa 
contorna 

 
Ademais destas actividades, faranse (se é posible) as actividades que planifique o 
Concello de Ourense relacionadas coa nosa materia (teatro, e rutas literarias). 

 

 

 

Xefe/a de departamento: Manuel Martínez 

 

Nome da 
actividade 

Convivencia 

Tipo de 
actividade 

Saída fora do centro 

Curso/s a que vai 
dirixida 

1º, 2º, 3º e 4º ESO y 1º y 2º BACH 

Data estimada Último lúns de abril (25 abril de 2022) 

Obxectivos 
Relación e convivencia entre todo o alumnado da ESO e Bacherelato 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN 
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Xefe/a de 
departamento: 

Julio Pérez Formoso 

 
En principio non se ten prevista a realización de ningunha actividade extraescolar, pero 
se ten lugar algún acontecemento de tipo feira, exposición, pensaríamos a posibilidade 
de asistir. 

Tamén quedamos abertos a colaborar con outros departamentos en actividades que 
teñan interese común co noso departamento. 

Cando saia a oferta de actividades do Concello se analizará o interese delas. 

 

     

 

Xefe/a de 
departamento: 

Carlos Pérez Seara 

 

Nome da 
actividade 

Andaina castrexa 

Tipo de actividade Andaina ao Castro de San Tomé 

Curso/s a que 
vaidirixida 

1º ESO 

Data estimada 2ª Avaliación 

Obxectivos 

Coñecer a cultura castrexa e o noso patrimonio natural e arqueolóxico. 

 

Nome da 
actividade 

Coñecendo a cultura castrexa 

Tipo de actividade Excursión Celanova - Bande 

Curso/s a que 
vaidirixida 

2º ESO 

Data estimada 2ª Avaliación 

Obxectivos 

Coñecer algún dos monumentos mais significativos da provincia: mosteiro de Celanova, 
San Miguel de Celanova, Santa Coba de Bande, Aquis... 

 

Nome da 
actividade 

Descubre a túa cidade 

Tipo de actividade Roteiro polo casco vello de Ourense 

Curso/s a que 
vaidirixida 

3º ESO 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 
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Data estimada 3ª Avaliación 

Obxectivos 

Valorar o patrimonio propio pondo en valor a nosa cidade. 

 

Nome da 
actividade 

Coñecendo as fontes históricas 

Tipo de actividade Visita o arquivo histórico provincial 

Curso/s a que 
vaidirixida 

4º ESO e 1º BACH 

Data estimada 3ª Avaliación 

Obxectivos 

Valorar o novo arquivo histórico descubrindo a súa arquitectura e emprazamento, e 
coñecendo o funcionamento do mesmo e os seus fondos materiais 

 

Nome da 
actividade 

Santiago cidade de Arte 

Tipo de actividade Excursión a Santiago 

Curso/s a que 
vaidirixida 

2º de BAC (Arte) 

Data estimada 2ª Avaliación 

Obxectivos 

Coñecer a realidade artística de Santiago dende a Catedral ó museo de arte 
contemporáneo (Cgac). 

 
NOTA IMPORTANTE 

- Todas as datas son orientativas. En función de como vaia evolucionando a situación 

COVID realizaranse actividades no exterior buscando a proximidade. 

Outras actividades a realizar: 

- Celebración das conmemoracións marcadas no calendario: Día da Paz, Dereitos 

Humanos, Día contra a violencia de xénero, Día do Libro… 

- Participación nas actividades programadas polo Concello. 

- Visitas a exposicións, relacionadas cos contidos das materias impartidas polo 

departamento, programadas por calquera institución pública ou privada. 

- Tanto as actividades do Concello como as exposicións posibles non teñen hoxe una 

data prevista polo que non podemos temporalizalas pero tentaremos evitar a terceira 

avaliación e colaborar con outros departamentos para evitar os problemas de cursos 

precedentes. 

 


