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PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

JUAN CARLOS PÉREZ MESTRE 44758486A Persoa coordinadora Si
BERNARDO HERMIDA RIVAS 35293529Y Docente Si
JOSÉ IGNACIO CARBAJO ESTEBAN 16248384B Docente Si
JOSÉ ANTONIO RICOY BUGARÍN 35310461X Docente Si
RAQUEL GEY PIÑEIRO 76970362B Docente Si
JOSÉ MARÍA SOLLA CASQUEIRO 35287960A Docente Si
JOSEFA DELFINA DOCE CAAVEIRO 32656314V Docente Si
DELFÍN BENITO OGANDO FERNÁNDEZ 35287212Z Docente Si
OLGA LÓPEZ MÍGUEZ 33223940A Docente Si
ESTHER PADÍN VIDAL 35454961R Docente Si
JOSEFA VICARIO QUINTANA 02514494L Docente Si

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

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

TÍTULO

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.

INTRODUCION

50% - Potenciar o consumo de froitas fresca entre o alumnado.
50% - Potenciar o consumo de leite freco entre o alumnado.
50% - Mellorar os hábitos de alimentación saudables.
50% - Reducir problemas de saúde relacionados coa alimentación.
50% - Mellorar hábitos alimenticios.
50% - Aumentar a proporción de froitas na dieta infantil.
50% - Concienciar dos beneficios saudables das froitas.
25% - Facer semanas temáticas ao longo do curso para dinamizar a alimentación saudable.
10% - Ter en funcionamento un invernadorio para o "cultivo saudable". (Faleceu o profesor que levaba este proxecto e quedou pendente para vindeiros cursos)

OBXECTIVOS

A entrega da froita e do leita facíase nos períodos de lecer, tendo alumnado colaborador guiado polo profesorado participante na activiade.
Os obradoiros e actividades externas (visita do peirao de Poio) foron realizados por monitores facilitados por empresas externas polo que a organización vai de seu.
Traballaban a maiores, unha sesión semanalmente na materia de Promoción de estilos de vida saudable.
Tanto os picnics para as actividades complementarias e extraescolares como o comedor escolar elaboráronse con comida saudable na procura dunha mellor dieta equilibrada.
Colaborouse con outros departamentos na elaboración dunha exposición dos azucres e aceites nos productos de consumo común.
Participación en feiras tales como Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas (Santiago).
 

ORGANIZACIÓN
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Listas de cotexo, probas, froita e leite consumidos diariamente, exposicións e premios acadados...

AVALIACIÓN

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

44758486A PÉREZ MESTRE, JUAN CARLOS Na organización, promoción e proxección dos distintos proxectos.

35293529Y HERMIDA RIVAS, BERNARDO Foi o profesor que faleceu no mes de xaneiro, a súa substituta (Marta Reguera)
involucrouse moito xa que impartía a materia de Promoción de estilos de vida saudable.

16248384B CARBAJO ESTEBAN, JOSÉ IGNACIO Facilitaba a distribución da froita e leite nos períodos de lecer.

35310461X RICOY BUGARÍN, JOSÉ ANTONIO Facilitaba a distribución da froita e leite nos períodos de lecer.  Tamén participou
activamente nas actividades complementarias e extraescolares.

76970362B GEY PIÑEIRO, RAQUEL Coordinou, participou e era o motor dos proxectos, sobre todo na participación das
Ferias. Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas (Santiago).

35287960A SOLLA CASQUEIRO, JOSÉ MARÍA Facilitaba a distribución da froita e leite nos períodos de lecer.

32656314V DOCE CAAVEIRO, JOSEFA DELFINA Deulle a vertiente internacional aos proxectos xa que desde a súa incorporación ao
centro estamos dinamizando ao 100% o frances, con iniciativas como o CUALE e o
Galimiens.

35287212Z OGANDO FERNÁNDEZ, DELFÍN
BENITO

Organizou a Semana da Ciencia na fixemos a exposición dos azucres e aceites, entre
outros.

33223940A LÓPEZ MÍGUEZ, OLGA Coma xefa de estudos, estivo ocupouse de garantí que todo se desenvolvera con
normalidade.

35454961R PADÍN VIDAL, ESTHER Era o soporte vital de Raquel Gey na participación das Ferias. Galiciencia (Ourense),
Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas (Santiago).
Tamén como secretaria, encargouse da xestión económica ao respecto.

02514494L VICARIO QUINTANA, JOSEFA Organizou a Semana da Ciencia na fixemos a exposición dos azucres e aceites, entre
outros.

Os materiasi facilitados polos obradoiros e actividades externas (visita do peirao de Poio) que foron realizados por monitores facilitados por empresas externas polo que a bibliografía vai
de seu.
Promoción de estilos de vida saudable, como materia E-dixgal, o portátil correspondente e internet.
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