
Máis de 8.500 
alumnos participan 
en 16 liñas do Plan 
Proxecta na capital
▶ O IES A Xunqueira II, con oito propostas, 
encabeza a relación dos 13 centros implicados
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PONTEVEDRA. Trece centros 
educativos da cidade (seis insti-
tutos e sete colexios de Infantil 
e Primaria) están a desenvolver 
durante este curso algunha das 
liñas incluídas no Plan Proxecta, 
unha iniciativa da Consellería de 
Educación en colaboración con 
diferentes organismos, dirixida a 
fomentar a innovación educativa 
nos centros a través de programas 
que desenvolvan competencias 
clave como eixe do currículo e os 
elementos transversais, nos cales 
se inclúe a educación en valores.

En total este plan chega a 
8.551 estudantes, dos que o 51% 
son rapazas. En toda Galicia son 
138.000 alumnos e 542 centros de 
ensino, un 5,24% máis que o curso 
anterior. Desenvolveranse 1.039 
proxectos coa colaboración duns 
8.000 docentes.

Por provincias, na Coruña par-
ticipan 177 centros, 73 en Lugo e 
80 en Ourense. Pontevedra enca-
beza o ranking con 212 colexios e 
institutos e 373 iniciativas. 

Neste curso ofertáronse 43 pro-
gramas diferentes, relacionados 
cos ámbitos da saúde, a alimenta-
ción, a actividade física, a ciencia 
e a tecnoloxía, a lingua, o patri-
monio, a solidariedade, o medio 
ambiente, o desenvolvemento 
sustentable, a igualdade, o consu-
mo responsable, o voluntariado, a 
interculturalidade, a convivencia, 
a educación emocional, o audiovi-
sual, a normalización lingüística, 
os dereitos da infancia ou a mobi-
lidade, entre outros.

Acoller esta variedade de pro-
gramas establece un marco xeral 
de colaboración para traballar nes-
te eido dun xeito estruturado, de 
tal forma que se contribúe a fixar 
uns criterios metodolóxicos e or-
ganizativos comúns, a establecer 
pautas compartidas en relación 
ao recoñecemento do traballo do 
profesorado nestes proxectos e a 
ofrecerlles aos centros e aos docen-
tes a posibilidade de incluír dentro 
da súa planificación anual a parti-
cipación neste tipo de iniciativas, 
segundo explica a Consellería.

O obxectivo último deste plan é 

avanzar nas dinámicas de mellora 
da calidade educativa e favorecer a 
innovación nos propios centros a 
través de programas externos que 
leven á motivación e ao traballo 
activo, cooperativo e en rede, do 
alumnado e do profesorado im-
plicado.

de unha a sete. Das 43 liñas 
ofertadas no plan, en Pontevedra 
desenvólvense 16 en 13 centros. 
Entre eles destaca o IES A Xun-
queira II, que pasou de unha o 
curso pasado (Aliméntate ben) 
a oito neste. O director e coordi-
nador de proxectos, Juan Carlos 
Pérez, explica que tralo exitoso 
funcionamento da primeira liña 
(que inclúe, por exemplo, o repar-
to de froita nos tempos de lecer ou 
a promoción do peixe en conserva 
con obradoiros e visitas a peiraos 
para difundir unha alimentación 
saudable) «fixen un pequeno re-
sumo da oferta e animei á xente 
para ver outras opcións».

As actividades físicas e depor-
tivas tamén están moi arraigadas 
no instituto, só que este curso se 
engloban neste plan, así como as 
iniciativas arredor da igualdade 
(o IES oferta dúas materias de li-
bre configuración neste eido) ou 
as de Parlamento Xove (o equipo 
do centro foi finalista provincial o 
curso pasado), que se completan 
coa Liga de debate forestal.

A cifra de participantes depen-
de da actividade, pois algunhas 
implican a cursos ou grupos con-
cretos e outras son para toda a co-
munidade educativa.

Pérez destaca tamén a vantaxe 
que supoñen para a conciliación 
familiar e laboral, pois en moitos 
casos desenvólvense polas tardes 
e, neste caso, o alumnado conta 
con axudas para comer no IES.
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LIÑas dO PLan PROXecta en POnteVedRa

Premian a dous estudantes da cidade por 
superar dificultades para rematar a ESO
c.g.

PONTEVEDRA. A Consellería de 
Educación, Universidade e Forma-
ción Profesional publicou onte no 
Diario Oficial de Galicia a resolu-
ción de concesión dos premios de 
Educación Secundaria Obrigatoria 
ao esforzo e á superación persoal 
correspondentes ao curso pasado, 
cos que se recoñece o traballo de 20 

alumnos. Todos eles cursaron 4º 
de ESO durante o ano académico 
2017-2018 e conseguiron superar 
as súas dificultades de tipo persoal, 
educativas ou do contorno familiar 
ou sociocultural, no marco dun en-
sino comprensivo e integrado.

Dous deles pertencen a dous 
centros da capital pontevedresa, 
concretamente aos IES Frei Mar-

tín Sarmiento -neste caso é unha 
alumna- e A Xunqueira I. Os 
nomes dos galardoados, polas 
especiais características destes 
premios, non se fixeron públicos 
oficialmente.

Dos 20 estudantes, once per-
tencen á provincia de Pontevedra, 
concretamente aos CPR El Pilar 
(Vigo) e Plurilingüe María Auxilia-

dora (Vigo), e aos IES Plurilingüe 
Pintor Colmeiro (Silleda), Illa de 
Tambo (Marín), IES de Teis (Vigo), 
Pedro Floriani (Redondela) e o IES 
Valadares (Vigo), con dous premia-
dos, ademais do IES Primeiro de 
Marzo (Baiona), e aos dous citados 
institutos da cidade.

Na provincia da Coruña os pre-
mios recaeron en catro IES e dous 
colexios; en Lugo no IES Nosa 
Señora dos Ollos Grandes e en 
Ourense en dous institutos de Ve-
rín e A Rúa.

Cada premio estará dotado con 
750 euros, aínda que o seu obxec-

tivo real, segundo subliña a Con-
sellería nun comunicado, é que os 
galardoados «sexan un exemplo 
para compañeiros e compañeiras 
en situacións similares, poñendo 
en valor o especial esforzo que su-
pón acadar o éxito na escola para 
os estudantes que proceden de 
contornos socioculturais desfavo-
recidos, de contornos familiares 
disfuncionais, en proceso de su-
peración de enfermidades crónicas 
ou con discapacidades que condi-
cionan o seu rendemento escolar, 
a súa relación persoal e a súa inser-
ción social».
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