
Programa V Semana das Artes, das Letras e da Música: 

Do 11 ao 15 de abril de 2016 
 

Luns: Ao longo da mañá colocarase unha exposición na Aula de Convivencia “scripta manent” 

(Biblioteca) e no vestíbulo da entrada (mesa grande: Librería Brañas); entre as columnas: 

exposición de xornais (Departamento de Inglés); ao lado de conserxería: exposición traballos 

manuais, xoguetes con materiais reciclados (Departamento de Artesanía). 

 Estará a disposición de toda a comunidade educativa, pero o profesorado deberá solicitar á 

dirección a hora en que desexa vela co seu alumnado. O que pretendemos é que non se forme 

aglomeración de alumnado ás mesmas horas. 

  

Martes: Ás 12:00h celebrarase o tradicional debate con exparlamentarios. Está dirixido a 

alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, no Salón de Actos. 

Ás 16:30h, presentación das actividades da Biblioteca Rego da Balsa e do Festival Carballo 

Interplay. Farase na aula de vídeo con alumnado de 1º de Bacharelato (en principio só para 

este curso).  

Presentación de videoxogos, webseries, literatura, faladoiros, obradoiros … 

 

Venres: Ás 10:00h, o noso alumnado do grupo de teatro IES Alfredo Brañas representará a 

obra “O príncipe dos desexos”. Será no Salón de Actos, é para o alumnado de 1º e 2º da ESO 

do noso centro, e tamén para alumnado do CEIP Fogar e do CEIP Xesús San Luis Romero. 

Ás 10:40h falará sobre Carballo o profesor de Xeografía e Historia Xan Fraga. A conferencia 

leva por título: “Descubrindo Carballo, pasado e presente”. Terá lugar na aula de vídeo; 

oriéntase a alumnado de 3º da ESO, tamén para 4º da ESO se hai sitio. 

ÁS 13:00h, e ata as 14:30h, teremos un obradoiro de danza a cargo do bailarín Javier Martín. 

Esta actividade farase no Ximnasio Novo para o alumnado de 4º da ESO . 

Ás 13:40 concerto do grupo Aula 11, no patio cuberto, para o alumnado de 3º, 4º da ESO e 1º 

de Bacharelato (Pendente). 

Ao longo da semana, xusto ao inicio do recreo, un grupo de alumnos e alumnas de 1º da ESO C 

cantarán unha canción en francés, a continuación escoitarase música de diferentes épocas na 

entrada (colaboran o Departamento de Francés e o Departamento de Música). Tamén haberá  

10 alumnos e alumnas, de 1º de ESO, pasando polas aulas da ESO para facer unha pequena 

representación, tamén en francés. 

Na zona de xogos haberá un torneo de xadrez e damas. 

Agradeceremos que deixedes baixar ao alumnado que vai a representar a obra de teatro, 

cando así o solicite o seu profesor de teatro, para ensaiar. 



En principio non hai actividades programadas nin para o mércores 13 nin para o xoves 14. O 

motivo é que está convocada unha folga de alumnado para eses dous días, non podemos 

prever a súa incidencia. 

Moitas grazas.  

O Equipo Directivo. 


