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1. INTRODUCIÓN. 

Nesta memoria facemos un repaso polas actividades previstas no proxecto 

“Explorando a igualdade: Tinogona!”, que recibiu o premio Concepción Arenal 

na categoría de Educación Infantil e que se desenvolveu ao longo deste curso. 

O proxecto persigue non só traballar a igualdade de xénero senón tamén a 

inclusión educativa, polo que se desenvolveu no centro en xeral e na etapa 

de Educación Infantil e a Unidade Específica de Educación Especial que se 

inaugurou este mesmo curso. 

Repasaremos as actividades que formaron parte explícita do proxecto 

presentado, pero queremos recalcar que dalgunha maneira a igualdade e a 

inclusión foron traballadas transversalmente en todas as actividades 

docentes,que ademais seguiron o fío condutor marcado polo PDI anual do 

centro, que parte da biblioteca e que este ano tiña como tema principal África.  

2. COMPOÑENTES.  

Zeltia López Sande Coordinadora do proxecto. Titora do 
grupo 4ºA EI.  

Lucía Casal Muíño Mestra de Pedagoxía Terapéutica titora 
da aula específica. 

Gutier Álvarez Vázquez. Mestre especialista de educación 
musical. Imparte docencia no ciclo de 
educación infantil e da apoio na aula 
específica. 

Adela Filgueiras Fachal Mestra de apoio de EI. Colabora na 
realización de das actividades en todas 
as clases de infantil. 

Alicia Varela Bouza Mestra de apoio de EI. Colabora na 
realización de das actividades en todas 
as clases de infantil. 

Mónica Martí Valiño Mestra titora do grupo de 4º B de EI 

Cristina Graña Vidal Mestra titora do grupo de 5º A EI 

Patricia Otero Martínez Mestra titora do grupo de 5º B EI 

Maria Josefa Varela Galán  Mestra titora do grupo de 6º A EI 

Beatriz Ponte Rodriguez Mestra titora do grupo de 6º B EI 
 

Debemos engadir que como algunhas das actividades trascenderon a todo o 

centro, tamén outros docentes de primaria colaboraron na difusión da idea 

principal, na elaboración dos diferentes videos e na extensión das ideas a 

outros proxectos en marcha este curso. 



3. MODIFICACIÓNS INTRODUCIDAS E MOTIVOS DAS MESMAS. 

As principais modificacións introducidas foron causadas, ademais de 

circunstancias habituais que fan variar as temporalizacións, polo éxito do 

proxecto. Os docentes implicados foron perfeccionando e estendendo as 

actividades, de xeito que unha mesma fai de punto de partida de outras que 

foron surxindo, retomando o inicio e as ideas fundamentais cada pouco, o que 

fixo que os nenos e nenas sentiran o proxecto moi seu, foi moi vivido e cremos 

que creou un ambiente de equipo moi favorecedor, tanto para mestres como 

para alumnado e tamén familias, que se implicaron moi positivamente. 

Houbo algunha variación tamén na difusión planificada do material, por 

circunstancias alleas, aínda que por outro lado non contábamos co difusión do 

proxecto que realizou a prensa en varias ocasións. 

O centro do curso, a idea que se convertiu en lema de todos e todas foi a 

plabra Tinogona, que introducimos co gallo da conmemoración do día contra a 

violencia de xénero. Estudamos, cada un ao seu nivel, a figura de Tererai Trent 

e baseamos na súa vida de loita, de superación e de activismo a celebración 

de todo o centro. Elaborouse un video dende o equipo de Actividades 

Complementarias e Extraescolares (coa mesma coordinadora que este 

proxecto) e colgouse na páxina do centro. O alumnado e profesorado luciu 

unha pegatinas con unha frase tamén desta muller africana. 

https://vimeo.com/305358011 

 

4. ACTIVIDADES  REALIZADAS E PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES 

DO CENTRO. 

- A primeira das actividades do curso propiamente pertencente a este proxecto, 

despois da conmemoración contra a violencia de xénero, foi “somos 

exploradores e exploradoras” que , como dicíamos, se convertiu tamén nun 

punto de partida a retomar cada vez que investigamos algo. Sen telo previsto, 

ademáis enlazouse coa actividade final “Pinacoteca da Igualdade”, xa que 

nesta, despois tamén do traballo de exploración, chegamos a unha pintora que 

https://vimeo.com/305358011


non figuraba no proxecto inicial, pero que encaixaba mellor coas nosas 

capacidades e cos obxectivos do proxecto. 

Os alumnos e alumnas da aula de 4º E.I. A foron os que estrearon todas as 

actividades, e foron servindo de indicadores para perfeccionar as posteriores. 

Este grupo participou xunto con dous grupos máis  (un de 5º de E.I. e outro de 

6º de E.P.) doutros coles da contorna nun proxecto no que se enviaron retos 

uns a outros, compartindo conversas, pistas, a solución despois da 

exploración.... Trátase dunha actividade que deu moito xogo enmarcada dentro 

da exploración, posto que os alumnos tiveron que investigar sobre o león, o 

saola e o Oso panda, dos cales realizaron coa axuda da titora pequenos vídeos 

recompilando a información obtida. 

Cada neno e nena de E.I. obtivo o seu carnet de explorador ou exploradora, 

que enlazamos tamén cos autorretratos iniciais, pois engadía o de cada un, 

ademais da foto. 

-  A actividade da árbore dos soños deu moito xogo tamén a nivel de centro. 

Foi moi ben recibida por todas as etapas e a entrada do centro quedou 

adornada no Nadal polas nosas árbores cheas de desexos, na súa maioría de 

paz e de igualdade, xa que implicaba un traballo previo par parte das titoras e 

titores. 

A prensa fíxose eco das nosas actividades no seguinte artigo: 

https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2019/02/24/tinogona-lema-escolar-

-mino/1378309.html  

Relacionada con esta, o grupo de 4ºA de E.I. e a aula específica traballamos o 

tema  dos xoguetes nos catálogos e realizamos una serie de fotos de como 

deberían ser os catálogos realmente inclusivos e igualitarios.  

- A actividade prevista que tiña como protagonista á nobel Wangari Maathai foi 

una da que sufriu modificacións importantes, por ir saíndo ideas novas sobre 

como traballar a súa figura. Atopamos a narración dun conto infantil coa súa 

historia na internet e ocorréusenos facer a nosa propia versión, despois de todo 

o que xa sabíamos sobre ela. Utlizamos a mesa de luz e elaboramos siluetas 

de todo o que necesitábamos representar para contar a historia. O alumnado 

https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2019/02/24/tinogona-lema-escolar--mino/1378309.html
https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2019/02/24/tinogona-lema-escolar--mino/1378309.html


da Aula Específica e os nenos de 4º A E.I. elaboramos este vídeo e 

difundímolo na nosa páxina e a través da Anpa. 

https://vimeo.com/314615104 

 

Ademais, enlazamos coa nosa actividade “A semente da Igualdade”, na que xa 

se traballa implícitamente dende o comezo do curso, conseguindo que os 

pequenos se mentalicen que todos somos axentes activos da igualdade, 

todos somos valentes, iguais, fortes……e que todas e todos xuntas e xuntos 

conseguiremos o que queiramos. 

https://vimeo.com/323437722 

Tamén se enlazou co proxecto que se realizou este curso no centro sobre a 

pegada ecolóxica, Cubicaxe.gz. 

Na última avaliación plantamos o Bosque Wangari Maathai os alumnos de 

E.P. e da aula específica, nunha finca cedida polo concello para tal fin. O 

alumnado de Educación Infantil plantou a súa semente da igualdade, esta vez 

literalmente, plantando una árbore na entrada do centro. A alumna da aula 

específica foi a encargada de suxeitar a árbore e métela no burato preparado, 

por parecernos como muller con n.e.e. a que representaba mellor os nosos 

obxectivos. 

Tanto o bosque coma a árbore do centro van acompañados dunha pedra 

conmemorativa da actividade, que foi preparada por alumnado da E.S.O. 

 

- A actividade “Exploración pola igualdade” tamén foi estendida ao longo de 

todo o curso, segundo as posibilidades temporais e os intereses que foron 

surxindo. Estudáronse diversas figuras femininas como as previstas, pero 

tamén outras que non estaban na lista, coma ocorreu coa pintora Montserrat 

Anguiano, como veremos máis adiante. 

https://vimeo.com/314615104
https://vimeo.com/323437722


Ademais fixéronse varias impresións dunha baralla con figuras femininas 

influíntes ao longo da historia, que se repartiron entre infantil e primaria. 

Contén un memory e unha carta por cada muller coa súa minibiografía. Fonte: 

peteandoqueesgerundio.wordpress.com. Contactouse cos creadores do blogue 

para que engadan algunha das figuras estudadas este curso (Wangari Maathai, 

Tererai Trent, Montserrat Anguiano…) e outras que non contén como Rosalía 

de Castro. 

- Dentro da actividade “Encontámonos” os alumnos e alumna da aula 

específica foron contacontos para os alumnos e alumnas de Educación 

Infantil, facendo lecturas que promoven a igualdade (tanto de xénero como 

igualdade en xeral), o traballo cooperativo e a inclusión. “O coello branco”, “Até 

as princesas botan peidos”, “Hai algo máis aburrido que ser unha princesa 

rosa?” ou “A que sabe a lúa?”. 

Os alumnos e alumna da aula específica entran nas clases de E.I. en horario a 

convir coas mestras. Segundo e terceiro trimestre. 

Guiados pola titora, escenifican con signos convencionais e/ou intuitivos e sons 

ou onomatopeas ensaiados unha versión sinxela da historia, facendo partícipes 

aos receptores, repetindo e ensinándolles os signos e sons. 

Prepárase consultando os propios libros na biblioteca do centro ou das aulas e 

outras versións existentes na internet, contadas por nenos ou adultos. 

Dentro desta dinámica, estes alumnos realizaron moitas máis actividades que 

expuxeron diante dos compañeiros de E.I. e moitas veces tamén de E.P. Por 

exemplo, para festexar o Dia de Rosalía, preparación dun “rap” con 

fragmentos de poemas de Rosalía de Castro. Adaptouse o texto engadindo 

pictogramas para facilitar a comprensión e memorización do mesmo. A 

consulta de videos e páxinas adicadas á escritora foi a nos fonte de inspiración 

e da información sobre ela. Durante as semanas anterior e posterior ao 24 de 

febreiro actuamos diante dos compañeiros de E.I. e dalgúns grupos de 

primaria. Ao texto acompañaban xestos naturais combinados con algún signo 



da LSE, ademáis dunha base rítmica grabada por nós mesmos estilo “beat 

box”. 

Tamén este alumnado compartiu co alumnado de E.I. o froito do seu traballo no 

horto escolar. Como equipo que formaron, os primeiros en apreciar este 

traballo foron os alumnos e alumnas de 4º A, que puideron catar un batido de 

espinacas, non sen antes tratar de adiviñar os ingredientes. 

Para todo E.I. e E.P. houbo tamén laranxada elaborada polos alumnos e 

alumna da aula específica, usando as laranxas que levaba o maio como 

decoración (enlazando co proxecto Cubicaxe.gz, reciclamos e reutilizamos 

posto que as flores foron para o composteiro que se adquiriu como parte dese 

proxecto). 

Con estas actividades o alumnado percibe que todos temos capacidades 

admirables e que podemos compartilas e ensinalas, e o alumnado con n.e.e. 

participa activamente da vida do centro. 

- “Balóns fóra” desenvolveuse durante o curso intermitentemente, 

dependendo da dispoñibilidade e doutras actividades desenvoltas no patio, 

pero a biblioteca móvil funcionou de seguido. Esta actividade tamén se 

plantexou para a súa continuidade, perfeccionándoa pouco a pouco nos 

vindeiros anos. 

- Así mesmo, os “Contos ao revés” é una iniciativa que quedou a medias pero 

que continuaremos, posto que fomos vendo a implicación cada vez maior das 

familias, recibindo delas un reforzo positivo constante. 

- A “Pinacoteca da Igualdade” converteuse na nosa actividade final. Sufriu 

cambios non previstos que enriqueceron o proceso pero tamén o complicaron 

en canto a planificación. Como xa dixemos, cambiamos o foco de atención cara 

a pintora e activista afrodescendente Montserrat Anguiano, xa que conta con 

varias colecións de retratos que presentan mulleres de raza africana ou 

afroamericana. Estes cadros parecéronnos máis doados de interpretar polos 

alumnos e alumnas, contando ademáis coa vantaxe de que teñen uns fondos 

cheos de cor. 



Puxémonos mans á obra e comezamos a idear o xeito de plasmar todo o 

traballado coas emocións, a propia imaxe, a igualdade, as nosas cualidades e 

capacidades……. Decidimos reinterpretar a súa colección Reinas Negras, pero 

pintándonos a nós mesmos, que somos os que fixemos tanto traballo e nos 

coñecemos tan ben. 

Os alumnos da aula específica tiveron a responsabilidade de “coordinar” a 

preparación das teas no patio para cada aula, medir, recortar as pezas, 

preparar a exposición, notificar cambios e información aos implicados…. 

A medida que o traballo avanzaba, a coordinadora contactou coa artista 

multifacética para amosarlle a nosa admiración. REspondeu inmediatamente e 

sentiuse tan orgullosa que propuxo facer un obradoiro coas pequenas e 

pequenos. 

Fixemos cadrar a data coa mostra artística na que lucimos os nosos 

autorretratos (alumnado de infantil, da aula específica e profesorado 

correspondente) ademáis de múltiples traballos realizados por diferentes niveis 

de alumnado do centro (todos sobre África e moitos sobre mulleres). 

A artista acompañounos todo o día, pola mañá co alumnado realizando un 

obradoiro adaptado ao nivel e pola tarde na exposición, interactuando coas 

familias e visitantes á mesma. Adquirimos varios orixinais dela, un dos cales 

adicado ao noso proxecto. 

Realizamos un díptico informativo sobre todo o proxecto e sobre esta 

actividade en particular, que incluía un código QR que enlaza cunha reportaxe 

en imaxes de todo o proceso creativo. 

https://photos.app.goo.gl/uA5yqyf4MvqCQwgn8 

A prensa volveu e reflectir as nosas actividades: 

https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2019/06/12/cole-son-reinas-

negras/1410525.html  

 

 

https://photos.app.goo.gl/uA5yqyf4MvqCQwgn8
https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2019/06/12/cole-son-reinas-negras/1410525.html
https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2019/06/12/cole-son-reinas-negras/1410525.html


5.      AVALIACIÓN: da programación, do proceso de ensino, da práctica 

docente 

Os obxectivos estipulados para o proxecto son, coma a nosa metáfora, 

pequenas sementes a prender nas pequenas e pequenos, somos conscientes 

da dificultade de cambiar a situación, e da necesidade imperiosa de facelo. 

Pese a isto, estamos satisfeitos dos pequenos pero grandes resultados 

recollidos, que vemos en pequenas cousas día a día, en comentarios ou xogos 

dos pequenos, en actitudes e disposicións que nos deixan ver eses valores que 

deberían estar aí de forma innata. As familias transmiten tamén estas 

pequenas cousas e cambian outras grazas aos seus pequenos. Entre todos 

camiñamos na boa dirección. 

Aínda que quedaron por elaborar os cuestionarios finais, temos previsto darlle 

continuidade a este tema e trasladamos algunha actividade non realizada 

para proxectos vindeiros que enlacen con este (o PDI da biblioteca do vindeiro 

curso céntrase en Asia e xa existen propostas interesantes para traballar na 

mesma liña en primaria).  

Repetimos aquí os indicadores a ter en conta para ver os cambios: 

- É capaz de expresar como se sinte en cada momento. 

- Identifica as diferentes emocións presentes nos demais. 

- Resolve os conflitos de forma pacífica. 

- Valora e respecta as diferenzas entre os compañeiros e compañeiras. 

- Acepta e xoga con variedade de xoguetes e xogos non rexeitando 

ningún por motivos de xénero. 

- Respecta e acepta que nenos e nenas teñen os mesmos dereitos. 

- Emprega linguaxe nos sexista. 

- Coñece e acepta as posibilidades da muller en canto a profesións e 

capacidades e habilidades se refire. 

- Coñece a vida e obra das mulleres traballadas. 

- Amosa actitudes de respecto e de igualdade cos seus iguais e cos 

maiores. 

- Rexeita actitudes violentas. 

 



 

INDICADORES DE LOGRO REFERIDOS Á PROGRAMACIÓN: 

 

Escala 

 

1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos 

elementos do currículo.      x   

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / 

proxectos.    x     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización 

previstas.    x     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou 

proxectos.      x   

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.      x   

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.      x   

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.      x   

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.      x   

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO 

e bach.].         

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.      x   

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.        x 

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da 

proba.      x   

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.      x   

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 

determinadas materias de 2º de bacharelato].         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, 

etc.      x   

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha 

avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e 

bacharelato].         

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e 

bach].         

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só 

para ESO e bacharelato]         

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só 

para ESO e bacharelato]         

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.      x   

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.      x   

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.        x 

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.        x 

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, 

estándares e instrumentos.      x   

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.      x   



28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.      x   

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.        x 

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.      x   

Observacións: aínda que os items non se adaptan moito ao tipo de proxecto, cubrimos as respostas de 

xeito orientativo. 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA O PROCESO DE ENSINO: 

 

 

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE: 

 
Escala 

 
1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.        x 

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.        x 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.        x 

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con 

NEAE.        x 

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.        x 

6. Combínase o traballo individual e en equipo.        x 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.         x 

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. 

   

x 

 

Escala 

 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.        x 

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.        x 

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.        x 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.        x 

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.      x   

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.        x 

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con 

NEAE.        x 

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con 

NEAE.        x 

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.        x 

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.        x 

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.        x 

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do 

grupo.        x 



9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.        x 

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.        x 

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, 

etc.        x 

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 

derivados da corrección das probas, traballos, etc.      x   

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e 

erros.      x   

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.      x   

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos 

estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación…         

 

 

6. PROPOSTAS DE REVISIÓN. 

a) Da programación. 

A pesar de ser este un proxecto de desenvolvemento anual, como xa dixemos 

existe unha intención clara de continuar nesta dirección. Cambiando co PDI 

anual da biblioteca, cambiaremos o fío condutor, pero seguiremos enfocando 

cara a igualdade e cara a inclusión educativa. 

Un obxectivo a mellorar sería a maior implicación da etapa de secundaria, 

posto que tamén realizan actividades nesta liña. 

Aínda que un tema a mellorar sería a planificación e secuenciación das 

actividades, pensamos que debido á cantidade de profesionais implicados e de 

factores a ter en conta (organizativos en xeral, temporais, espaciais,etc), non 

sempre é posible facelo mellor. Ademais os cambios en moitas ocasión 

acabaron sendo melloras sen esperalo. 

 

 

 

 



b) Dos espazos e materiais. 

Estamos satisfeitos dos medios dispoñibles e das posibilidades que nos 

brindaron no centro para o desenvolvemento das actividades. Facilitóusenos 

cada actividade dende o equipo directivo, sendo este o responsable da difusión 

na páxina web do centro. 

Debemos destacar que os recursos foron suficientes en parte tamén polo 

premio recibido, que ademais de animar psicoloxicamente, incentiva 

económicamente e facilita o desenvolvemento de actividades que doutro xeito 

habería que desbotar por falta de medios. 

c) Do proxecto lector e do plan TICs. 

Cada vez funcionamos máis e mellor cos recursos TICs, pero si que notamos 

que faría falla moito máis tempo para perfeccionar o seu uso por parte de 

mestres e alumnado. 

En canto ao proxecto lector, en E.I. e neste proxecto todo xira entorno ao PDI 

anual. Neste caso ademais cóntase con ampla bibliografía en materia de 

igualdade para alumnado de curta idade, e estase a ampliar continuamente a 

petición de todo o profesorado. Tamén se está a ampliar o material específico 

sobre diversidade e inclusión educativa. Estamos a conseguir un fondo moi 

importante neses temas e que se move moito entre profesorado e alumnado, 

cos préstamos á casa. 

 

 

 

Esta memoria foi aprobada polo equipo docente de E.I. e da unidade específica 

de Educación Especial en reunión o día 25 de xuño de 2019. 

 


