
A pesar do excepcional da situación, continuamos a nosa participación en diversos programas e plans:

- Contratos-Programa da Consellería de Educación enfocados á mellora do éxito

escolar , participando nas liñas de reforzo en linguas , matemáticas , inclusión , convivencia e éxito académico . 

- Foinos concedido o programa ARCO para reforzo de matemáticas dentro do horario lectivo .

- O centro tamén participa en varios programas dos Plans

Proxecta da Consellería de Educación : Meteoescolas , que como sabedes leva con nós dende 2012 e PDC

(Proxecto Deportivo de Centro), e tamén continuamos no programa Xogade .

- Continuamos tamén no PLAMBE (Bibliotecas Escolares) e formando parte da rede de Clubs de Lectura .

- Como novidade , este curso iniciamos un PFPP , un Plan de Formación Permanente do Profesorado , con

preto de 20 docentes participantes .

 OS EXAMES DE PENDENTES SERÁN OS DÍAS 19 E 20 DE XANEIRO .M

NOVAS DO CENTRO
Máis  información na nosa web iescelanova.gal

I E S  C E L A N O V A  C E L S O  E M I L I O
F E R R E I R O

D E C E M B R O  2 0 2 0

BOLETIN
TRIMESTRAL

DE  INFORMACIÓN  ÁS  FAMIL IAS

O IES NA REDE

Web:  iescelanova.gal

Blogs:

bibliotecapoleiro.blogspot.com

escarabana.blogspot.com

edlgblog.blogspot.com

menssanaiescelanova.blogspot.com

E podes tamén atoparnos en

Facebook e Twitter.



CONMEMORANDO O 25N

     As irmás Mirabal, activistas en contra do dictador Trujillo
(Rep. Dominicana) foron asasinadas o 25N de 1960. Os
movementos feministas da rexión acuñaron esta data,
reivindicación á que se uniu a ONU en 1999 para declarar o 25N
como Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a
Muller.

     No IES adoitamos conmemorar esta data de diversas
maneiras, este ano adaptadas aos protocolos COVID. 

     Dende as titorías, a biblioteca e o departamento de
orientación elaboramos unha escolma de recursos para a aula,
que cada quen utilizou ao seu xeito: facendo dinámicas de
grupo, vendo curtas e comentándoas, lendo textos e noticias... 

     A conmemoración visible foi sinxela: Estampar as nosas
mans en pequenos cartaces que colgamos polo claustro
adiante, mostrando así a nosa repulsa contra a violencia de
xénero. Sen máis. 

recursos para a aula... e

para casa

Os recursos escolmados podédelos atopar no noso blog da biblio,

bibliotecapoleiro.blogspot.com, no padlet da Hora de Ler,

https ://padlet .com/bibliotecapoleiro/horadeler

Día para a eliminación da violencia contra a muller

RECREOS
SAUDABLES
A situación sanitaria non nos

impide continuar saíndo á

Alameda, como en cursos

pasados, a realizar actividade

física con seguridade e

cumplindo todos os

protocolos. É moi importante

continuar cos hábitos

saudables adaptándonos á

nova situación.

CLUB DE
LECTURA
Arrancou o Club de Lectura!

Durante este curso

manteremos a nosa

colaboración co CEIP Curros

Enríquez nun club moi

especial que combina deporte

con lectura: Basket por libros.

A primeira reunión, o martes

15. E se a situación sanitaria o

permite, comezaremos a

entrenar en xaneiro.



DE NOVO, SOMOS DE
PREMIO

     Por unha banda, o proxecto da biblioteca EL Hilo de Ariadna,

baseado na campaña Voces de Muller, foi distinguido co Selo de

Cooperación Bibliotecaria, e está sendo difundido por diversas

canles e redes do Consejo de Cooperación Bibliotecaria,

dependente do Ministerio de Educación. É un recoñecemento a

nivel nacional, é dicir, somos o único centro de secundaria

galardoado con este selo na súa última edición. Podedes atopar

toda a información no blog da biblio.

bibliotecapoleiro.blogspot.com.es

  

     Por outra banda, un proxecto interdisciplinar nacido da

campaña da biblioteca Voces de Muller obtivo o primeiro premio

Galicons-net 2020 dos Plans Proxecta da Xunta de Galicia na

categoría de centros de secundaria. É un proxecto no que

traballamos nos campos do consumo e do xénero, achegándonos

durante o último ano ao mundo da publicidade. Podes atopar

máis información sobre o proxecto Cómprame a Igualdade /

Publigualdade no blog da biblioteca ou no blog da campaña:

comprameaigualdade.blogspot.com.es

e, para o vindeiro ano, nova

aventura na biblio

Coa chegada de 2021 cambiamos de campaña temática na

biblio... Non imos desvelar todos os detalles, pero si o seu título,

inquedante: Un mundo feliz?

Varios dos nosos proxectos foron distinguidos con

galardóns pola súa calidade .

AULA
VIRTUAL
A Aula Virtual convertiuse

nos últimos tempos nun

recurso moi util,

indispensable. Todos os

departamentos partillan os

seus materiais e asignan

tarefas ao alumnado, e

mesmo están a utilizar o

servizo de mensaxería.

Podes acceder a ela aquí:

https://www.edu.xunta.gal/

centros/iescelanova/aulavir

tual/

VISITA
VIRTUALMENTE
A NOSA BIBLIO

HORA DE LER
Como novidade para este

curso, comezaremos a relizar

semanalmente nos catro

cursos da ESO unha hora de

ler na que participarán todas

as materias por turnos.

Podedes ver o calendario

anual e unha escolma de

recursos en

https://padlet.com/biblioteca

poleiro/horadeler ou no blog

da biblioteca.


