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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

Fai eco do lóxico (secundaria)X

Froita 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
JOSÉ IGNACIO CARBAJO ESTEBAN 16248384B Docente Educación física
RAQUEL GEY PIÑEIRO 76970362B Docente Música
JOSÉ MARÍA SOLLA CASQUEIRO 35287960A Docente Educación física
ESTHER PADÍN VIDAL 35454961R Docente Matemáticas
MARÍA DE LA O DE PAZ MUCIENTES 32657227X Docente Bioloxía e xeoloxía
JOSÉ ANTONIO RICOY BUGARÍN 35310461X Docente Educación física. 1º ciclo da

ESO
MARÍA LUZ LORES BUEZAS 35313741R Docente Bioloxía e xeoloxía
MARÍA CARMEN VILLAMEÁ HERNÁNDEZ 45429428N Docente Matemáticas
OLGA LÓPEZ MÍGUEZ 33223940A Docente Relixión católica (secundaria)

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 4º Ensinanza secundaria obrigatoria 48 44 4
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Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

secundaria obrigatoria

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 do departamento de Bioloxía e xeoloxía, principalmente.
Xa é o cuarto ano da iniciativa de "Frotia na escola" e o segundo 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.
- 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
que a cursa ten a posibilidade de acceder a información necesaria para dispor dunha alimentaicón saudable, 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 picnics saudables naquelas acividades que o demanden (saídas, excursións e demáis)
- Consumo de froitos de outono.
- 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 dinamización 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 623 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 construir 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, 18 de outubro de 2018

SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
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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

Camiña/en Bici á escolaX

DAFISX

Milla diariaX

MMAF (Máis e mellor actividade física)X

Móvete+X

PDCX

XOGADEX

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Especialidade

JOSÉ MARÍA SOLLA CASQUEIRO 35287960A Docente Educación física
JUAN CARLOS PÉREZ MESTRE 44758486A Persoa coordinadora Música
RAQUEL GEY PIÑEIRO 76970362B Docente Música
ESTHER PADÍN VIDAL 35454961R Docente Matemáticas
OLGA LÓPEZ MÍGUEZ 33223940A Docente Relixión católica (secundaria)
JOSÉ IGNACIO CARBAJO ESTEBAN 16248384B Docente Educación física
JOSÉ ANTONIO RICOY BUGARÍN 35310461X Docente Educación física. 1º ciclo da

ESO

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
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Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 48 44 4

INTRODUCIÓN

TÍTULO
O deporte, canto máis mellor.

Dentro da educación física escolar existe como obxectivo presentar ao alumnado unha serie de modalidades deportivas para que cada
individuo vaia elixindo aquelas actividades das que máis goza para practicalas ao longo de toda a súa vida, converténdose nun  hábito de vida
saudable o que aumentará a súa calidade de vida.
Neste sentido, e tendo en conta que no horario escolar contamos unicamente con dúas sesións semanais de actividade física, parece
recomendable prolongar a actividade deportiva máis aló das sesións de educación física.  Deste xeito permitimos achegar a práctica deportiva
a aquel alumnado que non pertence a ningún entidade deportiva (hoxe en día para pertencer a un club deportivo é preciso pagar).
No sentido do explicado nesa introdución no IES A XUNQUEIRA II establecemos unha serie de actividades encamiñadas a introducir hábitos
de vida saudable no noso alumnado.

1.- Presentar ao noso alumnado unha serie de prácticas deportivas para que as coñezan e as adopten como prácticas habituais na súa vida.
2.- Coñecer e convivir co alumnado doutros centros de toda condición en convivencias e encontros deportivos.
3.- Incrementar a actividade físicas que realiza o noso alumnado dentro do horario lectivo.
4.- Introducir hábitos de vida saudable entre o noso alumnado e aumentar a oferta de actividades para encher os tempos de lecer.
5.- Loitar contra o sedentarismo e os tempos de lecer pegados ao teléfono móbil.
6.- Participar en actividades deportivas que sirvan de continuidade e sexan complementarias aos contidos impartidos nas clases de educación
física.

OBXECTIVOS

1.- Organización de pequenas competicións nos períodos de lecer de fútbol sala, baloncesto, voleibol, balonmán, xadrez e tenis de mesa.
2.- Organización de xornadas de xogos populares e tradicionais coincidindo con determinadas xornadas conmemorativas para a comunidade
educativa.
3.- Participación no programa Xogade de Deporte Escolar. O alumnado deste centro participará nas seguintes modalidades: Campo a través,
Carreiras de orientación, rugby e Atletismo.
4.- Organización por parte do Centro de saídas educativas para que alumnos da zona onde se ubica o centro poidan acudir a practicar
deportes de montaña (Saída a Andorra)
5.- Organización dun cross popular en Nadal no que participan todo o alumnado do Centro. Esta competición é por equipos, por un lado
compite o alumnado deste centro e polo outro o alumnado do Instituto que temos enfronte (IES Xunqueira I). Tratamos de manter no tempo
esta competición entre os dous centros buscando perpetuar unha actividade deportiva popular na que participan todos que ten interese para as
dúas comunidades educativas.
6.- Organización por parte do departamento de Educación física dunha serie de actividades extraescolares e complementarias relacionadas
coa actividade física e o deporte:
   o Práctica de piragüísmo nas instalacións do Pontillón do Castro  para presentar o club de Pontevedra onde o alumnado interesado
pode acudir a practicar este deporte.
   o Visita a instalacións deportivas. Ximnasio, pistas padel, etc¿
   o Acampada unha fin de semana fora do centro.
   o Actividades de sendeirismo.
   o Organización do día da bicicleta en colaboración con entidades dinamizadoras do uso da bicicleta. No ánimo desta actividade está
fomentar o uso cotiá da bicicleta como medio de transporte ecolóxico e como exercicio físico.
   o Práctica de actividades deportivas de inverno.  Patinaxe sobre xeo, aproveitando as instalacións das mesmas no PAzo da Cultura
no mes de decembro.
   o Práctica de actividades deportivas acuáticas.  No encoro do Río Oitabén, na práctica de wakeboard, pedaletas, kayak e parque
acuático.
   o Práctica de actividades deportivas acuáticas e multiaventura.  Aproveitando a saída cultural a Celanova-Vilareal, con actividades de
arborismo, paintball e parque acuático.
7.- Distribución de froita durante os períodos de lecer para introducir o hábito de comer froita entre o alumnado.

ORGANIZACIÓN

A idea de presentar este proxecto está baseada nunha avaliación inicial realizada dentro da materia de educación física na que puidemos
detectar que, mentres parte do alumnado está involucrado en actividades deportivas de todo tipo, outra grande parte non realiza exercicio
físico e consume o seu tempo de lecer en actividades sedentarias como xogos de ordenador ou manterse activo nas redes sociais.
Unha vez determinada a necesidade de poñer en práctica unha serie de actividades para paliar este problema, deberemos completar esta

AVALIACIÓN
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AVALIACIÓN INICIAL para ver máis concretamente en que puntos se centran as carencias do noso alumnado e cales son as actividades que
estarían máis conectadas cos seus intereses. Isto nos axuda no deseño das activiades.
Durante as actividades iremos realizando unha AVLIACIÓN CONTINUA para ir valorando cada elemento e modificalo se for preciso. Esta
avaliación será interesante para propoñer modificacións de cara a vindeiros cursos.
No remate do curso realizaremos unha AVALIACIÓN FINAL do conseguido polas actividades. Esta valiosa avaliación farémola en base a unha
enquisa pasada os propios alumnos e alumnas e a nosa reflexión en base a observación da situación en función dos datos rexistrados durante
a avaliación inicial.
Sería desexable que os efectos deste proxecto se prolongaran no tempo, ao longo da vida do alumnado, mellor, incluso, que os efectos que
nós poidamos apreciar durante a etapa escolar.

Pontevedra, 23 de outubro de 2018

SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Páxina 3 de 3



SOLICITUDE

2

PROGRAMA VERSIÓN

15440Plan Proxecta: 25. Parlamento Xove

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PLAN PROXECTA 2018/2019

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

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Especialidade

JUAN CARLOS PÉREZ MESTRE 44758486A Persoa coordinadora Música
FERNANDO OTERO URTAZA 35282682S Docente Música
OLGA LÓPEZ MÍGUEZ 33223940A Docente Relixión católica (secundaria)
RAQUEL GEY PIÑEIRO 76970362B Docente Música
ESTHER PADÍN VIDAL 35454961R Docente Matemáticas
DELFÍN BENITO OGANDO FERNÁNDEZ 35287212Z Docente Lingua castelá e literatura

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

INTRODUCIÓN

TÍTULO
OratoriAh!

A 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.

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.

OBXECTIVOS
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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.

Esta actividade está dirixida ó alumnado de todo o centro (ESO e Bacharelato) coa intención de formar un grupo estable que a desenvolva
durante o resto da súa formación. Con tal motivo, ofrécese ao alumnado a posibilidade de afondar no coñecemento do debate académico, así
como en diversos formatos de expresión oral.
Levarase a cabo fóra do horario lectivo, pola tarde e cunha duración de dúas horas semanais. Estará dirixida por dous profesores do centro e
eventualmente solicitaremos a axuda externa de expertos tanto en Oratoria como nos diversos temas propostos para os debates.
A finalidade desta actividade é o desenvolvemento das competencias lingüística, social e cívicas a través da interacción e a celebración de
debates entre diferentes cursos; así como en diferentes eventos convocados a nivel local, provincial e autonómico (Parlamento Xove, Liga de
debate forestal, Liga de debate do concello de Pontevedra, etc.)

ORGANIZACIÓN

A avaliación realizarase en distintas fases:
a) Avaliación inicial, para saber o punto de partida sobre a oratoria e os debates no alumnado.
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.
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

Pontevedra, 25 de outubro de 2018

SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
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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

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Especialidade

JUAN CARLOS PÉREZ MESTRE 44758486A Persoa coordinadora Música
FERNANDO OTERO URTAZA 35282682S Docente Música
OLGA LÓPEZ MÍGUEZ 33223940A Docente Relixión católica (secundaria)
RAQUEL GEY PIÑEIRO 76970362B Docente Música
ESTHER PADÍN VIDAL 35454961R Docente Matemáticas
DELFÍN BENITO OGANDO FERNÁNDEZ 35287212Z Docente Lingua castelá e literatura

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

INTRODUCIÓN

TÍTULO
Falamos da floresta?

A 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.

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.

OBXECTIVOS
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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.

Esta actividade está dirixida ó alumnado de todo o centro (ESO e Bacharelato) coa intención de formar un grupo estable que a desenvolva
durante o resto da súa formación. Con tal motivo, ofrécese ao alumnado a posibilidade de afondar no coñecemento do debate académico, así
como en diversos formatos de expresión oral.
Levarase a cabo fóra do horario lectivo, pola tarde e cunha duración de dúas horas semanais. Estará dirixida por dous profesores do centro e
eventualmente solicitaremos a axuda externa de expertos tanto en Oratoria como nos diversos temas propostos para os debates.
A finalidade desta actividade é o desenvolvemento das competencias lingüística, social e cívicas a través da interacción e a celebración de
debates entre diferentes cursos; así como en diferentes eventos convocados a nivel local, provincial e autonómico (Parlamento Xove, Liga de
debate forestal, Liga de debate do concello de Pontevedra, etc.)

ORGANIZACIÓN

A avaliación realizarase en distintas fases:
a) Avaliación inicial, para saber o punto de partida sobre a oratoria e os debates no alumnado.
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.
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

Pontevedra, 25 de outubro de 2018

SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
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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

Memoria da industria, memoria do marX

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Especialidade

MARGARITA ESTEBAN MUÑECAS 72879406L Docente Debuxo
JUAN CARLOS PÉREZ MESTRE 44758486A Persoa coordinadora Música
OLGA LÓPEZ MÍGUEZ 33223940A Docente Relixión católica (secundaria)
ESTHER PADÍN VIDAL 35454961R Docente Matemáticas
RAQUEL GEY PIÑEIRO 76970362B Docente Música
EUSEBIO RIVERO VEIGA 52492234R Docente Debuxo

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

INTRODUCIÓN

TÍTULO
Do mar ás marismas

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.

- Potenciar 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)
- Mellorar as relacións entre o alumnado e a súa orixe e a vinculación co mar. (Desenvolvemento das competencias sociais e cívicas,
sentido de iniciativa e espírito emprendedor, aprender a aprender e conciencia e expresións culturais)

OBXECTIVOS
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- Amosar 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. (Desenvolvemento da conciencia e expresión cultural, competencia aprender a aprender, competencia matemática,
ciencia e tecnoloxía e competencia social e cívica)

Estudo dos movementos artísticos e a súa relación coa elaboración de productos vencellados ás industrias do mar.: arquitectura, escultura,
fotografía, deseño e publicidade.
Visitas a institucións garantes do legado industrial do mar, por exemplo os museo Massó, Museo do mar, etc...

ORGANIZACIÓN

Realizarase en distintas fases:
Avaliación inicial: analizarase o estudo da cuestión: documentación e estudos previos.
Avaliación continua: traballo de campo. Colaborativamente recollerase toda a información necesaria para a análise posterior. En grupos
investigarase distintas áreas do obxecto de estudo.
Avaliación final: presentarase un traballo documental colaborativo de concreción do analizado. Expoñerase e defenderase publicamente. O
formato deberá incluir texto e imaxes puidendo adxuntarse debuxos, fotografías e vídeos.

Consideración final: Dada a envergadura do programa cabería desenvolvelo en máis dun curso lectivo, 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

Pontevedra, 25 de outubro de 2018

SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
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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

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Especialidade

JUAN CARLOS PÉREZ MESTRE 44758486A Persoa coordinadora Música
MARÍA MERCEDES DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 78780198T Docente Educación especial: Pedagoxía

Terapéutica
RAQUEL GEY PIÑEIRO 76970362B Docente Música
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
MARÍA LAURA MALVAR MÉNDEZ 35308158F Docente Orientación educativa
MARÍA DEL MAR ABILLEIRA FERNÁNDEZ 35288742A Docente Xeografía e historia

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

INTRODUCIÓN

TÍTULO
A igualdade entre rapazas e rapaces no ámbito educativo

O compromiso, dende o centro educativo IES A 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 imprescindibel 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.

En relación co plantexado na introducción, o obxetivo xeral do proxecto, sería a visibilización e posta en valor da participación e producción
OBXECTIVOS
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das mulleres na sociedade galega e a súa aportación social, política, artística e cultural.
Como obxetivos máis específicos  para o alumnado serían:
1.- Recoñecer e visibilizar os valores das mulleres á innovación cultural, científica e intelectual no seu contexto. (Como material didáctico,
utilizaríase o establecido pola secretaría xeral de igualdade e as propostas dos diferentes departamentos didácticos do instituto e biblioteca.
Faríanse exposicións, carteis, entrevistas e charlas divulgativas que o grupo que colabora propoña. Actividades relacionadas con obradoiros
de corresponsabilidade, material multimedia, exposicións fotográficas...)
2.- Analizar as funcións das mulleres na historia a través dos libros de texto. (O material diseñado consistiría en facer un estudio sobre a
relación de mulleres e homes que se visibilizan e analizalas en grupos de traballo cooperativo. Reflexionar e debatir nas clases. A utilización
da biblioteca tería unha gran relevancia na búsqueda de información.)
3.- Promover a educación en igualdade entre a comunidade educativa libre de actitudes discriminatorias.
4.- Introducir a perspectiva de xénero nas distintas áreas obxecto de estudio.
5.- Dotar ás futuras xeracións de referentes femininos e que as relacións fosen igualitarias para que non se produzan situacións de abuso.
6.- Contribuir á orientación libre de estereotipos, promovendo accións en materia de educación en igualdade...

Para a identificación do ámbito de estudio: mulleres da comarca , mulleres na ciencia, mulleres na arte...os traballos de investigación utilizando
estratexias de traballo cooperativo sarán os máis axeitados
A divulgación dos traballos na páxina web do centro e a colaboración cos grupos de traballo do consello da muller nova xa afianzado no
centro, servirán para unha maior visibilización do traballo en igualdade.
O material multimedia, guias coeducativas, unidades didácticas (María wonenburger,Concepción Arenal...) propostas pola secretaría xeral de
igualdade, utilizaránse ó longo do curso.
Os traballos realizaránse ó longo de todo o curso pero con carácter flexible.

ORGANIZACIÓN

A avaliación será continua, podendo realizarse en diferentes fases segundo o traballo realizado durante os tres trimestres. Faráse unha
memoria final para valorar todas as actividades e o grado de implicación de alumnas, alumnos e profesorado.

AVALIACIÓN

Pontevedra, 24 de outubro de 2018

SINATURA DO/DA DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
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