
 

"Almorzos con xeito" 
CEIP Francisco Vales Villamarín 

 

PROPOSTA PLAN PROXECTA 

CURSO 2017-2018 

 

 

 

Proposta do CEIP Francisco Vales Villamarín.          Plan Proxecta                 Modalidade "Aliméntate ben" 



 
 
"Almorzos con xeito"                                                                                       CEIP Francisco Vales Villamarín  2017-18 
 

2 
 

1.INTRODUCIÓN: 

O noso centro conta con máis de 980 alumnos/as de infantil e primaria e cun número tamén 

elevado de docentes (66). O alumnado distribúese dentro do centro en grupos de máis de 20 

por aula. Están escolarizados aproximadamente un 8% de alumnos nados fóra de España e 

procedentes, na súa maioría de países de fala hispana e con coñecemento da lingua castelá. 

O alumnado de NEAE supón un 14 % do total.  

O profesorado é, na súa meirande parte, definitivo no centro e procedente da contorna. 

Estrutúrase en equipos de nivel en Primaria e en ciclo en Infantil, formando así grupos de 

traballo coherentes nesta grande magnitude de persoal.  

Está situado nun medio urbano, pero como se trata dun centro comarcal en primaria, conta 

con alumnado do entorno rural. Está dividido en dous recintos, separados entre si uns 500 

metros. O horario é de 09:00 a 14:00 horas e ofrece comedor e transporte a gran parte dos 

matriculados, así como actividades extraescolares pola tarde, xestionadas pola ANPA. 

Contamos con cinco unidades bilingües, Plan PROA dende o curso pasado, un PFPP con tres 

liñas de actuación (biblioteca, diversidade e EDIXGAL) e un proxecto Voz Natura centrado na 

horta e na cociña, que conta con moitas aulas colaboradoras. Continuouse, un ano máis, 

organizando, xunto coas ANPA e dirección dos institutos do concello, as  Xornadas para 

sensibilizar, informar e formar sobre a atención á diversidade, destinadas a familias e 

profesionais do ensino en Betanzos; existe boa comunicación e colaboración coa comunidade: 

varias entidades proporciónannos sesións formativas co alumnado.  

Todos os departamentos e equipos traballan de maneira coordinada na elaboración dos 

proxectos comúns. Por ese motivo pensamos que este proxecto "ALMORZOS CON XEITO", 

no que participaría todo o centro, conseguirá o éxito que esperamos. A totalidade da 

comunidade sente preocupación pola alimentación e por o deterioro dos hábitos alimentarios 

do alumnado, así como pola xestión dos residuos que xeramos e o dano que causan ao 

medio. 

 Este feito obríganos a incidir, na medida do posible, nos hábitos diarios co fin de paliar os 

malos efectos que pode causar no seu proceso evolutivo. Ademais, secundamos a idea da 

iniciativa PROXECTA de que as franxas de idade comprendidas dentro do período escolar 

obrigatorio son especialmente sensibles a riscos para a saúde que teñen a súa orixe en 

desequilibrios alimentarios. Entre outras, a mala nutrición que pode derivar en patoloxías 

como a obesidade infantil ou os trastornos do comportamento alimentario. 

En primeiro lugar, existe unha óptima predisposición por parte de docentes e alumnado para 

participar con ilusión en todo o que supoña un obxectivo común de centro. Ademais, xa se 

veñen xestando xestos e iniciativas illadas en distintos niveis e aulas buscando o mesmo fin, 
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trataríase de unificar criterios e emprender a viaxe xuntos, acolléndonos ao programa 

"Xermoliño" 

A promoción do consumo de determinados produtos alimenticios na dieta escolar 

levarase a cabo coa recomendación dun menú de almorzos de media mañá para cada día da 

semana, no período de recreo. Para completar o obxectivo desta acción é imprescindible 

promover actividades de aula e de centro que favorezan o coñecemento dos beneficios 

destes produtos, que favorezan o achegamento e a familiaridade co alumnado con eles e 

que contribúan á sensibilización do alumnado e do seu contorno coa necesidade de 

aumentar o consumo de alimentos de calidade abundantes no medio en que viven en 

beneficio da súa saúde e benestar. 

A separación de residuos, despois das merendas, a promoción de hábitos de consumo 

axeitados e respectuosos co medio tamén forma parte do noso proxecto. O concello 

facilitounos dúas "compostadoras" para o uso en cadansúa horta de infantil e primaria. O 

Equipo de Voz Natura colaborará con esta iniciativa aportando recipientes para os residuos 

orgánicos. Cada ano, o centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia 

(CEIDA) e o grupo EROSKI imparten charlas e obradoiros cos grupos de 5º e 6º de primaria 

para fomentar o consumo responsable. Queremos que eses grupos de alumnado tomen a 

iniciativa de concienciar ao resto do alumnado do centro e propoñan actividades.  

2. OBXECTIVOS: 

Obxectivos xerais: 

 Coñecer as propiedades, calidades e beneficios dos alimentos. 

 Aumentar o consumo de produtos alimenticios recomendables para a saúde e o 

benestar. 

 Valorar positivamente a toma de decisións informada na selección de produtos 

alimenticios axeitados para garantir unha dieta equilibrada. 

 Coñecer os principios ecolóxicos e divulgar eses coñecementos para conservar o 

patrimonio natural e un ambiente sostíbel. 

As actividades deportivas están consideradas como aconselladas e complementarias dun 

verdadeiro programa de hábitos de vida saudables, este programa levarao a cabo o 

departamento de E. Física do centro. 

Obxectivos específicos 

PARA O ALUMNADO 

 Coñecer as características dos alimentos (grupos de alimentos, calidades, nutrientes, 

propiedades, texturas, sabores...). 



 
 
"Almorzos con xeito"                                                                                       CEIP Francisco Vales Villamarín  2017-18 
 

4 
 

 Coñecer as recomendacións nutricionais (por grupos de idades, por hábitos de 

vida...). 

 Integrar ou aumentar os produtos recomendados na dieta do alumnado. 

 Interpretar correctamente a información da etiqueta nutricional dos alimentos 

envasados e a etiquetaxe eco. 

 Analizar a oferta alimentaria do contorno do alumnado (ex. mercado comarcal do 

pobo, comedor escolar, supermercado, quiosco...). 

 Valorar a idoneidade de determinados modelos de consumo. 

 Desenvolver unha análise crítica da influencia que ten a publicidade dos alimentos na 

elección do que consumimos. 

 Elaborar unha proposta de oferta alimentaria máis saudable, de acordo con distintos 

factores (grupo de idade, actividade física...). 

 Coñecer os sectores de produción alimenticia en Galicia (agricultura, gandería, pesca 

e marisqueo). 

 Coñecer a trazabilidade dos produtos alimenticios do seu contorno desde a súa orixe 

(produción, transformación, distribución e elaboración). 

 Realizar propostas reais de cambio que favorezan unha mellora nos hábitos de 

consumo alimenticio no seu contorno (centro e familia). 

 Coñecer os beneficios da produción ecolóxica, tanto na súa alimentación como na 

conservación medioambiental e o benestar animal. 

 Coñecer as diferenzas entre os produtos ecolóxicos e convencionais, a través da 

horta escolar e dos cultivos locais. 

 Valorar a separación de residuos para a conservación do patrimonio natural, neste 

contorno Reserva da biosfera do Mandeo. 

PARA O PROFESORADO 

 Integrar a alimentación saudable como elemento transversal desde o traballo na 

educación para a saúde. 

 Fomentar accións que procuren a reflexión sobre os hábitos alimenticios e sobre a 

oferta alimentaria que rodea o alumnado. 

 Concienciar sobre os beneficios da produción de calidade e ecolóxica e dos produtos 

do mercado local, cultivados na contorna. 

 Fomentar a separación de residuos e o uso da compostadora para o horto escolar, 

valorando o aproveitamento dos residuos para outros fins,  

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA 
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 Dar a coñecer a cadea de produción dos alimentos e a súa transformación, 

elaboración, envasado, cociñado.... 

 Fornecer exemplos de boas prácticas relacionadas co ámbito da alimentación no 

contorno do alumnado. 

 Coñecer os beneficios da produción ecolóxica e dos produtos frescos dos hortos da 

contorna. 

 Coñecer os obxectivos e colaborar no proxecto de educar persoas saudables, 

respectuosas co medio e preservadoras do patrimonio natural. 

3. Organización, desenvolvemento, metodoloxía recomendada. 

O propósito é analizar os hábitos alimenticios e a conciencia de respecto polo patrimonio 

natural do alumnado, extraer conclusións e realizar propostas de mellora, procurando un 

cambio de hábitos levarase a cabo nas distintas materias, traballando os 

coñecementos correspondentes a cada unha delas e todas as competencias clave, 

mantendo o carácter interdisciplinar do traballo realizado. 

Fomentaranse metodoloxías didácticas activas, participativas para o alumnado, que 

esperten a creatividade, a iniciativa emprendedora e as habilidades sociais necesarias, 

traballando en equipo e valorando a utilidade das aportacións de todos/as.  

A proposta chegará aos distintos niveis a través da Comisión de Coordinación Pedagóxica e 

buscarase a implicación coa consulta no claustro. Buscarase a colaboración dos 

departamentos e equipos, de maneira que os resultados non supoñan un reduto, senón 

unha resposta vertical que afecte a todo o centro:  

"A  unión de pequenos xestos é quen de acadar grandes consecuencias" 

 

Temporalización 

Ao longo do primeiro trimestre, traballaremos a análise de hábitos e a divulgación do 

proxecto: 

 Actividade de coordinación inicial de introdución ao programa. 

 Análise dos hábitos alimenticios do alumnado (avaliación inicial a través de 

enquisas ou calquera outra actividade que permita identificar os hábitos alimenticios). 

 Preparación, por parte do alumnado dun grupo de 6º de primaria, das 

iniciativas para divulgar o proxecto "entre iguais" a todo o alumnado do centro. 
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No segundo trimestre, pasaremos a actuar: 

 Realización de actividades (catas, saídas, menús...) en distintos espazos 

(fogar, aulas, cociña de Voz Natura, contorno escolar...) e momentos (almorzo de 

media mañá, celebracións,...)  

 Elaboración das conclusións extraídas a partir dos datos obtidos da análise 

dos hábitos alimenticios do alumnado e da separación de residuos nas aulas. 

 

No terceiro trimestre, supervisamos e propoñemos: 

 Elaboración de propostas de mellora (decálogo, recomendacións). 

 Apreciación do cambio de hábitos producidos no alumnado (avaliación de 

resultados a través de enquisas, observación directa...). 

 

Recursos  

En canto a recursos, ademais dos que nos ofrece o propio Proxecta e os da contorna, 

contamos no centro con suficientes espazos e  recursos tecnolóxicos, acabamos de 

incorporar o proxecto Edixgal nas dez aulas de 5º e 6º de primaria. Ademais, dispoñemos 

en case tódalas aulas e espazos de ordenador e encerado dixital ou pantalla, que permiten 

un óptimo aproveitamento para todas as actividades que se levan a cabo no centro. A 

páxina web do cole está asociada a numerosos blogs de aulas, de orientación e de 

biblioteca. Contaría cun espazo destinado ao Plan Proxecta "ALMORZOS CON XEITO" 

AVALIACIÓN DO PROXECTO 

O desenvolvemento dun proxecto educativo de fomento da mellora dos hábitos alimenticios 

do alumnado mediante o consumo de almorzos saudables e separación de residuos debe ser 

avaliado a través dunha serie de produtos finais das actividades que se desenvolvan.  

 Exposición de resultados obtidos polo alumnado (murais...) 

 Campañas de difusión do consumo saudable e respectuoso. 

 Produtos audiovisuais e tecnolóxicos. 

 Carta de almorzos saudables,... 

 Reportaxes das actividades realizadas dentro e fóra do centro.  

 

Ademais, o profesorado reunirase para reflexionar sobre o traballado e valorará a súa 

continuidade e melloras para o futuro a final de curso, elaborando a memoria 

correspondente e comunicando as conclusións á comunidade educativa e á Consellería. 

 


