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Todos e todas no mesmo tren





Silleda 2022

O CIFP Universidade Laboral participou na feira

Enerxétika celebrada en Silleda co fin de presentar os

seus traballos sobre eficiencia e enerxías renovables.  
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Ademais participou coa SMART Springwater, unha fonte de

auga intelixente que recibiu o ano pasado o Premio á

Innovación na FP. Esta fonte foi realizada polos cursos de

FP básica de Electricidade e Electrónica e de Fabricación e

Montaxe.
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D E C E M B R O 2 0 2 1

TRABALLANDO

NAS ALTURAS

Para finalizar o primeiro trimestre o alumnado de
segundo do CS de Prevención de Riscos Laborais
tivemos unha saída de altura!!!





Nas Instalacións de Inaudita realizamos unha formación práctica
relacionada cos traballos en alura, o uso de EPIs anticaídas, instalación
de liñas de vida temporais, rescate, etc. A formación foi moi
interesante e deixou moi bo sabor de boca.
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VISITA A VISITA A 
MUNCYTMUNCYT

O alumnado de 2º de FPB visitou o MUNCYT, o Museo de 
Ciencia e Tecnoloxía, visitaron todas as salas, veron a 
oportunidade de xogar coa táboa periódica e desfrutaron 
dunha experiencia cien fica.
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RUTAS EN

 BICISO alumnado do O alumnado do Ciclo Medio de Guía no Medio Ciclo Medio de Guía no Medio 
Natural e de Tempo LibreNatural e de Tempo Libre dentro do  dentro do módulo de módulo de 
“Guía de itinerarios en bicicleta”“Guía de itinerarios en bicicleta” fixo unha saída  fixo unha saída 
en colaboración coa asociaciónen colaboración coa asociación Stop Accidentes  Stop Accidentes 
A CoruñaA Coruña. . 

Con esta actividade intentouse concienciar á cida-Con esta actividade intentouse concienciar á cida-
danía sobre o danía sobre o uso de medios de transporte sos-uso de medios de transporte sos-
tenibletenible e a  e a seguridade respecto ao seu usoseguridade respecto ao seu uso.. GALICIA

Por ser dous aspectos importan-
tes dentro da formación do guía 
de actividades en bicicleta, con-
siderouse que enriquecía a for-
mación dos nosos alumnos ao in-
tentar sensibilizar da importancia 
dende unha perspectiva diferente 
e que amplía unha actividade que 
entra dentro do currículo que se 
traballa dende o módulo. 

A proposta veu a través do Departamento de 
Orientación, quen foi o que nos facilitou o contac-
to e tamén os diferentes obradoiros que esta aso-
ciación desenvolve e ofrece aos centros educativos.

Unha vez valoradas todas as posibilidades que ha-
bía, e tendo en conta o nivel dos alumnos e os as-
pectos curriculares decidiuse realizar dúas activi-
dades cos seguintes obxectivos:

1.-Promover o respeto ao medio ambiente: a 
movilidade sostible.
2.-Desenvolver habilidades para o uso seguro da 
bicicleta na movilidade.

Foto Fondo de Jeremy Bezanger on Unsplash



A primeira informou sobre:

• As posibilidades que ofrece o uso da bici-
cleta.

• Normas de circulación a ter en conta.
• A seguridade na conducción.
• A prevención: uso do casco. 
• Mantemento da bici.
• Circulación polos diferentes tipos de vías.
• Visibilidade.
• Respeto das sinais.
• Etc. 

Déronse datos sobre accidentes en España, 
as causas dos mesmos e a mellor forma de 
evitalos.

Foto Fondo de Lachlan Cruickshank on UnsplashFoto Fondo de Lachlan Cruickshank on Unsplash



Aínda que ambas actividades estaban previstas para unha duración de 50 
minutos, acabaron sendo máis longas ao ser moi motivadoras e ben recibi-
das por parte dos alumnos. Esperamos seguir contando con este tipo de ac-
tividades durante o curso para que os nosos alumnos se vexan beneficiados.

A segunda parte da actividade consistiu na realización dunha actividade sobre 
o manexo da bicicleta, usando as instalacións do centro e as bicicletas das que 
se dispón para este módulo. Realizáronse diferentes circuítos de habilidade no 
manexo da bicicleta, familiarizándose con maniobras de circulación, velocida-
de, frenado, subirse e baixarse.

Foto Fondo de Dmitrii Vaccinium on Unsplash



  

Actividades Actividades 
acondicionamento físicoacondicionamento físico

 O alumnado de 1º CS Acondicionamento Físico asistiu  a unha  clase de 
Dance como actividade complementaria no módulo de Actividades Físicas 
de Acondicionamento físico con soporte musical

O alumnado de 1º CS Ensinanza e Animación Sociodeportiva asistiu a un 
adestramento do primeiro equipo do Club Hockey Patíns Liceo como 
actividade complementaria no módulo Metodoloxía do ensino de 
actividades físico-deportivas.







  

OBRADOIRO “VIABILIDADE OBRADOIRO “VIABILIDADE 
EMPRESARIAL”EMPRESARIAL”

A semana previa ao Obradoiro de entrevista de traballo, do 17 ao 21 de Xaneiro, 
organizouse por parte da Fundación Ronsel outra actividade, esta vez relacionada co módulo 
de EIE, sobre Obradoiro de viabilidade empresarial, neste caso dirixida aos alumnos de 
segundo curso de todolos ciclos formativos. As charlas centráronse en tratar de incentivar o 
emprendemento entre os alumnos, tocando algúns puntos crave dun proxecto empresarial, 
mediante exemplos moi próximos ao alumnado. Alba e Rafa, os mesmos relatores que no 
Obradoiro de entrevista de traballo, tamén conseguiron nesta ocasión motivar ao alumnado, 
debaténdose distintas cuestións relacionadas co emprendemento, especialmente orientadas 
á creación dunha pequena empresa. A valoración por parte dos alumnos, que se fixo 
mediante a enquisa de satisfacción da actividade, tamén resultou amplamente satisfactoria.

¡Esperamos que o curso que vén visítennos de novo para impartir estes interesantes 
Obradoiros! 



SALVAMENTO ACUÁTICO

O ALUMNADO DE 2º DE ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

FIXO UN CURSO DE RECICLAXE DE SALVAMENTO 

ACUÁTICO NA PISCINA DE DOS DEPORTES.



SALVAMENTO

 

 ACUÁTICO

 

 







Foto Fondo de Alex Smith Unsplash

EVO GAMES
OLIMPIADA POR EQUIPOS

Os alumnos de 2º do CS de Animación Sociodeportiva organizaron unha 

Olimpiada por Equipos (Evo Games) cos alumnos de 1º de FP Básica. Tiveron 

un circuito con actividades de Floorball, fútbol, baloncesto e xogos de feira.



Ademais o equipo gañador tivo premio.

Foto Fondo de Alex Smith Unsplash





88MM

O día 8 de Marzo conmemoramos o Día da muller cunha “Feira 
da igualdade” que tivo lugar na entrada do centro en horario de 
10:00 a 13:00.

Os CarteisOs Carteis

MM FEIRA DA FEIRA DA 
IGUALDADEIGUALDADE



As CasetasAs Casetas
Alí houbo diferentes casetas con 
actividades para participar que foron 
organizadas polo alumnado de 1º de 
Prevención de Riscos Laborais.

88MM



88MM

Contouse tamén cunha caseta 
titulada “Ponte no seu lugar”.

Onde poidemos disfrutar dunha experiencia en 3D grazas ao 
alumnado do CS de Mantemento Electrónico que se encargou da 
parte técnica e ao de CS de Animación Sociodeportiva que colaborou 
con eles.

Tamén tivemos, ese día,  
neste mesmo espazo un 
“Punto violeta” posto polo 
Concello de Culleredo.



88MM

Redes Sociais Redes Sociais 



88MM

Punto Comercio XustoPunto Comercio Xusto
Houbo na entrada do centro un punto de Comercio xusto en 
colaboración coa ONG Mujer Wanawake coa que xa colaboramos 
en máis ocasións. 

Neste punto puxeronse á venda 
produtos artesáns feitos por 
mulleres africanas e rematados 
en España por mulleres en risco 
de exclusión social e a recadación 
irá destinada á educación de 
nenas de África.



88MM



30 
de 

xaneiro 
 

ZA

AD

OS ALUMNOS DE 2º  DE FP BÁSICA DENTRO DO

PROXECTO DE IGUALDADE E NO MÓDULO DE

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE CONMEMORARON O DÍA

DA PAZ CON VARIAS DINÁMICAS QUE SE LEVARON A

CABO NA BIBLIOTECA. 

 

Í

D A

P



Día Internacional da 
PAZ

¡
 



Día Internacional da PAZ

¡
 



 

GRAZAS Á COLABORACIÓN DA ONG MUJER WANAWAKE

PUIDEMOS REFLEXIONAR SOBRE AS DESIGUALDADES QUE

EXISTEN NO MUNDO ASÍ COMO ANALIZAR A SITUACIÓN DA

MULLER NOUTROS PAÍSES.

Día Internacional da PAZ

Reflexionando
Reflexionando
Reflexionando

sobre osobre osobre o   
mundomundomundo

   



Aparellos Electrónicos 
dos anos 80 é 90 

Expo Electronic
Durante o mes de xaneiro a nosa biblioteca acolleu unha 
exposición de aparellos electrónicos dos anos 80 e 90, 
Expo Electronic. 

Con ela fíxose un percorrido 
por diversas modalidades e 
puidemos observar distintos 
utensilios, instrumentos, etc.

Foto Fondo de Hobi Industri on Unsplash



Foto Fondo de K8 on Unsplash

Certos aparellos máis 
puramente técnicos e 

electrónicos. Polimetros, Gaussímetros, 
Telurómetros, reloxos 

dixitais, etc.

Foto Fondo de K8 on Unsplash



Relacionados co mundo da 
fotografía, do cine.

Foto Fondo de Mostafa Saeed on Unsplash



Da música, da radio, 
informática, etc.

 
Grazas á exposición os 

nosos alumnos reflexionaron 
como evolucionou a 

tecnoloxía desde 
esas décadas até 

os nosos días. 

Foto Fondo de Tobias Tullius on Unsplash



AZUCRE 

After School Activities

unha lectura compartida 
con Bibiana Candia



Su

Os membros do Club de Lectura poideron 

desfrutar dunha tarde con Bibiana Candia 

a creadora da novela AZUCRE

A autora trouxo ata nós as

voces daqueles rapaces que

embarcaron rumbo a Cuba e

acabaron convertidos en

escravos. 

Musicalidade e beleza para

narrar unha historia tan

dura que ben merece ser

coñecida por todos.



Su

 

Para agasallar á autora

escollemos unha cesta en

forma de nasa para seguir

reivindicando o noso.

   

AZUCREAZUCREAZUCRE

   



Su

E como ocorre en todas as sesións do Club,

a lectura levou a comentar outros libros e

historias que falan da emigración e do exilio

da Galicia rural, e de expedicións en barco

onde os nenos son protagonistas...

 

¡

 



Ó
 

Os membros do Club de Lectura poideron desfrutar dunha das mellores

experiencias na vida cotiá da Biblioteca, unha entrevista con Juan Tallón.

Juan Tallón conquistou aos membros do Club coa súa espontaneidade, a

súa altura intelectual e a súa naturalidade.

Ó
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DÍA DA 

MULLER E A 

 NENA NA 

CIENCIA

 O pasado día 11 de marzo celebrouse o Día

da Muller e a Nena na Ciencia e na

biblioteca preparouse unha serie de

actividades para conmemorar o día.
 

DIA 11 DE MARZO



 Consideramos imprescindible visibilizar 

o rol que xogan as mulleres no ámbito 

ciéntifico e reivindicar os seus logros, polo 

que se fixo a seguinte 

 

EXPOSICIÓN SOBRE MULLER E 

CIENCIA 

 



 

EXPOSICIÓN SOBRE MULLER 

E CIENCIA 

 



  Ademais para conmemorar o Día da nena, a muller e a

Ciencia visitounos a científica Kelly Conde, que participa coa

Asociación Española de Investigación contra o Cáncro

(ASEICA), na iniciativa Conócelas.

Falounos do importante papel que desenvolve a muller no

mundo da investigación científica.  

Asistiron á charla os alumnos e alumnas do CS de Animación

Sociodeportiva.

E falamos da Muller e a Nena na 

Ciencia coa investigadora Kelly Conde

 



 



Charla de Rosa de la Campa 

e

Exposición na biblioteca 

 



O alumnado de CM de 1º de Navegación e Pesca do

Litoral tivo o pracer de escoitar a Rosa de la Campa,

capitana de barco e profesora da Universidade da

Coruña na área de Ciencias e Técnicas de Navegación. 

Rosa faloulles da situación da muller no mundo

marítimo e contoulles a súa experiencia persoal.

 

 



 




