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A TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA DO IES CELANOVA

Decretado o Estado de Alarma, apelamos á responsabilidade individual do alumnado do centro polo 
ben de toda a sociedade, sobre todo en dous aspectos:

MEDIDAS DE SAÚDE: cumprimento cas recomendacións de illamento, evitando reunións en grupo, 
contactos, saídas que non sexan estrictamente necesarias e mantendo a nosa hixiene.

MEDIDAS PEDAGÓXICAS: a actvidade lectva presencial suspéndese, pero non se suspende a 
actvidade escolar, na medida do posible pasa a ser ONb-LINbE. lor esta razón o alumnado debe alterar 

o menos posible a súa rutna de formación matnal, tratando de respectar o horario das materias. 
A FORMACIÓNb NbONb lODE lARAR e é preciso adaptarse a estas excepcionais circunstancias.

 NA PÁXINA WEB DO CENTRO

iescelanova.gal
ATOPARÁS: 

O ACCESO A TÓDALAS ACTIVIDADES DE CADA MATERIA.
TITORIAL lARA ACCEDER Á AULA VIRTUAL.

INbFORMACIÓNb SOBRE AS AXUDAS DO COMEDOR.
INbFORMACIÓNb SOBRE A DESCARGA DA APLICACIÓN ABALAR MÓBIL.

INFORMACIÓN FIABLE QUE VAIA XURDINbDO DURANbTE ESTA EXCElCIONbAL SITUACIÓNb.
MÁIS INbFORMACIÓNb DE INbTERESE NbO BLOG DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: lautas 
nestes tempos de confnamento, información sobre a ABAU, asesoramento académico, etc.

orientacioniescelanova.blogspot.com

A NOSA BIBLIO 
VOLVE A SER 
DE PREMIO !!!

Desta vez fomos 
distnguidos co Sello de 

Cooperación Bibliotecaria, e 
o único centro de 

secundaria do estado en 
recibilo na actual 

convocatoria. 
Máis información na últma 

páxina deste boletn.

XORNADA DE PORTAS ABERTAS
Xa por terceiro ano consecutvo, abrimos as nosas portas o día 7 

de febreiro para recibir ás persoas que quixeran coñecernos 
mellor e decidir se seriamos o centro axeitado para os seus 
próximos estudos. Foi un éxito de asistencia, gracias por vir. 

Esperamos vervos o curso que vén. 



MENS SANA IN CORPORE 
SANO

larte do noso alumnado de 2ºBach cursará o ano que vén 
estudos universitarios no Campus da Auga (o Campus de 
Ourense), así que, para que coñezan de antemán as 
posibilidades de realizar actvidade fsica, o Departamento 
de Educación Física organizou onte unha visita ás 
instalacións deportvas das que poderán facer uso.

Tamén dentro do programa Mens Sana comezamos con 
éxito a nosa partcipación no programa Xogade da 
Consellería de Educación con podios e grandes resultados 
no campo a través de Muíños e  Monterrei. larabéns!

Entra no noso blog menssanaiescelanova.blogspot.com e 
atopa máis imaxes e moita información de interese!

DEPARTAMENTO 
DE BIOLOXÍA

Saída aos Museos Cienífcos de A Coruña  (Domus, 
Aquarium Finisterrae e Casa das Ciencias) (3º ESO)

Observación da lúa e as estrelas en Castrelo de Miño 
 (4º ESO y 1ª BCH)

SAÍDAS INTERDISCIPLINARES 
A COMPOSTELA

Varios departamentos compartron datas e 
transporte para realizar actvidades en Compostela 
do máis variado. Alumnado de 2º,3ºESO e 1ºBACH 

asistron a sendos concertos didáctcos no Auditorio 
de Galicia, visitando, da man do departamento de 

llástca, a exposición na Cidade da Cultura “Galicia, 
un relato no mundo” e co departamento de Física, a 
sede de Meteogalicia, que nos recibiu moi ben, dado 
que traballamos con eles no proxecto Meteoescolas. 

Máis información en 

escarabana.blogspot.com
     

“EL DESORDEN QUE DEJAS”
A produtora Nbetlix rematou as xornadas de gravación da 
serie “El desorden que dejas”, homónima da novela do 
escritor e guionista celanovés Carlos Montero. A 
conselleira de educación, Carmen lomar, pasou un día 
polo centro para visitar a rodaxe.

NOVO BLOG DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Nbon deixes de visitar o novo blog do departamento de orientación,

orientacioniescelanova.blogspot.com
onde atoparás moita información de interese, notcias, asesoramento académico, atención á 

diversidade ou consellos para o confnamento.



MENS SANA IN CORPORE SANO NO 
DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA

lorque unha imaxe alimenta máis que mil palabras, aí vos vai este xenial proxecto do alumnado de 1ºBACH de 
Debuxo Artstco a medio camiño entre a publicidade e o humor. Máis información en 

bibliotecapoleiro.blogspot.com e menssanaiescelanova.blogspot.com

ENCONTRO CON 
LUISA PÉREZ 

Nbacida en Cartelle nunha familia moi numerosa, é a día de 
hoxe unha das autoridades nacionais e internacionais en 

arritmoloxía (patoloxía cardíaca), exercendo a súa labor no 
Hospital Juan Canalejo de A Coruña.

Nbunha amena charla  (que ela ttulou Memorias dunha 
nena labrega) explicounos como unha nena de Cartelle, de 
familia humilde, chega a cumprir a súa máxima vocación: 
axudar, curar... Todo a base de amor pola súa profesión, 
esforzo e sacrifcio... un exemplo a seguir e un referente 

para o noso alumnado!!!  Grazas ao departamento de 
Igualdade e ao de Educación Física por organizar este 

evento. 



neste trimestre, a biblioteca tivo un 
REGALO MOI 
ESPECIAL

TODOS OS MATERIAIS

O SELO DO CONSELLO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA, DO 
MINISTERIO DE CULTURA, QUE NOS DISTINGUE ENTRE AS 

BIBLIOTECAS DE ENSINO SECUNDARIO POLO NOSO 
PROXECTO “EL HILO DE ARIADNA” ARREDOR DA CAMPAÑA 

“VOCES DE MULLER” QUE TEMOS ACTIVA. 

E AS ACTIVDADES ESTÁN Á VOSA DISPOSICIÓN
NO BLOG DA BIBIO, NA WEb DO CENTRO E NAS NOSAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, Twitter, youtube )

bibliotecapoleiro.blogspot.com

Estas son 
as últimas 
novidades!!!
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