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PROXECTO: “Coidamos do noso contorno V” 
 

RESUMO DO PROXECTO:  

O proxecto quere  intervir nos seguintes  aspectos: 

1. Seguir co cultivo ecolóxico do invernadoiro  

2. Seguir a coidar e co cultivo ornamental das xardineiras do muro.  

3. Seguir a coidar o terreo central no patio que ten un xardín construído 

polo alumnado na anterior edición con material de refugallo. 

4. Arranxar os bancais exteriores que posúe o invernadoiro, moi 

deteriorados, e  nos que pensabamos plantar aromáticas. 

 

 

1.- XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO  E DESCRICIÓN DO LUGAR ONDE SE 

LEVARÁ A CABO. 

  

A sensibilización do centro coa ecoloxía vén de lonxe, hai máis dúas décadas 

que os nenos e mestres cultivan no invernadoiro do Centro  verduras e 

hortalizas de forma totalmente ecolóxica:  

 Só se utilizan abonos orgánicos.  

 O invernadoiro dispón dun sistema automático de rego por pingueira 

que nos permite aforrar auga.  

 Empréganse remedios naturais para controlar as pragas.  

 Sempre que podemos, facemos as nosas propias sementeiras 

reutilizando envases.  

Todo o profesorado está implicado nesta tarefa, existindo un equipo que 

programa e coordina todas as actividades que se realizan.  

Para poder seguir mantendo todas as actividades que estábamos a realizar 

necesitábamos fontes de financiamento polo que decidimos participar  nas 

catro últimas edicións do Programa Voz Natura. As experiencias vividas 

durante eses anos  foi moi positiva ao permitirnos levar á practica as 

actividades programadas para traballar no invernadoiro e a vez facer outras 



 
 

 
 

actuacións ( acondicionado das xardineiras, realización dun xardín na parte 

central do patio,  feitos nestes cursos pasados). Todo isto animounos a 

presentar novamente una proposta de actuación para o vindeiro curso, 

sempre coa vista en mellorar o noso contorno mais próximo. 

Aínda que o invernadoiro seguirá a ser o eixe central do noso proxecto,  

tentariamos de seguir e vixiar o feito nas anteriores edición “Voz Natura”, 

resaltando así a importancia do coidado do noso entorno.  

Polo tanto propoñémonos plantar bulbos e outras plantas nas xardineiras que 

hai a carón do muro, e coidar o xardín feito con materiais de refugallo na parte 

central do patio do centro. E como nova actuación, neste curso, queremos 

renovar e facer útil os bancais exteriores ó invernadoiro para que o noso 

alumnado experimente con plantas aromáticas.  

Invernadoiro 

 

Xardín no terreo central do patio . 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

DESCRICIÓN DO LUGAR ONDE SE LEVARÁ A CABO 
 

As distintas plantacións de verduras e hortalizas realizaranse inicialmente en 

sementeiras dentro das aulas en envases reciclados. 

Despois trasplántase ao invernadoiro que está 

situado no patio de recreo entre a pista deportiva e 

o colexio que está adecuado para que se poida 

acceder durante todo o curso comodamente.  

O invernadoiro está estruturado en nove bancais 

(cada bancal mide aproximadamente un metro de ancho por tres de longo) 

que se distribúen para os nove niveis educativos, de modo que todos os nenos 

poidan plantar.  

Outras plantas, que poden cultivarse en exterior, por exemplo bulbos e herbas 

aromáticas, son directamente plantadas nos cinco bancais que hai no exterior 

do invernadoiro. 

En canto ás xardineiras, dispoñemos de dúas, situadas ao carón do muro que 

cerca ao colexio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.- ÁMBITO 

O ámbito no que se vai desenvolver o proxecto é unha zona urbana, na que os 

nenos teñen moi poucas posibilidades de observar actividades de tipo 

agrícola. Polo que o desenvolvemento do proxecto é unha ocasión 

inmellorable para que o alumando tome contacto con este tipo de actividades,  

e mesmo  aprenda a valorar a importancia da agricultura ecolóxica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- TITULARIDADE DO TERREO 

 Todas as actividades propostas no proxecto desenvolveranse dentro do noso 

centro, que é de titularidade pública.  

4.- SUPERFICIE 

A superficie aproximada do invernadoiro é de 100 m2 

e no seu exterior están situados uns pequenos 

bancais.  

 As xardineiras pegadas ó muro teñen una superficie 

de 52 x 0.60 x 0.60 m. cada unha delas e nas que seguiremos a plantar e 

coidar. 

A superficie do terreo central do patio é de 10 m2. Neste terreo realizamos un 

xardín con elementos de refugallo no curso 2017_2018, e propoñémonos 

seguir o seu coidado e plantado.  

 



 
 

 
 

 

5.- CALENDARIO DE EXECUCIÓN E DE ACTIVIDADES  
 

Outubro  2017: 

 Procura de información sobre distintos temas relacionados co 

invernadoiro. 

 Limpeza e abonado do invernadoiro. 

 Preparación dalgunhas  sementes. 

 Pataca: investigación sobre o sementado, recolleita e tratamento deste 

produto típico galego. 

 

 

 

 

 

 

Novembro 2017:  

 Plantación invernadoiro e bancais exteriores. 

 Preparación de sementes. 

 Realización de actividades relacionadas cos cogomelos. 



 
 

 
 

 Plantación de bulbos de outono (narcisos, tulipáns, iris, xacintos…) 

 Observación do proceso da caída da folla. Elaboración herbolarios. 

 Manipulación, secado, estampado da folla dos árbores caducos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembro 2016:  

Moitas das tarefas realizadas son cíclicas, que un ano e outro volvemos a 

realizar no coidado do noso invernadoiro, como por exemplo: 

 Coidado plantación invernadoiro e bancais exteriores.  

 Realización adornos con material reciclado. 

 

Xaneiro 2018:  

 Coidado 

plantación 

invernadoiro  

bancais exteriores. 

 Acondicionamento 

da xardineira. 

  Poda de roseiras 



 
 

 
 

 

Febreiro 2018: 

 Coidado  plantación 

invernadoiro  

 E bancais exteriores.  

 Plantación na 

xardineira. 

 

Marzo 2017: 

 Coidado plantación 

invernadoiro e bancais exteriores.  

 Observación da xerminación dalgunhas plantas. 

 Reprodución de plantas por diferentes métodos. 

 Realización de hortos colgantes, con reciclaxe de botellas. 

 Cría de pitiños(incubadora) 

Abril 2018: 

 Coidado e plantación da xardineira, o invernadoiro e os bancais 

exteriores.  

 Cría da bolboreta do fiúncho.  

 Observación e coidado de plantas curiosas. Proxecto de centro 

“pequenos investigadores”, sobre as curiosidades de determinadas 

especies de plantas. 

 Cría de pitiños (incubadora) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Maio 2018:  

 Coidado e plantación da xardineira, o invernadoiro e os bancais 

exteriores.  

 traballos feitos con materiais de refugallo. 

 Descubrimento do ciclo vital da rá.  

Xuño 2018:  

 Recolección do invernadoiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS ACTIVIDADES: 

Actividades que se realizarán durante todo o curso:  

 Recollida de papel para reciclar. 

 Exposicións sobre distintos temas (curiosidades da natureza, 

peculiaridades dalgunhas plantas, etc…)  

 Obradoiros de concienciación e coidado do contorno. 

 Concurso: “”Coida as plantas” 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ENTIDADES OU PERSOAS COLABORADORAS. 

O proxecto desenvólvese coa participación de todo o claustro do centro e 

participa activamente todo o alumnado.  

 

7.- ORZAMENTO 

 

GASTOS PREVISTOS 

CONCEPTO IMPORTE 

Substrato enriquecido Terraplant 2 ou similar 220 € 

Abono orgánico 110 € 

Bulbos de outono    30 € 

Sementes     20 € 

Plantas para transplantar no invernadoiro   30 € 

Plantas para a xardineira 170 € 

Aromáticas e outras plantas   50 € 

Cultivo do xardín central  60€ 

                                                                             Total 690€ 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voz Natura 

Avenida de la Prensa, 84-85 

Polígono Industrial de Sabón 

15143 Arteixo (A Coruña) 


