
Un ano máis, o IES CELANOVA Celso Emilio Ferreiro solicitou a participación nos Contratos-
Programa da Consellería de Educación enfocados á mellora do éxito escolar. O IES presentou en xuño unha 
memoria das actividades realizadas o curso pasado e en decembro o proxecto de  solicitude para o 2018/19. As 
liñas solicitadas son: Mellora da competencia lingüística, Mellora da competencia matemática, Mellora da 

competencia científica , Excelencia académica e Mellora da convivencia.

O centro tamén participa en varios programas dos Plans Proxecta da Consellería de Educación: 
Meteoescolas, que como sabedes leva con nós dende 2012, e , como novidades  neste  curso , Galicons.net, 
sobre consumo responsable baixo a perspectiva de xénero, e o Proxecto Antonio Fraguas, no que traballaremos 
a posta en valor do noso patrimonio.  

Os exames de pendentes serán os días 15 e 16 de xaneiro. 
Máis información na nosa web, https://iescelanova.gal/ 
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DecembroDecembro 20182018

NOVAS DO CENTRONOVAS DO CENTRO



ACTIVIDADES DO CENTROACTIVIDADES DO CENTROCOÑECE OURENSECOÑECE OURENSE

Dentro do programa de difusión do patrimonio 
natural e arquitectónico – artístico “COÑECE 
OURENSE”, levado a cabo pola Deputación 
Provincial de Ourense, os alumnos/as de 3º ESO 
realizaron  o 6 de novembro unha saída didáctica á 
comarca de Verín, na que  participaron nunha  
xincana para coñecer os principais lugares de 
interese da vila , fixeron unha visita guiada ao 
Castelo de Monterrei ( torre da Homenaxe e 
Igrexa) e visitaron as fontes de augas minero-
medicinais de Fontenova, Sousas e Cabreirioá, 
incluíndo esta última unha visita á súa  planta 
embotelladora.  Foi unha xornada moi proveitosa!!

DATA ACTIVIDADE CURSOS DEPTO.

Setembro

24 CHARLA COOPERATIVISMO
4º ESO, 1º 
Bach, FPB

ECONOMÍA

Outubro

Luns e 
mérc.

Proxecto MENS SANA IN 
CORPORE SANO

1º ESO
Cont. Progr. -

Ed. Fís
Martes e 

xoves
Proxecto MENS SANA IN 

CORPORE SANO
2º ESO 

Cont. Progr. -
Ed. Fís

Do 25 
ao 27

SAÍDA A PORTO, BRAGA, 
GUIMARÃES E BARCELOS

Val. Éticos 4º 
Eso, 1º e 2º 

Bach.

Lingua 
Galega

25 e 26
VISITA Á EXPOSICIÓN “LAS 

EDADES DEL HOMBRE”

Relixión de 
4º ESO e 1º 

Bach.

Relixión e 
Debuxo

15, 16 e 
23 e 29

TALLER PRÁCTICO DE 
MOTIVACIÓN: “ENCANTADO/A 

DE COÑECERME PARA 
ALCANZAR OS MEUS SOÑOS”

FPB Administrativo

15 e 22
ACTIVIDADE: “FINANZAS 

PARA MORTAIS”
1º FPB Administrativo

26 VISITA AO XURÉS 1º ESO Biol. e Xeol.

28
OBRADOIRO INFONADAL 
“CONSUME CON XEITO”

2º, 3º E 4º 
ESO

Cont. 
Programa.

Novembro

Luns e 
mérc.

Proxecto MENS SANA IN 
CORPORE SANO

1º ESO
Cont. Progr. -

Ed. Fís
Martes e Proxecto MENS SANA IN 

2º ESO
Cont. Progr. -Martes e 

xoves
Proxecto MENS SANA IN 

CORPORE SANO
2º ESO

Cont. Progr. -
Ed. Fís

5 MAGOSTO
TODOS agás 

2º Bach.
Vicedirección

6 EXCURSIÓN CULTURAL VERÍN 3º ESO Biol. e Xeol.

9
ESPECTÁCULO CONTRA A 

VIOLENCIA DE XÉNERO:“I´LL 
BE WATCHING YOU”

1º, 2º, 3º 
ESO , 1º e 2º 

FPB
Orientación

21
Visita a La Molinera e á 

exposición de La Caixa: “El 
Ártico se rompe” 

1º e 2º FPB Administrativo

26
DÍA INTERNACIONAL CONTRA 

A VIOLENCIA DE XÉNERO
3º ESO, 4º 

ESO, 2º FPB
Varios

29

CHARLA XABIER CID VIDAL: 
“A miña experiencia no CERN: 

en galego tamén facemos 
ciencia”

2º ESO, 3º 
ESO e 4º 

ESO

Tecnoloxía e 
Galego

29 GALICIA SKILLS 1º e 2º FPB Administrativo

30
TEATRO FRANCÉS: “20000 
Leguas de Viaje Submarino”

3º ESO B/C 
e 4º ESO Fr

Francés

Decembro

Luns e 
mérc.

Proxecto MENS SANA IN 
CORPORE SANO

1º ESO
Cont.prog.-

Ed. Fís

Martes e 
xoves

Proxecto MENS SANA IN 
CORPORE SANO

2º ESO
Cont.prog.-

Ed. Fís

3
VISITA AO FESTIVAL DE CINE 

DE OURENSE
2º ESO Varios

10, 17, 
19, 20

SAÍDA Á PISTA DE PATINAXE 
EN CELANOVA

ESO Vicedirección

21 FESTA DE NADAL TODOS Varios

EXCURSIÓN AO XURÉSEXCURSIÓN AO XURÉS
O alumnado de 1º ESO, da man do departamento 

de Bioloxía e Xeoloxía, participou na repoboación 
con landras de carballo dunha zona queimada á 
beira do río Caldo.  Xa é tempo de que nos 
concienciemos no coidado dos nosos espazos 
naturais, e que mellor que plantando especies 
autóctonas!  Noraboa, rapazas e rapaces!!!  E ás 
profes pola iniciativa.

VISITA OS NOSOS BLOGS!VISITA OS NOSOS BLOGS!
bibliotecapoleiro.blogspot.com

edlgblog.blogspot.com
escarabana.blogspot.com

menssanaiescelanova.blogspot.com



METEOESCOLAS, DE PREMIO!METEOESCOLAS, DE PREMIO!

O 9 de outubro o Faro de Vigo anunciaba o 
recoñecemento que recibimos da Consellería de 
Educación pola nosa participación nos premios 
Proxecta de Innovación Educativa 2018, aos que nos 
presentamos na modalidade Meteoescolas. Outros 
medios, como La Región, fixeron eco tamén do noso 
premio.

Os que sodes da casa sabedes que levamos xa 
varios anos dentro deste programa, en concreto 
dende 2012, que comezou sendo un proxecto de 
tres departamentos (Ciencias Naturais, Xeografía e 
Historia e Matemáticas) e agora aglutina 
colaboracións de case tódolos departamentos. Son 
tantas as actividades que se levan feito que é 
complicado resumilas todas. O xerme do asunto é a 
nosa estación meteorolóxica da que obtemos datos 
que procesamos para despois comparalos cos datos 
obtidos nas estacións de Meteogalicia, tanto na 
nosa zona como en outras de Galicia, para así 
valorar os cambios no clima e coñecer as diferentes 
zonas climáticas. Inspirados nesta temática outros 
departamentos uníronse ao proxecto, cada un 
abordando o clima dende a súa perspectiva. 
Podedes ver todo este gran traballo no blog do 
proxecto, escarabana.blogspot.com.es

25 N: O AMOR NON DOE25 N: O AMOR NON DOE

Unha árbore axudounos a conmemorar o Día 

Internacional pola Eliminación da Violencia contra as 

Mulleres.  Nun bonito acto con textos, música e moita 

emoción xuntámonos para visibilizar esta lacra da nosa 

sociedade que é a violencia de xénero. A continuación, o 

texto que explica o fío condutor do acto: a árbore. 

Preguntarédesvos: por que unha árbore?
A árbore simboliza a vida, a vida das mulleres que 
sufriron violencia de xénero, maltratos, abusos…

Cada folla negra representa un símbolo, unha realidade, 
a violencia física e psicolóxica….

O alumnado e o profesorado do IES de Celanova, 
queremos pintar de cor a vida das mulleres, rexeitar a 

violencia e loitar por un mundo no que as mulleres non 
teñan medo, no que se sintan libres.

ZONA CICLOSZONA CICLOS

Axudarnos a nós mesmos, descubrir que moitas 
respostas están no noso interior, tratar de descubrir 
as nosas metas, as nosas fortalezas e, en resumo, 
optimizarnos e desenvolvernos como persoas... 
Estes son algúns dos obxectivos do taller de 
motivación "Encantado de coñecerme" que, na súa 
segunda edición no IES Celanova co alumnado de FP 
básica como destinatario, volveu a ter tanta 
aceptación como no curso pasado. Aquí vos vai o 
documento gráfico. Ata o ano que vén!
Máis información no noso blog: 

http://menssanaiescelanova.blogspot.com/ 

teñan medo, no que se sintan libres.
Queremos que se transforme  nunha árbore onde estean 

todas representadas. Algunhas son mulleres 
importantes, que aparecen en contadas ocasións 

nonslibros de historia , de ciencia, do mundo da arte… 
Outras conseguiron ser as mellores no seu campo: a 

literatura, o deporte, a física, a informática, a música… E 
tamén están as mulleres anónimas, as que loitan con 

afouteza pola igualdade, que queren ser amadas  pero 
que non admiten os abusos e que queren ser libres para 

decidir. Porque o amor non doe!. Francisco Estévez 
Lengua 4º A




