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O 25 de novembro conmemorouse na Laboral o
Día contra a violencia de xénero. Os alumnos de
CS Desenvolvemento de Proxectos e Instalación
Térmicas e de fluídos, CS
Mantemento de
instalacións Térmicas
e de fluídos e os de
CS Organización do mantemento de maquinaria de
buques e embarcacións fixeron nos módulos de taller
unhas sinais para poñer nelas mensaxes de repulsa en
contra da violencia de xénero.

2021

A idea desta actividade foi visualizar e simbolizar a educación,
e como extensión a biblioteca, como a saída á liberdade, como
o camiño a seguir cara a busca de criterio, de voz propia, e polo
tanto, de independencia.
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Lecturas
Ese xoves
25
de
novembro puidemos
compartir todas estas
ideas
con
varios
concelleiros
de
Culleredo, fixemos con
eles o camiño de sinais
cara a liberdade, cara
a biblioteca, e unha
vez alí a concelleira
de
educación
leu
un
manifesto
acompañada
por
alumnos de 2º curso
de Prevención de
Riscos
Profesionais
quen leron uns versos
de poetas galegas
e portuguesas en
contra da violencia de
xénero.
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Grupos
Ademais, os alumnos
doutros cursos tamén
se acercaron á nosa
biblioteca a deixar
mensaxes de repulsa
nas sinais de “stop”,
pero tamén mensaxes
de esperanza nas sinais
de “ceda o paso”.
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Radio
Para rematar o acto na biblioteca
tivemos unha tertulia radiofónica
con RadioCulleredo na que
participaron a coordinadora
da biblioteca, a orientadora
do centro,
un membro da
“Fundación Mujeres” e tres
alumnos.
Foi toda unha experiencia
compartir estes intres!
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Finalmente, para terminar a xornada da conmemoración do
25N os alumnos de 1º de FP básica asistiron a un obradoiro
de “Acoso na rúa” impartido pola “Fundación Mujeres” no
que aprendemos que as tácticas máis importantes para previr
o acoso na rúa e tamén aprendemos como axudar ás mulleres
en caso de que sexamos testemuñas de dito acoso.

Enlaces
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OBRADOIRO
de

RAP

O alumnado de 1º ELEELE de FP básica dentro do Proxecto
de Igualdade tivo un obradoiro de rap con letras en contra
da violencia de xénero para poder conmemorar o 25N.
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Imaxen fondo modificada de foto de Jana Sabeth en unsplash

Tivemos a visita de
Marcelo Familia
alumno de 2º
de
Animación
Sociodeportiva
quen lles deu
uns trucos para
empezar a escribir
e lles fixo unha
demostración cun
rap composto por
el mesmo, despois
crearon as súas
propias letras.
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Imaxen fondo modificada de foto de Jana Sabeth en unsplash

Os resultados dos alumnos foron inmellorables!
Adrián López, Nano López e
Brais Manteiga

Ismael Matos Rodríguez

Pablo Veiras
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Imaxen fondo modificada de foto de Jana Sabeth en unsplash

XOGAMOS COS
NENOS DO COLE DE
TARRIO NO MAGOSTO
O alumnado de 2º do C.S. de Animación
Sociodeportiva, relacionado cos módulos de
Planificación da Animación Sociodeportiva
e Dinamización Grupal, organizou un evento
para que os menos e nenas do CEIP de
Tarrío celebrasen o Magosto.

Foi o mércores 3 de novembro e consistiu
nunha mañá de xogos e bailes cos que
tanto eles coma nós nos divertimos
moitísimo.
A súa preparación foi laboriosa, xa
que se trata dun colexio con case 500
alumnas e alumnos, pero o resultado
final resultou moi satisfactorio,
tanto para nós como experiencia cara
a nosa formación profesional, como
especialmente para o cole de Tarrío,

que segundo manifestaron nas enquisas que
lles pasamos ao finalizar as actividades,
pasárono moi ben cos xogos, cos bailes e
co trato coas monitoras e monitores.
A pesar do gran esforzo que fixemos é moi
gratificante lograr un divertido día de
festa para as nenas e os nenos, “isto é
algo que realmente nos enche”.
De feito, “quedamos con moitas ganas de
repetir!!!”.

FEIRA DE CLIMATIZACIÓN E REFRIXERACIÓN (C&R)

O alumnado de 2º de Ciclo Superior de Mantemento de Instalacións
Térmicas, de Eficiencia Enerxética, Renovables e BIM estiveron no mes
de novembro en Madrid no recinto feiral de IFEMA.
A feira de Climatización e Refrixeración (C&R) é unha cita comercial dos
sectores de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación e Frío Industrial
e Comercial onde se amosan os avances do sector, a súa capacidade de
innovación tecnolóxica e o seu compromiso coa sustentabilidade a
eficiencia enerxética.

Aquí tedes algunas das
fotografías desta viaxe tan
especial.

VISITA A SOTAVENTO
dos alumnos do Ciclo Superior de Eficiencia Enerxética
e Enerxía Solar Térmica.

¡APRENDER ASÍ É UN PRACER!

O alumnado de primeiro e segundo curso
do

Ciclo

Superior

Enerxética

e

visitou

Parque

o

Enerxía

de

Eficiencia

Solar

Térmica

Experimental

de

Sotavento.
Alí

puideron

aprender

e

repasar

conceptos de eficiencia enerxética e de
enerxías renovables no Parque Eólico
Experimental e na Vivenda Bioclimática.

O martes 16 de novembro o alumnado de 2º de Animación Sociodeportiva foi facer unha
divertida sesión de paddlesurf na praia de Mera, en Oleiros. Practicamos exercicios e
xogos de equilibrio enriba da táboa, aprendemos a remar ben e desprazarnos sobre o
mar e tamén nos pegamos algún que outro baño, ás veces voluntariamente e outras non
tanto.
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O ALUMNADO DE 1º DE ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA FIXO UN CURSO DE INICIACIÓN
AO SURF NA PRAIA DE BASTIAGUEIRO. ESTA ACTIVIDADE ESTÁ INCLUÍDA NO
MÓDULO DE ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS INDIVIDUAIS. APROVEITANDO O PRETO
QUE ESTÁ O INSTITUTO DO MAR, DESCUBRIMOS UN DEPORTE NOVO E QUE ESTÁ EN
AUTÉNTICO AUXE, PASÁMOLO MOI BEN E FIXEMOS O PRIMEIRO CONTACTO PARA
COÑECER OUTRA POSIBLE SAÍDA PROFESIONAL.

ESCALADA NO
ROCÓDROMO
DE RIAZOR

O mércores 17 de
novembro o alumnado
de 1º de Animación
Sociodeportiva foi
facer una emocionante
sesión de escalada ao
rocódromo de Riazor,
na Coruña.

Ademais de
escalar,
aprendemos
técnicas de
seguridade:
como colocar
o arnés,
utilización
correcta
do casco,
precaucións
ante caídas,
etc.

Tamén vimos
un vídeo moi
interesante sobre
diferentes tipos
de escalada
e doutras
actividades
na montaña
e coñecemos
os materiais
utilizados para
elas.

BOMBEIROS!!!

112
O venres 12 de novembro os alumnos do Ciclo Superior de
Prevención de riscos laborais visitamos o Parque de bombeiros da
Coruña. A visita foi guiada por dous bombeiros do parque, quen nos
ensinaron os seus protocolos, escala xerárquica, como xestionan as
emerxencias e ata onde chega a súa xurisdición. Aprendemos moito
sobre o traballo que realizan a diario, a súa base de operacións,
instalacións, equipos de traballo e vehículos, os EPI´ s que utilizan e
mesmo os equipos do grupo de rescate acuático.
Foi unha actividade moi interesante, de gran utilidade e
entretida.

¡IMOS FACER
A BICICLETA

Partimos da idea de innovación aplicada e a ela queremos chegar a partires da transformación de bicicletas
“retro” en bicicletas eléctricas.

ELÉCTRICA!

No curso 2021-2022 levarase a cabo un
proxecto de innovación educativa nos
cursos de FP básica tanto no ciclo de
Electricidade e Electrónica coma no de
Fabricación e Montaxe nos módulos comúns e nos de taller.

O proxecto será traballado por varios
docentes nos distintos módulos da
formación básica, pero tamén participarán os alumnos do CM de Guía no
medio natural e de Tempo libre.

Do mesmo xeito estará vinculado ao
Viveiro de empresas pois tratarase de
crear unha mini empresa co seu logo
correspondente.

O proxecto ademais contará con outro
tipo de actividades coma charlas expositivas, exhibición en circuítos , rutas
en bicicleta, visita ao taller de bicis...

Finalmente, farase unha “feira da bici”
para amosar o produto final.
Nela intentarase facer unha exposición
de distintos postos (aluguer de bicicletas eléctricas para estranxeiros, rutas
en bicicletas con guía, taller de reparación de bicicletas...).

A primeira actividade consistiu nunha
charla expositiva na que se lles explicou
aos alumnos como se pode “tunear”
unha bicicleta, ademais tiveron a ocasión de probar distintas bicis eléctricas
para poder percibir as súas diferenzas.

Autor debuxos fondo Daniel Rebour.

PLASTIC POLLUTION POSTERS
Our CM Máquinas Students from The Maritime Department elaborate some Posters on
Plastic & Sea Pollution sending a clear Message:
Stop Feeding the seas with Plastic.
Recycle, Reuse and Think twice: We need our oceans and our oceans need us.
Open Your Eyes !

1º CM MÁQUINAS (ENGLISH CLASS)

FAST FASHION EXHIBITION (7.4 Corridor)
Our CS Riscos Laborais Students from prepare and Exhibition on Fast Fashios Raising
Awareness on:
Being part of a Fast Fashion Consumer Society.
Manufacturing Clothes in Developing countries at a high Human - Right &
Environmental Cost.
Labour Exploitation.
Child Labour.
Toxic Waste & Textile Landfills.
Are we Responsible or Are we just Victims?

2º CS RISCOS (ENGLISH CLASS)

PROGRAMA PLURIFP
Desde o ano 2017 a Universidade Laboral forma parte do programa
pluriFP da Consellería de Educación, o que significa que varios dos
nosos ciclos teñen materias que se imparten íntegramente en lingua
estranxeira. O nivel de idioma estranxeiro non pode supoñer un
problema, non se pode deixar a ninguén atrás. Así que a aula
plurilingüe é terreo aboado para a búsqueda de metodoloxías creativas
que nos axuden a profes e alumnado a sentirnos cómodos e adquirir os
conceptos de xeito doado.
Neste curso as aulas plurilingües dos ciclos superiores de
Acondicionamento Físico e Prevención de Riscos Profesionais están
empregando a técnica denominada visual thinking. Consiste en plasmar
conceptos teóricos en debuxos sinxelos que inclúan conceptos clave en
textos breves. Deste xeito asociamos a materia con representacións
visuais que facilitan a adquisición de contidos. Imaxinade o práctico que
resulta asociado ao ensino en lingua estranxeira! De paso,
potenciamos a creatividade e pasamos un bo rato na clase.

PROGRAMA PLURIFP
Non é preciso ser un gran debuxante para facer visual thinking. A clave
está en ser quen de sintetizar, pero en lugar de resumir nun esquema,
plasmalo nun debuxo. Non importa a calidade, o importante é que axude a
entender. Os alumnos e alumnas plurilingües están a facer un traballo
fantástico, como vedes nas imaxes.
Os debuxos quedan sempre na aula, dispoñibles para botar unha ollada
cando sexa necesario.
Son un recurso fantástico para resolver
actividades, recordar explicacións, ou repasar antes dun exame.
O visual thinking é a proba de que empregar unha lingua estranxeira na
aula é saír da zona de confort. Obriga a ampliar recursos e estratexias, con
todo o crecemento persoal e profesional que iso implica.

VIVEIRO DE EMPRESAS
No CIFP Universidade Laboral contamos cun viveiro de empresas desde o ano 201718 e queremos que tod@s o coñezades. Como sabedes (e senón, volo contamos) un viveiro
de empresas é un local que se pon á disposición do alumnado de maneira gratuíta para
que poida montar alí o seu propio negocio. O viveiro está á disposición de alumnos e
exalumnos (que remataran os seus estudos nos últimos 4 anos. Non está destinado só a
alumnos do noso CIFP, tamén poden facer uso del persoas que cursaran os seus estudos
noutros centros. O viveiro está equipado con moblaxe de oficina, ordenadores, impresora,
teléfono, internet e todo o necesario para que calquera poida iniciar a súa andaina
profesional. Conta, ademais dos despachos, cunha sala de reunións na que poder recibir a
clientes. Neste momento temos unha empresa en funcionamento no viveiro chamada Land
& Sea Innovation S.L., xestionada por Tomás Vargas, exalumno do CIFP, concretamente da
familia de Marítimo Pesqueira. Esta empresa adícase á automatización naval e industrial e
foi a primeira empresa que se creou no noso centro. Agardamos que sexa a primeira de
moitas….Ao longo do curso, traballaremos a reo (a través de charlas, obradoiros, xornadas,
concursos...) para achegar ao alumnado ao emprendemento e á posibilidade do
autoemprego.

Se tes inquedanzas emprendedoras (ou coñeces a alguén que as teña) e queres saber
máis
sobre
o
noso
viveiro,
só
tes
que
escribirnos
ao
correo
viveiro.cifp.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.gal ou ao correo da coordinadora de
emprendemento amontesvazquez@ulaboral.eu. Estamos agardándote!

Celebramos o Día das
Bibliotecas cunha
intensa actividade

Pensamos que non hai mellor xeito de
celebrar o Día das Bibliotecas que
enchela de usuarios.
A nosa biblioteca tivo hoxe unha actividade "intensa", xa que o alumnado de FP Básica
a usou para resolver o enigma proposto a modo de "Scape Room" para coñecer os
xéneros literarios.

Como non podería ser doutro
xeito conseguiron atopar todas
as respostas correctas e acadar
o premio. A biblioteca da
testemuña!

Formación de
usuarios
Durante a última semana pasaron pola biblioteca todos os grupos de
alumnado de 1º curso dos diferentes Ciclos Formativos e os de Formación
Básica para facer a formación de usuarios e coñecer como desenvolverse na biblioteca. O protocolo COVID non nos permite facer todas as actividades que nos gustaría pero non renunciamos a que os nosos alumnos
e alumnas coñezan os nosos fondos e participen de todas as actividades
que se poidan ir facendo.

Formación de usuarios

Temos tanto alumnado novo no centro que precisamos facer moitas sesións para que todos teñan a oportunidade de coñecer os nosos fondos e
de apuntarse para participar nas actividades que pouco a pouco se van
programando

O noso reto era que todos recibiran a formación para poder celebrar xuntos o Día da Biblioteca e
conseguímolo!

Todos preparados para
gozar da biblioteca!!

Chega o Samaín
entre esqueletos e
contos

Coma cada ano a biblioteca
prepárase para o Día de Defuntos e
para celebrar o Samaín.
Federico, o noso esqueleto favorito,
xa seleccionou as lecturas máis
acaídas para este día.
-'

Aproveitando o escenario o alumnado de FP Básica acudiu na sesión do módulo
de comunicación a contar historias de medo, tradicionais de Galicia coma a
Santa Compaña, pero tamén doutros países de orixe do alumnado. Escoitáronse
contos da República Dominicana, de Perú ou Brasil. E todos fixeron tremer aos
asistentes... Atréveste a ler unha das nosas propostas de medo.

Moito botabamos de menos o noso club
e as sesións presenciais.
Desde a última sesión do Club celebrada
na biblioteca en febreiro de 2020,
pasamos por unha pandemia, o IES
pasou a ser CIFP, parte do profesorado
que nos acompañaba nestas sesións
tivo que marchar. Nada que ver ca
situación actual, con máscaras, outro
perfil de alumnado e novo horario. Pero
se hai algo que non se perdeu: as ganas
de compartir lecturas e... o pracer de
tomar chocolate.

O Club de Lectura está de volta:
unha gozada!
Con todas as dificultades superadas,
hoxe tocou presentar o noso menú aos
novos membros do club. Temos unha
carta moi variada, para todos os gustos,
con aperitivos, menú do día, cousas
máis fortes (brasa e leña) e por suposto
doces e sobremesas.

A proposta lectora para o mes é Rewind de Juan Tallón.
Parécenos que a temática do libro é moi axeitada para o
momento que vivimos, de reflexionar sobre o que é importante
na nosa vida, de parar para seguir. Cremos que dará moito que
falar, sobre todo se temos a oportunidade de compartir as nosas
reflexións co autor. Desexando que chegue o día!

