
 
 

 

 

Proposta de actividades complementarias á formación para o curso 2022-23 

Curso: 2022-2023 Departamento  ELECTRICIDADE E LECTRÓNICA 
 

Data estimada Nome da ACF Coordinador/a Obxectivo/s da ACF 
Grupo/s 

destinatario 
Lugar 

(1*)(I/E) 
Transporte 

(Si/Non) 

 
Observacións 

 

Por 
determinar 

Galicia SKILLS 2023 Xaqueline 
González 
Fernández 

 Mellorar as habilidades 
na execución de instala-
cións eléctricas do alum-
nado 

2º CM E 
Por determinar 

Si A Consellería de Cultura, Educación e Universidade non ten concretado 
polo momento, a data na que desenvolverán as competicións. 

Outubro  
Novembro 
2022 

Charla impartida por 
Naturgy: Sistema eléctrico 

María Cristina 
Sanz Díaz 

 Comprender o funciona-
mento do sistema eléc-
trico e os distintos axen-
tes que interveñen 

1º e 2º CM I 
Centro educativo 

Non  

Outubro  
Novembro 
2022 

Charla impartida por 
Naturgy; Tarifas eléctricas 

María Cristina 
Sanz Díaz 

 Coñecer como se esta-
blece o prezo da enerxía 
eléctrica e as tarifas 
eléctricas actuais. 

1º e 2º CM I 
Centro educativo 

Non  

Novembro 
2022 

MATELEC María Cristina 
Sanz Díaz 

 Coñecer as novidades 
tecnolóxicas no sector 
eléctrico. 

1º e 2º CM E 
Madrid 

Si  

Decembro 
2022 

Visita a Sotavento María Cristina 
Sanz Díaz 

 Adquirir conciencia da 
importancia das ener-
xías renovables. 

1º e 2º CM E 
PEE Sotavento 

Si  

1º  trimestre 
2023 

Visita ó “Museo de la 
energía” 

María Cristina 
Sanz Díaz 

 Comprender os proce-
sos de xeración de ener-
xía eléctrica e a súa evo-
lución. 

1º e 2º CM E 
Ponferrada 

Si  

1 ºtrimestre 
2023 

Visita a Norvento Vilalba María Cristina 
Sanz Díaz 

 Comprender o proceso 
de produción de enerxía 
eléctrica mediante o uso 
enerxía solar. 

2º CM E 
Polígono industrial de 
Vilalba 

Si  



 
 

 

 

1º trimestre 
2023 

Charla Televés Xaqueline 
González 
Fernández 

 Coñecer a normativa 
aplicable ás ICTs e os 
cálculos necesarios para 
levar a cabo ditas insta-
lacións. 

2º CM I 
Centro educativo 

Non  

1º trimestre 
2023 

Charla KNX José Luis 
Pernas Ramos 

 Manexar o programa 
ETS6 de KNX. 

2º CM I 
Centro educativo 

Non  

2º trimestre 
2023 

Curso de autómatas 
SIEMENS 

José Luis 
Pernas Ramos 

 Programar PLCs e reali-
zar interconexión de 
equipos. 

2º CM I 
Centro educativo 

Non  

2º trimestre 
2023 

Visita a Grupo ON 
Seguridad 

Xaqueline 
González 
Fernández 

 Adquirir coñecementos 
das últimas tecnoloxías 
en equipamento para a 
xestión de alarmas 

1º CM E 
Polígono industrial de 
Vilalba 

Si  

 
 

Curso: 2022-2023 Departamento  DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS 
 

Data estimada Nome da ACF Coordinador/a Obxectivo/s da ACF 
Grupo/s 

destinatario 
Lugar 

(1*)(I/E) 
Transporte 

(Si/Non) 

 
Observacións 

 

24 Novembro Visita a Pull & Bear en 
Narón. 

Departamento  Analizar o tratamento in-
formático de datos nesa 
fábrica. 

2º ASIR E 
Narón 

Si  

Decembro Xornadas de Arduino Departamento  Iniciación a Arduino. 2º ASIR I 
IES Lois Peña Novo 

Non  

Decembro Charla para aprender a 
preparar unha entrevista de 
traballo. 

Departamento  Preparar axeitadamente 
unha entrevista laboral. 

 2º ASIR I 
IES Lois Peña Novo 

Non  

Segundo 
Trimestre 

Charla telemática sobre 
intelixencia artificial 

Enrique 
Sánchez 
Lozano 

 Iniciación a Intelixencia 
Dixital. 

2º ASIR I 
IES Lois Peña Novo 

Non  

Segundo 
Trimestre 

Charla sobre a lei de 
Protección de Datos 

Lorena 
Vázquez. 

 Tratamento dos datos 
persoais na Internet.  

1º ASIR ,2º ASIR I 
IES Lois Peña Novo 

Non  

 
 



 
 

 

 

 
Curso: 2022-2023 Departamento  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 

 

Data estimada Nome da ACF Coordinador/a Obxectivo/s da ACF 
Grupo/s 

destinatario 
Lugar 

(1*)(I/E) 
Transporte 

(Si/Non) 

 
Observacións 

 

1º TRIM. PULL AND BEAR MJ BLANCO  COÑECER O SEU 
PROCESO PRODU-
TIVO E LOXÍSTICO 

1º Y 2º  AF E SÍ  

1º TRIM. TALLER BÚSQUEDA 
EMPLEGO 

CARMEN 
MATO 

 GUIAR NA BÚSQUEDA 
DE EMPREGO 

2º  AF I NO  

1º TRIM. COACHING MJ BLANCO  LOGRAR UN DESA-
RROLLO PERSONAL E 
PROFESIONAL.  

1º Y 2º  AF I NO  

2º TRIM. CEI-NODUS MJ BLANCO  COÑECER INICIATI-
VAS EMPRESARIAIS 

1º Y 2º  AF E SÍ  

Marzo-abril  Representación teatral MJ BLANCO  O obxectivo da activi-
dade é coñecer o pro-
ceso produtivo e loxís-
tico do Grupo Leche Río 

1º Y 2º AF E 
Grupo Leche Río 

Si  

2º TRIM. GADISA MJ BLANCO  COÑECER O FUNCIO-
NAMENTO LOXÍSTICO 

1º Y 2º  AF E SÍ  

2º TRIM. CAFÉS CANDELAS MJ BLANCO  COÑECER O SEU SIS-
TEMA PRODUTIVO 

1º Y 2º  AF E SÍ  

2º TRIM. MARINEDA CITY MJ BLANCO  VER DIFERENTES INI-
CIATIVAS EMPRESA-
RIAIS 

1º Y 2º  AF E SÍ  

2º TRIM. EL PROGRESO MJ BLANCO  COÑECER O SEU 
FUNCIONAMENTO  

1º Y 2º  AF E SI  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Curso: 2022-2023 Departamento  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Data estimada Nome da ACF Coordinador/a Obxectivo/s da ACF 
Grupo/s 

destinatario 
Lugar 

(1*)(I/E) 
Transporte 

(Si/Non) 

 
Observacións 

 

Outubro 

Menos es más. Fundación 
Barrié en colaboración co 
Centro penitenciario de 
Bonxe 

Orientadora 

 Previr o consumo de 
drogas a partir de teste-
muñas reais. 

 Sensibilizar sobre facto-
res de risco e potenciar 
os factores de protec-
ción. 

FPB 
I 
Biblioteca do centro 

Non 

Estamos á espera de confirmación da dispoñibilidade da actividade 
formativa por parte do centro penitenciario de Bonxe. En caso de que o 
citado centro non poida asumir a actividade procederemos a solicitala ao 
centro penitenciario de Monterroso 

1º trimestre Sesión de emprendemento Orientadora 

 Aprender a elaborar un 
plan de negocio. 

 Adquirir competencias 
emprendedoras. 

 Potenciar a colabora-
ción interprofesional na 
creación de ideas em-
presariais. 

Ciclos FP 
I 
Biblioteca do centro 

Non 

 

1º Trimestre 
Emprendemento: laboratorio 
de ideas 

Orientadora 
 Promover o emprende-

mento con iniciativas de 
negocio. 

Ciclos FP 
I 
Biblioteca do centro 

 
Non 

 

1º Trimestre 
Emprendemento: Visita ao 
CEI NODUS 

Orientadora 

 Coñecer o CEI Nodus, 
viveiro de empresas di-
námico. 

 Potenciar a rede de co-
laboración empresarial 
do centro con iniciativas 
empresariais da provin-
cia. 

 Coñecer as diferentes 
fases da creación du-
nha empresa. 

Ciclos FP 
E 
CEI Nodus (LUGO) 

Si 

 

3 Novembro 
 

II Congreso de 
emprendemento 
“XTALENTO” 

Orientadora 
 

 Participar nun encontro 
de emprendemento no 
que terán cabida em-
prendedores de diver-
sos eidos profesionais 

Ciclos FP Grao 
Superior, ESA e 
Bacharelato 

E 
IES Terra de 
Trasancos  (Narón) 

Si 

 



 
 

 

 

Novembro 
Actividades de 
sensibilización 25N 

Orientadora 

 Sensibilizar ao alum-
nado respecto á violen-
cia machista. 

 Colaborar con actua-
cións de carácter comu-
nitario promovidas polo 
concello de Vilalba. 

   

 

Novembro Robótica Orientadora  Iniciar en aprendizaxes 
básicos de robótica. 

FPB Informática 
de oficina 
Ciclo Superior 
ASIR 

E 
Espazo Xuvenil de 
Vilalba 

Non  

 
Novembro 

Prevención: de accidentes 
tráfico (AESLEME) 

Orientadora  Sensibilizar sobre con-
dutas de risco asumidas 
na condución de vehí-
culos. 

 Coñecer  consecuen-
cias de situacións reais 
de accidentes de tráfico. 

FPB e Ciclos 
Medios 

I 
Biblioteca do centro 

Non  

Decembro Emprendemento: visita ao 
polígono 7 Pontes 

Orientadora  Coñecer o tecido em-
presarial da comarca de 
Vilalba. 

Ciclos Medios e 
Superiores 

E 
Polígono Industrial 7 
Pontes (Vilalba) 

Si  

1º trimestre Sesións de emprendedores  Orientadora  Coñecer iniciativas em-
presariais da comuni-
dade galega. 

 Estimular o espírito em-
presarial do alumnado. 

Ciclos FP I 
Biblioteca do centro 

Non  

Decembro Sesión de orientación 
académico-profesional 

Orientadora  Promover o coñece-
mento do alumnado res-
pecto á súa continua-
ción académica. 

 Adquirir habilidades e 
estratexias de busca ac-
tiva de emprego. 

Ciclos FP I 
Biblioteca do centro 

Non  



 
 

 

 

Decembro- 
Xaneiro 

Sesións de difusión da oferta 
formativa 

Orientadora  Potenciar a difusión da 
oferta formativa do IES 
Lois Peña Novo nos 
centros próximos. 

 Promover a consolida-
ción de redes de cola-
boración con centros 
educativos, servizos pú-
blicos e tecido empresa-
rial. 

Acollida de 
alumnado doutros 
centros 

I 
IES Lois Peña Novo 

Non  

 
Curso: 2022-2023 Departamento  DEPARTAMENTO DE FOL 

 

Data estimada Nome da ACF Coordinador/a Obxectivo/s da ACF 
Grupo/s 

destinatario 
Lugar 

(1*)(I/E) 
Transporte 

(Si/Non) 

 
Observacións 

 

Decembro Visita ao Polígono industrial 
Sete Pontes 

Isabel Doval/ 
Ana Trinidad 

 Visitar o viveiro de em-
presas e algunha indus-
tria local. 

 Coñecer un viveiro de 
empresas como instru-
mento de apoio ao em-
prendemento. 

Segundos cursos 
de ciclos medios e 
superiores 

E Si  

Marzo Visita departamento RRHH 
dunha empresa chairega 

Isabel Doval/ 
Ana Trinidad 

 Visita ao departamento 
de RRHH dunha em-
presa de cara a coñecer 
as súas políticas de per-
soal e as accións pro-
pias da prevención de 
riscos laborais. 

Segundos cursos 
de ciclos medios e 
superiores 

E Si  

1ºTrimestre  Actividade de Escape Room 
on line 

Isabel Doval/ 
Ana Trinidad 

 Actividade de gamifica-
ción para aplicar coñe-
cementos económicos 
financeiros. 

Segundos cursos 
de ciclos medios e 
superiores 

I Non Esta actividade é ofertada por unha Fundación no primeiro trimestre, o 
ano pasado foi en novembro. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Curso: 2022-2023 Departamento  SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE 

 

Data estimada Nome da ACF Coordinador/a Obxectivo/s da ACF 
Grupo/s 

destinatario 
Lugar 

(1*)(I/E) 
Transporte 

(Si/Non) 

 
Observacións 

 

CONMEMORACIÓNS 

1º, 2º e 3º 
trimestre 

Conmemoracións  Equipo docente  Sensibilizar á sociedade. 

 Aumentar a conciencia e 
a apreciación do papel do 
persoal sociosanitario no 
mantemento e na mellora 
da calidade de vida das 
persoas. 

 Contribuír á ambienta-
ción e á coordinación entre 
todas as ensinanzas do 
centro. 

 Desenvolver a creativi-
dade, a socialización e o 
traballo en equipo. 

 Desenvolver contidos 
transversais. 

1º e 2º I/E S/N - Celebracións das conmemoracións establecidas na ORDE do 20 de 
maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 
2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
- Relacionadas co perfil sociosanitario do ciclo TAPSD, entre outras (*): 

 Outubro: Día internacional das persoas maiores (1/10) e Día 
do dano cerebral adquirido (26/10) 

 Novembro: Día internacional das persoas coidadoras (5/11), 
Día Universal da Infancia (20/11), Día Internacional contra a 
Violencia de Xénero (25/11) 

 Decembro de 2022: Día Internacional das Persoas con 
Discapacidade (3/12) 

 Marzo: Día Internacional da Muller (8/03) 
 Abril de 2023: Día Mundial da Saúde (7/04). 

 
- Participación nas actividades a nivel de centro: Samaín, magosto, 
Nadal, Entroido, 25N, 8M, final de curso. 
 
(*) Poderase planificar unha saída para as celebracións previstas ou a 
realización de actividades coas entidades e co concello, a expensas de 
que as entidades conten con nós para a planificación das súas 
actividades. En caso de ser así avisarase en tempo e forma. 

CHARLAS, TALLERES, SIMULACIÓNS, VISITAS E OBRADOIROS 

Por 
determinar 

Obradoiro de lingua de 
signos a cargo da FAXPG 
(Federación de asociacións 
de persoas xordas de 
Galicia) 

Equipo docente  Coñecer perfil e ámbito 
profesional para traballar 
coas persoas con diversi-
dade funcional sensorial. 

 Coñecer as entidades 
asociativas coas que se 
pode traballar. 

 

1º e 2º I/E S/N - Podemos recibir a visita dunha persoa da entidade asociativa no noso 
centro ou acudir ás instalacións dalgunha das sedes (sede central, 
Coruña, Lugo ou Ferrol) (*) 
 
(*) Á espera de concretar actividade coa federación. 



 
 

 

 

Por 
determinar 

SAF (Sistema de axuda no 
fogar) 

Equipo docente  Coñecer perfil e ámbito 
profesional da axuda no fo-
gar. 

1º e 2º I/E S/N - Recibir a visita de persoal relacionado coa axuda no fogar 
(coordinación municipal ou xestión privada, persoal traballador) para dar 
unha charla sobre o servizo. 
- Esta charla tamén se pode realizar nunha central de coordinación de 
SAF, a expensas de que a persoa relatora concrete. 

Por 
determinar 

Charla con persoal do INEM Equipo docente   Coñecer as xestións e 
saídas laborais unha vez 
rematados os estudos.  

1º e 2º I/E 
Vilalba 

N - Esta charla pode realizarse no centro ou na oficina de emprego de 
Vilalba, a expensas de que a persoa relatora concrete, esperamos poder 
realizala no 1º trimestre. 

1º e 2º 
trimestre 

Simulacros dos módulos de 
sanitaria 

Carmen Prieto  Coñecer perfil e ámbito 
profesional. 

1º e 2º I/E S/N  

1º, 2º e 3º 
trimestre 

Saídas ós supermercados da 
vila e tendas de enseres  

Equipo docente  Aprender a planificar o 
proceso de compra para a 
celebración de datas sina-
ladas. 

 Implementar os contidos 
do módulo de apoio domi-
ciliario. 

1º e 2º E 
Vilalba 

N - Saídas ás tendas de Vilalba planificadas coas docentes do 
departamento para levar a cabo compras derivadas dos diferentes 
módulos. 
- O módulo de apoio domiciliario conta na súa programación con esta 
actividade. 

1º, 2º e 3º 
trimestre 

Visitas ós centros 
sociosanitarios da provincia 

Equipo docente  Coñecer o sector produ-
tivo da contorna. 

 Coñecer o ámbito profe-
sional. 

 Afianzar os coñecemen-
tos dos módulos. 

 Coñecer diferentes uni-
dades de convivencia 
como residencias, centros 
de día, pisos tutelados... 

 Promover actividades 
complementarias cos cen-
tros. 

1º e 2º E 
- Lugo 
- Terra Chá: Abadín, 
Begonte, Castro de 
Rei, Cospeito, 
Guitiriz, Muras, 
Pastoriza, Vilalba e 
Xermade 
- Mondoñedo 
- As Pontes 

S - Aproveitarase unha mesma saída para realizar varias visitas e 
actividades cos centros propostos. 
- A idea é ir alternando os centros bianualmente. 
- Son de gran interese aqueles centros nos que se realizan prácticas da 
FCT. 
 
- Poderanse facer varias visitas á residencia de Vilalba para realizar 
actividades con esta entidade e tamén co Centro ocupacional da Terra 
Chá. 

Por 
determinar 

Visita ó Centro estatal de 
Atención a persoas con 
discapacidade física (CAMF) 
do Imserso en Ferrol  

Ana B. 
González 

 Coñecer o sector produ-
tivo da contorna. 

 Coñecer o ámbito profe-
sional. 

 Afianzar os coñecemen-
tos do módulo. 

1º e 2º E S Único centro estatal de Galicia. 
Valorarase facela conxuntamente con outro centro ou con algún outro 
ciclo do noso que poida aproveitar o autobús para visitar algo na zona 
de Ferrolterra. 



 
 

 

 

Por 
determinar 

Visita a Lugo á nave de 
asociacións sita en Casa 
Clara Campoamor, Av. 
Infanta Elena, 11 

Ana B. 
González 

 Coñecer o sector produ-
tivo da contorna. 

 Coñecer o ámbito profe-
sional. 

 Afianzar os coñecemen-
tos dos módulos. 

 Coñecer características 
e necesidades dos colecti-
vos cos que se vai a traba-
llar. 

 Coñecer o tecido asocia-
tivo da provincia relacio-
nado coa dependencia. 

1º e 2º E S Con sede no mesmo enderezo atopamos entidades asociativas de 
doentes e familiares de doentes con dependencia como: 
 
- Párkinson, esclerose múltiple, alzhéimer (AFALU), discapacidade 
intelectual (FADEMGA, Plena inclusión), Auxilia Lugo, esclerose 
múltiple, etc. 

2º Trimestre Visita á central de 
Teleasisencia da 
Cruz Vermella e complexo 
xerontolóxico La Milagrosa. 
 

Elena Fouz   Coñecer a organización 
do centro e os recursos de 
estimulación cognitiva cos 
que conta. 

 Afianzar os contidos tra-
tados nos módulos. 

 Coñecer o perfil e o ám-
bito profesional. 

1º e 2º E 
Coruña 

S - Aproveitarase a visita para ver ambos centros e tamén se pode incluír 
a seguinte actividade. 

2º trimestre  
 
 
 

CPAP de Bergondo e 
ONCE 

Elena Fouz   Coñecer a organización 
do centro, as actividades e 
os recursos dos que dis-
pón. 

 Tomar contacto co ám-
bito profesional. 

 Coñecer o perfil e ám-
bito profesional. 

1º e 2º  E 
Bergondo e Coruña 

S Pódense facer coincidir varias saídas á Coruña, como a seguinte 
actividade proposta. 



 
 

 

 

2º trimestre Visita a ASPACE Coruña Julia Iglesias   Coñecer a organización 
do centro, as actividades e 
os recursos dos que dis-
pón. 

 Achegarnos aos múlti-
ples servizos de atención 
especializada a nenos e 
adultos que ofrecen (PC): 
CEE de escolarización 
completa de 3 a 21 anos, 
atención temperá, centro 
de día e residencial de 
adultos, servizos de saúde. 

1º e 2º E 
Sada (A Coruña) 

S ASPACE Coruña, sobre parálise cerebral. 
 
En caso de non poder realizar a visita poden vir a dar unha charla ó 
centro sobre o seu funcionamento. 

1º, 2º ou 3º 
trimestre 

Centro de Atención a 
persoas con 
discapacidade (CAPD) e 
piso tutelado de Sarria 

Ana B. 
González 

 Coñecer outro tipo de 
usuarios, así coma os dis-
tintos recursos nos que vai 
poder traballar o alumnado. 

 Coñecer as diferentes 
unidades de convivencia 

 Manter un contacto di-
recto coas persoas usua-
rias. 

1º e 2º E 
Sarria 

S A data dependerá das actividades organizadas polas persoas usuarias 
do centro e a súa dispoñibilidade. 

2º trimestre  
 
 

Visita a unha central de 
coordinación 

Carmen Prieto  Afianzar os coñecemen-
tos dos módulos. 

 Coñecer o perfil e ám-
bito profesional. 

1º e 2º  E 
Silleda  

S  

2º 
trimestre 
 

Visita a unha base dunha 
ambulancia 

Carmen Prieto  Afianzar os coñecemen-
tos dos módulos. 

 Coñecer o perfil e ám-
bito profesional. 

1º e 2º  E 
Lugo ou Meira 

S A base escollida dependerá da dispoñibilidade do centro que imos 
visitar, podería ser a de Lugo ou a de Meira. 

3º trimestre  Cursos en Mojácar, aula-
salud da Universidade de 
Granada 

Carmen Prieto  Afianzar os coñecemen-
tos dos módulos. 

 Coñecer o perfil e ám-
bito profesional. 

1º e 2º E 
Mojácar 

S  



 
 

 

 

1º, 2º ou 3º 
trimestre 

Visita da asociación 
ASPNAIS (Asociación de 
padres o tutores de personas 
con discapacidad intelectual 
de Lugo) 

Ana B. 
González 

 Coñecer o tecido asocia-
tivo. 

 Coñecer de primeira 
man o papel do coidador/a 
informal. 

 Afianzar coñecementos 
dos módulos. 

1º e 2º  I N Farase coincidir a visita cando se trate no módulo de Características e 
necesidades das persoas en situación de dependencia a unidade 
relacionada coa discapacidade intelectual. 

2º ou 3º 
trimestre 

Visita en Santiago de 
Compostela: 
- Interortho S.L. ortopedia 
- Asociación AGADEA 
alzhéimer 
- Fundación FOLTRA 
- SARELA 

Equipo 
educativo 

 Afianzar os coñecemen-
tos dos módulos. 

 Coñecer o perfil e ám-
bito profesional. 

 Coñecer o tecido asocia-
tivo. 

1º e 2º E 
Santiago 

S Aproveitaremos a visita a Santiago para coñecer diferentes entidades: 
- Interortho S.L. ortopedia: central de produtos de apoio 
- Asociación AGADEA alzhéimer 
- Fundación FOLTRA de enfermidades neurodexenerativas 
- SARELA,  especializada na rehabilitación neurolóxica e atención ao 
dano cerebral 

Por 
determinar 

Charla de BATA autismo Ana B. 
González 

 Afianzar os coñecemen-
tos dos módulos. 

 Coñecer o perfil e ám-
bito profesional. 

 Coñecer o tecido asocia-
tivo. 

1º e 2º I N - Visita dalgún membro ou persoa usuaria de BATA autismo 
(Pontevedra) para coñecer de primeira man o trato coas persoas con 
TEA e coñecer o uso dos sistemas alternativos e aumentativos de 
comunicación (SAAC) 

1º, 2º ou 3º 
trimestre 

Charlas no centro de persoal 
relacionado cos centros 
sociosanitarios sobre 
contidos relacionados 
directamente cos RA dos 
diferentes módulos 

Equipo 
educativo 

 Afianzar os coñecemen-
tos dos módulos. 

 Coñecer o perfil e ám-
bito profesional. 

 Coñecer o tecido asocia-
tivo. 

1º e 2º I N Debido á situación de alerta sanitaria derivada da COVID-19 ou outra 
que se poida dar ó longo do curso 22-23 algunhas das saídas terán que 
ser cambiadas por charlas no centro, por non permitir o acceso a 
persoal alleo ós centros. 
Avisarase de tales cambios en tempo e forma. 

VIAXES 



 
 

 

 

2º-3º trimestre Organización dunha 
excursión con convivencia 
de varios días fóra de Galicia 
segundo a proposta do 
departamento e a 
dispoñibilidade dos centros 
escollidos 

Equipo docente  CRE (centros de refe-
rencia estatal) e servizos 
especializados de interese 
para o perfil profesional. 

 Coñecer a central de te-
leasistencia Cruz Vermella. 

 SAAD (Sistema para a 
Autonomía e Atención á 
Dependencia). 

 Centro de referencia es-
tatal de produtos de apoio 
(CEAPAT). 

 Centro de investigación 
de tetraplexía de Toledo 
(HNP: Hospital Nacional de 
Paraplexia). 

 Coñecer servizos inno-
vadores. 

1º e 2º E S Valórase facela conxuntamente con outro centro como o IES de 
Monforte ou Sarria para compartir os gastos. 
 
As visitas a programar poden ser varias segundo a dispoñibilidade á 
hora de concertalas. 
 
En caso de que haxa que comunicar cambios farase con tempo para 
que se poidan realizar os trámites para aprobación en consello escolar. 
 
As datas poden variar en función do calendario de avaliacións do centro 
e dispoñibilidade da maioría de alumnado e profesorado. Á espera de 
calendario lectivo do centro. 

3º trimestre Viaxe de fin de curso Equipo docente  Rematar unha etapa 
educativa. 

2º E S O alumnado do ciclo está disposto a organizar unha excursión de final 
de curso para rematar esta etapa de formación. 
Farase coa supervisión do equipo docente. 
Non podemos concretar máis datos sobre esta actividade porque nunca 
organizamos ningunha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Curso: 2022-2023 Departamento  TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS 

 

Data 
estimada 

Nome da ACF Coordinador/a Obxectivo/s da ACF 
Grupo/s 

destinatario 
Lugar 

(1*)(I/E) 
Transporte 

(Si/Non) 

 
Observacións 

 

18 
Novembro 

Visita Expo Frain Dpto TMV  Coñecer novas tendencias 
no sector do recambio 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

E  
Lugo 

Si  

1º 
Trimestre 

Visita Rectificadora 
Lucense 

Dpto TMV  Coñecer o mecanizado dos 
motores. 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

E  
Lugo 

Si En  tódalas actividades que necesiten transporte ou hotel a xestión 
correrá a cargo do 
Dpto, sempre informando puntualmente a Vicedirección 

1º 
Trimestre 

Xornada de extinción de 
incendios 

Dpto TMV  Identificación e manexo dos 
distintos extintores. 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

I 
IES Lois Peña Novo 

Non A contemporización está suxeita a dispoñibilidade das empresas 

1º 
Trimestre 

Colaboración en xornadas 
de formación sobre novas 
tecnoloxías aplicadas no 
vehículos coas empresas 
da contorna 

Dpto TMV  Colaborar en acercar as 
empresas ao centro. 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

I 
IES Lois Peña Novo 

Non  

1º 
Trimestre 

Visita a Castrosúa e 
Urovesa en Santiago de 
Compostela 

Dpto TMV  Coñecer o carrozado de 
autobuses e a fabricación de 
vehículos especiais. 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

E 
Santiago de 
Compostela 

Si  

2º 
Trimestre 

Visita centro de operacións 
EMT 

Dpto TMV  Coñecer as novas tecnolo-
xías na mobilidade urbana. 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

E 
Madrid 

  

2º 
Trimestre 

Visita a Norvento Dpto TMV  Coñecer os retos futuros das 
enerxías limpas. 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

E 
Lugo 
Vilalba 

  

2º 
Trimestre 

Xornada de primeiros 
auxilios e prevención de 
riscos laborais impartida 
por técnicos/as ISSGA 

Dpto TMV  Familiarizarse no manexo 
dos equipos. 

 Fomentar o emprego de 
EPIs. 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

I 
IES Lois Peña Novo 

  

3º 
Trimestre 

Visita factoría Michelin en 
Valladolid, museo automóbil 
en Salamanca e Karting en 
Cabañas Raras 
(Ponferrada) 

Dpto TMV  Coñecer a fabricación dos 
neumáticos. 

 Coñecer a evolución dos au-
tomóbiles. 

 Fomentar a condución res-
ponsábel nun circuíto. 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

E 
Valladolid, Salamanca 
e Ponferrada 

  



 
 

 

 

3º 
Trimestre 

Visita Salón automóbil de 
Vigo e Karting Dakart e 
Sanxenxo 

Dpto TMV  Coñecer as tendencias na 
comercialización dos 
vehículos. 

 Familiarizarse no manexo 
dos cars. 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

E 
Vigo e Sanxenxo 

  

3º 
Trimestre 

Visita Salón automóbil de 
Barcelona, campionato de 
F1 e Wallbox 

Dpto TMV  Fomentar a convivencia en-
tre os distintos grupos de 
alumnos/as que integran o 
Dpto e coñecer as tecnolo-
xías que empregan os distin-
tos fabricantes de automóbi-
les. 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

E 
Barcelona 

  

3º 
Trimestre 

Visita Buxo Especial Truks Dpto TMV  Coñecer empresas da 
contorna que fabrican 
vehículos especiais. 

Alumnos/as Dpto 
TMV 

E 
A Pontenova 

  

3º 
Trimestre 

Xornada de portas abertas 
e exposición de vehículos 

Dpto TMV  Acercar a FP ao pobo. Sociedade Civil I 
IES Lois Peña Novo 

  

 
Curso: 2022-2023 Departamento DEPARTAMENTO DE LATÍN 

 

Data estimada Nome da ACF Coordinador/a Obxectivo/s da ACF 
Grupo/s 

destinatario 
Lugar 

(1*)(I/E) 
Transporte 

(Si/Non) 

 
Observacións 

 

6 – 7 marzo  Representación teatral María Paz 
López Guizán 

 O obxectivo da activi-
dade é achegar o alum-
nado as obras clásicas, 
latinas e gregas, que es-
tán na orixe da nosa cul-
tura. 

Todo o alumnado 
de ensinanzas de 
adultos 

E 
Auditorio Gustavo 
Freire 

Si  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Curso: 2022-2023 Departamento DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

Data estimada Nome da ACF Coordinador/a Obxectivo/s da ACF 
Grupo/s 

destinatario 
Lugar 

(1*)(I/E) 
Transporte 

(Si/Non) 

 
Observacións 

 

Semana do 
25 de abril  

Saída para visitar algúns 
museos en Lugo así como 
distintos monumentos   
históricos de interese que 
alberga a cidade 

María Felpeto 
Losada 

 Coñecer distintos mu-
seos da cidade 

Todo o alumnado 
de ensinanzas de 
adultos 

E 
Cidade de Lugo 

Si  

 

 

 

 


