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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

José Antonio Ricoy Bugarín 35310461X Persoa coordinadora Si
José María Solla Casqueiro 35287960A Docente Si
Sandra Maneiro Estébanez 46898327Q Docente Si
Alba González Picáns 77418521S Docente Si
Mónica Vaz Veiga 76995296J Docente Si
José Ignacio Carbajo Esteban 16248384B Docente Si
Raquel Gey Piñeiro 76970362B Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
María Luz Lores Buezas 35313741R Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 52 53 4
Bacharelato 2º Bacharelato 46 42 4
Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de

secundaria obrigatoria
1º Ensinanza secundaria obrigatoria 71 48 4

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

2º Ensinanza secundaria obrigatoria 62 56 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

3º Ensinanza secundaria obrigatoria 48 53 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 53 57 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.
Unha parte do alumnado do IES A Xunqueira II, 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 no presente curso escolar para conseguilo. Por iso, levamos cinco cursos coa
iniciativa "Froita na escola" e tres coas iniciativas "Ponlle as pilas ao teu bocata" e "O sabor da aventura está no mar".

INTRODUCION

• Potenciar o consumo de froita fresca entre o alumnado.
Este obxectivo foi conseguido, xa que durante o curso se veu incrementado o consumo de froita e chegábase a acabar a froita destinada ó alumnado porque saían de clase esperando
toparse coa froita para coller unha peza. Creouse un hábito de comer froita no recreo.

• Mellorar os hábitos de alimentación saudables.
Si que a nivel coñecemento si que o alumnado ten claro que tipo de alimentación lle convén a nivel saúde.

• Reducir problemas de saúde relacionados coa alimentación.
Este obxectivo debe ser avaliado con exames ou estatísticas que escapan á nosa área de competencia.

• Aumentar a proporción de froitas na dieta infantil.
Obxectivo conseguido totalmente.

• Practicar un consumo responsable seguindo as pautas das 3R.
Esta idea si que lle quedou clara o alumnado, a forma de aplicalo debería ser comprobado na vida particular de cada un.

• Fomentar a separación de lixo para a súa reciclaxe e compostaxe.
A avaliación deste obxectivo merece a mesma observación que o anterior obxectivo.

OBXECTIVOS
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• Darlles a coñecer os beneficios dos produtos do mar e do campo.
Obxectivo conseguido.

Estes dous proxectos desenvolvÍmolos fundamentalmente en 1º ESO na materia Promoción de Estilos de Vida Saudable (PEVS), aínda que as ideas están presentes en todas as demais
materias e asignaturas do noso departamento.
Aínda que ambos proxectos están moi relacionados, desgloso actividades en cada un deles.
O reparto de froita nos recreos.
Esta actividade realizaous mentres houbo clases presenciais e cando a sociedade se veu en confinamento, se suspendeu e xa non se puido continuar.
A actividade ten gran demanda entre o alumnado. Hai algún tipo de froita que ten maior demanda, pero en xeral a aceptacón é moi boa. Non se desperdicia froita e unha grande maioría
do alumnado participa.
“O sabor da aventura está no mar”
1.  “ Excursión á lonxa, peirao e mercado de Portonovo  e merenda mariñeira “ para 1º eso foi o 28 de febreiro, unha saída ao peirao, lonxa e mercado de Portonovo á que só poideron ir
50 alumnos e alumnas, como tiñamos en 1º ESO uns 120 alumnos en Bioloxía e Xeoloxía, dos cales teñen PEVS uns 90, decidimos facer un sorteo entre estes 90, excluíndo ao alumnado
que presentaba algunha falta de orde, xa que o ano pasado tivemos problemas de comportamento no peirao, ao lado do mar, por parte duns alumnos. Resultou ser un éxito, o alumnado
portouse moi ben e foi unha experiencia moi interesante e enriquecedora para todos e todas.  Xa no cuestionario que nos ofrecían ao final, recalcamos o moi positiva e ben organizada
que foi esta experiencia, que pon en valor o noso mar e as nosas xentes.
2. Rematamos xa de facer diferentes caixas feitas polo alumnado na materia de PEVS para a separación de lixo, nas que colaborou tamén aportándonos material o departamento de
Plástica. Xunto con outras caixas que nos enviou a Xunta, colocámolas por aulas e nos corredores para seguir coa separación de lixo e a ver se poñiamos outra vez en funcionamento o
composteiro. Desgrazadamente, a situación de alarma e confinamento por mor da Covid-19, impedíumolo continuar. Esta actividade pon en valor evitar a contaminación do medio
ambiente e do mar, como lugar de acumulación de lixo e,  por desgraza, de plásticos.
 
3.  Realización de traballos de clase, sobre todo en 1º ESO, da importancia do mar como fonte de vida e recursos, da importancia da pesca sostible, o papel das redeiras e as especies que
se comercializan na nosa comunidade. Tamén dende Bioloxía e Xeoloxía e PEVS se fixeron traballos relacionados coa contaminación da atmosfera, hidrosfera e xeosfera, que están en
grave perigo polo noso estilo de vida non sostible.
 
 “Ponlle as pilas ao teu bocata”
1.  Para o mesmo nivel, 1º ESO,  adxudicáronnola o  16 de marzo e iamos impartila nos grupos de clase habituais (A, B, C e D) na aula de Plástica, por ser ampla, solleira e permitir que se
traballe con alimentos, dado que é máis doada de limpar, agradecémoslle de antemán a Marga a profesora de Plástica o poder deixarnos a súa aula ao longo da maior parte da mañá.
Desgrazadamente o venres 13 de marzo declarouse o estado de alarma no Estado Español e a consecuente cuarentena que impediu a realización de tal actividade, malia a dispoñibilidade
dos monitores para poder facela esa mesma tarde do venres 13, cousa que desde o profesorado do departamento se descartou, vendo como se presentaba a situación.
 
2. Na materia de PEVS tratouse ao longo dun trimestre a importancia de levar unha dieta saudable: completa, equilibrada e variada, dándolle aos produtos mariños a grande importancia
que teñen, facendo o alumnado traballos e presentacións relativos a este aspecto.

ORGANIZACIÓN

Ao 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.
Ao  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

Pendente.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

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

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

46898327Q Maneiro Estébanez, Sandra 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.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

77418521S González Picáns, Alba 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.

76995296J Vaz Veiga, Mónica 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.

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-
SEMGal (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-SEMGal (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.

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.

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.

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

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

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 52 53 4
Bacharelato 2º Bacharelato 42 46 4
Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de

secundaria obrigatoria
1º Ensinanza secundaria obrigatoria 71 48 4

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

2º Ensinanza secundaria obrigatoria 62 56 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

3º Ensinanza secundaria obrigatoria 48 53 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 53 57 4

PDC (Proxecto deportivo de Centro) - Centros escolares saudables. - IES A Xunqueira II, centro saudable.

TÍTULO

No contexto sanitario mundial, a preocupación pola saúde ven de convertirse nun dos maiores temas de interese da maioría dos habitantes do Planeta. Isto unido a que na sociedade
actual o exercicio físico se impón o mellor método  de conseguir unha óptima imaxe corporal e manter o corpo nunha boa condición física, parece obvio que para conseguir un axeitado
equilibrio persoal e unha boa integración no medio é imprescindible adquirir en idadedes adolescentes hábitos de exercicio físico que acompañen a persoa durante toda a vida.
En contra desta tendencia, caracterizada pola busca da alimentacón máis sá e o coidado do corpo a través da actividade física, que  se impón con forzo na sociedade en franxas de idade
adultas, está o consumo maioritario entre os adolescentes da informática do ocio, sobre todo os xogos on line, xogos de videoconsolas, redes sociais, cun acceso xeralizado a través de
teléfono móbil, hoxe en día ó alcance de tódolos rapaces dende idades cada vez máis temperás. Este tipo de afeccións moi adictivas, suxeitan ós adolescentes sentados nunha cadeira e
pegados a unha pantalla horas e horas, ás que ninguén lle é capaz de poñer coto, nin pais a quen lles esixe de un esforzo que non están dispostos a empregar, nin educadores a quen lles
escapa do seu ámbito de actuación.
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. Pero incluso estes últimos en térmos globais de media non consiguen chegar o tempo de exercicio físico aeptable.
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 obxectivo primordial do noso proxecro de incrementar o tempo adicado a actividade física por parte do noso alumnado foi conseguido porque participaron en maioría nas actividades
propostas.
O obxectivo da convivencia e o coñecemento doutros iguais de Centros similares ó noso se conseguiu a través da participación en competicións intercentros.
O obxectivo de incrementar o número de actividades que cada alumno coñeza para o seu tempo de ocio, dado que conseguimos introducir novas actividades como shuttebol, colpbol,
cachibol, etc.. Para a práctica dalgún deles tivemos que mercar novo material, que asumiu o Departamento de Educación Física.
Para moito alumnado a actividade do esquí era unha novidade e resultou moi satisfactorio para todo o alumnado que participou nesa actividade aprendeu a esquiar.
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. Este obxectivo foi o máis difícil de lograr e foi conseguido soamente en parte, dado
que ó ter wifi gratis o tema das redes sociais tamén constitúen unha gran competencia para conseguir a atención dos adolescentes.
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.

OBXECTIVOS

ORGANIZACIÓN
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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.
O obxectivo fundamental era que o alumnado fixera máis actividade física e ese obxectivo foi conseguido. Algún alumnado se acercaba a estas actividades só para fuxir da aula e ter un respiro na xornada
escolar, pero a súa participación non tiña o interese e a motivación que de pretendía dende a función docente.
Algunhas das actividades propostas non se puideron levar a cabo polas consecuencias da pandemia do COVID-19  e só se fixeron as programadas para o primeiro e segundo trimestre:
· A SEMANA BRANCA: este ano eliximos a estación de Astún e o resultado foi moi bo, participaron maioritariamente alumnado dos cursos baixos de ESO, pero todos aprenderon a esquiar e participaron
nun sendeirismo que fixemos para percorrer un tramo do Camiño de Santiago Francés na súa versión aragonesa. Un tramo dende a Estación de Canfranc a Vilanúa.
· O DÍA DA BICICLETA, A ACAMPADA NAS  ILLAS CIES, O SENDEIRISMO EN PORTUGAL: non se puideron realizar porque estaban previstas para o 3º trimestre por cuestión climatolóxica e debido ás
circunstancias especiais deste curso non se puideron levar a cabo.
· OS TORNEOS DEPORTIVOS DOS RECREOS: se celebraron este ano coa novidade de que non había árbitros para acadar o obxectivo de resolver as diferenzas a través do diálogo.
· A SEMANA EN ASTURIAS: esta actividade se veu suspendida porque non tivo suficiente alumnado que se apuntase e dado que é voluntaria, non se chegou a realizar.
· O CROSS DE NADAL: non se puido facer no seu día por cuestións climatolóxicas e de adiou para Semana Santa, pero en Semana Santa non había asistencia presencial na aula co que xa non se levou
a cabo.
· A MATERIA OPTATIVA DE DEPORTE: esta materia como reforzo da materia de Educación Física trata de incorporar máis tempo de actividade física ó noso alumnado. O horario desta materia nos
permitiu compartir espazo e xogos con persoas maiores que practican cachibol, mentres impartimos clase.
· DEPORTE ESCOLAR: 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 e campo a través. O resto das competicións quedaron anuladas porque se celebran maioritariamente no segundo e terceiro trimestre e non tivemos clases
presenciais nese tempo. Con estas actividades intentamos achegar o deporte a todo o alumnado, incluso aquel menos afeccionado. Para isto na materia de EF se valoraba esta participación.
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.
Na programación deste tipo de actividades procuramos que prime o carácter lúdico para que o alumnado valore a actividade física como unha opción agradable de ocupar o seu tempo de ocio cunha
enorme recompensa para a súas saúde e para a súa calidade de vida.
 

A avaliación das actividades programadas dentro deste programa así como do programa en si e o nivel de consecución dos obxectivos previstos, fixémola a través da
observación do nivel de implicación do alumnado en forma de participación voluntaria. A Semana Branca tivo unha participación máis reducida que noutras ocasións, pero primou o
caracter educativo sobre o lúdico e a convivencia con alumnado menor é máis propia dunha saída educativa.
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 condición física que facermos co material do programa DAFIS, este anon non o puidemos facer posto que nos foi cedido a finais do segundo trimestre e non nos deu
tempo a facelo. No futuro será un medio para comprobar os efectos de todas estas medidas na condición física do noso alumnado.
 

AVALIACIÓN

Pendente.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

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-
SEMGal (Santiago).

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

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 act iv idades de lecer  dos per íodos de lecer  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
fóra do centro, dos distintos proxectos.

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-SEMGal (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 que coordinou as actividades deportivas dos períodos de
lecer.

BIBLIOGRAFÍA
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Para a elaboración desta memoria non foi preciso consultar ningunha bibliografía máis aló das listaxes de participación nas distintas actividades realizadas dentro do presente curso
escolar.
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

María del Mar Abilleira Fernández 35288742A Persoa coordinadora Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Si
Raquel Gey Piñeiro 76970362B Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 13 13 2
Bacharelato 2º Bacharelato 5 5 3
Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de

secundaria obrigatoria
1º Ensinanza secundaria obrigatoria 30 30 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

3º Ensinanza secundaria obrigatoria 48 53 4

TRABALLANDO A PROL DA IGUALDADE E CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO DENDE O IES A
X U N Q U E I R A  I I

TÍTULO

O desenvolvemento deste Plan Proxecta veuse afectado polo confinamento debido ao estado
de alarma pola Covid-19, de xeito que as  actividades previstas dende mediados do mes de
marzo non chegaron a realizarse.
Este Plan Proxecta “Traballando a prol da igualdade e contra a violencia de xénero dende o
IES A Xunqueira II” garantiu unha participación representativa de todo o alumnado do
instituto e propúxose con carácter rigoroso e flexible para adaptalo aos intereses específicos
do alumnado da ESO e do Bacharelato.
As actividades foron intervencións sobre os dous ámbitos deste Plan Proxecta: a igualdade e
contra a violencia de xénero.
Neste Plan Proxecta, a intervención a prol da igualdade e contra a violencia de xénero
concibiuse e emprendeuse dende o modelo de aprendizaxe socializado e o principio
psicopedagóxico da participación.

INTRODUCION

G R A O  D E
C O N S E C U C I Ó N :As actividades realizadas e o emprego dos recursos deste Plan-Proxecta permitiron acadar
satisfactoriamente os seis obxectivos propostos.
As actividades que non chegaron a desenvolverse, polo confinamento provocado pola Covid-
19, teríanos permitido acadar un maior grao de consecución dos obxectivos; dado que esas
actividades estaban propostas para acadar un maior nivel de logro nestes seis obxectivos.

OBXECTIVOS

ORGANIZACIÓN
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ORGANIZACIÓN
:A organización deste Plan Proxecta foi asumida pola coordinadora. A acción organizativa
supuxo a realización continuada de tarefas de: programación das actividades, petición de
recursos, información á comunidade educativa, relación co alumnado, produción de
iniciativas e promoción do Plan Proxecta Por 365 días de respecto e igualdade.
Os eixes da organización das actividades foron: a transversalidade e a idade do alumando.
Deste xeito, foi fundamental organizar as intervencións deste Plan Proxecta segundo dous
aspectos básicos: o curso académico do alumnado e as materias que mellor permitían a
realización das actividades deste Plan Proxecta cun tratamento transversal nun momento do
desenvolvemento da súa programación.
 

DESENVOLVEMENT
O :No primeiro trimestre programáronse e tiveron lugar dúas intervencións nas que se traballou
co alumnado de Bacharelato. A implicación este alumnado foi alta e a súa valoración destas
actividades foi moi positiva.
No segundo trimestre incrementou o tempo de intervención e o número de actividades  que
se realizaron, dirixidas ao alumnado da ESO e do Bacharelato. Neste caso, a implicación e a
valoración das actividades por parte do alumnado tamén foron positivas.
Traballar neste Plan Proxecta supuxo operar cunha modalidade de intervención de proxectos;
isto permitiu que todas as actividades desenvolvidas fosen eficaces e efectivas respecto dos
obxectivos propostos.
O traballo grupal do alumnado foi o eixe que deu sentido ás actividades propostas e
realizadas.
METODOLOXÍA
:A metodoloxía empregada neste Plan Proxecta foi participativa, colaborativa, activa, didáctica
e orientada ao alumnado.
A planificación dos diferentes tipos de actividades (charlas, exposicións, teatro, obradoiros)
permitiu controlar os contidos que se ían traballar en cada actividade e deste xeito realizouse
unha aprendizaxe comprensiva e analítica.
Foron intervencións con técnicas de traballo en grandes ou pequenos grupos; e sempre
combinando as finalidades educativa e  social.
ACTIVIDADES
:As actividades desenvolvidas foron esenciais para acadar os obxectivos planificados e
resultaron adecuadas ao nivel e inquedanzas do alumnado.
As actividades foron as seguintes:
• Elaboración do cartel contra a violencia de xénero para conmemorar o 20 Novembro, Día
Internacional contra a violencia de xénero. Organizada e realizada polo alumnado da materia
de Feminismo e Igualdade de 2º Bacharelato e dirixida a toda a comunidade educativa. Os
carteis foron  expostos por todo o instituto durante unha semana ao redor da data do 20N.
• Charla “Proxecto No camiño do vento de Sesé Mateo”, impartida por Joshua Alonso Mateo.
Para o alumnado de 1º e 2º Bacharelato. Tivo lugar o 18 de decembro no salón de actos do
centro.
• Espectáculo teatral pedagóxico “ Golpes”, protagonizado Estíbaliz Veiga. Para o alumnado
de 4º ESO e 1º Bacharelato. Tivo lugar o 29 de xaneiro  salón de actos do centro.
• Charla “Violencia de xénero na publicidade e nos medios audiovisuais”, impartida por
Ángeles Gómez Sánchez-Albornoz. Para o alumnado de 1º Bacharelato da materia de Debuxo
Artístico. Tivo lugar o 10 de febreiro.
• Charla informativa sobre  agresións  sexuais  e  violencia  sexual, impartida por Angélica
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Mercado Torres. Para o alumnado de 1º Bacharelato da materia de Historia do Mundo
Contemporáneo e de  2º Bacharelato da materia de Feminismo e Igualdade. Tivo lugar o 11
de febreiro.
• Exposición “Concienciarse ante os mitos do amor romántico”, organizada dende a materia
de Igualdade de Xénero de 1º ESO. Realizada polo alumnado de 1º ESO dende as materias de
Xeografía e Historia e Igualdade de Xénero e polo alumnado de 2º ESO PMAR. Estaba dirixida
a toda a comunidade educativa. Tivo lugar dende o 10 de febreiro durante tres semanas no
andar baixo do instituto.  
• Programa de formación “Tarxeta vermella contra a violencia de xénero”, impartidas pola
psicóloga Paula Costa e ofertadas dende a Concellería de Igualdade e Benestar do Concello
de Pontevedra. Realizadas  como charlas para o alumnado da materia de Igualdade de Xénero
de 1º ESO e para os alumnado de  3º ESO en cada uno dos catro grupos deste curso. Tiveron
lugar os días 17 e 18 de febreiro na aula corresponde de cada grupo.

Instrumentos.
Empregáronse dous tipos de instrumentos de avaliación: metas e indicadores.
Metas. As actividades desenvolvidas neste Plan Proxecta permitiron establecer metas para
verificar os avances que se ían producindo a medida que se desenvolvía este Plan Proxecta.
Indicadores. Cuestionarios de opinión (alumnado) e de observación (coordinadora). Trátase
de instrumentos verificables para valorar as actividades e analizar os cambios que se ían
producindo respecto dos obxectivos propostos.
Resultados.
Avaliación de diagnóstico. Os obxectivos eran os adecuados e existía unha necesidade real
de intervir para traballar co alumnado a igualdade de xénero e o rexeitamento da violencia
de machista.
Avaliación do proceso. O seguimento deste Plan Proxecta foi continuo e permitiu detectar
carencias ou problemas a tempo e solucionalos. Os recursos humanos e materiais foron
adecuados e suficientes para posibilitar o desenvolvemento desta Plan Proxecta. O aspecto
pedagóxico e formativo foi positivo.
Avaliación f inal. A valoración do proceso e dos logros acadados é posit iva; pero o
confinamento debido á Covid-19 impediu, dende o 13 de marzo, a continuidade deste Plan
Proxecta no presente curso. A realidade amosou que era preciso traballar os seis obxectivos,
e o único aspecto negativo foi a imposibilidade de realizar todas as actividades previstas e
programadas. 

AVALIACIÓN

O confinamento provocado pola Covid-19 xerou unha si tuación di f íc i l  que impediu
desenvolver todas as actividades programadas e obstaculizou o logro óptimo dos obxectivos
deste Plan Proxecta.
Non chegaron a realizarse as seguintes actividades:

    •  Charla de sensibilización “ A nova escravitude do século XXI: Trata de seres humanos con
fins de explotación sexual, outra forma de violencia de xénero” de Silvia Pérez Freire.
    •  Obradoiro educativo  “Violencia de xénero e o novo contexto dixital".
    •  Exposición "Á VIOLENCIA DE XÉNERO DILLE NON!".
    •   Exposición “DesArtellando o amor romántico” proposta pola  Concellería de Igualdade e
Benestar do Concello de Pontevedra.

PROFESORADO

Páxina 3 de 4



36018379 - IES A Xunqueira II
 CENTRO

MEMORIA PLANPROXECTA  2019/2020

09. Por 365 días de respecto e igualdade
PROGRAMA

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

35288742A Abilleira Fernández, María del
Mar

Planificación, programación e avaliación deste Plan Proxecta.
Organización e xestión de actividades, tempos e equipamento.
Posta en contacto coas institucións, axentes externos, equipo directivo, profesorado e
alumnado.
Estimular e motivar ao alumnado a participar nas actividades.
Facilitar e apoiar a aprendizaxe e o compromiso do alumnado respecto da igualdade de
xénero, convivencia e dereitos das mulleres.

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

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-SEMGal (Santiago).

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-
SEMGal (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.

Bibliografía:
Fundación Mujeres: Coeducación y mitos del amor romántico. Monográfico 93. Madrid, Edita
Fundación Mujeres, 2011.
Fundación Mujeres: Intervenciones para el abordaje de la violencia de género. Monográfico
102. Madrid, Edita Fundación Mujeres, 2016.
Rebollo, Mª A.; Vega, L.; García-Pérez, R.: El profesorado en la aplicación de los planes de
igualdad: conflictos y discusiones en el cambio educativo. RIE, vol. 29-2 (2011).
Subirats, M.: Coeducación, apuesta por la libertad. Barcelona, Ed. Octaedro, 2007.
Subirats, M. e Tomé A.: Balones fuera. Reconstruir los espacios desde la coeducación.
Barcelona, Ed. Octaedro, 2013.
 

Ligazóns a recursos e actividades:
http://sesemateo.es/
https://www.aantenasc.com/prensa
http://www.crtvg.es/informativos/coamonos-nos-ensaios-de-golpes-3767854
https://pontevedraviva.com/xeral/64332/tarjeta-roja-violencia-genero-institutos-
pontevedra/?lang=es
http://igualdade.pontevedra.gal/
http://igualdade.pontevedra.gal/novas/2019-11-25/exposicion-fotografica-desartellando-
o-amor-romantico/
https://pontevedraviva.com/galeria/5652/exposicion-fotografica-desartellando-amor-
romantico/?lang=es
http://www.fundacionmujeres.es/

BIBLIOGRAFÍA

Páxina 4 de 4

http://sesemateo.es/
https://www.aantenasc.com/prensa
http://www.crtvg.es/informativos/coamonos-nos-ensaios-de-golpes-3767854
https://pontevedraviva.com/xeral/64332/tarjeta-roja-violencia-genero-institutos-pontevedra/?lang=es
https://pontevedraviva.com/xeral/64332/tarjeta-roja-violencia-genero-institutos-pontevedra/?lang=es
http://igualdade.pontevedra.gal/
http://igualdade.pontevedra.gal/novas/2019-11-25/exposicion-fotografica-desartellando-o-amor-romantico/
http://igualdade.pontevedra.gal/novas/2019-11-25/exposicion-fotografica-desartellando-o-amor-romantico/
https://pontevedraviva.com/galeria/5652/exposicion-fotografica-desartellando-amor-romantico/?lang=es
https://pontevedraviva.com/galeria/5652/exposicion-fotografica-desartellando-amor-romantico/?lang=es
http://www.fundacionmujeres.es/


36018379 - IES A Xunqueira II
 CENTRO

MEMORIA PLANPROXECTA  2019/2020

26. Parlamento Xove
PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Delfín Benito Ogando Fernández 35287212Z Persoa coordinadora Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Fernando Otero Urtaza 35282682S Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Raquel Gey Piñeiro 76970362B Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Si
Rosa García Otero 76873063W Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 3 6 1
Bacharelato 2º Bacharelato 3 6 1
Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de

secundaria obrigatoria
3º Ensinanza secundaria obrigatoria 1 7 1

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 1 7 1

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.
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.
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.

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 último, 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, xusto ata momento que houbo que deter as actividades académicas pola pandemia do
COVID19. Foi a terceira participación no programa. Recibiron formación específica en oratoria en coordinación co programa STEMBach que oferta o noso instituto.
Participamos cun equipo de ESO (que logrou clasificarse para a fase final) e dous de Bacharelato, que non puideron intervir pola supresión do torneo debido ó anterior estado de alarma.
Realizouse unha reunión semanal de dúas horas pola tarde dos tres equipos, elaborando conxuntamente tanto o discurso a favor como 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 aplicáronse desde unha metodoloxía activa que tratou de fomentar a aprendizaxe significativa do alumnado. Cada estudante foi o protagonista do
seu desenvolvemento, co apoio do profesor como guía durante o proceso. Así mesmo, sucedéronse no tempo unha rica variedade de formas de traballo. Gran parte das actividades
comezaron a aplicarse a todo o grupo como unha introdución e intercambio de coñecementos previos. Tamén houbo traballo en pequenos grupos, para que  adquirisen 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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O proxecto levouse a cabo durante parte do primeiro e segundo trimestre do curso escolar, xusto ata momento que houbo que deter as actividades académicas pola pandemia do
COVID19. Foi a terceira participación no programa. Recibiron formación específica en oratoria en coordinación co programa STEMBach que oferta o noso instituto.
Participamos cun equipo de ESO (que logrou clasificarse para a fase final) e dous de Bacharelato, que non puideron intervir pola supresión do torneo debido ó anterior estado de alarma.
Realizouse unha reunión semanal de dúas horas pola tarde dos tres equipos, elaborando conxuntamente tanto o discurso a favor como 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 aplicáronse desde unha metodoloxía activa que tratou de fomentar a aprendizaxe significativa do alumnado. Cada estudante foi o protagonista do
seu desenvolvemento, co apoio do profesor como guía durante o proceso. Así mesmo, sucedéronse no tempo unha rica variedade de formas de traballo. Gran parte das actividades
comezaron a aplicarse a todo o grupo como unha introdución e intercambio de coñecementos previos. Tamén houbo traballo en pequenos grupos, para que  adquirisen 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.

Indicadores de logro: O grao de consecución dos obxectivos foi altamente satisfactoria co grupo de ESO, obtendo o cuarto posto na fase clasificatoria gañando o  acceso  a fase final. 
A pesar da non participación dos bachareles, o  grao de implicación tanto na elaboración como na preparación do debate foi notable, notándose unha mellora en todos os obxectivos
propostos.
Indicadores de actividad: Empregouse unha escala de asistencia. En xeral, tanto os compoñentes de ESO como os de  bacharelato tiveron unha participación activa e continua tanto
presencial como en rede.
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

Por mor da pandemia do COVID19 imos participar na fase final de ESO de modo virtual o vindeiro luns, 29 de xuño.
Desde aquí agradecer a axuda de todos os que forman parte desta interesantísima actividade, profesorado e dirección do IES A Xunqueira II,  alumnado, persoal da Xunta e o as
responsables da Subdirección Xeral de Programas para a Xuventude pola aposta neste tipo de actividades lúdicas, formadoras e proactivas.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

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.

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 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-
SEMGal (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-SEMGal (Santiago).

76873063W García Otero, Rosa 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.

España. Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.
Mosteiro García, Manuel Antón: Oratoria 1º-2º ESO. Vigo, Xerais, 2019
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

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

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 9 14 1

Debuxar para conservar. Difusión da imaxe das industrias do mar.

TÍTULO

O Departamento de Debuxo entende a necesidade de contribuír ao
coñecemento, aprecio, goce e coidado do noso Patrimonio material e
inmaterial. Neste punto dicir que consideramos a industria tradicional
como unha cara do poliedro que conforma o Patrimonio Cultural.
O Patrimonio Industrial do mar debe poñerse en valor a través de
diversos ámbitos: arquitectura, enxeñería, imaxe... 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.
Deste xeito o noso traballo de investigación tratará de reflexionar
sobre cómo as distintas correntes sociais e artísticas vixentes en cada
momento da historia inflúen na representación gráfica, é dicir, na
imaxe que proxectan as industrias do mar.

INTRODUCION

    •   Potenciouse a análise e investigación do entorno pontevedrés en
re lac i ón  co  marco  i ndus t r i a l  ga lego . (Desenvo l vemen to  da
competenc ia  l ingüís t ica ,  competenc ia  matemát ica,  c ienc ia  e
tecnoloxía, competencia dixital, competencia aprender a aprender e
sentido de iniciativa e espírito emprendedor). 

OBXECTIVOS
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    •   Procurouse mellorar as relacións entre o alumnado así coma unha
reflexión persoal sobre a súa orixe e o seu vencellamento 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 só é pesca,
senón que abrangue un patrimonio arquitectónico rico e particular
tanto nos edificios industriais coma nos museos onde se conserva e
difunde o Patrimonio , uns enxeños e aparellos sorprendentes e
vantaxosos nas distintas fases industriais, uns envasados prácticos e
bellos, unha publicidade e etiquetados formidables e eficaces que
en moitos casos van parellos a os movementos artísticos e sociais nos
que se encadran. Á vez,  puxeron no punto de vista a imaxe que
tradicionalmente se proxectou da muller e cómo esa imaxe vai
mudando no momento actual. (Desenvolvemento da conciencia e
expresión cultural, competencia aprender a aprender, competencia
matemática, ciencia e tecnoloxía e competencia social e cívica).
Ante a excepcionalidade do curso escolar, valoramos o grao de
consecución destes obxectivos como notable, dado que o alumnado
implicouse activamente no periodo presencial e , tendo en conta
todas as di f iculdades e a di ferente casuíst ica do per iodo de
confinamento, gran parte deles foron quen de superar os inconvintes
propios e alleos e presentar un proxecto cuns mínimos aceptables. O
documento que se adxunta a esta memoria debería ser o xermo para
seguir desenvolvendo, ampliando e pulindo en cursos posteriores.

Durante o 1º trimestre do curso solicitouse o Programa e unha vez
soubemos da concesión contactamos con Mariña López Rodríguez,
responsable do Museo Anfaco.
Mantivemos varias conversas vía telefónica y vía correo electrónico
con ela e acordamos un plan de traballo para desenvolver nos
seguintes trimestres e que se fundamentaría en 4 piares:
PIAR 1: Toma de contacto inicial coa materia do Programa. Traballo
colaborativo no que o alumnado reunido en 7 grupos de 3 persoas
investigaría en diferentes fases distintos ámbitos do Proxecto.
            Fase I : Recompilación de datos.

ORGANIZACIÓN
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            Fase II: Elaboración da presentación.
            Fase II: Exposición pública do tema desenvolvido.
PIAR 2:Obradoiro de publicidade no Centro, impartido polo Museo
Anfaco.
PIAR 3: Visita a unha conservera e a un museo. Actividade que
levariamos a cabo no mes de abri l  xunto co departamento de
Economía do instituto.
PIAR 4: Difusión do Programa no Centro.
No mes de febreiro Anfaco enviou unha maletiña con diverso material
obxetual, gráfico e bilbiográfico para consulta do alumnado e para ter
un pr imeiro contacto con cont idos que se desenvolverían no
obradoiro de publicidade.
Das 3 sesións semanais nas que o alumnado ten Debuxo Artístico,
asignamos unha para desenvolver o proxecto. En marzo xa estaba
iniciado o traballo colaborativo e o alumnado, moi implicado, estaba
recompilando “os brutos” para a poster ior elaboración da súa
presentación.
Inesperada e terriblemente chegou a situación que nos tocou vivir e
aínda que se tentou manter o desenvolvemento do Programa, só
fomos quen de dar relativa forma ás fases I e II do 1º piar. As
situacións persoais, familiares, a disposición de medios técnicos e
tecnolóxicos impedíu que parte do alumnado continuase vencellado
ao Proxecto .

A avaliación realizouse en distintas fases:

    •  Avaliación inicial: analizouse o estudio da cuestión.
    •   Avaliación continua: iniciouse un traballo colaborativo no que o
alumnado agrupado en 7 temas fixo unha recompilación de imaxes,
ligazóns e asuntos do seu interese co fin de elaborar nunha fase
posterior unha presentación e defensa publida do seu tema de
traballo.
    •  Avaliación final: Dada a excepcionalidade do presente curso escolar,
tentouse manter durante o periodo de confinamento o vencellamento
co proxecto. Parte do alumnado foi quen de contactar cos seus
compañeiros/as e elaborar unha producción digna tendo en conta as

AVALIACIÓN
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súas posibilidades e recursos. Outra parte, desconectou por razóns
de diversa índole.
Consideración final

    •   Consideramos que o Programa resulta atractivo ao alumnado e
posto que o vindeiro curso o grupo manterase na materia de Debuxo
Artístico, avaliamos como posibilidade real volver solicitar o Programa
co f in de completar  todo o que as c i rcunstancias deste ano
impedíronnos real izar:  obradoiro de publ ic idade impart ido polo
Museo Anfaco, visitas a unha conserveira e museo, difusión pública
no centro do Proxecto elaborado...

Repetimos a consideración final indicada no apartado de avaliación.

    •   Consideramos que o Programa resulta atractivo ao alumnado e
posto que o vindeiro curso o grupo manterase na materia de Debuxo
Artístico, avaliamos como posibilidade real volver solicitar o Programa
co fin de completar todo o que as  terribles circunstancias deste ano
impedíronnos real izar:  obradoiro de publ ic idade impart ido polo
Museo Anfaco, visitas a conserveira e museo, difusión pública no
Centro do Proxecto elaborado.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

72879406L Esteban Muñecas, Margarita Como xefa do departamento, xestionou a solicitude do programa.
Como coordinadora:
1- Estableceu contacto coa directora do museo Anfaco
2- Acordou co departamento de Economía do centro a realización de visitas a unha
conserveira e un museo vencellado ao Proxecto. Visitas que non tiveron posibilidade de
realizarse
3- Puxo a disposición dos/as alumnos/as material impreso, bibliográfico e dixital.
4- Elaborou un plan de traballo iniciado antes  e continuado durante o periodo de
confinamento.
5- Redactou a memoria final

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-
SEMGal (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-SEMGal (Santiago).

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

DNI Apelidos e nome Actividades

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.

"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
Webs das diferentes marcas de conservas investigadas.
Algúns grupos de traballo especifican ao final da súa presentación as
referencias nas que basearon a súa produción.
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