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O ALUMNADO DO CICLO SUPERIOR DE EFICIENCIA
ENÉRXETICA E ENERXÍA SOLAR TÉRMICA, DE
DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE INSTALACIÓNS
TÉRMICAS E DE FLUIDOS E DO CICLO MEDIO DE
PRODUCCIÓN DE CALOR VISITOU O PARQUE
EXPERIMENTAL DE SOTAVENTO. 

VISITA AO PARQUE 
EXPERIMENTAL DE SOTAVENTO  E 

A SÚA VIVENDA BIOCLIMÁTICA



ALÍ PUIDERON APRENDER E REPASAR CONCEPTOS DE EFICIENCIA

ENÉRXETICA E DE ENERXÍAS RENOVABLES NO PARQUE EÓLICO

EXPERIMENTAL E NA SÚA VIVENDA BIOCLIMÁTICA. 

 

VISITA AO PARQUE 
EXPERIMENTAL DE SOTAVENTO  E 
A SÚA VIVENDA BIOCLIMÁTICA



VISITA AO PARQUE 
EXPERIMENTAL DE SOTAVENTO  E 
A SÚA VIVENDA BIOCLIMÁTICA

Aprendendo
xuntos

 



VISITA A LA SEDE
CENTRAL DE CORTIZO

C.S. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN BIM



FORMACIÓN EN PADRÓN
El pasado 29 de noviembre el
alumnado del Curso de
Especialización en BIM y del CS
de Eficiencia energética y
Energía Solar Térmica acudió a
Padrón a las instalaciones y
Sede central de Cortizo, que
tiene una capacidad de
producción de más de 74000
Tn/año.
Pudimos ver las prensas de
extrusión, las plantas de
fundición, mecanizado, lacado y
anodizado entre otras, ya que el
área de logística de Padrón
cuenta con más de 17.000 m².
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PRÁCTICAS DE
TRABAJO EN

ALTURA
C.S. PREVENCIÓN RIESGOS PROFESIONALES

V O L .  1

TRABAJO EN ALTURA

ESPACIOS CONFINADOS

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

1 4  N O V I E M B R E  2 0 2 2

'Los equipos de protección

individual contra caídas de

altura deben utilizarse para

prevenir los riesgos y

grantizar nuestra seguridad''



El alumnado del CS de Prevención de

Riesgos Profesionales tuvo la oportunidad

de acudir a las instalaciones de DEXIS

SELA en Arteixo para conocer in situ las

medidas de control y prevención del riesgo

de caídas y en espacios confinados.

 Los trabajos en altura generan

importantes riesgos, por lo que es

fundamental prevenir, proteger y

minimizar los riesgos.

U N  D Í A  D E  A L T U R A



Foto Fondo de Hans Isaacson en Unsplash

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 9 de 
novembro e consistiu nunha mañá de xogos 
e bailes cos que tanto eles coma nós nos 
divertimos moitísimo. 
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Foto Fondo de Takemaru Hirai en Unsplash

A súa preparación foi laboriosa, A súa preparación foi laboriosa, 
xa que se trata dun colexio con xa que se trata dun colexio con 
máis de 500 alumnas e alumnos, máis de 500 alumnas e alumnos, 
pero o resultado final resultou pero o resultado final resultou 
moi satisfactorio, tanto para nós moi satisfactorio, tanto para nós 
como experiencia cara a nosa como experiencia cara a nosa 
formación profesional, como formación profesional, como 
para o cole de Tarrío, que segundo para o cole de Tarrío, que segundo 
manifestaron nas enquisas que manifestaron nas enquisas que 
lles pasamos ao finalizar as lles pasamos ao finalizar as 
actividades, pasárono moi ben actividades, pasárono moi ben 
cos xogos, cos bailes e co trato cos xogos, cos bailes e co trato 
coas monitoras e monitores.coas monitoras e monitores.  



Foto Fondo de Hans Isaacson en Unsplash

A pesar do gran esforzo A pesar do gran esforzo 
que fixemos é moi que fixemos é moi 
gratificante lograr un gratificante lograr un 
divertido día de festa divertido día de festa 
para as nenas e os nenos, para as nenas e os nenos, 
esto é algo que realmente esto é algo que realmente 
nos enche. De feito, nos enche. De feito, 
quedamos con moitas quedamos con moitas 
ganas de repetir!!!ganas de repetir!!!



      

        Como todos os anos, o  centro  reúnese para celebrar o día
     de Samaín/Halloween. 
       Dende o centro o equipo docente do Ciclo Básico decoramos
     sa  aulas  de  primeiro  para  animar  ao alumnado e fixemos o
     “Truco  ou  trato”  compartindo  con  eles  e  elas  uns doces
     e chocolates.  
      



 
        A  biblioteca vestiuse  coas  súas  mellores  galas para
    animar  a  todo o alumnado do centro  a  participar  nun  
    concurso de relatos, a ler ou a visualizar as súas mellores 
    obras   de   terror  e   suspense,   nunha  selección   que 
    amosaba o noso esqueleto Teodosio.  
 







VISITA A BRICOLABS 

Visita a BricoLabs do alumnado de 2º do Ciclo Superior de

Mantemento Electrónico, na modalidade Dual. 

Coñeceron o seu espazo e a súa filosofía de compartir

coñecementos para construir xuntos gadges e outras

propostas do mais variado, desde Arduino a ebanistería. Pola

nosa parte falámoslles dos nosos Proxectos de Innovación

Tecnolóxica e collemos ideas para o futuro Espazo Maker para

a biblioteca do centro.



¡Pasámolo moi ben
 e aprendemos moito!

 



Foto Fondo de Hans Isaacson en UnsplashFoto Fondo de Josh Calabrese en Unsplash

Estamos traballando nun proxecto en FP Básica Estamos traballando nun proxecto en FP Básica 
para recuperar pezas e  reciclar os residuos de para recuperar pezas e  reciclar os residuos de 
aparatos vellos ou obsoletos.aparatos vellos ou obsoletos.

Na 1ª etapa, recollemos  material nunha caixa no Na 1ª etapa, recollemos  material nunha caixa no 
vestíbulo do centro, xunto as escaleiras.vestíbulo do centro, xunto as escaleiras.

Co material, traballaráse nas clases de electricidade Co material, traballaráse nas clases de electricidade 
e electrónica de FP Básica recoñecendo e e electrónica de FP Básica recoñecendo e 
clasificando compoñentes, e montarase un banco clasificando compoñentes, e montarase un banco 
de recambios recuperados. Por último construiranse de recambios recuperados. Por último construiranse 
pequenos proxectos ou prototipos a partires dese pequenos proxectos ou prototipos a partires dese 
banco de recambios, para acabar facendo unha banco de recambios, para acabar facendo unha 
exposición.exposición.

Polo momento comezamos a fase de recollida Polo momento comezamos a fase de recollida 
con bastante material. Seguirase Informando do con bastante material. Seguirase Informando do 
desenvolvemento do proxecto.desenvolvemento do proxecto.

RRe-e-CCreoreo

ProxectoProxecto



HOMENAXE
XUBILACIÓNS

TEMPO DE
CELEBRACIÓNS

COMPAÑEIROS DE
TRAVESÍA

TRES DIRECTORES
PARA A LABORAL

Tras varios anos sen poder xuntarnos chegou a
hora de agasallar aos compañeiros que se
xubilaron neste tempo.

Aquí temos (comezando pola esquerda) a
Miguel, David, Rosa, Carmen, Salvador e
Alfredo. Están igualiños que o día que se
incorporaron á Laboral.

Miguel Pena, Marisol Truque e Ricardo
Baamonde, os nosos tres últimos directores,
reunidos na celebración.



CIFP Universidade Laboral está a colaborar no Proxecto Europeo Green
Wave co que se está a traballar na introdución dos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible (ODS) nos ciclos formativos relacionados co
sector produtivo da construción e as súas instalacións.
Este proxecto ten una duración de 3 anos e atopámonos no segundo ano,
no que se desenvolverán os paquetes de traballo máis técnicos, entre os
que se atopan a elaboración de materiais didácticos.

ERASMUS+ KA220- 
GREEN WAVE IN VET

 

PROXECTOS EUROPEOS ERASMUS+



ERASMUS+ KA220- GREEN
WAVE IN VET

 Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible están agrupados en tres
niveis, biosfera, sociedade e economía que se atopan fortemente
relacionados entre si, a continuación amósanse os obxectivos que se
perseguen con cada ODS.

Desde a Formación Profesional Técnica, trabállase para acadar algúns
destes obxectivos de forma directa, tales coma o ODS 6, ODS 7, ODS 11,
ODS 12 ou ODS 13, e entre todos traballamos para acadar en maior ou
menor medida os restantes ODS.

PROXECTOS EUROPEOS ERASMUS+



Con este proxecto estanse a
analizar o emprego de materiais e
tecnoloxías tradicionais e
innovadoras para a construción e
explotación de edificios sostibles.
Unha das visitas realizadas
durante as xornadas de formación
de profesorado, no marco do
Proxecto, foi á obra dun proxecto
de urbanización sostible, no que se
están a construír en madeira
diversos edificios.

ERASMUS+ KA220- GREEN
WAVE IN VET

 

PROXECTOS EUROPEOS ERASMUS+



ERASMUS+ KA220- GREEN
WAVE IN VET

 



Durante este mes de decembro
desenvolveuse unha das diversas
reunións internacionais no noso
Centro á que acudiron profesores
de Dinamarca, Italia e Países
Baixos. Neste proxecto estamos a
participar dous centros de cada
país.

ERASMUS+ KA220- GREEN
WAVE IN VET

 



A Oficina Nacional de Erasmus+ en Xordania celebrou un
seminario para o desenvolvemento de redes entre institucións,
organizacións e empresas de Xordania e dos estados membros
de Erasmus+ da UE e Terceiros Países Asociados ao programa. 
O seminario tivo coma obxectivo mellorar a cooperación entre
Xordania e os membros da UE Estados e Terceiros Países
Asociados ao Programa Erasmus+ baixo diferentes accións de
Erasmus+, mediante a organización dun evento de networking
que permitiu ao persoal de Xordania e estes países para
interatuar, intercambiar información e compartir as mellores
prácticas así como retos.
Este curso está previsto solicitar mobilidades de profesorado
para visitar universidades de Xordania e Profesorado de
Xordania que visitará as nosas instalacións para recibir
formación, realizar job shadowing e outras actividades.

ERASMUS+ NETWORKING
JORDAN

 



ERASMUS+ NETWORKING
JORDAN

 



ERASMUS+ NETWORKING
JORDAN

 



Ademáis , temos case de volta para pasar o Nadal aquí a
Jesús Martínez do Ciclo Superior en Enerxías
Renovables que estivo en Woclaw, Polonia
desenvolvendo a FCT durante os derradeiros 3 meses.

ERASMUS+ FCT
 

PROXECTOS EUROPEOS ERASMUS+



Experiencias profesionais
PROGRAMA PIALE: INTEGRACIÓN NAS ESCOLAS
CANADENSES
Emilio Vázquez Rodríguez.
Profesor de FOL.

O pasado mes de outubro tiven a oportunidade de
viaxar a Ottawa, a través do programa PIALE organizado
pola Consellería de Educación, co obxecto de integrarme
nun centro educativo e observar -e ás veces compartir-
co profesorado da mesma, o seu traballo diario. Esta
reportaxe pretende ser un pequeno resumo tanto da
miña experiencia como do contexto educativo onde se
desenvolve.

POR QUÉ EN CANADÁ? A EDUCACIÓN EN
ONTARIO.
Ademais de ser un país con moitísima inmigración,
Canadá ten dúas linguas oficiais que conviven en
todo o territorio (inda que maioritariamente só se
fale unha, inglés ou francés dependendo da
provincia), razóns pola que o sistema educativo
canadense da moita importancia ao aprendizaxe de
linguas estranxeiras, sendo moi avanzados no uso
da metodoloxía CLIL (AICLE en galego "Aprendizaxe
Integrado de Contidos e Linguas estranxeiras").
Coido que esta é a razón principal pola que este
programa se desenvolve neste país.
En Canadá coexisten as escolas públicas (Public
Schools e Catholic schools) coas privadas, se ben a
porcentaxe de alumnos que asisten a estas últimas
e mais ben baixo (British Columbia ten a porcentaxe
mais alta, un 13,1%, e no caso de Ontario un 6,8%)



De feito, mais que falar do sistema educativo canadense, vou falar
do sistema educativo de Ontario, a provincia onde se atopa
Ottawa, pois Canadá ten as competencias de educación
descentralizadas nas súas provincias e territorios, tendo similitudes
pero tamén diferencias significativas entre elas. Destinan arredor
dun 7% dos seu PIB á educación, e teñen fama de xestionar ben
eses recursos. De feito soen estar nos primeiros lugares do
informe PISA.
A educación é obrigatoria en Ontario ata os 18 anos (noutras
provincias ata os 16), e hai que cursar 12 graos (cursos)
dende primaria ata finalizar a secundaria, que son os últimos
catro graos e veñen sendo o equivalente a 3º e 4º da ESO
mais o bacharelato en España.
Estes son os requisitos para graduarse en secundaria en
Ontario:
    • Obter 30 créditos ao longo dos catro anos, dos cales:
        ◦  18 obrigatorios (4 de inglés, 3 de matemáticas, 2 en
ciencia)
        ◦ 12 optativos.
    • Facer 40 horas de traballos comunitarios. 
    • Superar un exame de competencia lingüística (Ontario
Secondary School Literacy Test, OSSLT)
Cada crédito representa 110 horas de traballo na aula, e a
demostración de que se cumpriron obxectivos.

"Un dos requisitos para graduarse en secundaria é facer
40 horas de traballos comunitarios"

Os créditos optativos os elixen os alumnos en función dos seus
intereses. Ofrécese unha ampla diversidade de asignaturas, unhas
enfocadas a un ámbito mais académico e outras dirixidas ao
ámbito profesional. Tamén se teñen en conta as características
culturais, históricas e sociais de cada provincia á hora de ofrecer
optativas.

Chámanme a atención dous destes requisitos: por unha
banda as 40 horas de traballos comunitarios que teñen
que desenvolver de xeito obrigatorio. É habitual que unha
vez feitas, os estudantes o incúan no seu CV. E por outra
banda, o exame de competencia lingüística, que tamén é
obrigatorio. Non se realiza ao finalizar a secundaria, senón
unha vez rematado o grao 9, cando xa están cursando o
grao 10. Para obter a graduación é necesario ter aprobado
este exame, o que da idea da importancia das linguas no
sistema educativo de Ontario. 
No que respecta á organización dos centros, o ano
académico pode dividirse en trimestres ou semestres,
sendo esto último o mais habitual: Cada grupo ten catro
asignaturas semestrais (oito ao longo do curso) e a
xornada diaria divídese en catro bloques de 75 minutos,
cun descanso importante no medio para o "lunch". No que
respecta ó profesorado, cada día imparte tres clases, e o
cuarto bloque (que pode ser a calqueira hora, dependendo
do horario de cadaquén) é para a preparación das
mesmas.



A FORMACIÓN PROFESIONAL
É habitual que nas escolas de secundaria se oferten asignaturas
optativas como electrónica, cociña, carpintería e outras relacionadas coa
formación profesional. Isto é porque, como dicía antes, hai diversos
itinerarios a seguir, sendo un deles a formación profesional. Estas
asignaturas están dirixidas aos alumnos que buscan xa unha inserción
laboral ou continuar estudos nun "College". 
Hai dous tipos de escolas de formación profesional, os "Colleges" e as
"Trade School" ou "Vocational School". Nas primeiras impártense
estudos de diferente duración (entre un e catro anos), que serían os
equivalentes aos nosos ciclos superiores ou noutro momento ás
diplomaturas técnicas. Para poder acceder a eles, os alumnos teñen que
ter o título de secundaria. É unha vía alternativa aos estudos
universitarios, e como éstes, son de pago, non existindo unha oferta
pública gratuita.
Nas "Vocational" ou "Trade School" impártense diversos programas de
formación profesional, tamén de distinta duración (normalmente dous
ou catro anos).Ven sendo o equivalente á nosa FP de grao medio e/ou á
FP básica. O alumnado pode obter diferentes tipos de acreditación
dependendo do tipo de programa.  En principio parece unha vía dirixida
ós alumnos que non lles gusta  ou que teñen dificultades para o estudo,
se ben tamén pode ser unha vía paralela para a obtención do título de
secundaria. Asimesmo, parecen programas dirixidos ao mercado laboral,
se ben pode ser tamén a vía previa de entrada aos "Colleges".

"O equivalente á nosa FP de grao superior impártese nos "Colleges",
pero non existe unha oferta pública gratuita..."

Do mesmo xeito que está a pasar aquí, en Ontario teñen certa
preocupación pola escasez de man de obra cualificada para algúns
oficios. É por elo que se lle está dando certa importancia a un tipo de
formación profesional que alí chaman "Coop" (Cooperative Education) e
que aquí a traduciríamos como unha especie de FP dual. Nunha
conversa cun orientador éste chegou a dicir que "Coop is saving us...
(Coop nos está salvando...)", dándolle unha extraordinaria importancia a
esta vía de acceso ao mercado laboral.



Pero, en que consiste a Coop? Resumindo,
son créditos que ofertan os centros
educativos para completar a secundaria
facendo prácticas en empresas. Dirixido a
estudantes a partir de 14 anos (inda que
dependendo da industria/posto de traballo
pode requirirse unha edade superior), cada
centro educativo dispón normalmente dun
número de empresas colaboradoras neste
ámbito, podendo o estudante elixir unha
delas na que desenvolver as prácticas da
profesión que quere aprender. Pero esto
seguramente é moito resumir, pois  como
todo nesta provincia (e supoño que tamén no
resto de provincias canadenses), hai
diversidade de programas e formas de
realizar esta coop (como traballador, facendo
prácticas con ou sen remuneración, a tempo
completo ou parcial...).

OS CENTROS EDUCATIVOS
Nesta experiencia canadense, tiven a sorte de
estar compartindo clases en catro centros
diferentes: a Adult High School, a Glebe
Collegiate Institute High School, o Sir Guy
Carleton High School e a Ridgemont High
School.
En todos eles había sempre algún contacto
que nos recibía (falo en plural porque éramos
dous ou tres profesores os que fumos a estes
centros) e nos facilitaba información para
coñecer mellor o funcionamento dos
mesmos. Ás veces era o vicedirector, ou algún
orientador ou xefes de departamento. Éstes
eran en xeral quenes nos poñían en contacto
cos profes cos que compartíamos ás clases.

A Adult High School é, como o seu nome indica, un centro para adultos que
queren finalizar os seus estudos. Nas súas aulas xúntanse estudantes de
diferentes nacionalidades e aquí on ensino CLIL adquire gran protagonismo.
Asistín a algunhas clases realmente interesantes, entre elas unha de "Canadian
Families", onde se xenerou un pequeno debate sobre o que significaba para eles
(os estudantes) ser canadenses, cunha visión realmente crítica do tema. Tamén
me chamou a atención que tanto en "Canadian Families" como outro día nunha
clase de inglés, se falou dos abusos que se cometeron sobre a poboación
indíxena entre a segunda metade do século XIX e ata ben entrado o século XX,
coa excusa de socializalos ou cristianizalos. É un tema de bastante actualidade en
Canadá, e semella que é unha ferida todavía sen pechar. Aproveito para
recomendarvos un libro que temos na nosa biblioteca por se queredes
informarvos sobre ese asunto: "Tributo a la Tierra" de Joe Sacco. É unha
reportaxe en formato comic que relata eses sucesos.

"Nalgunhas clases se falou dos obusos cometidos sobre a poboación
indíxena... semella un tema de bastante actualidade..."

A Glebe Collegiate Institute High School é un centro situado nun barrio de clase
alta de Ottawa, polo que o seu alumnado pertence ó mesmo estrato social, xa
que os centros educativos son asignados ós estudantes en función da cercanía ó
seu domicilio. Cabe destacar a beleza deste instituto, un edificio realmente
imponente e que non pasa desapercibido, de feito "actúa" nalgún filme...



No Glebe tiven a oportunidade de observar algunhas
clases sobre "business" e "accounting", o que entra
dentro das miñas disciplinas académicas, e tamén asistín
a unhas xornadas de orientación onde promocionaban a
"Coop". En xeral se lle da moita importancia á
orientación... tal vez debido ao feito de que haxa unha
ampla variedade de programas e itinerarios que o
alumnado pode elixir.
O Sir Guy Carleton High School é, por outra banda, unha
"Vocational School" (un centro de FP), onde tiven a
oportunidade de asistir a diversas clases prácticas:
automoción, informática, xardinería, construcción... aquí
volve a cobrar protagonismo o ensino bilingüe, tendo
alumnado de diferentes nacionalidades. Ademais das
asignaturas técnicas, nesta FP tamén teñen "academics"
(como din eles): Inglés, ciencias, matemáticas, historia...
E finalmente rematei a miña estadía no Ridgemont High
School. É un centro situado nun barrio cun vecindario de
orixe árabe. Este centro supera todas as expectativas
que calqueira puidera ter sobre multiculturalidade en
Canadá. Nalgunhas clases atopábanse mais de 15
nacionalidades diferentes (algún estudante bromeaba
sobre que a súa clase parecía a ONU...). Un día coincidíu
a hora do rezo (para os musulmáns), e varios alumnos e
alumnas saíron uns minutos a rezar. 
Neste centro tiñan algúns programas especiais (paralelos
aos "oficiais") que non certificaban pero que servían para
integrar ós estudantes que non tiñan ningún
coñecemento de inglés ou francés, ou mesmo era a
primeira vez que eran escolarizados. Normalmente estes
grupos dispoñían ademais de profesorado de apoio,
pola atención individualizada que necesitaban os
estudantes.

"Nalgunhas clases atopábanse mais de 15
nacionalidades diferentes"

Xa comentei que se lle da moita importancia á orientación. Os
departamentos contan con diversos profesionais: ademais dos
orientadores soen ter algún traballador social, psicólogo, e "education
assistant". No Ridgemont nos comentaron que se reúnen todas as
semanas, e os temas ás veces son bastante complicados: promover
actividades para mellora de comportamento, problemas de adicción, de
ira... ademais imparten charlas sobre os diversos programas e itinerarios
dirixidos ós estudantes, e atenden individualmente ós mesmos.

AS CLASES
En xeral nas clases hai un ambiente bastante tranquilo, os profesores
combinan explicacións mais ou menos breves coa realización de
traballos... fomentan a participación, a busca de información, a
autonomía no desenvolvemento do traballo, deixando que os estudantes
vaian ó seu ritmo.
A avaliación é continua a través do traballo que se vai desenvolvendo.
Utilizan habitualmente rúbricas, pero tamén fan exámenes. 
Non chaman a atención cando os alumnos están usando o móbil (o que é
bastante habitual). Éstes o utilizan ás veces como ferramenta de
aprendizaxe e outras para chatear. En calqueira caso, o uso do móbil non
está penalizado, de feito algún profe comentaba que hai alumnos que só
dispoñen de wifi gratuita na escola, como un motivo para dar certa
liberdade ó seu uso...

A Galician teacher tries to understand
 the Ontario Education System...



No que respecta á xestión dos ordenadores na aula, en xeral
non teñen clases de informática, pero sí teñen en cada clase
unha caixa con varios ordenadores portátiles que os alumnos
poden usar. Así, algúns alumnos levan o seu propio ordenador,
outros utilizan o móbil, e outros collen prestado un da aula.
Ás veces nos piden ós profes visitantes que demos algunha
charla. Nunha clase sobre "Sistema político Canadense" á que
fumos unha compañeira de FOL mais eu, nos pediron que
faláramos do sistema español. Foi algo improvisado, pero o
feito de que fóramos dous profesores facilitou que saíra algo
medianamente correcto.

O HIMNO, HALLOWEEN E ALGUNHA COUSIÑA MAIS...
Unha das cousas que mais nos chama a atención cando
chegamos ós centros é o himno. Soa sempre, en tódolos
centros, a primeira ou a segunda hora, e tanto alumnado como
profesorado e outros traballadores do centro se poñen en pé
para mostrar respecto ó mesmo. Nalgún centro poñían cada
día unha versión diferente, desde operística ata pop, o que lle
daba certa gracia.
En varios dos institutos nos que estivemos proporcionaban
desaiunos aos alumnos que o quixeran. É unha forma de
axudar aos que económicamente están en peor situación.
Son moi rigorosos cos simulacros, no Sir Guy Carleton High
School, por exemplo nos comentaron que facían tres
simulacros de incendio cada semestre, e un de "lock down"
(simulación de encerro fronte a un posible ataque á escola...) e
no Glebe nos coincidíu un simulacro fronte a un clima severo,
como pode ser un tornado, e tivemos que buscar un sitio onde
refuxiarnos dentro da aula.
Gústalles moito celebrar Halloween. A maioría da xente, tanto
alumnado como profesorado, soen ir disfrazados ó centro, se
ben hai certas restriccións de cara a non ofender ós demais. A
nos coincidiunos Halloween estando no Ridgemont, xusto o día
que empezamos nese centro, que foi cando coñecimos a "un
plátano" que resultou ser a directora do mesmo..

NON TODO VAI A SER TRABALLO
E por suposto hai que aproveitar a experiencia de estar noutro
país. No propio programa PIALE se ofrecen algunhas actividades,
como acudir a unha obra de teatro ou a visita a o museo da
Historia, pero ademais hai outras moitas cousas que se poden
facer en Ottawa, como pode ser asistir a un partido de hockey
(deporte nacional), visitar outros museos (da guerra, da Natureza,
a Galería Nacional...), merendar unha "beaver tail", disfrutar dun
concerto nalgún pub ou mesmo xogar unha partida de bolos,
(xogo que inventaron os canadenses, inda que  alí é algo
diferente...), e por suposto gozar da natureza e das
espectaculares imaxes que ofrece o outono canadense.
Ademais, hai varios destinos cercanos para poder visitar a fin de
semana, como Montreal, Quebec, Toronto, ou mesmo as
"Niágara falls".

"O día que empezamos no Ridgemont HS coñecimos a un
plátano que resultou ser a directora do instituto."



En definitiva, creo que unha experiencia deste
tipo é sempre moi enriquecedora. O feito de
estar catro semanas en diferentes centros
educativos observando o traballo dos colegas
canadenses obrígache a reflexionar sobre o que
ti fas nas clases, e pensar en como mellorar as
mesmas. Ademais, estás obrigado a interactuar
utilizando o inglés en todo momento, o que
supón un gran esforzo, pero que se ve
recompensado porque enseguida sintes unha
maior seguridade co idioma, á hora de falar, de
comprender... en definitiva, anímovos a todos a
participar neste programa nos vindeiros anos!!
,

O PROGRAMA PIALE
Comento algo sobre o PIALE, por se tedes interese...
É un programa formativo que organiza a Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades, co obxectivo de acadar unha mellor
competencia nunha lingua estranxeira, inglés no meu caso, e tamén para
aprender metodoloxías de ensino bilingüe.
Inda que pode haber variacións dun ano para outro, falo do PIALE deste ano para
dar unha idea das actividades que ofrece. Vai dirixido a profes de infantil, primaria,
secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial,
que impartan clase nunha sección bilingüe ou en centros plurilingües, e tamén a
profesorado especialista en inglés e francés, e profesorado das EOIs. Pode
participar tamén profesorado que inda que non estea impartindo sección bilingüe
este ano, sí teña previsto empezar con ela no seguinte curso.
Hai dúas modalidades, a primeira é a que se denomina de integración, e ten tres
fases: a primeira é de formación da lingua estranxeira (inglés, francés ou
portugués), en Galicia, outra de inmersión a través da integración nun centro
educativo en Canadá, Francia ou Portugal, durante catro semanas no primeiro
trimestre do curso, e unha terceira fase que consiste na elaboración dalgún
material así como a difusión da túa experiencia. 
A segunda modalidade do PIALE consiste nun curso de 50 horas nun país
estranxeiro (Canadá, Reino Unido/Irlanda, Francia, Portugal ou Alemania) durante
o mes de xullo, mais unha fase de elaboración de materiales.
Deixo o enlace da convocatoria deste ano por se tedes curiosidade...
Enlace convocatoria PIALE 2022: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-110122-0001_es.pdf







Razóns polas que

deixar o tabaco

Efectos

negativos do

tabaco na saúde

Móvete

H Á B I T O S  S A U D A B L E S

Pel máisPel máis
xovenxoven  

Dentes máis
Dentes máis

brancos ebrancos e
sanssans  

Respirarás mellor
Respirarás mellor

Aumenta aAumenta a
enerxíaenerxía

Vivirás máis e
Vivirás máis e

mellormellor
Libertade,
Libertade,

menosmenos
ansiedadeansiedade

Mellora dos
Mellora dos

sentidossentidos

Mellor vida
Mellor vida

sexualsexual

Fertilidade
Fertilidade

óptimaóptima

Causa principal
Causa principal

de cancrode cancro  

Factor de risco
Factor de risco

cardiovascular
cardiovascular  

Efectos nocivos
Efectos nocivos

na mucosa oral
na mucosa oral

Problemas na
Problemas na

concepción do
concepción do

embarazo e
embarazo e

perinataisperinatais

Problemas de
Problemas de

pelpel  

Pode ocasionar
Pode ocasionar

perda de visión
perda de visión

O tabaco de liar é máis
natural e menos perxudicial

Si é tan malo, por que
non se prohibe?

Máis dano produce a
contaminación

O tabaco só é un hábito,
non é unha droga Fumar reláxame

Eu non teño forza de
vontade para deixalo

Eu fumo pouco, non
dependo do tabaco, podo

deixalo cando queira
Xa o intentei outras

veces

Fumar axúdame a
controlar o peso

FALSOS MITOS

Máis información na seguinte dirección:

https://estilosdevidasaludable.sanidad.g

ob.es/tabaco/falsosMitos/home.htm



CONSUMO DE TABACO  EN ESPAÑA

O consumo de tabaco en España foi diminuíndo cos anos, pero aínda existe unha
porcentaxe importante da poboación española que fuma (25%), principalmente os homes   
 ( 27%) e en menor medida as mulleres (18%).
Na franxa de idade de entre 25 e 34 anos é onde se observa unha maior porcentaxe de
fumadores.
O consumo de tabaco ten unha relación inversamente proporcional aos ingresos no fogar.
A menos ingresos no fogar, maior porcentaxe de fumadores.
A exposición ao fume alleo (fumadores de segunda man) diminuíu significativamente nos
últimos anos e o 84% da poboación di non estar exposta nunca ou case nunca a fume.
O tabaco relaciónase cuns 15 tipos distintos de cancro, principalmente co de pulmón,
larinxe, vejiga, esófago, boca, etc.

Tipos de cancro relacionados co tabacoTipos de cancro relacionados co tabaco

Cavidade nasal e
paranasal 11%

Cavidade bucal 33%

Esófago 33%

Fígado 25%

Páncreas 13%

Colon 14%

Ovarios 14%

Útero 14%

Leucemia 13%

Vexiga 50%

Estómago 21%

Ril 8%

Hepatoblastoma

Pulmón 82%

Larinxe 84%

Nasofarinxe 17%
Orofarinxe 49%





M A G O S T O  N A  L A B O R A L

Os ciclos da familia profesional 

de Actividades Físicas e 

Deportivas celebraron o 

magosto. 

Esta actividade 

estivo organizada polo 

alumnado de 1º do CS 

de Animación. 

X O G O S  P O P U L A R E S  
 

E  C A S T A Ñ E I R O  

A xornada, que contou con

castañeiro e Xogos

Populares, foi un éxito de

participación e convivencia

entre alumnado dos

diferentes ciclos. 



  

XOGO DAXOGO DA
  

CHAVECHAVE

  

LIMBOLIMBO



XOGO DASXOGO DAS

CADEIRASCADEIRAS

POLIS EPOLIS E

CACOSCACOS

TIRA-SOGATIRA-SOGA  

  



  

PANOPANO

  

BRILÉBRILÉ

  

TRES ENTRES EN  
  

RAIARAIA



  

CARREIRAS DECARREIRAS DE  
  

SACOSSACOS

  

COMBACOMBA



E PARA REMATAR…E PARA REMATAR…
O NOSO CASTAÑEIRO!O NOSO CASTAÑEIRO!

¡QUE TIVO MOITO ÉXITO!¡QUE TIVO MOITO ÉXITO!  



Entrevista a
Lucas Yáñez

Yo empecé a patinar a los tres años, era bastante
pequeño. Mi hermana me saca dos años, ella empezó
con cinco, me apuntó mi madre y, al final, pues, mira,
me gustó.

El estudiante de Grado Medio de Guía en el Medio Natural y
de Tiempo Libre, Lucas Yáñez, revalida el título de campeón
del mundo junior de patinaje artístico. Los alumnos del Ciclo
Básico de Electricidad y Electrónica lo entrevistamos para
conocerlo mejor y saber cuáles son los diferentes retos a los
que se enfrentó en su carrera deportiva.

Bueno, yo hacía varios deportes: patinaje, fútbol y algo
de judo, pero al final fui dejando los deportes y me
quedé en patinaje.

Fue en 2021, fui al primer mundial y, luego, al
campeonato de España más joven, con catorce-quince
años ya estaba por allí.

¿A qué edad te pusiste unos patines por
primera vez?

¿Cuál es el motivo por el que seguiste
practicando patinaje artístico?

¿Cuál fue tu primer campeonato
profesional?

 ¿Cuánto tiempo le dedicas al día?

Al día, depende. Dos, tres horas o de dos a seis,
depende de cómo esté la temporada. Si estoy ya para
practicar el mundial estoy bastante tiempo más.

Cuando tienes tiempo libre, ¿qué te gusta
hacer?

Voy al gimnasio o quedo con amigos.

¿Qué consejos le darías a la gente que
quiere empezar a practicar patinaje
artístico?

Primero, empezar a patinar, lo que es deslizarse con las
ruedas. Aprender a caer también, porque se cae mucho.
Y, nada, sin miedo y poco a poco. 



No, no podría. El fútbol tiene más repercusión. El
patinaje es un deporte más minoritario y no hay tanto
dinero como en otros deportes.

Pues o Mesi o Rafa Nadal.

Bueno, al final, cuando pasas de infantil a cadete, ya
pasas de hacer dobles a hacer triples (tres vueltas en el
aire) y ese paso sí que me costó un poco más.

¿Se puede vivir del patinaje artístico como del
fútbol?

Si pudieses conocer a cualquier deportista,
¿quién sería?

¿Cuál es el movimiento que más te costó
aprender?

¿Pensaste que llegarías tan lejos?

Bueno, yo empecé y un campeonato de España o una
copa de Europa sí que la vi cerca, pero, bueno, de ahí a
un mundial... Empiezas con tres años y a un mundial
puedes ir con dieciocho, pues si que lo veía un poco
lejos. Y ya ganarlo es otra historia. 

¿Cuál es tu próximo objetivo?
Ganar en categoría absoluta y, si se hace olímpico,
participar en unas Olimpiadas.



SMART CITY WORLD
CONGRESS

 
I D E A S  D E  E X P E R T O S  S O B R E  D Ó N D E  C O N S E G U I R  T U  P R O P I A  C A S A

O pasado 15 e 16 de Novembro, os grupos de Ciclo

superior de mantemento electrónico, tanto na

modalidade de Dual coma de réxime ordinario, fomos a

Barcelona a visitar a Smart City World Congress.



Este evento contou con máis de 600 expositores de todo

o mundo, nun recinto ferial inabarcable, onde empresas

de todo o mundo expoñian as súas solucións para o

desenvolvemento das Smart Cities. Ademáis o congreso

tamén abordou a temática da mobilidade urbana, con

distintos aspectos relacionados coas novas

infraestructuras cidadáns.

S M A R T  C I T Y  W O R L D  C O N G R E S S



Puidemos ver pavillóns de diversas partes do mundo: India,

Korea, Alemania, Francia, Catalunya, etc, e pavillóns

adicados non a paises senón a grandes compañías, como

Microsft, Amazon, Cisco...seica facendo patente dun modo

gráfico que algunha destas corporacións xa manexa máis

orzamento que algúns paises.

S M A R T  C I T Y  W O R L D  C O N G R E S S



O que máis nos chamou a atención foi o bus autónomo,

unha solución de mobilidade onde un microbus percorre

unha ruta e toma decisións sobre se ten que frear, acelerar,

esquivar peons... Pero o mais abraiante e que está

deseñado e fabricado en Galicia, nunha empresa de O

Porriño.

S M A R T  C I T Y  W O R L D  C O N G R E S S



Vimos tamén deseños de cómo poderán ser as cidades do

futuro, con moitísimos elementos interconectados entre sí

e coas persoas, nuns contínuos fluxos de información, o que

nunca deixará de ser polémico, xa que a automatización

sempre pode destruir certos postos de traballo, ainda que

prácticamente nunca lembramos decir que xenerará outros,

coma o que estamos a traballar no Ciclo Superior de

mantemento electrónico.

S M A R T  C I T Y  W O R L D  C O N G R E S S



En calquera caso, unha visita francamente interesante, onde vimos

non só a tecnoloxía que xa está implantada en certas cidades

punteiras nestas tecnoloxías, senón o que está por vir, aparte de un

sen fín de oportunidades de negocio para as novas iniciativas.

S M A R T  C I T Y  W O R L D  C O N G R E S S

E claro, como non todo o alumnado puido ir, por diversos motivos,

non porque non estiveran convidados, tivemos que contárllelo, e xa

de paso a toda a comunidade educativa, a través dun podcast que

podedes escoitar na “Radio da Biblio”.



RADIO NA
BIBLIO 



O proxecto de Radio na Biblioteca  está xa en marcha cos seus
primeiros podcast.

PLAYLIST PODCAST

https://www.youtube.com/watch?v=4VUd5Y5-vZg&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=ysq8mQ31cH8


FORMACIÓN
DE USUARIOS

C O M E Z A M O S  A S  A C T I V I D A D E S
D A  B I B L I O T E C A  

P o r  M a r í a  N i ó n
F o t o g r a f í a s  p r o f e s o r a d o  d a  b i b l i o t e c a

O alumnado dos primeiros

cursos  acudiu á biblioteca para

a actividade de formación de

usuarios. 

Na sesión, ademais de escoitar

unha explicación sobre o

funcionamento da biblioteca,

realizaron unha actividade de

busca de exemplares. 



PESCUDA DE LIBROS!

Como cada ano, é necesario que o

novo alumnado se familiarice coa nosa

biblioteca. Para parte do estudantado

esta formación foi unha primeira toma

de contacto, polo que foron

informados das actividades que se

organizan desde a biblioteca. Ademais,

puideron ver a exposición que había

neses días, primeiro a de Samaín e, na

última semana de actividades, a do

25N. .

A seguir, mediante unha dinámica de

busca de exemplares, coñeceron a

organización da biblioteca. En parellas,

completaron os datos dos diferentes

volumes a modo de xogo e, agora, xa

están preparados para utilizar a

biblioteca sempre que o precisen ou

lles apeteza.
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CLUB DE
LECTURA
M o i t o  p o r  l e r

Un grupiño moi xeitoso do
alumnado incorporouse este
ano ao club, así contamos
cunha representación de
case todas as familias
profesionais do centro-

Arrincamos! Motores en marcha
do CUL! Xa temos novos
lectores, nova lectura, novas
propostas compartidas de
novelas, series, manga..

Como sempre o café e os doces
desatan a lingua e confesamos
as nosas preferencias lectoras,
o superpoder soñado, o a viaxe
pendente de que nos toque
definitivamente a lotería.



CLUB DE
LECTURA
M o i t o  p o r  l e r

Na conversa aproveitamos
para falar de todas as
violencias, dos estereotipos
de ser "macho", das
sociedades patriarcales,
onde prima ser "El Rey".
Resultou un tema moi acaído
para recordar o 25N.

Na segunda reunión do Club de
Lectura comentamos "Fiesta en
la madriguera", de Juan Pablo
Villalobos, unha fábula na que
baixo unha pátina de humor
atopamos a violencia máis
extrema.



CLUB DE
LECTURA
M o i t o  p o r  l e r

O alumnado levou un pequeno agasallo conmemorativo da
data do 25N e, por suposto, unha nova proposta lectora.
Neste caso obtamos por unha lectura imprescindible para
presentar o xénero de banda deseñada, Maus, de Art
Spiegelman. Reflexionar sobre o holocausto, a sinrazón da
guerra segue a ser tristemente necesario. Sorte contar con
alumnado comprometido coa palabra e profesorado que
acompañe no proceso. Viva o Club de Lectura!





Bo Nadal e
 Feliz 2023


