
Xuntos debuxaremos 
unha porta

violeta

Boletín
Universidade Laboral

Decembro  2018   
nº 10



MAGOSTO EN EL COLEGIO 
DE TARRÍO 



El día 30 de octubre del 
presente curso (2018/19), 
con los alumnos de 2º de 
AAFD (departamento de 
Educación Física), fuimos a 
realizar unas actividades de 
animación deportiva al CEIP 
de Tarrío, en Culleredo, 
acompañados por el profesor 
Javier Bescansa Carro.
Estas consistieron en la 
organización y realización de 
juegos para todos los niños 
del colegio para celebrar 
el Día del Magosto. 

Con el objetivo de que 
la participación de los niños 
fuera lo más intensa posible, 
organizamos el evento en 
dos turnos, dado la gran 
cantidad de alumnos que 
tiene el colegio. En el primer 
turno se realizaron juegos 
para los alumnos entre 3º y 

6º de Primaria, y en el 2º 
para los de Educac ión 
Infantil, 1º y 2º de Primaria.

La preparación de este 
evento fue muy laboriosa, ya 
que se trata de un colegio 
con cas i 700 a lumnos, 
comprendidos entre los 3 y 
l o s 1 2 a ñ o s . A d e m á s , 
tuvimos que afrontar el 
inconveniente de que se nos 
presentó un día con mucha 
l l u v i a p o r l o q u e f u e 
n e c e s a r i o a d a p t a r l a s 
actividades a los espacios 
cubiertos que tiene el colegio. 
A pesar de todo, el resultado 
final fue muy satisfactorio, 
tanto como experiencia de 
cara a nuestra formación, 
como para los niños y niñas 
del cole de Tarrío, que según 
m a n i f e s t a r o n e n l a s 
encuestas que les pasamos 

al finalizar las actividades, se 
lo pasaron muy bien con los 
juegos y con el trato con los 
monitores.

A pesar del esfuerzo 
q u e h i c i m o s e n l a 
p r e p a r a c i ó n y e n l a 
o r g a n i z a c i ó n d e e s t o s 
eventos, también fueron unas 
actividades muy gratificantes 
para nosotros, en las que 
d i s f r u t a m o s m u c h o 
trabajando y jugando con los 
niños y sentimos que lograr 
hacer para ellos un divertido 
día de fiesta es algo que nos 
llena.



CURSO DE INICIACIÓN AL SURF CICLO DE AAF
No mes de outubro, os alumnos de 1º y 2º do ciclo de AAFD fixemos un curso de 
iniciación ao surf na praia de Bastiagueiro, organizado polo profesor Javier 
Bescansa Carro. Esta actividade está incluída dentro do módulo de Actividades 
Físicas e Deportivas Individuais e supuxo experimentar un deporte novo e moi 
gratificante.



Metodoloxía de adestramento da escola 
F.C. Barcelona
O venres 23 de novembro de 2018, celebrouse unha 
actividade de formación dirixida aos alumnos dos tres 
cursos de fútbol e correu a cargo do ex-alumno do centro 
Josúe Linares, quen impartiu a metodoloxía do F.C. 
Barcelona por diferentes países. 
A continuación, expoñemos un breve resumo dos principais 
puntos desenvolvidos:

- ¿Como crees que ensinas? Metodoloxías activas.
- Hábitos do adestrador-formador.
- Actitude do adestrador:

Técnica Sándwich.
Reforzo continxente.
Feedbacks (corrixir a partir do terceiro fallo). 

- Organización do material.
- Bloques de contidos de xogo:

Creación e ocupación de espazos.
Movemento do balón.
Progresar balón e xogadores.

- Actuación do adestrador durante as tarefas:
¿Cando dar feedbacks? 
¿Onde situarse?
¿Colocación de balóns? 
¿Pausas?
¿Espazos de corrección? 



Processus de 
préparation:

Les élèves de français de 2 de Bachillerato ont testé leur 
connaissance de la gastronomie belge en préparant une recette 
typique de ce petit pays européen. 

Pour bien préparer la recette, ils ont d'abord cherché les ingrédients 
nécessaires et ils ont reconstruit la recette. Avec les instructions déjà 
prêtes, ils ont préparé la pâte et ils ont fait cuire les gaufres. 
Finalement, ils les ont dégusté avec du Nutella.

 Ils ont démontré leur maîtrise de la langue française et son savoir-
faire culinaire, car les gaufres étaient vraiment savoureuses !

Des gaufres belges! 



O alumnado de BAC e da ESA acudiu ao salón de 
actos do concello de Culeredo e desfrutou da obra 
"Normas para saber vivir na sociedade actual", unha 
sátira social, a cargo de Sarabela Teatro.
Escrita en 1.993 por Jean Luc Lagarce, o autor 
contemporáneo máis representado en Francia, parte 
dun coñecido manual de boas maneiras escrito no 
século XIX pola inexistente baronesa de Staffle, quen 
de forma sutil dá instruciones de como debemos 
comportarnos. “NACER NON É COMPLICADO, 
MORRER É MOI FÁCIL, VIVIR ENTRE ESTES 
D O U S A C O N T E C E M E N T O S N O N É 
NECESARIAMENTE IMPOSIBLE”.  Baixo a forma 
dun divertimento irónico, cómico e en aparencia 
lixeiro esconde a crítica feroz a unha sociedade que, 
coas súas normas e coa súa hipocrisía, fai imposible a 
sinceridade.

IMOS AO TEATRO!



Somos los alumnos de los ciclos Fabricación y Montaje y Electricidad y Electrónica de 
segundo año de Formación Profesional Básica y estamos trabajando en un proyecto 
de estadística e investigación que consiste en la creación de dos perfiles de Instagram 
para analizar las interacciones de las dos redes, los “me gusta”, comentarios, 
seguidores, etc.
El objetivo de esta actividad es aprender estadística e intentar participar en el 
concurso de la Incubadora de Sondeos y Experimentos, de la Sociedad Gallega para 
la Promoción de la Estadística y la Investigación Operativa (SGAPEIO), que fomenta el 
aprendizaje de la estadística en niveles no universitarios. Si participamos en el 
concurso sería la primera vez que un grupo de formación profesional básica se 
presenta. @edukarteam y @elimaxefp son los dos perfiles de Instagram que hemos 
creado y a partir de los cuales recogeremos datos para analizarlos estadísticamente 
con la ayuda de nuestros profesores. Este proyecto que hemos denominado “¿Soy un 
microinfluencer?” ilusiona mucho al grupo debido a que es una forma novedosa de 
aprendizaje. Animaos a participar con nosotros en este proyecto y a seguirnos en 
nuestro perfil de instagram.



O laboratorio Este curso, o instituto ofrece unha nova 
materia optativa para o alumnado de Ciencias de 2º 
de Bacharelato, Laboratorio II. 

O propósito desta materia é o de abordar a 
ciencia desde o punto de vista da investigación, 
buscando solucións aos problemas reais que se 
expoñen no laboratorio e profundando desta forma 
no seu coñecemento.

 
Trátase de que os alumnos e as alumnas aprendan 
de maneira máis práctica determinados contidos 
científicos xa esbozados nas materias de 
modalidade, que se poderán estudar dentro desta 
materia optativa, implicándose persoalmente nesta 
tarefa. O alumnado eríxese así no principal 
protagonista da súa aprendizaxe, desenvolve a súa 
imaxinación, a súa creatividade e a súa capacidade 
de análise e de síntese, aprendendo a traballar no 
l a b o r a t o r i o d e f o r m a f u n d a m e n t a d a e 
comprendendo as profundas relacións entre a 
ciencia, a tecnoloxía e a sociedade. 

En definitiva, preténdese que o alumnado 
aprenda a resolver problemas, a investigar 
sistematicamente e a traballar en equipo, cualidades 
que se consideran inherentes a calquera 
investigador.

Nesta primeira avaliación o alumnado 
poñerá en práctica contidos que xa viron en cursos 
anteriores. Para elo, realizarán diseccións de 
diferentes órganos de mamíferos (corazón, ollos, 
riles…).

Unha das diseccións mais impactantes é a 
de ollo de vaca, na que o alumnado puido observar 
e c o m p r e n d e r t a n t o a m o r f o l o x í a e o 
funcionamento do ollo como o fenómeno da visión.



O departamento de Física e Química 
e o de Ciencias Naturais organizaron 
unha saída ao CIQUS (Centro 
Singular de Investigación en Química 
Biolóxica e Materiais Moleculares) 
para todo o alumnado de 1º e 2º de 
Bacharelato de Ciencias.
Nesta visita o noso alumnado puido 
coñecer as instalacións do CIQUS,  
p a r t i c i p a n d o a d e m a i s n u n h a 
actividade experimental na que eles 
mesmos realizaron a síntese de 
paracetamol nun dos 22 laboratorios 
de investigación.  
Durante a visita, o noso alumnado 
tamén tivo a oportunidade de coñecer 
ao Premio Nobel de Química 
2016,  Jean-Pierre Sauvage, da 
Un ive rs idade de Es t rasburgo 
(Francia).



CHARLAS 
NA 

LAB
OR
AL Oalumnado que cursa o módulo de EIE dos ciclos superiores das familias de IMA e 

ENA participou nun Obradoiro de Emprendemento impartido pola Fundación 
Ronsel @fundacionronsel onde analizaron as últimas tendencias do mercado para 
detectar posibles ideas de negocio"

O pasado 15 de Novembro no salón de 
actos do noso instituto, Luis Giralt director de 
Gas-Servei, impartíu unha charla sobre a 
situación dos gases fluorados que afectan ás 
instalacións de refrixeración e a actual normativa 
medioambiental que lles atinxe que é a F-GAS.  
Gas-Servei é unha empresa líder na distribución 
e reciclado de gases  refrixerantes e lubricantes 
no sector da climatización e refrixeración. Dita 
charla foi posible grazas á colaboración da 
empresa Castillo Blanco que é unha empresa 
adicada á venda e instalación de frío 
industrial e aire acondicionado e a Cristóbal 
Fraguela que é profesor do noso Centro. Á 
charla asistiron instaladores frigoristas da zona e 
alumnos de formación profesional do noso 
Centro, tanto de grao medio como superior das 
familias profesionais de Instalación e 
Mantemento e Enerxía e Auga. Ao final da 
mesma abríuse unha quenda de preguntas na que 
os instaladores e alumnos mostraron unha gran 
interese no tema. 



APRENDENDO MÁIS DE ECONOMÍA, FACENDA E FINANZAS

No mes do outubro tivo lugar no noso centro unha conferencia sobre Educación Financeira para o alumnado de 1º 
de BAC. O alumnado de bacharelato que cursa Economía acudiu a unha conferencia sobre Educación cívico 
tributaria nas instalacións da AEAT. Comprenderon a importancia da contribución cidadá para poder asumir todos 
os gastos do Estado e tomaron conciencia da súa responsabilidade coma cidadáns responsables.



O pasado 28 de Novembro no 
salón de actos do noso instituto, 
Federico Nazoa (Technical & Sales 
Manager) e Jesús García Romero 
(Xefe de Taller) de MAYEKAWA 
impartiron unha charla sobre 
caracter ís t icas e cr i ter ios de 
selección dos compresores de 
parafuso MYCOM. MAYEKAWA é 
unha empresa multinacional con 
orixe no Xapón, especialista na 
fabricación de compresores. Unha 
vez rematada a charla os relatores  
a c c e d e r o n á a u l a - t a l l e r d e 
refrixeración do noso centro e 
realizaron a desmontaxe polo miúdo 
dun compresor explicando as súas 
características. Asistiron  alumnos e 
profesores da familia profesional de 
Ins t a l ac ión e Mantemento e 
m o s t r a r o n g r a n d e i n t e r e s e  
realizando varias preguntas aos 
relatores.



Hoxe estivo no noso centro Iván 
D o b a r r o , c o o r d i n a d o r d o 
programa de emprendemento en 
FP da Fundación Repsol. Veu a 
explicarnos a convocatoria para 
este ano e animar ao alumnado a 
participar. Os cursos para os que 
vai destinado son os ciclos 
superiores (tanto 1º como 2º) das 
f a m i l i a s p r o f e s i o n a i s d e 
Electricidade, Instalación e 
Mantemento, Enerxía e Auga e 
Marítimo Pesqueira.

Alumnos del centro asisten a la 
charla impartida por el 
coordinador de la fundación 
repsol.

FUNDACIÓN
REPSOL 



XORNADAS 
INFORMATIVAS

Foron os alumnos 
dos cursos de 
primeiro e segundo 
do ciclo superior de 
Enerxías Renovables 
os afortunados en 
asistir ás xornadas 
celebradas por esta 
organización tan 
importante no 
mundo laboral.

 Instituto de Seguridade e Saúde 
da Auga

A comezos do curso os alumnos de 1º e 2º do ciclo 
superior de Enerxías Renovables asistiron dentro da 
p r o g r a m a c i ó n d e a c t i v i d a d e s f o r m a t i v a s 
complementarias do Departamento de Enerxía e Auga 
á xornada organizada polo ISSGA (Instituto de 
Seguridade e Saúde Laboral de Galicia) sobre 
Innovación e boas prácticas de seguridade e saúde 
laboral (SSL) no sector eólico. Nesta xornada tiveron a 
oportunidade de estar en contacto e escoitar voces 
autorizadas da industria da enerxía eólica acerca da 
preocupación que ten o sector en relación coa SSL. En 
particular escoitaron a responsables de empresas de 
formación, responsables da elaboración do marco 
normativo relativo á SSL e observaron o uso da 
realidade virtual na formación en seguridade.



O
 CURRUNCHO DA CIENCIA

Por que temos sorte de vivir na Terra?

Aínda que nos pareza que os humanos 
somos seres tan importantes que levamos 
dende sempre neste planeta chamado  Terra, 
a realidade é que levamos pouco tempo 
nela e ademais a súa existencia é froito de 
moitas casualidades e feitos físicos 
especiais o cal nos debería levar á 
conclusión de que temos moita sorte de 
vivir nela.

Segundo a maioría da comunidade 
científica todo empezou fai uns 13.000 
millóns de anos cando ocorreu a gran 
e x p l o s i ó n ( B i g - B a n g ) d u n p u n t o 
infinitamente pequeno no que se liberou 
unha grande cantidade de enerxía. Co paso 
do tempo esa enerxía xerou partículas 
elementais que se xuntaron para formar 
moitísimas estrelas que contiñan helio e 
hidróxeno e outros materias máis pesados 
pero residuais. Eses materiais residuais tan 
especiais, permitiron a formación de 
planetas sólidos. Ademais as estrelas 
xuntáronse nunhas formacións chamadas 
galaxias o cal lles deu estabilidade. Na 
periferia dunha desas galaxias (a Vía 
Láctea) hai unha zona especial (libre das 
perigosas radiacións gamma) na que hai 
5.000 millóns de anos se formou unha 
estrela mediana e especial chamada Sol. 
Arredor do Sol apareceron planetas que 
xiran cunhas órbitas estables e non caóticas 
(como sucede en moitos casos) e formaron 
o Sistema Solar. No Sistema Solar hai unha 
zona especial (nin moi preto nin moi lonxe 
do cent ro) na que a tempera tura 
relativamente morna permite a existencia 
de auga líquida e por tanto de vida. Nesa 
zona apareceu un planeta (a Terra) moi 
especial, que é sólido rochoso, cos 
elementos necesarios para a vida: carbono, 
hidróxeno, nitróxeno, osíxeno, etc. e que 
ademais ten un especial campo magnético 
que frea os ventos solares e unha especial 
capa gasosa (atmosfera) grazas a cal 

respiramos, que regula a temperatura da superficie e que nos protexe entre 
outras cousas das radiacións ultravioleta que veñen do Sol.
A conclusión é que debemos conservar e coidar este maravilloso e 
especial planeta chamado Terra onde temos a sorte de vivir. Senón tamén 
hai a posibilidade de ir a vir a outro planeta por exemplo Venus (que non 
queda moi lonxe) onde entre outras cousas a atmosfera de dióxido de 
carbono é irrespirable e a temperatura media é de 463 ºC. Fai calorciño 
non!
Miguel A. Rodríguez Sanmartín



Os días 1 e 2 de outubro recibimos a visita da axencia de 
doazón de órganos e sangue (Ados), producíndose un 
total de 54 doazóns. A colaboración do IES 
UNIVERSIDADE LABORAL con esta entidade 
remóntase ao ano 1994 e ao longo destes anos se 
acadaron un total de 2.891 doazóns.

Para entender a importancia deste acto solidario é preciso 
sinalar que con esta participación dispoñemos de 
glóbulos vermellos para 1.445 intervencións cirúrxicas 
ou para 289 transplantes de órganos e tamén plaquetas 
para axudar a 578 doentes a loitar contra o cancro ou a 
leucemia.

Para xestionar o sistema sanitario precísanse 
infraestruturas (hospitais, quirófanos, centros de saúde, 
ambulancias,…), profesionais (médicos, DUE´s, 
auxiliares de enfermería, celadores, administrativos…), 
tecnoloxía para realizar o diagnóstico e tratamento dos 
enfermos (radioloxía, análises…), fármacos para o 
tratamento das enfermidades e, tamén persoas que doen 
sangue periodicamente para devolver a saúde a outras 
persoas.

As persoas que doan sangue forman parte da sanidade, 
están presentes nas intervencións cirúrxicas, cando 
atendemos a unha persoa que sufriu un accidente de 
tráfico, cando axudamos ás persoas con cancro ou 
leucemia, nos transplantes de órganos… Grazas a súa 
solidariedade púidose desenvolver unha parte importante 
da actividade nos hospitais galegos en 2017:

- 205.277 intervencións cirúrxicas e 1.013.709 urxencias
- 340 transplantes de órganos (160 de riñón, 105 de 
fígado, 48 de pulmón, 26 de corazón y 1 de páncreas).
- 213 transplantes de médula ósea (desde 1998 se 
realizaron 2.999 transplantes de médula ósea).

Aproveitamos este Boletín para transmitir o 
agradecemento de ADOS a todas as persoas que 
participaron neste xesto solidario e as que colaboraron no 
desenvolvemento desta iniciativa.



O xoves 22 a Fundación Deporte Galego, presentou o 
calendario de Coca Cola do ano que vén, acudiron os 
deportistas de elite do calendario e celebraron unha 
presentación nos espazos deportivos dos que dispón a 
piscina de Acea da Ama e á que acudiron os nosos alumnos 
de TAFC.



Este é un campionato eminentemente práctico e 
consiste no desenvolvemento de 26 competicións 
relacionadas coas especialidades de formación 
profesional, nas que o alumnado participante 
medirá as súas destrezas e demostrará as súas 
capacidades na realización das correspondentes 
probas. 

Este ano o alumno do Ciclo Medio de Instalacións 
Frigoríficas, Juan Reboredo acadou a medalla de 
Prata na especialidade de Refrixeración e aire 
acondicionado. Nesta especialidade competían 
alumnos de cinco centros de toda Galicia.

Parabens a Juan, isto supón un recoñecemento ao 
seu esforzo, tanto no seu adestramento coma os 
días de traballo na competición.

A Universidade Laboral participou no V Campionato Galego de 
Formación Profesional, Galiciaskills 2018



Nesta ocasión o centro buscou a colaboración do 
Grupo Puerto Celeiro, un dos referentes na xestión 
pesqueira de Galicia, España e Europa. Este grupo 
de empresas acredita toda a súa merluza do pincho 
do Gran Sol, o seu produto estrela, cun certificado 
de sostenibilidade medioambiental, económica e 
social, o Friend of de Sea.

Nunha experiencia pionera o Grupo Puerto Celeiro 
implicouse na colaboración co noso centro para a 
posta en marcha destes dous ciclos de FP Dual. Os 
alumnos que agora están nas aulas estudando farán 
as súas prácticas nos pesqueiros de vinte empresas 
armadoras de Puerto Celeiro e ao rematar os dous 
cursos terán garantido emprego. 
Un exemplo de como a colaboración entre os 
centros educativos e o tecido empresarial na 
formación de futuros tripulantes pode ser unha 
solución para un sector estratéxico de Galicia.

Os ciclos incorporados son o Ciclo Medio de 
Mantemento e control de maquinaria de buques e 
embarcacións eo Ciclo Medio de Navegación e 
Pesca de Litoral. Estes dous ciclos súmanse ao 
Ciclo Superior de Mecatrónica Industrial que se 
iniciou no centro o curso 2017-18 coa colaboración 
do grupo, Hijos de Rivera, SA (Estrella Galicia)

Apostamos pola FP Dual
A oferta educativa do noso IES veuse este ano incrementada coa 
incorporación de dous ciclos na modalidade de FP Dual



¿Qué es el puerto de Celeiro?¿Quiénes 
forman parte?

En marzo de 1994 los armadores del 
Puerto de Celeiro pusieron en marcha una 
experiencia innovadora en la pesca 
europea. La constitución de una sociedad 
anónima con el objetivo de aplicar criterios 
empresariales a la gestión del puerto 
pesquero. De este modo, cada uno de los 
65 armadores de Celeiro se convirtió en 
accionista de la nueva sociedad anónima.
Hoy en día esta iniciativa pionera en 
Europa se ha trasformado en un sólido 
grupo empresarial desarrollado a partir de 
un concepto integral de la actividad 
pesquera, una gestión empresarial que 
persigue la estabilidad de la actividad 
económica a largo plazo y una estrategia 
de d i fe renc iac ión a t ravés de la 
sostenibilidad y la calidad. El Grupo Puerto 
de Celeiro está integrado por una docena 
de empresas de servicios y participadas 
que trabajan con el objetivo de mejorar la 
competitividad de la flota local. 
En el puerto de Celeiro trabajan más de 
1.100 personas entre tripulaciones de los 
barcos, trabajadores de la lonja, empresas 
del Grupo Puerto de Celeiro y empresas 
comercializadoras y de logística. La 
facturación anual del Grupo Puerto de 
Celeiro es superior a los 100 millones de 
Euros. 

El producto estrella de Puerto de Celeiro 
es sin duda la merluza de pincho. La 
merluza de pincho es un pescado fresco 
capturado con anzuelo por barcos con 

Para saber un pouco máis de Celeiro…
bandera española que pescan en el 
caladero europeo de Gran Sol, uno de 
los más regulados y vigilados del 
mundo. La Unión Europea estipula qué 
barcos pueden pescar y cuantas 
capturas pueden realizar anualmente. 
En la lonja de Celeiro también se 
comercializan gran variedad de otros 
pescados frescos, aunque con menor 
importancia que la merluza de pincho: 
bonito, caballa, merluza de volanta y 
lirio son las especies más destacadas. 
En el año 2016 el valor de pescado 
fresco subastado en la lonja de Celeiro 
fue de 54 millones de euros. La 
principal especie comercializada fue la 
merluza pincho con un valor de venta 
de 43 millones de euros y un volumen 
de 12.113 toneladas. La captura de la 
merluza de pincho de Celeiro se realiza 
mediante palangre de fondo que es una 
de las artes de pesca más selectivas 
que existen.  El sistema de palangre 
consiste en una línea madre que lleva 
anzuelos unidos a ella mediante otras 
l í n e a s s e c u n d a r i a s l l a m a d a s 
brazoladas. Este aparejo se lanza 
desde el barco y se sitúa suspendido 
sobre el fondo marino a través de una 
serie de boyas y piedras de amarre.  La 
pesca con palangre de fondo es muy 
selectiva, al pescar con anzuelo genera 
m u y p o c o s d e s c a r t e s y a q u e 
prácticamente sólo pesca la especie 
deseada. Por otro lado, la manipulación 

una a una de las piezas de pescado 
hace que e l producto l legue a l 
c o n s u m i d o r c o n u n a c a l i d a d 
extraordinaria [E.M. Schau et al.  Journal 
of Cleaner Production 17, 325-334.  
2009].  Además, al ser un arte de pesca 
pasiva el   consumo energético de los 
barcos es mucho menor que otras artes 
de pesca mayoritarias y por lo tanto 
también lo es la emisión de gases que 
potencian el cambio climático.

¿Qué ofrece a nuestros alumnos?

Hoy  en día hay una gran demanda de 
profesionales de la mar y los barcos de 
Celeiro pueden ofrecer una carrera 
profesional de un trabajo duro pero muy 
bien remunerado.  La flota pesquera  de 
Celeiro  es una flota moderan que 
trabaja  de una forma tremendamente 
respetuosa con el medioambiente y 
apostando por la merluza de pincho 
como un producto de calidad.

¿Cómo podemos colaborar empresa-
IES?

A través del del convenio de FP Dual 
firmado entre Puerto de Celeiro e IES 
Universidade Laboral se ha iniciado en 
el curso 2018-19 la formación de 17 
Patrones y Maquinistas que durante el 
50% del tiempo se estarán formando en 
condiciones de pesca real a bordo de 

los barcos de Celeiro. Esta formación en 
los barcos será remunerada y cotizarán 
a la Seguridad Laboral. También contará 
como tiempo de embarque a descontar 
de los 12 meses obligatorios de 
prácticas en buques para conseguir los 
títulos profesionales.



UN ANO DE PLURILINGÜISMO: A EXPERIENCIA NO CICLO 
SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS PROFESIONAIS

Desde o curso pasado, o CS de Prevención de Riscos 
Profesionais forma parte do programa PluriFP. Tras 
máis dun ano de experiencia plurilingüe en inglés, 
pedímoslles a alumnos plurilingües de 2º curso que 
valoren a súa experiencia.
Se o feito de afrontar materias novas xa supón de por 
si unha saída da nosa zona de confort, a perspectiva 
de afrontalas nunha lingua que non é de uso cotiá para 
a maioría de nós pode acrecentar a sensación de 
inseguridade. "Dábame medo, ao principio, que as 
clases se impartiran noutro idioma que non dominaba, 
pero a medida que tratas de comprender e participar, 
empezas a decatarte da progresión e cada vez 
cóstache menos expresarte", recoñece Sergio Serrano. 

Quizais o éxito desta práctica educativa pasa por 
fomentar na aula un ambiente participativo e libre de 
críticas, de xeito que ninguén se sinta xulgado polo 
seu nivel de inglés, senón polos seus coñecementos da 
materia: Nos módulos plurilingües avalíanse os 
contidos, non as habilidades na lingua estranxeira. O 
ensino plurilingüe require un pequeno esforzo extra 
por parte dos alumnos, pero por outra banda ofrece 
varias vantaxes respecto aos ciclos tradicionais, e 
Andrés López é moi consciente delas. "Temos a 
posibilidade de recibir unha grande parte das horas 
lectivas en lingua estranxeira, e tamén contamos coa 
axuda dunha profesora nativa americana" E é que, 
efectivamente, os alumnos do Ciclo Plurilingüe reciben 
clases en inglés nos módulos plurilingües, unha  clase 
semanal de cada módulo conta coa participación da 
auxiliar de conversa estadounidense que temos 
asignada este curso. Ademais, voluntariamente, poden 
asistir de forma gratuíta a dúas horas semanais de 
clases de reforzo do idioma coa auxiliar. E no segundo 
ano, o inglés é un módulo obrigatorio de sete horas 

semanais, de tal xeito que a exposición dos alumnos á 
lingua foránea durante o Ciclo é moi significativa. Pero 
non quedan aí os beneficios de ser un alumno PluriFP, 
pois "tamén é posible certificar o nivel do idioma cunha 
proba oficial, o que resulta moi proveitoso de cara a facer 
currículum" engade Andrés. A Consellería de Educación 
dá a posibilidade a todos os alumnos que cursen estudos 
plurilingües de matricularse gratuitamente nunha proba 
de certificación dos niveis B1 ou B2. A Xunta paga as 
taxas da proba e escolle a entidade examinadora, 
elección que este ano recaeu en Trinity College London. 
Así, unha examinadora de Trinity visitou o I.E.S. 
Universidade Laboral en Novembro para facer as probas 
correspondentes aos alumnos que voluntariamente se 
apuntaron a elas. 

Por todos estes motivos, os alumnos valoran moi 
positivamente a experiencia. Uxía recoñece estar 
realmente satisfeita co curso "porque é unha maneira de 
mellorar, e especialmente de practicar o inglés. Por outra 
banda, como lembra Javier, o centro "proporciona a 
oportunidade de realizar as prácticas noutro país", 
facendo referencia ao programa Erasmus+ de mobilidade 
de estudantes no que participa o I.E.S. Universidade 
Laboral, e do que poden beneficiarse todos os alumnos. 
Para os estudantes plurilingües é outra vía para seguir 
reforzando as destrezas no idioma estranxeiro, co que xa 
estarán máis que familiarizados.

En Xuño de 2019 incorporarase ao mercado laboral a 
nosa primeira promoción de Técnicos de Prevención de 
Riscos formados baixo o modelo plurilingüe. Aprenderon 
moito sobre Saúde Laboral, e de paso melloraron as súas 
habilidades lingüísticas en inglés. Esta experiencia, 
valorada moi positivamente por eles, de seguro lles 
resultará útil no mundo global no que vivimos.



No I.E.S Universidade Laboral contamos 
cun viveiro de empresas desde o pasado 
curso 2017-18. Ao longo do pasado ano e 
no que levamos deste, traballamos a reo 
p a r a a c h e g a r a o a l u m n a d o a o 
emprendemento e á posibilidade do 
autoemprego. No marco das actuacións que 
vimos levando a cabo imos contarvos que é 
o que levamos feito ata agora e cales son 
os plans que temos de cara a un futuro 
inmediato. 

Neste momento temos unha empresa 
en funcionamento no viveiro chamada Land 
& Sea Innovation S.L., xestionada por 
Tomás Vargas, exalumno do I.E.S, 
concretamente da familia de Marítimo 
Pesqueira. Esta empresa dedícase á 
automatización naval e industrial e foi a 
primeira empresa que se creou no noso 
centro. 

VIVEIRO DE EMPRESAS



Temos tamén un viveirista cun proxecto de empresa, o 
exalumno do centro Aarón Pérez. Este ten en mente 
montar unha empresa chamada Filiagroup, dedicada á 
produción de audiovisuais, espectáculos e eventos. De 
momento Filiagroup non entrou en funcionamento como 
empresa pero desde o viveiro traballamos para perfilar todo 
aquelo que se debe ter en conta antes de iniciar a 
andadura empresarial.

No marco dos programas que pon a disposición dos 
centros a Consellería, o I.E.S. Universidade Laboral está 
participando en tres diferentes ao longo do curso 2018-19. 
Imos falar un pouco deles a continuación. A cargo da 
Fundación Repsol en colaboración coa Consellería de 
Educación, e por segundo ano consecutivo, participamos 
no programa chamado “O emprendemento en FP”. A 
principios de curso tivemos a visita de Iván Dobarro, de 
Repsol, que veu a darnos unha charla motivacional dirixida 
a alumnos de ciclos superiores das familias profesionais de 
Electricidade e Electrónica, Enerxía e Auga, Instalación e 
Mantemento e Marítimo Pesqueira. Participamos tamén no 
programa “Finanzas para mortais”, levado a cabo polo 
Banco Santander S.A. e UCEIF en colaboración coa 
Consellería. Tivemos dúas xornadas nas que se falou das 
pautas básicas a seguir desde que temos unha idea 
empresarial ata que chegamos á creación da empresa. 
Asistiron 2º Bacharelato A e B.

Dentro do programa Lanzadeiras Coruña (a 
cargo de Fundación Alcoa en colaboración coa 
Consellería), o pasado mes de outubro 
presentamos o noso proxecto para crear unha 
miniempresa no centro e este foi aprobado pola 
comisión de selección. Así que agora temos por 
diante dous trimestres para traballar duro e ter 
todo listo en xuño. O alumnado que se vai facer 
cargo son 1º e 2º de FP Básica de Fabricación e 
Montaxe. O proxecto deste curso chámase 
Invernigal e supón a creación dunha miniempresa 
que se dedique á fabricación de invernadoiros 
personalizados adaptados a espazos reducidos. 
Deste xeito, aquelas persoas que vivan en pisos 
e teñan un pequeno espazo (terraza ou similar) 
poderán acceder á práctica da agricultura urbana. 
O segmento de mercado ao que nos diriximos, en 
principio, serían particulares. Pero pensamos que 
tamén pode ter cabida  en colexios cun fin lúdico 
e educativo (promocionar a agricultura ecolóxica 
e todos os valores que a arrodean entre o 
alumnado). É o segundo ano que participamos 
neste programa e o primeiro ano non nos puido ir 
mellor xa que conseguimos o primeiro premio co 
noso proxecto Edukart! Xa vos iremos contando 
os progresos que imos facendo coa nosa nova 
miniempresa...



A voz do experto
O alumnado de 3º ESA A na materia de Lingua Castelá 
converteuse nun experto por uns días, cada parella 
buscou o tema que máis se acercaba ás súas 
motivacións persoais, e tras a busca da información 
pertinente metéronse en materia simulando unha 
entrevista chea de intercambios comunicativos. Os 
temas foron moi diversos, desde cuestións políticas 
hasta unha entrevista persoal ao galego máis 
televisivo: Gaioso.

Alumnos da 
ESA na aula 
de traballo 
colaborativo 
na biblioteca 
do centro.

Esta actividade 
permitiulles traballar as 
principais destrezas 
lingüísticas ademais de 
preparalos para a saída 
ao mundo laboral 
afrontando unha entrevista 
de traballo empregando os 
recursos lingüísticos de 
acordo coa situación 
comunicativa na que se 
atopen. Os alumnos 
puideron desfrutar deste 
traballo nunha aula fóra do 
convencional: a aula de 
traballo colaborativo da 
biblioteca.

Ius melius laoreet erroribus no, ex duo legimus propriae 
nominati. Pri cu integre ponderum repudiandae, movet exerci 
te mea, choro partiendo nec in. Id unum pertinax duo, in eum 
copiosae legendos, diceret tractatos vim no. Eum vero quas 
intellegebat ut, sit dicat dicant ea.

No duo luptatum iudicabit dissentiunt, solum noluisse mea ex. 
Ne vim fabellas accusamus conceptam, nec ut elit omnes 
delenit. Alia ipsum mel eu, mea prompta delicata moderatius 
cu. Paulo mundi detraxit sit an, ad hinc liber per, vix sale 
sensibus in.



Quen somos?
A Operación Pangono Pangono é unha asociación de voluntarios e voluntarias cun perfil técnico (enxeñeiros, 
frigoristas, electricistas…) que tratan de mellorar a vida dos máis desfavorecidos. Moitos dos membros da Operación 
Pangono Pangono son profesoras e profesores de Formación Profesional en centro públicos de Galicia. Actualmente, 
son tres os profesores que pertencen á Operación Pangono Pangono, Fernando Vidal, Jesús Fernandez e Ricardo 
Baamonde. Os dous últimos regresarán este Nadal a África, Malawi concretamente, con outros membros da 
Operación, para a montaxe de instalacións solares fotovoltaicas.

Orixe.
A Operación Pangono Pangono 
naceu dunha viaxe no ano 2006 
realizada polo profesor do centro, 
Ricardo Baamonde, a Malawi. Na 
visita a este pequeno país Africano 
coñeceu o traballo realizado polas 
Misioneras de María Mediadora 
axudando aos máis desfavorecidos 
do país.
Os principios do milenio foron moi 
duros en Malawi. O cambio 
climático provocou varios anos de 
seca que fixo que se perdera a 
colleita do millo, sustento básico 
para a maioría dos habitantes de 
Malawi. No ano 2005, case a 
metade da poboación de Malawi 
estivo a piques de morrer por causa 
da fame. Por si fora pouco, Malawi 
é un dos países máis castigados do 
mundo pola SIDA. Estímanse en 
600.000 os nenos e nenas que 
perderon a nai e/ou ao pai vítima 
desta enfermidade.
As Misioneras de María Mediadora, 
orde relixiosa que naceu en Baiona
( P o n t e v e d r a ) , t e ñ e n v a r i a s 

repartidas por Malawi. No poboado 
de Chezi dispoñen dun orfanato, en 
Mlale xestionan un hospital rural e 
na capital do país, Lilongwe, teñen 
unha res idencia para mozas 
estudantes de secundaria.

Malawi:
Precisamente as mozas e mulleres 
son a quen máis apoian as 
Misioneras. A si tuación das 
mulleres en moitos países do 
mundo, Malawi incluído, é aínda 
moi precaria. En sociedades como a 
nosa aínda hai moito que facer 
polos dereitos da muller pero en 
moitos países está aínda TODO por 
facer no que se refire aos dereitos 
d a m u l l e r . O s d e r e i t o s e 
oportunidades que teñen as mulleres 
de Malawi son mínimos. As 
Misioneras de María Mediadora 
axudan aos máis desfavorecidos do 
país, pero especialmente apoian ás 
nenas, mozas e mulleres.
 Son moitas as historias que contan 
as Misioneras da marxinación que 
aínda sofren as mulleres no país,  

Operación 
Pangono-pangono



a cada cal máis dura. A modo de 
exemplo, unha muller que é 
"expulsada" da casa polo seu 
marido, ademais de ter que levar 
con ela os fillos e fillas do 
matrimonio, vai ser marxinada 
p o l o f e i t o d e t e r s i d o 
"abandonada". Ou se unha muller 
queda viúva, a familia do marido 
falecido pode expulsala da casa 
familiar xunto cos seus fillos e 
fillas posto que teñen "dereito" 
sobre as propiedades do marido.
Son precisamente as mulleres 
separadas e viúvas as que 
traballan coas Misioneras. A 
modo de exemplo, o orfanato de 
Chezi está organizado por 
casiñas na que cada unha viven 
entre 8 e 12 nenos e nenas, con 
idades entres os 0 e 16 anos.
 Cada casa ten unha Amai (nai) 
que se encarga do coidado dos 
nenos e nenas. Esta Amai soe ser 
unha separada, viúva ou con VIH 
que dificilmente atoparía traballo 
fóra da misión de Chezi. Tamén a 
residencia para estudantes de 
secundaria da capital Lilongwe é 
só para rapazas. A maioría das 
nenas non pode rematar a 
educación primaria e as que o 
conseguen, as familias priman os 
varóns á hora de continuar os 
estudos de secundaria. Esta 
situación levou as Misioneiras a 
crear a residencia para mozas en 
L i l o n g w e p a r a d a r l l e a 
oportunidade de continuar os 
seus estudos.



Proxecto 
#OperacionPangonoPangono2018

Neste Nadal, a Operación Pangono Pangono 
ten previsto realizar cinco instalacións solares 
fotovoltaicas en hospitais, residencias de 
estudantes e orfanatos de Malawi xestionados 
polas Misioneras de María Mediadora. Estas 
instalacións solares permitirán ao persoal que 
alí traballa dar un servizo continuado e sen 
depender, exclusivamente, da enerxía 
eléctrica da rede. 

A partir do mes de abril, co remate da época 
de choivas, os cortes na subministración 
eléctrica en Malawi son continuos. Estes 
cortes poden durar desde poucas horas até 
varios días, dificultando notablemente o labor 
de profesionais que pretenden axudar e 
mellorar, no posible, a calidade de vida da 
xente máis desfavorecida do país. A enerxía 
eléctrica de Malawi é producida por un par de 
centrais hidroeléctricas no norte do país. 
Posto que non teñen capacidade para 
satisfacer a demanda enerxética, Escom, a 
compañía eléctrica estatal, "soluciona" o 
p r o b l e m a c o n c o r t e s d i a r i o s n a 
subministración. A montaxe que vai realizar a 
Operación Pangono das instalacións 
fotovoltaicas realízase en colaboración coa 
Fundación Esteban Vigil, as Misioneras de 
María Mediadora e as asociacións Ohana e 
LLamarada de Fuego. Grazas a colaboración 
destas entidades, empresas colaboradoras, 
actividades realizadas e achegas de 
simpatizantes e de voluntarios e voluntarias 
da Operación, enviáronse xa a Malawi no 
pasado mes de xullo, 26 placas solares 
fotovoltaicas e 20 baterías que van permitir 
realizar as instalacións previstas. O material 
restante que falta para a realización das 
ins ta lac ións   "v iaxará" cos propios 
voluntarios e voluntarias este Nadal.

Na linguaxe Chichewa, a maioritaria en 
Malawi, “pangono pangono” podería 
traducirse como “pouco a pouco”.

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 
mundo”. Eduardo Galeano.



Como participante neste programa gostava de 
partilhar a mina experiencia, no que a este 
ponto se refere, concentrando-me em três 
questões principais:

Face à organização da estadia, os quatorze 
membros fomos d is t r ibuídos em t rês 
apartamentos localizados no centro do Porto, 
para assim potenciar a interacção e as 
relações recíprocas. No meu caso tudo correo 
ótimo já que nos demos muito bem desde o 
primeiro dia. Para além disso, o organização 
esteve preste a resolver qualquer problema 
diario que pudesse ter surgido, e ofereceu-nos 
atividades, saídas e viagens de fim-de-semana 
que acho foram muito giros e interessantes.

Quan to aos cen t ros de des t ino , a 
o rgan ização ten tou nos a t r i bu i r po r 
especialidade e em função da maior ou menor 
colaboração e disponibilidade deles. Eu estive 
no “Clara de Resende”, o mais grande centro 
público do Porto e um dos melhores de 
Portugal nos resultados dos testes nacionais. 
As duas professoras que lá estiveram comigo 

fizeram-me sentir à vontade como um mais 
das turmas (dando aulas,corrigindo testes e 
falando do sistema educativo e seus problemas). 
Foram apenas dez horas semanas embora 
suficientes para realçar a educação e o cortês 
feitio do alunado portugués, o elevado nível de 
aprendizagem de línguas e a importância que têm 
as competencias orais em todas as disciplinas.

E em terço lugar a integração lingüística. É claro 
que o feito de morar em outro país obriga-nos a 
desenvolver as habilidades lingüísticas que 
possamos possuir. Escutar a gente na rua, nos 
bares, no autocarro ou na televisão e ter de falar a 
sua lingua é un jeito de acostumar-nos a ela 
( ainda que no principio seja mesmo estranho).

Em conclusão, eu gostei imenso da estadia em 
Porto (se calhar saiume a sorte grande,como 
costuman dizer). No entanto uma questão: quando 
eles percebem o nosso sotaque teimam em falar-
nos em espanhol  e só nos resta dizer “fale-me em 
portugués, se faz favor” (mais uma vez fica 
demostrada a simpatía deste povo próximo e 
também diferente).Por Francisco Sendino Canosa.

PROGRAMA PIALE : INTEGRAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA. 
PORTO 2018



Emilio Vázquez, FOL teacher in our school, 
explains us his two-week experience in 
Bournemouth, a resort town on the south coast of 
England, where he attended the PIALE program.

We had already talked about the PIALE 
program...
Yes, as you already know, it is a program 
organized by La Xunta, aimed at both foreign 
languages teachers and also CLIL teachers. There 
are different modalities of PIALE . This time it was 
an English course, or more specifically an English 
course during the first week and a CLIL 
methodology course during the second week.

Was it worth attending the courses?
Yes, absolutely. Both of them were really 
profitable. They were intensive and with suitable 
contents. And the teachers were very qualified and 
involved, in fact the fifteen teachers that atteded 
the course, including me,  were very satisfied...

I guess you took advantage to do some 
sightseeing...  make some recommendations...
Yes, sure... we had the opportunity to visit really 
interesting places... at first I should say that the 
highlights were the captivating city of Bath and the 
awe-inspiring neolithic monument of Stonehenge, 
but I also enjoyed a lot visiting the quaint cities of 
Winchester and Salisbury, both of them with 
imposive Cathedrals, and the charming small 
village of Swanage, where there is still a steam 
train that takes you to the castle of Corfe, another 
highly recommended scenic place to visit. And you 
can't miss the Old Harry Rocks, a beautiful nature 
landscape with white chalk cliffs over the sea. 
Definitely I think it is a place to rent a car and get 
lost!
But maybe better in summer...
Yes, better... although we were lucky as it rained 
only two days, but the problem is that days in 
English winter are too short...  it was night at five 
in the afternoom! So finally we couldn't see all we 
had planned, at least in the daylight.

I guess you missed Galician food...
No, two weeks are not enough time. It is true that 
British cuisine is probably not the best in the 
world, but it has its delights. I must confess that I 
am a fan of fish and chips, but you can also enjoy 
"roast Sunday", English breakfasts...

Ok, we can finish at this point because I am 
feeling hungry...thanks for the talk!
All right, thanks.



DERRIBANDO MUROS,
ABRINDO PORTAS 
(VIOLETAS)

Un ano máis tratamos de deixar as nosas 
mensaxes de rexeitamento á violencia en todas a 
s as súas formas. Pero quixemos traballar de xeito 
positivo, sembrando mensaxes de esperanza 
porque firmemente cremos que esta lacra social. 
Poo iso, na entrada do centro pintamos unha 
porta violeta na parede, inspirándonos na canción 
de Rozalén e limos un manifesto como repulsa 
por todas as vítimas de violencia de xénero.







Este curso ampliamos o horario de apertura 
da biblioteca para prestar os nosos servizos 
desde primeira hora para os máis 
madrugadores!

A biblioteca en imaxes…



O noso club de lectura está en marcha un ano máis. Compartimos os nosos gustos 
lectores, as novelas e tampouco falta o café con doces. A primeira proposta de 
lectura do ano fíxonos falar de libros e máis libros...

84 Charing Cross Road é un canto ao pracer de ler, o goce de ter un libro 
coma se fora un tesouro. Falamos de librerías, eses espazos marabillosos dos 
que lamentablemente van quedando menos, e dos libreiros e libreiras que lles 
dan vida.

Agora andamos ocupados cun obra 
deliciosa: Kafka y la muñeca  viajera.



Un ano máis, o alumnado de 1º de Bacharelato e 1º de Ciclos Formativos está a 
participar nas sesións de formación de usuarios para que coñezan ben o 
funcionamento da biblioteca e atopen facilmente os fondos e os recursos que a 
biblioteca pon ao seu dispor.



Moito agradecemos aos compañeiros de Operación Pangono Pangono, 

Ricardo, Jesús e Fernando que viñeran hoxe a compartir a súa 

experiencia en Malawi con nós.



Xa temos catalogadas as moitas novidades que mercamos este trimestre grazas 
aos fondos procedentes do PLAMBE (Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares).

O equipo da Biblioteca fixo unha escolma de lecturas recomendadas para este tempo de 
vacacións, para aproveitar o tempo frío ao carón dun bo libro e algo quentiño.
Aproveitamos tamén para desexarvos un BO NADAL!! Vémonos no 
2019 pola Biblioteca!




