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PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

José Ignacio Carbajo Esteban 16248384B Docente Si
Raquel Gey Piñeiro 76970362B Docente Si
José María Solla Casqueiro 35287960A Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
José Antonio Ricoy Bugarín 35310461X Docente Si
María Carmen Villameá Hernández 45429428N Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
María Luz Lores Buezas 35313741R Persoa coordinadora Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 53 47 4
Bacharelato 2º Bacharelato 42 47 3
Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de

secundaria obrigatoria
1º Ensinanza secundaria obrigatoria 64 60 4

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

2º Ensinanza secundaria obrigatoria 47 53 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

3º Ensinanza secundaria obrigatoria 53 65 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 48 44 4

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

TÍTULO

Nesta sociedade actual, incorporamos novas formas de relacionarnos coa alimentación, onde as comidas rápidas e os precocinados, os alimentos hipercalóricos, e o exceso de consumo
de carnes vermellas van en detrimento da dieta tradicional rica en cereais, legumes, froitas e verduras. Estes cambios de calidade e cantidade de comida repercuten na saúde do noso
alumnado e a determinan cando chegan a idade adulta. Obesidade, niveis elevados de colesterol, hipertensión, problemas ortopédicos e endócrinos, factores de risco cardiovascular entre
outros, aparecen na infancia e soen asentarse na idade adulta. Moito do alumnado do IES Xunqueira 2, polo que observamos, xa padece algún destes problemas pero estamos a tempo de
mudar os seus hábitos alimentarios. Aprender a comer correctamente é algo que debemos considerar prioritario e o profesorado traballamos, este curso 2018/2019 para conseguilo. Por
iso, levamos catro anos coa iniciativa "Froita na escola" e dous con "Ponlle as pilas ao teu bocata" e "O sabor da aventura está no mar".
 
 
 

INTRODUCION

    •  Potenciar o consumo de froita fresca entre o alumnado.
    •  Mellorar os hábitos de alimentación saudables.
    •  Reducir problemas de saúde relacionados coa alimentación.
    •  Aumentar a proporción de froitas na dieta infantil.
    •  Practicar un consumo responsable seguindo as pautas das 3R.
    •  Fomentar a separación de lixo para a súa reciclaxe e compostaxe.
    •  Darlles a coñecer os beneficios dos produtos do mar e do campo.

OBXECTIVOS

   Por lado as materias de PEVS (Promoción de estilos de vida saudables) en 1º ESO e Bioloxía e Xeoloxía e Educación Física en toda a ESO. Desde alí trabállase a alimentación saudable e
aspectos relacionados.
   Por outro lado temos, as actividades complementarias e extraescolares, conforma o seguinte>

    •  Distirbución de froita nos periodos de lecer ao longo de 8 semanas temáticas
    •  Distribución de picnis saudables en actividades que o demanden, saídas, excursións...

ORGANIZACIÓN
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    •  Consumo de froitos de outono
    •  Saídas como "O sabor da aventura está no mar".
    •  Comidas saudables para o alumnado que por diferentes razóns ten que quedar a comer na cafetería do instituto (PROA, Delf, Cuale,...).
    •  Fomento da separación do lixo nas súas tres fraccións reciclables (papel e cartón, envases e orgánico).
    •  Utilización do composteiro por parte do alumnado.
  Os contidos do proxecto desenvolvéronse nas materias de Bioloxía e Xeoloxía, na materia de Promoción de estilos de vida saudables e na de Educación Física, tanto na ESO como no
Bacharelato.
 
 
 
 
 

Ó comezo do proxecto realizouse (na materia de PEVS) un estudo estatístico relacionado cos hábitos alimentarios das familias do noso centro, co fin de establecer os principais problemas
e deficiencias relacionadas coa alimentación na nosa comunidade educativa e observouse o seguinte:

    •  Entre os alimentos consumidos durante os períodos de lecer non se atopaba a froita e a bolería industrial, os snacks e as chuches abundaban.
    •  O número de alumnos/as que chegaban sen almorzar ó centro e/ou os que non consumían ningún tipo de alimento no recreo tamén era alto.
    •  A reciclaxe era nula no centro.
    •  A compostaxe nin se coñecía.
Ó finalizar o proxecto realizouse un novo estudo estatístico e observouse o seguinte:

    •  O consumo de froita nos períodos de lecer aumentou considerablemente, era normal ver a alumnos/as con pezas de froita traídas da casa ou mercadas no instituto. A nosa cafetería
introduciu a oferta de froita variada. 
    •  O número de alumnos/as que chegaban sen almorzar ó centro e/ou que non consumían ningún tipo de alimento no recreo diminuiu notablemente.
    •  Os hábitos alimenticios do profesorado do centro tamén mudou, consumindo máis froita.
    •  Empezouse a separar o lixo e depositalo no seu contedor axeitado por parte do alumnado e profesorado.
    •  Montouse o composteiro no centro, grazas á axuda da Deputación e do Concello, e o alumnado empezou a usar correctamente o composteiro.
Os contidos do proxecto desenvolvéronse nas materias de Bioloxía e Xeoloxía, na materia de Promoción de estilos de vida saudables e na de Educación Física, tanto na ESO como no
Bacharelato.

AVALIACIÓN

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

16248384B Carbajo Esteban, José Ignacio Facilitaba a distribución da froita nos períodos de lecer.

76970362B Gey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai  de soporte para tódalas act ividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)
Coordinou, part ic ipou e era o motor dos proxectos no centro,  sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas
(Santiago).

35287960A Solla Casqueiro, José María Facilitaba a distribución da froita nos períodos de lecer.

35454961R Padín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas (Santiago).

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Actividade 1: Enquisa sobre os hábitos alimentarios do alumnado de 1º ESO
Actividade 2: Visionado dun programa documental sobre a cantidade excesiva de azucre
na dieta.
Actividade 3: Traballo sobre a relación dieta /saúde.
Actividade 4: Visita ao porto, lonxa e praza de abastos de Bueu.
(O sabor da aventura está no mar).
Actividade 5: Asistencia ao taller "O sabor da aventura está no mar"
Activade 6: Charla sobre a compostaxe a cargo da deputación de Pontevedra.
Actividade 7: Que vive aí? Microorganismo que fan compost.
Actividade 8: montaxe do composteiro e mantemento do mesmo.

35310461X Ricoy Bugarín, José Antonio Facilitaba a distribución da froita nos períodos de lecer. Tamén participou activamente
nas actividades complementarias e extraescolares.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

45429428N Villameá Hernández, María
Carmen

Actividade 1: Enquisa sobre os hábitos alimentarios do alumnado de 1º ESO
Actividade 2: Visionado dun programa documental sobre a cantidade excesiva de azucre
na dieta.
Actividade 3: Traballo sobre a relación dieta /saúde.
Actividade 4: Visita ao porto, lonxa e praza de abastos de Bueu.
(O sabor da aventura está no mar).
Actividade 5: Asistencia ao taller "O sabor da aventura está no mar"
Activade 6: Charla sobre a compostaxe a cargo da deputación de Pontevedra.
Actividade 7: Que vive aí? Microorganismo que fan compost.
Actividade 8: montaxe do composteiro e mantemento do mesmo.

33223940A López Míguez, Olga Coma xefa de estudos, ocupouse de garantír que todo se desenvolvera con normalidade,
sobre todo durante as ausencias de alumnado e profesorado durante a celebración das
distintas actividades complementarias e extraescolares dos proxectos de innovación do
centro.

35313741R Lores Buezas, María Luz Actividade 1: Enquisa sobre os hábitos alimentarios do alumnado de 1º ESO
Actividade 2: Visionado dun programa documental sobre a cantidade excesiva de azucre
na dieta.
Actividade 3: Traballo sobre a relación dieta /saúde.
Actividade 4: Visita ao porto, lonxa e praza de abastos de Bueu.
(O sabor da aventura está no mar).
Actividade 5: Asistencia ao taller "O sabor da aventura está no mar"
Activade 6: Charla sobre a compostaxe a cargo da deputación de Pontevedra.
Actividade 7: Que vive aí? Microorganismo que fan compost.
Actividade 8: montaxe do composteiro e mantemento do mesmo.

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización, promoción e proxección (impacto), dentro e
fora do centro, dos distintos proxectos.

O alumnado utilizou distintas páxinas web, blogs e información variada que ofrecía a rede para documentarse sobre patoloxías relacionadas cunha mala alimentación. Material audivisual
aportado pola organización da actividade Revitaliza, relacionada coa correcta xestión do lixo. Folletos entregados polas actividades do "Sabor da aventura está no mar" (recetario de
comidas, os beneficios dos produtos do mar...)

BIBLIOGRAFÍA
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

José María Solla Casqueiro 35287960A Docente Si
Raquel Gey Piñeiro 76970362B Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
José Ignacio Carbajo Esteban 16248384B Docente Si
José Antonio Ricoy Bugarín 35310461X Persoa coordinadora Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 53 47 4
Bacharelato 2º Bacharelato 42 47 3
Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de

secundaria obrigatoria
1º Ensinanza secundaria obrigatoria 64 60 4

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

2º Ensinanza secundaria obrigatoria 47 53 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

3º Ensinanza secundaria obrigatoria 53 65 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 48 44 4

PDC (Proxecto deportivo de Centro) ¿ Centros escolares saudables. - ¿I.E.S. Xunqueira II, centro saudable¿.

TÍTULO

Nunha sociedade, como a actual, na que o deporte se impón como medio para conseguir unha óptima imaxe corporal, requisito imprescindible para triunfar na vida, nos hábitos de ocio
das xeracións máis novas dominan actividades caracterizadas pola ausencia de exercicio físico e cun alto compoñente aditivo. O anterior provoca que domine a tendencia nos mozos ás
actividades sedentarias que, sen movemento, provocan pracer.
Cando os adolescentes dominantes nos grupos eran os máis habilidosos en calquera actividade física, tódolos demais procuraban practicar para conseguir un bo rol no grupo, sen
embargo na actualidade destacan os máis seguidos nas redes sociais polo que para acadar ese estatus deben actuar co smartphone, enviando fotos, comentarios, etc…para non defraudar
os demais do grupo.
Por iso se ve reducido o exercicio físico que fan os rapaces que teñen outras moitas actividades para encher o seu tempo de ocio sen moverse. Soamente aqueles que os seus pais
consideran imprescindible que fagan unha actividade física regular ou aqueles outros desexosos de emular ás estrelas deportivas da televisión, practican algún deporte competitivo
regularmente.
O xogo que implica actividade física cun obxectivo unicamente lúdico desapareceu totalmente entre os rapaces na actualidade e por iso na escola debemos facer un esforzo para suplir
esta falla de exercicio físico entre unha gran parte dos nosos adolescentes.
Do mesmo xeito as familias actuais non teñen tempo de acompañar os adolescentes na comida e confórmanse con que coman, sen preocuparse moito en que é o que comen, deste xeito
os rapaces acaban comendo sempre o mesmo, aquilo que lles gusta, que non sempre é o máis san. Os pais acaban autoconvencéndose de que a comida que din que non lles gusta lles
senta mal, por iso procuran sempre darlle o mesmo, aquilo que queren e saben que o van comer.
Dende os centros escolares parece obvio que, como educadrores, tratemos de cambiar esta tendencia e, sobre todos, concienciar as novas xeracións de erradicar estas dinámicas
perniciosas que poden conducir ós individuos a problemas médicos irreversibles. Neste sentido dende o noso Proxecto Deportivo de Centro realizamos este curso estas accións:
 

INTRODUCION

O primeiro obxectivo dos propostos era o de intentar presentar ó alumnado unha serie de novas actividades para encher o seu tempo de ocio. Tratamos de facelo a través da organización
de xogos tradicionais dentro das xornadas festivas que coincidindo coas principais celebracións se organizan no Centro; o patinaxe que se lle oferta ó alumnado coincidindo coas
xornadas previas ás vacacións de Nadal, o DIA DA BICICLETA, no que o compoñentes dunha asociación que ten como obxectivo o fomento do uso da bicicleta, veñen ó Centro facer unha
serie de actividades co alumnado, e por último con outras actividades como poden ser as actividades lúdicas e deportivas nas que o alumnado participa durante as saídas educativas,
saída a Portugal, Semana Branca, Saída a Cantabria (convivencia nun albergue en Suances), etc..
O segundo dos obxectivos propostos era o de convivir co alumnado doutros centros a través da participación en eventos deportivos. Este curso ó noso alumnado participou en
competicións do Deporte Escolar de orientación, atletismo, campo a través. Tamén, coincidindo co Nadal, o noso alumnado participou nunha carreira de cross en competición co IES
Xunqueira I (centro que se atopa ó lado do noso), e coincidindo co final do curso celebramos un encontro co alumnado doutros centros para disfrutar dunha xornada de rugby, contando
coa colaboración de xogadores dun equipo federado e planificando un terceiro tempo para fomentar a convivencia.
Tratamos, así mesmo de incrementar o número de actividades que o noso alumnado realiza durante os momentos de lecer: tenis de mesa, fútbol sala, baloncesto, balonmán, voleibol,
etc..
Tratamos de concienciar ó noso alumnado da necesidade dunha alimentacións saudable e iso facémolo a través da participación en campañas como a de "consumo de froita", repartindo
froita nos recreos, "bocadillos con sabor" presentando novas formas de elaborar bocadillos fuxindo da comida procesada.
Con estas actividades descritas anteriormente, as persoas responsables deste proxecto en colaboración co resto do profesorado do Centro tratamos de evitar que o alumnado permaneza
durante os períodos de lecer pegados ó seu teléfono móbil, que se movan e realicen exercicio físico.

OBXECTIVOS

Páxina 1 de 3



36018379 - IES A Xunqueira II
 CENTRO

MEMORIA PLANPROXECTA  2018/2019

02. PDC (proxecto deportivo de centro) - CENTROS ACTIVOS E SAUDABLES
PROGRAMA

Por outra banda estas actividades sérvennos ó profesorado de EF como complemento as ensinanzas
deportivas e as habilidades específicas que constitúen os contidos da nosa materia.

A organización das actividades faise en colaboración co Equipo directivo, como non podía ser doutro xeito e a adecuación das saídas ó noso obxectivo faise en colaboración coa
Vicedirección do Centro que é a que organiza as saídas.
A participación nas diversas actividades que teñen lugar fóra do Centro: Deporte Escolar, encontros deportivos con alumnos doutros centros, realízanse como actividades
complementarias de Educación Física. A Semana Branca, que tradicionalmente se ven facendo en Andorra, é organizada pola Vicedirección do Centro en colaboración cos Departamentos
de Bioloxía e o de Educación Física.
Para a realización das actividades do recreo o Equipo Directivo establece unha serie de  horas de garda para o profesorado colaborador deste proxecto e eses  profesores son os
encargados de organizar as competicións e de abastecer do material necesario ó alumnado para poder realizar as actividades físicas durante estes períodos.

Así  mesmo para  participar  nas  competicións  escolares  contamos  coa  aprobación  por  parte  de
vicedirección e a colaboración de todo o profesorado que facilita a participación que, en ocasións non
inclúe a todo o alumnado dado que é voluntaria.

ORGANIZACIÓN

A aval iación das act ividades programadas dentro deste
programa así  como do programa en s i  e  o  n ive l  de
consecución dos obxectivos previstos, fixémola a través da
observación do nivel de implicación do alumnado en forma de
par t ic ipac ión vo luntar ia .  A Semana Branca t ivo  unha
participación que superou con creces a que viña sendo
habitual nos derradeiros anos.
A participación das actividades en convivencia con outros
centros tamén tivo unha grande aceptación, superando a dos
cursos anteriores.
O consumo de froi ta veuse incrementado, chegando a
esgotarse os días de reparto mellorando o nivel de aceptación
segundo avanza a actividade.
P o l o  t a n t o  a  a v a l i a c i ó n  q u e  p o d e m o s  f a c e r  d o
desenvolvemento do programa en función da observación que
podemos realizar no día a día, é moi positiva.
Esta observación verificámola en escalas de observación a
base de estatísticas que valoren a implicación do alumnado e
que servirán para comparar cos mesmos resultados de anos
posteriores.
A avaliación das condicións físicas dos nosos alumnos tamén a
realizaremos a través dos test de condición física que pasamos nas
sesións de Educación Física, ademais tamén pasamos os test de
condición física do programa DAFIS que nos servirán no futuro para

AVALIACIÓN
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valorar o nivel do estado físico do noso alumnado.

A avaliación dos resultados da participación neste programa nos permite abordar varias modificacións cara o vindeiro curso que se incluirán no proxecto do 2019-2010.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

35287960A Solla Casqueiro, José María Profesor de Educación Física que colaborou en todas as actividades do programa.

76970362B Gey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas
(Santiago).

35454961R Padín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas (Santiago).

33223940A López Míguez, Olga Coma xefa de estudos, ocupouse de garantír que todo se desenvolvera con normalidade,
sobre todo durante as ausencias de alumnado e profesorado durante a celebración das
distintas actividades complementarias e extraescolares dos proxectos de innovación do
centro.

16248384B Carbajo Esteban, José Ignacio Profesor de Educación Física coordinou as actividades deportivas dos recreos.

35310461X Ricoy Bugarín, José Antonio Colaborou na saídas da Semana Branca, na saída a Cantabria, no día da bicicleta, na
actividade de patinaxe, na distribución da froita, na organización da proba de cross de
Nadal e nas actividades de lecer dos recreos e das xornadas de conmemoración no
Centro.
Coordinou a aplicación das probas DAFIS,  coordinou a participación no programa
Xogade, nos encontros deportivos con outros centros e a participación do Centro neste
programa.

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Coordinou a petición do programa de froita, coordinou a particpación do profesorado
nas distintas actividades no programa e coordinou a organización das distintas saídas.
Como director, encargouse da organización, promoción e proxección (impacto), dentro e
fora do centro, dos distintos proxectos.

Para a elaboración desta memoria non foi preciso consultar ningunha bibliografía máis aló das listaxes de participación nas distintas actividades realizadas dentro deste curso 2018-
2019.
Para a realización das actividades si que se acudiu a diversa documentación como as instrucións da batería de probas DAFIS.

BIBLIOGRAFÍA
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Raquel Gey Piñeiro 76970362B 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
María Laura Malvar Méndez 35308158F Docente Si
María del Mar Abilleira Fernández 35288742A Docente Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
María Mercedes Domínguez Martínez 78780198T Persoa coordinadora Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

1º Ensinanza secundaria obrigatoria 64 60 4

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

2º Ensinanza secundaria obrigatoria 47 53 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

3º Ensinanza secundaria obrigatoria 53 65 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 48 44 4

A igualdade entre rapazas e rapaces no ámbito educativo

TÍTULO

O compromiso dende o centro educativo IES Xunqueira II , sería crear ou sensibilizar sobre a importancia de establecer a cultura da equidade e a xustiza a través das alumnas e alumnos
que no futuro serán responsables da sociedade e que sexan conscientes das situacións de desigualdade ás que están expostas. A educación é unha ferramenta imprescidibel en materia
de prevención.
É importante que a perspectiva de xénero esté presente en todos os ámbitos da educación e especialmente nos centros educativos como grandes socializadores das alumnas e alumnos.
O traballo en rede coa colaboración dos diferentes departamentos é importante para visibilizar e tomar conciencia que é un traballo a realizar entre todos e todas.
 

INTRODUCION

Con carácter progresivo, o grao de consecución dos obxectivos foi positivo, xa que o obxectivo xeral do proxecto consistiu na visibilización e posta en valor da participación e producción
das mulleres na sociedade galega e en xeral a súa aportación social, política, artística e cultural.
As actividades a nivel de aula e de centro foron conseguidas en relación ós obxectivos, sendo unha actividade a destacar a conseguida coa exposición de fotos ¨María Josefa
Wonenburguer¨. 
As actividades en relación á exposición, 
- Visualización da exposición-
-Charla informativa sobre a autora. A nivel de titorias
-Promoción da exposición a cargo das rapazas que forman no centro o consello da muller nova do que son coordinadora e que actuaron como comisarias da exposición de forma
incondicional.
Subir á web do centro a exposición a través de fotografías...
Os obxectivos a nivel de aula foron conseguidos a través de actividades nas que se revalorizaba o papel das mulleres e a súa aportación á sociedade nas distintas áreas.
Cabe destacar  a participación nunha conferencia con preguntas sobre mulleres na ciencia no salón de actos , proposta polo departamento de orientación e Tecnoloxía. Foi moi
interesante.

OBXECTIVOS

Para a identificación do ámbito de estudo: mulleres da comarca, mulleres na ciéncia, mulleres na arte...os traballos de búsqueda de información e reflexión realizaronse nas aulas ,
utilizando extratexias de traballo cooperativo e con diversos recursos educativos.
As charlas e palestras en colaboración co consello da muller nova serviron para unha maior visibilización do traballo en igualdade.
Dende a biblioteca, ademais presentouse unha exposición de libros de autoras en femenino. ¡Seguen sendo moitas menos que os autores masculinos¡
Isto tamén serviu de reflexión para as rapazas e rapaces do centro.
Reali¿aronse ademais, charlas informativas por parte de alumnas de bacharelato sobre o papel das mulleres ó longo da historia e o feminismo...
Os traballos realizáronse ó longo de todo o curso pero con carácter flexible xa que hai que xestionar os tempos moi ben e non perxudicar a boa  marcha do curso escolar.

ORGANIZACIÓN
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09. Donas de si
PROGRAMA

A avaliación ó longo do curso e con carácter flexible foi continua e progresiva, tendo en conta o grado de implicación das alumnas e alumnos e os tempos dispoñibles.
En relación coas actividades realizadas, foron distribuidas ó longo dos tres trimestres e realizadas de forma interdisciplinar con diferentes departamentos, principalmente o departamento
de orientación, profesorado de tecnoloxia e historia. Colaboracións de compañeiros e compañeiras en momentos puntuais para unha maior organización , ademais da colaboración e
ánimo do equipo directivo.
 

AVALIACIÓN

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

76970362B Gey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas
(Santiago).

35287212Z Ogando Fernández, Delfín Benito Dende a biblioteca facilitaba a lectura de libros e participación na exposición. Ademais
de actividades de aula. Relatorios e lecturas.pendente...

33223940A López Míguez, Olga Coma xefa de estudos, ocupouse de garantír que todo se desenvolvera con normalidade,
sobre todo durante as ausencias de alumnado e profesorado durante a celebración das
distintas actividades complementarias e extraescolares dos proxectos de innovación do
centro.

35454961R Padín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas (Santiago).

02514494L Vicario Quintana, Josefa Dende a biblioteca encargouse ó igual que o compañeiro, a través do club de lectura da
exposición e lectura de libros de autoras.endente...

35308158F Malvar Méndez, María Laura Como orientadora do centro xestionou a videoconferencia de mulleres científicas en
colaboración co departamento de tecnoloxía e relatorios sobre igualdade. Dinamiza as
titorias.

35288742A Abilleira Fernández, María del
Mar

pendente...Docente da asignatura Igualdade de xénero. real izou actividades de
visibilidade de autoras en femenino e traballos de aula en materia de igualdade.

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización, promoción e proxección (impacto), dentro e
fora do centro, dos distintos proxectos.

78780198T Domínguez Martínez, María
Mercedes

A función prioritaria consistiu na dinamización de todas as actividades e a realización de
carteis e información a todas as alumnas e alumnos a través do profesorado e os
diferentes departamentos implicados. A organización e actividades da exposición María
Josefa Wonenburguer . A exposición de libros no hall do centro e a organización de
charlas informativas conseguidas para o centro en materia  de igualdade. interrelacionar
as actividades de diferentes departamentos con diferentes grupos de alumnas e alumnos
, en especial as alumnas e alumnos do consello da muller nova.
pendente...

O alumnado utilizou distintas páxinas web, blogs e información variada que ofrecía a rede para documentarse sobre esta liña de actuación.

BIBLIOGRAFÍA
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18. Consumópolis
PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Raquel Gey Piñeiro 76970362B Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Miguel Quiroga Bóveda 77419900Z Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Persoa coordinadora Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

1º Ensinanza secundaria obrigatoria 64 60 4

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

2º Ensinanza secundaria obrigatoria 47 53 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

3º Ensinanza secundaria obrigatoria 53 65 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 48 44 4

Con saúde, ReCiCla!

TÍTULO

O IES Xunqueira II ten participado en numerosas iniciativas de cara a fomentar o consumo responsable: h"&"aacute;bitos de vida saudables, campa"&"ntilde;as de reciclaxe, actividades de
concienciaci"&"oacute;n sobre o aforro de enerx"&"iacute;a, emprego de enerx"&"iacute;as alternativas, customizaci"&"oacute;n de roupa usada, etc.
Por outra banda, no "&"aacute;mbito da innovaci"&"oacute;n, nos "&"uacute;ltimos anos ve"&"ntilde;en a desenvolverse distintos proxectos interdisciplinares nos que as TIC est"&"aacute;n
presentes cobrando unha notable relevancia na elaboraci"&"oacute;n dos produtos finais: programaci"&"oacute;n, rob"&"oacute;tica, impresi"&"oacute;n 3D, audiovisuais"&"iquest;
O presente proxecto "&"eacute; unha simbiosis na que se pretende investigar sobre estes "&"aacute;mbitos, empregando as novas tecnolox"&"iacute;as para producir novos produtos de
uso coti"&"aacute;n

INTRODUCION

Os obxectivos"&"nbsp;foron"&"nbsp;acadados parcialmente.
A trav"&"eacute;s dos obradoiros conseguimos a realizaci"&"oacute;n dun proxecto que permitiu"&"nbsp;reflexionar de xeito consciente, cr"&"iacute;tico e solidario, sobre distintos
aspectos do consumo responsable.
O que non se conseguiu foi que o alumnado chegara"&"nbsp;a participar"&"nbsp;no xogo pedag"&"oacute;xico virtual, feito que imposibilitou"&"nbsp;continuar e pasar "&"aacute; fase de
concurso de proxectos.

OBXECTIVOS

O alumnado chegou a desenvolver"&"nbsp;un proxecto"&"nbsp;con varias li"&"ntilde;as"&"nbsp;de actuaci"&"oacute;n:
Na li"&"ntilde;a"&"nbsp;da sa"&"uacute;de, un grupo de alumnos e alumnas de 3"&"ordm; de ESO levaron a cabo unha campa"&"ntilde;a de concienciaci"&"oacute;n acompa"&"ntilde;ada
dunha investigaci"&"oacute;n "&"nbsp;cient"&"iacute;fica que trataba de demostrar como se reflicten posotivamente unha mellora nos h"&"aacute;bitos"&"nbsp;de vida sobre os"&"nbsp;
resultados acad"&"eacute;micos.
Reciclaxe de"&"nbsp;textiles e outros"&"nbsp;"&"nbsp;materiais aplicados "&"aacute; electr"&"oacute;nica, no"&"nbsp;obradoiro"&"nbsp;de e-textiles, nos que participaron alumnas de 1
"&"ordm; e 2 "&"ordm; de ESO. O producto final foi un prototipo desde"&"ntilde;ado con e-textil e programado para axudar a comunicarse a persoas con discapacidade funcional.
Enerx"&"iacute;a solar, nun obradoiro de construci"&"oacute;n naval, "&"nbsp;o cal alumnado de varios niveis de ESO desearon e crearon unha embarcaci"&"oacute;n impulsada
exclusivamente pola electricidade procedente"&"nbsp;dunha placa solar.
Intelixencia artificial, nun obradoiro no que alumnas de 2 "&"ordm; de ESO fixeron"&"nbsp;unha campa"&"ntilde;a informativa e de concienciaci"&"oacute;n sobre o impacto que a
intelixencia artificial vai ter nos h"&"aacute;bitos de vida e no mundo laboral. Para levala"&"nbsp;a cabo, empreg"&"aacute;ronse"&"nbsp;placas programables, altofaltantes intelixentes
programados por voz hologramas e t"&"eacute;cnicas"&"nbsp;de e-textil.
Os productos finais dos obradoiros"&"nbsp;non poideron"&"nbsp;terse presentado "&"aacute; segunda fase posto"&"nbsp;que o alumnado non chegou a participar na fase do xogo online,
existe era requisito para poder continuar.

ORGANIZACIÓN

"&"nbsp;Ante o exposto ata o de agora, o profesorado implicado valoramos negativamente unha parte do"&"nbsp;desenvolvemento do proxecto."&"nbsp;
"&"nbsp;Pensamos que unha das causas que explican que non foramos quen de acadar o obxectivo"&"nbsp;de presentar os productos fin"&"aacute;is "&"aacute; fase de concurso "&"
eacute; o"&"nbsp;exceso de carga de traballo do"&"nbsp;equipo"&"nbsp;directivo,"&"nbsp;que se agrava polo feito"&"nbsp;de contar no centro cunha "&"nbsp;soa persoa administrativa na
secretar"&"iacute;a e o volumen de documentaci"&"oacute;n que debemos tramitar para a cantidade de proxectos que se est"&"aacute;n a desenvolver. O alumndo precisa "&"aacute;s
veces dun seguimento continuado"&"nbsp;para que non caigan na postergaci"&"oacute;n das tarefas. Non foi posible adicarlles a cantidade de tempo que se requer"&"iacute;a para
supervisar os avances na fase de xogos en rede.

AVALIACIÓN
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18. Consumópolis
PROGRAMA

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

76970362B Gey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas
(Santiago).

33223940A López Míguez, Olga Coma xefa de estudos, ocupouse de garantír que todo se desenvolvera con normalidade,
sobre todo durante as ausencias de alumnado e profesorado durante a celebración das
distintas actividades complementarias e extraescolares dos proxectos de innovación do
centro.

77419900Z Quiroga Bóveda, Miguel Botou unha man en todo aquilo que foi posible.

35454961R Padín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas (Santiago).

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización, promoción e proxección (impacto), dentro e
fora do centro, dos distintos proxectos.

http://aulasteam.com/
https://www.microsoft.com/en-us/makecode/resources
"&"nbsp;

BIBLIOGRAFÍA
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25. Parlamento Xove
PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Fernando Otero Urtaza 35282682S Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Raquel Gey Piñeiro 76970362B Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Si
Delfín Benito Ogando Fernández 35287212Z Persoa coordinadora Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 2º Bacharelato 42 47 3
Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de

secundaria obrigatoria
4º Ensinanza secundaria obrigatoria 48 44 4

OratoriAh!

TÍTULO

A arte de falar en público conseguiu en moitas ocasións transformar sociedades e persoas. A nosa época histórica é a que máis recorre á oratoria.. pois é a que dispón de máis
oportunidades e medios para conseguir transformacións e melloras. Nunca como  hoxe houbo tantas situacións e tantos contextos nos que calquera persoa poida ou deba actuar como
oradora, e nunca como hoxe as mensaxes persuasivas chegaron con tanta insistencia a  unha audiencia masiva. Pola contra, xamais a oratoria estivo tan pouco presente como disciplina e
materia de estudo na vida académica. 
Diante deste reto pretendemos facer chegar ó maior número de alumnado do noso centro esta actividade fomentando a preparación e a participación en diveros concursos e eventos de
oratoria a nivel local e autonómico.
A oratoria resulta extraordinariamente útil: debates, participacións en órganos de goberno, defensas de teses ou de proxectos de fin de carreira, mesas redondas, breves discursos de
inauguración, relatorios, discursos comerciais, comunicacións  coa clientela e con outros membros da mesma organización  ou empresa, presentacións de ideas ante asociacións. etc.

INTRODUCION

O grao de consecución dos obxectivos foi bastante satisfactorio. Se o punto de partida era a mellora e o enriquecemento da expresión oral do alumnado, chegouse a unha percepción
final optimista no dominio da oralidade de cada participante. 
Durante o proceso cabe destacar o manexo dunha gran cantidade de datos  e fontes documentais, a selección consensuada das ideas  e a súa posterior organización  e a redacción dos
discursos con correción lingüística. Melloraron na posta en escena e no control da expresión non verbal como un medio de gran forza expresiva a través da creatividade. O dominio dunha
pronunciación correcta, clara e expresiva foi outro logro evidente. Tamén enriqueceron o discurso oral mediante a eliminación de retrousos, o coñecemento de recursos lingüísticos
(figuras retóricas) e a aplicación do silencio como ferramenta comunicativa. Por últ imo, cada membro acadou o obxectivo decisivo, que era a defensa do seu discurso
argumentativo  diante dun auditorio.
 
 
 
 

OBXECTIVOS

O proxecto levouse  a cabo durante parte do primeiro e segundo trimestre do curso escolar, é dicir desde decembro ata marzo do ano 2019. Foi a segunda participación
no programa,  aínda que para os integrantes era a súa primeira posta en escena.  Recibiron formación específica para mellorar a expresión oral a través dos formadores en oratoria do
Programa Piteas.
Realizouse unha reunión semanal de dúas horas pola tarde dos dous equipos, facendo unha elaboración conxunta do discurso a favor e en contra. Participaba tamén o profesorado
colaborador e esporádicamente se sumaban outros profesores do Claustro. 
Utilizáronse varias actividades que axudaron a tomar conciencia da pregunta prantexada no debate:
Solución de problemas: Formulación dun problema ante a pregunta do debate e diversas opcións ou solucións que se deben valorar. Estes exercicios activan a imaxinación e a
creatividade dos alumnos á vez que fomentan a fluidez expresiva.  
Bulebule de ideas: Constrúense historias a partir de preguntas controvertidas ou que expoñan unha posibilidade hipotética. 
Historias e contos: Inventar unha historia, modificar unha coñecida ou recontar un conto desde o punto de vista doutro personaxe. 
Imaxes: Buscamos todo tipo de material audiovisual que poidese suxerir expresión oral e desenvolvemento imaxinativo.
Microdebates: Son conversacións organizadas sobre un aspecto do tema que xere controversia.
O conxunto de actividades aplícanse desde unha metodoloxía activa que trata de fomentar a aprendizaxe significativa do alumno. Cada estudante será o protagonista do seu
desenvolvemento, co apoio do profesor como guía durante o proceso. Así mesmo, sucédense no tempo unha rica variedade de formas de traballo. Gran parte das actividades comezan
aplicadas  a todo o grupo como unha introdución e intercambio de coñecementos previos. Tamén haberá traballo en pequenos grupos, para que os alumnos adquiran hábitos de escoita
activa e de expresión argumentativa; traballo en parellas, ; e traballo individual, como vía principal para traballar a reflexión, a creatividade e a concentración.
As novas tecnoloxías ocuparon unha posición importante no desenvolvemento do proxecto. Garantiuse un correcto uso dos medios dixitais como ferramentas na procura de información
na inmensidade da internet.

ORGANIZACIÓN
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25. Parlamento Xove
PROGRAMA

Instrumentos: Escalas de asistencia, cotexo. e de observación.

Indicadores de logros: O grao de consecución dos obxectivos foi moi boa. Se ben
conseguimos participar cun grupo en cada categoría, o grao de implicación dos bachareles
foi maior, notándose unha mellora en todos os obxectivos propostos.
Indicadores de actividad: Empregoouse unha escala de asistencia. No caso dos compoñentes
de Eso houbo bastantes ausencias dalgúns membros o que influiu nunha menor formación,
notándose un dominio menor dos discursos elaborados durante a realización dos debates.
En bacharelato, houbo unha maior participación e complicidade o que xerou un dominio
maior da defensa dos discursos.
Indicadores de impacto: Todos, tanto o profesorado como os alumnos participantes,
coincidimos no cambio que se produciu en cada un dos membros como consecuencia deste
proxecto. O aumento das competencias en comunicación lingüística foi moi evidente e
recoñecido por todos. Pero sobre todo, destacar o impacto na competencia en aprender a
aprender, tanto á hora de organizar as tarefas e o tempo como de conseguir traballar en
equipo. Por último, salientar na competencia social e cívica a participación de maneira activa,
participativa e democrática.
 

AVALIACIÓN

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

35282682S Otero Urtaza, Fernando Servir de guía do proceso de elaboración dos diferentes discursos, axudando tanto na
busca de fontes documentais como na posta en escena de cada un dos participantes.

33223940A López Míguez, Olga Coma xefa de estudos, ocupouse de garantír que todo se desenvolvera con normalidade,
sobre todo durante as ausencias de alumnado e profesorado durante a celebración das
distintas actividades complementarias e extraescolares dos proxectos de innovación do
centro.

76970362B Gey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas
(Santiago).

35454961R Padín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas (Santiago).

35287212Z Ogando Fernández, Delfín Benito Divulgación da actividade entre o alumnado e formación dos diferentes equipos de
participantes. Elaborar un plan de actividades e metas intermedias, así como a súa
temporalización. Comprobar o grao de consecución dos obxectivos do proxecto, así
como a  avaliación do proxecto.

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización, promoción e proxección (impacto), dentro e
fóra do centro, dos distintos proxectos.

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.
http://www.parlamentoxove.com/
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PROGRAMA

Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.
http://www.parlamentoxove.com/
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32. Liga de debate forestal
PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Fernando Otero Urtaza 35282682S Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Raquel Gey Piñeiro 76970362B Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Delfín Benito Ogando Fernández 35287212Z Persoa coordinadora Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 2º Bacharelato 42 47 3
Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de

secundaria obrigatoria
4º Ensinanza secundaria obrigatoria 48 44 4

Falamos da floresta?

TÍTULO

arte de falar en público conseguiu en moitas ocasións transformar sociedades e persoas. A nosa é a época histórica que máis recorre á
oratoria, pois é a que dispón de máis oportunidades e medios para conseguir transformacións e melloras. Nunca como hoxe houbo tantas
situacións e tantos contextos nos que calquera persoa poida ou deba actuar como oradora, e nunca como hoxe as mensaxes persuasivas
chegaron con tanta insistencia a unha audiencia masiva. Pola contra, xamais a oratoria estivo tan pouco presente como disciplina e materia de
estudo na vida académica.
Diante deste reto pretendemos facer chegar ó maior número de alumnado do noso centro esta actividade fomentando a preparación e a
participación en diversos concursos e eventos de oratoria a nivel local e autonómico.
A oratoria resulta extraordinariamente útil: debates, participacións en órganos de goberno, defensas de teses ou de proxectos de fin de
carreira, mesas redondas, breves discursos de inauguración, relatorios, discursos comerciais, comunicacións coa clientela e con outros
membros da mesma organización ou empresa, presentacións de ideas ante asociacións e institucións, etc.

INTRODUCION

1. Ler e comprender discursos persuasivos sinxelos de diferentes tipos.
2. Elaborar unha mensaxe breve e clara que funcione como núcleo do discurso.
3. Identificar e manexar fontes documentais.
4. Seleccionar as ideas máis adecuadas e organizalas nunha estrutura ordenada e eficaz.
5. Redactar o discurso con corrección lingüística, creatividade e eficacia persuasiva.
6. Memorizar o discurso deixando espazo para a improvisación e a espontaneidade.
7. Potenciar as emocións positivas na exposición ante o público.
8. Pronunciar con corrección, claridade e expresividade.
9. Desenvolver as relacións interpersoais e a propia personalidade grazas ao uso cívico da palabra.
10. Participación en diversos concursos e eventos de oratoria a nivel intercentros, local, provincial e autonómico.

OBXECTIVOS

Ao final non puidemos desenvolver esta actividade, centrándonos máis na liña do Parlamento Xove, similar a esta.

ORGANIZACIÓN

Ao final non puidemos desenvolver esta actividade, centrándonos máis na liña do Parlamento Xove, similar a esta.

AVALIACIÓN

Ao final non puidemos desenvolver esta actividade, centrándonos máis na liña do Parlamento Xove, similar a esta.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO
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32. Liga de debate forestal
PROGRAMA

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

35282682S Otero Urtaza, Fernando Ao final non puidemos desenvolver esta actividade, centrándonos máis na liña do
Parlamento Xove, similar a esta.

33223940A López Míguez, Olga Coma xefa de estudos, ocupouse de garantír que todo se desenvolvera con normalidade,
sobre todo durante as ausencias de alumnado e profesorado durante a celebración das
distintas actividades complementarias e extraescolares dos proxectos de innovación do
centro.

76970362B Gey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas
(Santiago).

35454961R Padín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas (Santiago).

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización, promoción e proxección (impacto), dentro e
fora do centro, dos distintos proxectos.

35287212Z Ogando Fernández, Delfín Benito Ao final non puidemos desenvolver esta actividade, centrándonos máis na liña do
Parlamento Xove, similar a esta.

Ao final non puidemos desenvolver esta actividade, centrándonos máis na liña do Parlamento Xove, similar a esta.

BIBLIOGRAFÍA
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40. Educación patrimonial
PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Margarita Esteban Muñecas 72879406L Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Si
Raquel Gey Piñeiro 76970362B Docente Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Eusebio Rivero Veiga 52492234R Persoa coordinadora Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 19 3 1
Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de

secundaria obrigatoria
3º Ensinanza secundaria obrigatoria 53 65 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 28 32 2

Do mar ás marismas.

TÍTULO

Como xa recollimos na programación didáctica , o Departamento entende a necesidade de contribuír ao
coñecemento, aprecio, goce e coidado do noso patrimonio material e inmaterial.
Consideramos a industria tradicional  como unha cara do poliedro que forma o patrimonio cultural.
No que a nós respecta, o Patrimonio Industrial  do mar debe poñerse en valor a través de diversos ámbitos:
arquitectura, enxeñería e deseño. Dentro do ensino secundario (obrigatorio e bacharelato) pódese facer de
maneira transversal dende as materias de EPVA, Debuxo artístico, Debuxo técnico ,Historia, Arte, Economía,
Tecnoloxía, e Bioloxía.
De este xeito o noso traballo de investigación trata de xuntar a industria conserveira con as distintas correntes
artísticas que a acompañaban en cada momento da historia, tratando de confluir os diferentes movementos
coma o deseño, a moda, a arquitectura, a pintura, a escultura e mesmo os movementos sociais coa a
representación grafica e a publicidade nos envases das conservas.

INTRODUCION

 

    •   Potenciose a análise e investigación do entorno pontevedrés en relación co marco industrial galego.
(Desenvolvemento da competencia lingüística, competencia matemática, ciencia e tecnoloxía, competencia
dixital, competencia aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito emprendedor)
    •  Melloraronse as relacións entre o alumnado e as súa orixe e a vinculación coa mar. (Desenvolvemento das
competencias sociais e cívicas, sentido de iniciativa e espírito emprendedor, aprender a aprender e conciencia e
expresións culturais)
    •  Foron capaces de demostrar  que a industria do mar non  é só pesca, senón que abrangue un patrimonio
arquitectónico rico e particular, uns enxeños e aparellos sorprendentes e vantaxosos nas distintas fases
industriais, uns envasados prácticos e bellos,  e unha publicidade e etiquetados formidables e eficaces, en
moitos casos son parellos a os movementos artísticos e sociais nos que se encadran.  (Desenvolvemento da
conciencia e expresión cultural, competencia aprender a aprender, competencia matemática, ciencia e
tecnoloxía e competencia social e cívica)

OBXECTIVOS
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40. Educación patrimonial
PROGRAMA

Estudio dos movimentos artísticos e a súa relación coa elaboración de productos vencellados ás industrias do
mar.: arquitectura, escultura, fotografía, moda, deseño e publicidade.
O alumnado asistíu ás charlas impartidas por José Chás, fotógrafo de Patrimonio Industrial Galego e por Maríña
Rodríguez, coordinadora do programa.
O alumnado púxose en contacto, vía telefónica e mail, con diferentes empresas conserveiras da contorna.
Asimesmo visitou algunha delas para recadar máis información sobre a súa historia.
Visitas a institucións garantes do legado industrial  do mar, por exemplo os museo Massó, Museo do mar, etc...

ORGANIZACIÓN

• Avaliación

Realizouse en distintas fases:
Avaliación inicial: analizouse o estudio da cuestión.
Avaliación continua: fíxose un traballo de campo recollendo, colaborativamente,  información  para unha análise
posterior. En grupos investigouse distintas áreas do obxecto de estudio: arquitectura, deseó gráfico, moda,
escultura, pintura, vangardas artísticas...
Avaliación final: proxectouse un traballo documental  colaborativo de concreción do analizado, pero debido á
grande envergadura do proxecto e á premura do terceiro trimestre, consideramos que debería aprazarse ata o
vindeiro curso, 2019-2020.
Consideración final

       Dada a envergadura do programa cabería desenvolvelo en máis dun curso lect ivo, difundindo o
investigado  ao resto da comunidade educativa a través de exposicións de materiais multiformes como
fotografías, vídeos, textos e aparellos diversos así como a edición dun catálogo onde se amosasen os
resultados do proxecto.

AVALIACIÓN

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

72879406L Esteban Muñecas, Margarita Como xefa do departamento, coordinou a xestión da solicitude do proxecto e da
memoria final.

33223940A López Míguez, Olga Coma xefa de estudos, ocupouse de garantír que todo se desenvolvera con normalidade,
sobre todo durante as ausencias de alumnado e profesorado durante a celebración das
distintas actividades complementarias e extraescolares dos proxectos de innovación do
centro.

35454961R Padín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas (Santiago).

76970362B Gey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas
(Santiago).

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización, promoción e proxección (impacto), dentro e
fora do centro, dos distintos proxectos.

52492234R Rivero Veiga, Eusebio Como coordinador, xestionou as visitas dos poñentes, os contactos coas empresas,
v is i tas aos museos.  Puxo a d isposic ión dos/as alumnos/as mater ia l  impreso,
bibliográfico e dixital.

"El sector conservero de pescados y mariscos de Galicia", Anfaco, 2014.
"100 años de industria conservera", Ancaco, 2004.
"Conservas de pescado. Comunicación, arte y sociedad", Anfaco, 2018.
"Las familias de la conserva. El sector de las conservas de pescado a través de sus sagas familiares" Varios, 2011.
"El empeño industrial en Galicia", Jordi Nadal Oller, Fundación Barrie de la Maza.

BIBLIOGRAFÍA
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40. Educación patrimonial
PROGRAMA

"Breve Historia del Arte", Susie Hodge, Ed. Blume, 2017.
"Diseño del siglo XX", Charlotte&Peter Fiell, Ed. Taschen, 2000.
"Memoria industrial de Galicia", Jose Chas, catálogo.
Publicacións varias do Museo do Mar de Vigo e do Museo Masso de Bueu.
Diferentes páginas web das diferentes marcas de conservas investigadas.
el
sector
de
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42. Formando creador@s
PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Raquel Gey Piñeiro 76970362B Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Eusebio Rivero Veiga 52492234R Persoa coordinadora Si
Margarita Esteban Muñecas 72879406L Docente Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Arte Dramática 1º Arte dramática 20 17 2
Arte Dramática 2º Arte dramática 1 5 1

Decorando ilustracións

TÍTULO

Como recollemos no espíritu da programación didáctica , o Departamento pretende contribuír ao coñecemento,
aprecio, goce e elaboración de pezas artísticas na súa totalidade (aprender a ver e aprender a facer).
Consideramos a preparación dun espectáculo como a suma de intelixencias múltiples postas a disposición dun
público que emprega o seu tempo de ocio en gozar e ampliar a súa visión do mundo, a súa cultura.
Música, danza, escenografía, expresión corporal, voz, interpretación, publicidade, etc ... son  termos dun
mesmo corpo que busca deselvolver a creatividade de quen pensa, fai e contempla. O espazo e o tempo postos
ao servicio do patrimonio cultural.
Defendemos a posta en valor dunha cartelería creativa, un vestiario ben executado, un decorado interesante e
unha interpretación relevante. Un todo orgánico capaz de emocionar. Dentro do ensino secundario pódese facer
de maneira transversal dende as materias de Debuxo artístico, Debuxo técnico, Música , Arte, Literatura,
Tecnoloxía, Matemáticas, Economía e Educación Física.

INTRODUCION

    •   Potenciar a análise e investigación das obras clásicas en relación coa nova industr ia galega.
(Desenvolvemento da competencia lingüística, competencia matemática, ciencia e tecnoloxía, competencia
dixital, competencia aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito emprendedor)

    •  Mellorar as relacións entre o alumnado e as artes escénicas. (Desenvolvemento das competencias sociais e
cívicas, sentido de iniciativa e espírito emprendedor, aprender a aprender e conciencia e expresións culturais)
    •  Amosar que unha peza escénica  non é só representación, senón que abrangue un estudio arquitectónico
rico e particular, uns enxeños e aparellos sorprendentes, uns vestiarios formidables , unha cartelería e
publicidade eficaces, un mundo musical complexo, un estudio da historia da arte recoñecible e uns estudios
económicos axustados . (Desenvolvemento da conciencia e expresión cultural, competencia aprender a
aprender, competencia matemática, ciencia e tecnoloxía e competencia social e cívica).
 

Considerando todo o programado, valórase o grao de consecución dos obxectivos como moi positivo.

OBXECTIVOS

Estudiose e analizáronse os movimentos artísticos, musicais e literarios e a súa relación coa elaboración de

ORGANIZACIÓN
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PROGRAMA

productos vencellados á posta en escea de obras de toda índole.
Visionáronse representacións teatrais, musicais, de danza, cinematográficas... nas que puideron valorar todo o
analizado, co fin de trasladar ese coñecemento ás montaxes contemporáneas.
Colaborouse co profesorado e alumnado implicado no programa "Ponten´época"  de PITEAS realizando todo o
traballo de escenografía, decoración, vestiario, deseño gráfico e montaxe da mostra do proxecto por diversas
prazas da cidade. Co proxecto asistiuse, asemesmo, a diferentes ferias de ensino: Galiciencia, Feria Piteas ...

Realizouse en distintas fases:
Avaliación inicial: analizouse o estado da cuestión: da antigüedade á contemporaneidade. O que se valorou foi a
fase de documentación e estudio das diferentes correntes artísticas, e cómo evolucionou a súa estructura ao
longo do tempo.
Avaliación continua: fixose un traballo de campo. Colaborativamente recolleron toda a información necesaria
para a análise posterior. En grupos investigaron distintas áreas, todas relacionadas co traballo a desenvolver,
dende a documentación histórica, a esceneografía apropiada, estudaron a música, a literatura, a filosofía de
cada unha das épocas que tratamos, do mesmo xeito fixose todo o traballo físico, dende os decorados para as
representacións, o vestiario, buscaron a música e inventos relacionados coas épocas a tratar. Traballaron desde
a historia da arte realizando unha serie de feminización dos retratos masculinos máis caracteristicos.
Avaliación final: presentouse un traballo documental  colaborativo. Expuxose e defendeuse publicamente en
diferentes feiras educativas e nas prazas de Pontevedra dentro do programa Pontenépoca . O  formato incluía
textos, actuacións musicais,  representacións teatrais e imaxes, adxuntando debuxos, fotografías, vídeos,
maquetas...

AVALIACIÓN

Para ser un proxecto experimental, sendo a primeira vez que participa no mesmo un centro de Ensino Secundario, a valoración que se fai d proxecto é moi positiva e moi enriquecedora.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

76970362B Gey Piñeiro, Raquel Como vicedirectora fai de soporte para tódalas actividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)
Coordinou, participou e era o motor dos proxectos no centro, sobre todo na
participación das Ferias. Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria Piteas
(Santiago).

35454961R Padín Vidal, Esther Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.
A maiores, é o soporte vital de Raquel Gey na participación das Ferias. Open Science
(Cambre), OSHWDem (A Coruña) Galiciencia (Ourense), Ponteciencia (Pontevedra) e Feria
Piteas (Santiago).

33223940A López Míguez, Olga Coma xefa de estudos, ocupouse de garantír que todo se desenvolvera con normalidade,
sobre todo durante as ausencias de alumnado e profesorado durante a celebración das
distintas actividades complementarias e extraescolares dos proxectos de innovación do
centro.

52492234R Rivero Veiga, Eusebio Como coordinador, xestionou as visitas e docencias dos poñentes da Sgae, aportou
bibliografía e información dixital para desenvolver os traballos.

72879406L Esteban Muñecas, Margarita Como Xefa do Departamento, xestionou a solicitude do proxecto así como a memoria
final.

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización, promoción e proxección (impacto), dentro e
fora do centro, dos distintos proxectos.

Os libros de texto das materias propias de Arte, Literatura, Historía, Filosofía, Música e EPVeA.
Diferentes paxinas web onde buscaron información e visionaron diferentes expresións artísticas.

BIBLIOGRAFÍA

Páxina 2 de 2


	Plan Proxecta 18-19 (RESOLUCIÓN 26-09-2018), 1 - Aliméntate ben, memoria
	Plan Proxecta 18-19 (RESOLUCIÓN 26-09-2018), 2 - PDC, memoria
	Plan Proxecta 18-19 (RESOLUCIÓN 26-09-2018), 9 - Donas de si, memoria
	Plan Proxecta 18-19 (RESOLUCIÓN 26-09-2018), 18. Consumópolis, memoria
	Plan Proxecta 18-19 (RESOLUCIÓN 26-09-2018), 25 - Parlamento Xove, memoria
	Plan Proxecta 18-19 (RESOLUCIÓN 26-09-2018), 32 - Liga de debate forestal, memoria
	Plan Proxecta 18-19 (RESOLUCIÓN 26-09-2018), 40 - Educación patrimonial, memoria
	Plan Proxecta 18-19 (RESOLUCIÓN 26-09-2018), 42 - Formando creador@s, memoria

