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SEGUNDO APELIDO

TELÉFONO

PontevedraPontevedra

IES A Xunqueira II

886159090

36005

NIF

CONCELLO

CENTRO

JUAN CARLOS

DIRECTOR/A:

PROVINCIA

NOME

MESTRE

CÓDIGO POSTAL

PRIMEIRO APELIDO

Rúa Celso Emilio Ferreiro 6

CÓDIGO DO CENTRO

Pontevedra

ENDEREZO ELECTRÓNICO

ENDEREZO

36018379

ies.xunqueira.2@edu.xunta.es

44758486APÉREZ

LOCALIDADE

ACTUACIÓN/S SOLICITADA/S

Froita na escola (secundaria)X

Lácteos na escola (secundaria)X

O sabor da aventura está no mar (secundaria)X

Ponlle as pilas ao teu  bocata (secundaria)X

XermolónX

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Especialidade

JUAN CARLOS PÉREZ MESTRE 44758486A Persoa coordinadora Música
BERNARDO HERMIDA RIVAS 35293529Y Docente Bioloxía e xeoloxía
JOSÉ IGNACIO CARBAJO ESTEBAN 16248384B Docente Educación física
JOSÉ ANTONIO RICOY BUGARÍN 35310461X Docente Educación física. 1º ciclo da

ESO
RAQUEL GEY PIÑEIRO 76970362B Docente Música
JOSÉ MARÍA SOLLA CASQUEIRO 35287960A Docente Educación física
JOSEFA DELFINA DOCE CAAVEIRO 32656314V Docente Francés
DELFÍN BENITO OGANDO FERNÁNDEZ 35287212Z Docente Lingua castelá e literatura
OLGA LÓPEZ MÍGUEZ 33223940A Docente Relixión católica (secundaria)
ESTHER PADÍN VIDAL 35454961R Docente Matemáticas
JOSEFA VICARIO QUINTANA 02514494L Docente Filosofía

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

1º Ensinanza secundaria obrigatoria 54 58 4

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

2º Ensinanza secundaria obrigatoria 58 62 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

3º Ensinanza secundaria obrigatoria 50 54 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 50 33 4
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INTRODUCIÓN

TÍTULO
O IES A Xunqueira II, un lugar onde a comida é saudable.

Ano tras ano, decatámonos de que os hábitos alimenticios do alumnado non son os máis saudables, primando produtos envasados, bollería
industrial, chusches e demáis.  Con este programa incrementamos, de forma duradeira, a proporción de alimentos máis saudables na súa
dieta, consolidando novos hábitos.
Organizaranse actividades lectivas a través da materia de Promoción de estilos de vida saudable que estamos a impartir en 1º da ESO como
materia de Libre configuración autonómica, a cargo dos departamentos de Bioloxía e xeoloxía e Educación física, principalmente.
Xa é o terceiro ano da iniciativa de "Frotia na escola", este ano engadimosa a da "Lácteos na escola" e tamén temos interese de diversificar
coa iniciativa "Ponlle as pilas ao teu bocata" e a de "O sabor da aventura está no mar".
Dende o 2016/17 contamos cun invernadoiro polo que o "cultivo saudable" será unha prioridade para os rapaces, na procura de que poidan
consumir eles mesmos verduras cultivadas de xeito ecolóxico.

 - Potenciar o consumo de froitas fresca entre o alumnado.
 - Potenciar o consumo de leite freco entre o alumnado.
 - Mellorar os hábitos de alimentación saudables.
 - Reducir problemas de saúde relacionados coa alimentación.
 - Mellorar hábitos alimenticios.
 - Aumentar a proporción de froitas na dieta infantil.
 - Concienciar dos beneficios saudables das froitas.
 - Facer semanas temáticas ao longo do curso para dinamizar a alimentación saudable.
 - Ter en funcionamento un invernadorio para o "cultivo saudable".

OBXECTIVOS

Por un lado, temos as actividades lectivas, que a través da materia de "promoción de estilos de vida saudable" garanten que todo o alumnado
ten a posibilidade de acceder a información necesaria para dispor dunha alimentaicón saudeble, a maiores da habitual formación que se
imparte nas materias dos departamentos de Bioloxía e xeoloxía, e Educación física.
Por outro lado, temos as actividade complementarias e extraescolares, conforme ao seguiente:
 - Distribución de froita nos períodos de lecer longo en 8 semanas temáticas ao efecto con formación e concienciación en medios e a través do
profesorado.
 - Distribución de leite fresco nos períodos de lecer longo dous períodos temáticos de 20 días (40 en total) ao efecto con formación e
concienciación en medios e a través do profesorado.
 - Distribución de picnics saudables naquelas acividades que o demanden (saídas, excursións e demáis)
 - Consumo de verduras autótonas cultivadas de seu no invernadoiro do centro, dentro do programa "Cultivando saude".
 - Saídas a empresas da zona na liña de "Ponlle as pilas ao teu bocata" e a de "O sabor da aventur aestá no mar"
 - Comidas saudables para o alumnado participante na modalidade do programa de reforzo, orientación e apoio (PRO) dentro do programa
contratos-programa e nas actividades extraescolares como o Cuale, o DELF e as clases organizadas pola ANPA, xa que moitos deles, por mor
da conciliación famliar, quedan a comer no centro.  Dende o servizo de cafetería, ofrecen menús saudables e equilibrados, sempre con
supervisión e donamización docente.
(Normalmente contamos coa axuda recibida dende a Xunta, se ben é certo que complementase con recursos propios, deste xeito temos
actividades centradas nas prácticas de alimentación saudables que conforman un proxecto colaborativo integrado nas diversas programacións
didácticas.
Diríxese a todo o alumnado do centro (ESO e bacherelato), que para este curso escolar suman 590 alumnos.
No relativo ao traballo coas conservas e bocatas saudables artellarase o traballo teórico e práctico en diferentes dependencias do centro. Irá
acompañado de implementación curricular nas aulas a través da materia de Promoción de estilos de vida saudable.
A metodoloxía basearase na resolución de problemas, intentando construír aprendizaxes significativos, polo que partimos de coñecementos
previos, dende o contorno máis próximo.
O profesorado exercemos a nosa función como elemento dinamizador, de xeito que intentamos estimular a investigación con suxestións
concretas cando for preciso, sen esquecer que o alumnado debe chegar aos seus propios resultados.

ORGANIZACIÓN

A avaliación realizarase en distintas fases:
a) Avaliación inicial, para saber o punto de partida sobre os alimentos e o seu consumo. (normalmente no moi saudables)
b) Avaliación continua, para saber se as actividades propostas son axeitadas e se os obxectivos propostos se están a cumprir.
c) Avaliación final na que se comproba a consecución dos obxectivos propostos no programa e se se acadou o obxectivo primordial, a
inclusión no consumo diario de diferentes alimentos máis saudables.
A repercusión do proxecto avaliarase a través da proxección que teña a cabo do alumnado e, por outra parte, polo desenvolvemento a nivel de
centro e da comunidade educativa en xeral.

AVALIACIÓN
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Pontevedra, 20 de outubro de 2017

SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
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