
 

 

 
 
 

 

O alumnado de 1º ESO do IES de Melide gaña o primeiro premio no Congreso 
Aliméntate ben para centros de secundaria e formación profesional iniciativa da Xunta 
de Galicia na que participaron as consellerías de Sanidade; Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria; Medio Rural; Mar; Economía, Emprego e Industria; e 
Política Social.  
 
A primeira edición do congreso escolar Aliméntate ben celebrado en Santiago de 
Compostela contou coa participación de cincocentos escolares de centros do ensino 
galego. 

O proxecto presentado o pasado venres 4 de maio polo alumnado de 1º de ESO sobre 
as iniciativas do centro, que tratan de influír con acerto nos patróns de alimentación que 
posúen repercusións para a saúde das persoas con actuacións en base ó liderado 
compartido, foi elixido como o mellor para o ámbito do ensino secundario e de 
formación profesional.  

O premio concedido de 2.500 €  empregarase en financiar as actividades do proxecto 
que se está a desenvolver no centro. O alumnado de 1º de ESO gozará tamén dun día 
de desfrute no parque acuático de Cerceda. 

O proxecto do IES de Melide baseado na elaboración dunha produción cinematográfica 
que leva por título “5 Nutriconsellos para un almorzo saudable”, levou ó alumnado na 
fase preprodución (guión literario-guión técnico) a documentarse e investigar sobre 
diferentes temas relacionados cos hábitos saudables en xeral, e sobre a alimentación en 
particular.  Unha fase de enriquecemento transversal desde diferentes materias con 
aprendizaxes baseados en resolucións de problemas en contextos reais, mobilizando os 
seus coñecementos, destrezas, valores e actitudes. 

Para o deseño das secuencias e escenas da película, fixéronse actividades relacionadas 
coa análise das dietas doutros países, actividades de información nutricional do 
etiquetado de alimentos, de como atender ós reclamos publicitarios,  da necesidade de 
ir máis ós mercado “de toda a vida” (garante de produtos naturais e saudables),  de ser 
coherentes co noso organismo deseñado para moverse, e de como evitar as 
enfermidades relacionadas co sobrepeso e a obesidade... 

Con escenas sobre e baixo o mantel, os protagonistas tratan de aportar consellos 
“nutrisaudables” para aclarar, entre outras cousas,  que o alimento de apelido 
“desayuno” non existe, e que a expresión “hai que comer un pouco de todo” non é 
saudable. 

O proxecto, que chegara previamente ás familias a través da intervención do alumnado, 
impartindo en primeira persoa  unha sesión de formación dunha hora de duración na 
“Escola de Nais e Pais” do IES de Melide para demostrar o aprendido, pretende que o 
alumnado adopte a figura de axente de saúde levando información baseada en 
evidencias científicas ás súas familias. 

 


