
36018379 - IES A Xunqueira II
 CENTRO

MEMORIA PLANPROXECTA  2020/2021

02. Proxectos de vida activa e deportiva - PDC
PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

José Antonio Ricoy Bugarín 35310461X Persoa coordinadora Si
José María Solla Casqueiro 35287960A Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
José Ignacio Carbajo Esteban 16248384B Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 55 64 4
Bacharelato 2º Bacharelato 48 58 4
Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de

secundaria obrigatoria
1º Ensinanza secundaria obrigatoria 68 52 5

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

2º Ensinanza secundaria obrigatoria 68 53 6

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

3º Ensinanza secundaria obrigatoria 62 48 5

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 44 55 5

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

TÍTULO

Este curso 2020-2021 veuse moi condicionado pola situación sanitaria e polos protocolos a que houbo que someter a actividade docente. Isto provocou unha situación radicalmente
distinta á coñecida ata entón e na que se viñeron desenvolvendo estes proxectos nos anos anteriores.
Aquelas actividades baseadas en saídas dende o Centro non se puideron realizar por razóns obvias. Na maioría dos casos as empresas que habitualmente ofertan a organización deste
tipo de saídas de varios días, neste curso non o fixeron:
· Semana na neve.
· Viaxe a Portugal.
· Acampada nunha illa.
· Semana en Picos de Europa.
Unha actividade como é o Deporte Escolar este curso estivo suspendida ó non ser organizada pola Secretaría Xeral para o Deporte.
Unha das nosas propostas estrela, que son os campionatos internos durante o recreo que fan que a maioría do alumnado se anote nalgún dos deportes convocados, neste curso
tampouco se puido levar a cabo porque se prohibiu o xogo con calquera tipo de implemento.
Dentro das actividades programadas se puideron realizar as relacionadas coa introdución de deportes tradicionais as través da materia de Reforzo á Educación Física.
Tamén a través da citada materia e da propia Educación Física se realizaron os tests de condición física e medidas antropométricas. Estas medidas nos indican a evolución do nivel físico
do noso alumnado. Esta toma de datos se realiza a través do proxecto DAFIS que facilita un baúl co material e que este ano non se puido facer por non intercambiar material. Por este
motivo a toma de datos se realizou co material que temos no Centro.

INTRODUCION

O obxectivo principal do noso proxecto, como tódolos cursos, é o de aumentar o tempo que o noso alumnado dedica á actividade física. Este obxectivo foi conseguido en parte grazas a
que unha grande parte do alumnado elixiu a materia optativa de Reforzo á Educación Física o que significa que conta con tes sesións semanais de actividade física.
Tamén era un dos nosos obxectivos aumentar o número de actividades físicas coñecidas polo noso alumnado para encher o seu tempo de  lecer. Isto foi conseguido, xa que a través da
materia optativa de Reforzo da Educación Física como da propia materia de Educación Física se introduciron novas actividades e se practicaron actividades lúdicas tradicionais algo
esquecidas nos nosos tempos e que son capaces de incentivar a actividade física do alumnado.
Intentamos fomentar o feito de que o alumnado utilice a bicicleta para moverse pola vila e para acurdir ó Centro. Neste sentido, só observando o parking de bicicletas podemos constatar
un aumnento deste uso.
Non puidemos traballar o obxectivo de fomentar a convivencia con alumnado doutros centros no eido da actividade física dado que as actividades de competicións ou convivencias foron
suspendidas.
Non se puido facer a viaxe a neve no que o noso alumnado aprende a esquiar, nin se puido facer a acampada cos máis pequenos (1º ESO).
A pesar da cantidade de actividades suspendidas, coas que se realizaron tratamos de acadar no máximo nivel posible aqueles obxectivos programados.
Obxectivos conseguidos dos programados, en torno a un 50%. Sen embargo actividades levadas a cabo en relación ás programadas un 30%.
 

OBXECTIVOS

ORGANIZACIÓN
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02. Proxectos de vida activa e deportiva - PDC
PROGRAMA

Tódalas actividades que se realizan dentro deste proxecto se fan en colaboración co equipo directivo, sobre todo coa vicedirección que é a encargada de coordinar este tipo de
actividades. A súa función é primordial nas saídas que, este ano, como non se puideron facer, pois non foi preciso contar con ela.
As actividades que se puideron facer durante este curso:
· Campaña de incentivación da utilización da bicicleta para acudir ó Centro.
· A SEMANA DA BICICLETA non se puido levar a cabo por problemas de tipo loxístico, dado que o noso alumnado acude ó Centro en autobús, pero estamos en vías de solución de cara o
vindeiro curso.
· O DEPORTE ESCOLAR. A pesar de que este ano estivo suspendido, nas materias de Educación Física estivemos preparando ó alumnado tanto a nivel técnico nos deportes máis técnicos,
como fisicamente nos máis físicos para que o vindeiro curso a pesar de estar nun curso superior e ser dunha categoría superior se aveñan a participar.
· E canto a SEMANA BRANCA, este curso non puidemos facer nada de nada, so puidemos comentar entre o alumnado a posibilidade de facer esa actividade o curso que ven e a intención
de empezar a prepara todo dende o comezo de curso.
· As demais actividades que non se puideron facer esperemos que o vindeiro ano as poidamos realizar.
· XOGOS E DEPORTES TRADICIONAIS. Estas actividades de presentación e práctica se realizaron durante as sesións de Reforzo de Educación Física e meso na materia de Educación Física
dentro dunha unidade didáctica dedicada a este tema. O habitual é que se realizaran durante o curso varias xornadas festivas onde estas actividades tradicionais serían as protagonistas,
pero neste curso non puido ser e esperemos que no futuro xa se poida realizar.
En xeral este curso foi excepcional e esperemos que para o vindeiro ano as actividades extraescolares e complementarias se poidan facer con normalidade.

A avaliación da consecución dos obxectivos propostos dentro deste programa fixémola a través da observación do nivel de implicación do alumnado nas tarefas propostas.
Cada actividade merece unha avaliación distinta. Así a asistencia ó Centro en bicicleta a valoramos facilmente observando o nivel de ocupación do parking, sen embargo noutras
actividades necesitamos de enquisas e incluso dun rexistro para facer unha observación sistemática da actuación do alumnado.
Pero a mellor avaliación deste proxecto é quizais o que se pode extrapolar dos datos obtidos coas medicións realizadas a través do proxecto DAFIS, que ano tras ano nos aporta datos
acerca do nivel físico do alumnado. Estes datos son fundamentais para valorar o impacto desta situación de pandemia ou pos pandemia no nivel físico do noso alumnado.

AVALIACIÓN

(Pendente)

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

35310461X Ricoy Bugarín, José Antonio Coordinou a participación no programa DAFIS  e a realización de tódalas actividades
propostas neste programa.

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

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai  de soporte para tódalas act ividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)

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

16248384B Carbajo Esteban, José Ignacio Profesor de Educación física que coordinou as actividades deportivas dos períodos de
lecer.

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.

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.

BIBLIOGRAFÍA
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PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Olga López Míguez 33223940A Docente Si
María Teba Santos Portela 44079709W Persoa coordinadora Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Educación secundaria obrigatoria 4º Ensinanza secundaria obrigatoria 19 21 4

PROGRAMANDO CON SCRATCH O CAMIÑO
X A C O B E O

TÍTULO

O traballo levóuse a cabo con dous grupos de TIC de 4º da ESO (TIC 1 e TIC 2) e distribuíuse en dúas tarefas. A primeira tarefa de iniciación á programación con Scratch fíxose na segunda
quincena do mes de novembro e a primeira de decembro. Consistía en realizar 5 videoxogos (Labirinto”, “Xogo dos paxaros”, “Arkanoid”, “Xogo dos patos” e “Space invaders”) nos que o
alumnado aprende os conceptos básicos da programación (uso de variables, mensaxes, bucles, condicionais, clons, disfraces, son, etc.) así como tamén aprende a manexar a plataforma
de scratch na web: www.scratch.mit.edu; para así abordar cun nivel suficiente a segunda tarefa que é a propia do plan proxecta. A segunda tarefa “Programando con Scratch o Camiño
Xacabeo” levouse a cabo no mes de xaneiro. Xa cunha boa base na programación con Scratch e con control sobre o entorno da plataforma.

INTRODUCION

Leváronse a cabo dúas tarefas que se avaliaron cos seus respectivos instrumentos de avaliación. As rúbricas que se especifican no apartado (INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E
RESULTADOS) foron as que se usaron para avaliar cada un dos obxectivos propostos nas tarefas. Tamén se especifican nese apartado os resultados obtidos nas avaliación das dúas tarefas
polo alumnado dos dous cursos.

OBXECTIVOS

Deseñáronse dous tipos de actividades para traballar a temática da programación. Ambas se traballaron a través das aulas virtuais e da plataforma de sratch. A primeira programóuse no
mes de decembro e consistía na elaboración de 5 videoxogos: “Labirinto”, “Xogo dos paxaros”, “Arkanoid”, “Xogo dos patos” e “Space invaders”. Elixíronse eses xa que neles se traballan
as variables “puntos”, “vidas”, “tempo”, etc. Tamén se traballa a xeración de clons. Ademais de bucles, condicionais, mensaxes, e demais estructuras de programación básicas. Trabállanse
tamén nestes programas a edición de distintos disfraces, a incorporación de son ao programa e a súa edición, a edición de distintos escenarios, etc. Por todo isto consideróuse que esta
era unha boa actividade de iniciación á programación que lles permitiría aos alumnos enfocar o programa do Xacobeo cunha boa base para o seu desenvolvemento. Esta é a tarefa
publicada na aula virtual: (achégase imaxe no pdf)
A segunda actividade é a propia do plan proxecta “Programando o Camiño Xacobeo”. Esta tarefa traballóuse no mes de xaneiro. Como se pode ver na imaxe, a tarea ten dúas partes, a
realización do programa (videoxogo ou historia interactiva) na plataforma scratch e a elaboración dun documento no que explican todo o proceso creativo, o reparto das tarefas, a
webgrafía e información diversa que acabaron por outros medios (preguntando ao profesorado de galego, historia, aos pais, no concello….). Esta é a tarefa publicada na aula
virtual. (achégase imaxe no pdf)

ORGANIZACIÓN

Como instrumento de avaliación para a primeira tarefa “Elaboración dos 5 programas: labirinto…”, usóuse esta rúbrica: (achégase imaxe no pdf)
 Como instrumento de avaliación para a segunda tarefa “Programando o Camiño Xacobeo”, usóuse esta rúbrica: (achégase imaxe no pdf)
Na primeira parte avaliase o documento (título, índice con marcadores, pé e número de páxina, planificación, busca de información, reparto de tarefas, se o programa inclúe a riqueza
cultural, natural e humana do Camiño, coñecemento do patrimonio relacionado co Camiño, influencia do Camiño no turismo e na economía e particularidades do Camiño na situación de
pandemia)Na segunda parte da rúbrica avalíanse os aspectos referentes ao deseño do programa e a súa programación:
Resultados da avaliación da primeira tarefa “Elaboración 5 programas” no grupo TIC 1: (achégase imaxe no pdf)
Resultados da avaliación da primeira tarefa “Elaboración 5 programas” no grupo TIC 2: (achégase imaxe no pdf)
 Resultados da avaliación da segunda tarefa “Programando o Camiño Xacobeo” no grupo TIC 1: (achégase imaxe no pdf)
 Resultados da avaliación da segunda tarefa “Programando o Camiño Xacobeo” no grupo TIC 2: (achégase imaxe no pdf)

AVALIACIÓN

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO
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03. Aprendo programando
PROGRAMA

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.

44079709W Santos Portela, María Teba Foi quen levou a cabo a elaboración das tarefas nas clases de Tic de 4º da ESO.

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai  de soporte para tódalas act ividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)

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

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

O sitio web usado para a realización da primeira tarefa de Scratch é: www.programoergosum.com Utilizamos os titoriais desta páxina para realizar a primeira tarefa: 5 videoxogos
(labirinto, Arkanoid, xogo dos paxaros, xogo dos patos e space invaders). Os traballos dos alumnos publicáronse nas páxinas web que eles mesmos fixeron como última tarefa do curso
en Google sites. Adxunto aquí a ligazón á páxina que se creou especificamente para aloxar estes traballos. Na páxina están tanto os proxectos de Scratch como o documento que tiveron
que elaborar explicando todo o proceso creativo.
https://sites.google.com/view/tecnologia-ies-a-xunqueira-ii/scratch-xacobeo

Enlaces de scratch de cada traballo: (por se a web anterior
non carga ben)
- Aldara e Inés: https://scratch.mit.edu/projects/472282485
-  A l b a ,  C r i s t i n a  e  M a r t a :  h t t p s : / / s c r a t c h . m i t .
edu/projects/473307442
-  N o e l i a  e  S a b e l a :  h t t p s : / / s c r a t c h . m i t .
edu/projects/472745454
-  Z o e ,  C a r m e n  e  A n t í a :  h t t p s : / / s c r a t c h . m i t .
edu/projects/473311951
-  I r i n a ,  A n a  e  M ó n i c a :  h t t p s : / / s c r a t c h . m i t .
edu/projects/483681044
-  C a r m e n  e  I v á n :  h t t p s : / / s c r a t c h . m i t .
edu/projects/472751519
-  A l m u d e n a  e  B r a i s :  h t t p s : / / s c r a t c h . m i t .
edu/projects/473264735
- Laura e Fran: https://scratch.mit.edu/projects/544403581
-  A l b e r t o  e  D a n i e l :  h t t p s : / / s c r a t c h . m i t .
edu/projects/473263020
- Sergio e Jorge: https://scratch.mit.edu/projects/472748816
- David: https://scratch.mit.edu/projects/535599148
 

BIBLIOGRAFÍA
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(O listado completo está no pdf)
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PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

María Laura Rodríguez Travieso 76727678T Persoa coordinadora Si
Patricia María Puime Montero 36063348S Docente Non
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Non
Olga López Míguez 33223940A Docente Non
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Non
Sabela Laxe Díaz 32647682X Docente Non
Ricardo Maquieira Coello 44085278M Docente Non
Soraya Suárez Quintas 44492112S Docente Non
Patricia Sóñora Rey 76932044B Docente Non

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 55 64 4
Bacharelato 1º Bacharelato 48 58 4
Educación secundaria obrigatoria 1º Ensinanza secundaria obrigatoria 68 520 5
Educación secundaria obrigatoria 2º Ensinanza secundaria obrigatoria 68 53 6
Educación secundaria obrigatoria 3º Ensinanza secundaria obrigatoria 62 48 5
Educación secundaria obrigatoria 3º Ensinanza secundaria obrigatoria 44 55 5

(pendente)

TÍTULO

Finalmente por acumulación de tarefas non puidemos levar a cabo esta liña de traballo do Plan Proxecta.  A nosa intención é de abarcala o vindeiro curso escolar.

INTRODUCION

Finalmente por acumulación de tarefas non puidemos levar a cabo esta liña de traballo do Plan Proxecta.  A nosa intención é de abarcala o vindeiro curso escolar.

OBXECTIVOS

Finalmente por acumulación de tarefas non puidemos levar a cabo esta liña de traballo do Plan Proxecta.  A nosa intención é de abarcala o vindeiro curso escolar.

ORGANIZACIÓN

Finalmente por acumulación de tarefas non puidemos levar a cabo esta liña de traballo do Plan Proxecta.  A nosa intención é de abarcala o vindeiro curso escolar.

AVALIACIÓN

Finalmente por acumulación de tarefas non puidemos levar a cabo esta liña de traballo do Plan Proxecta.  A nosa intención é de abarcala o vindeiro curso escolar.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

76727678T Rodríguez Travieso, María Laura Finalmente por acumulación de tarefas non puidemos levar a cabo esta liña de traballo
do Plan Proxecta.  A nosa intención é de abarcala o vindeiro curso escolar.
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05. Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional
PROGRAMA

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

36063348S Puime Montero, Patricia María Finalmente por acumulación de tarefas non puidemos levar a cabo esta liña de traballo
do Plan Proxecta.  A nosa intención é de abarcala o vindeiro curso escolar.

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai  de soporte para tódalas act ividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)

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.

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

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

32647682X Laxe Díaz, Sabela Finalmente por acumulación de tarefas non puidemos levar a cabo esta liña de traballo
do Plan Proxecta.  A nosa intención é de abarcala o vindeiro curso escolar.

44085278M Maquieira Coello, Ricardo Finalmente por acumulación de tarefas non puidemos levar a cabo esta liña de traballo
do Plan Proxecta.  A nosa intención é de abarcala o vindeiro curso escolar.

44492112S Suárez Quintas, Soraya Finalmente por acumulación de tarefas non puidemos levar a cabo esta liña de traballo
do Plan Proxecta.  A nosa intención é de abarcala o vindeiro curso escolar.

76932044B Sóñora Rey, Patricia (Finalmente por acumulación de tarefas non puidemos levar a cabo esta liña de traballo
do Plan Proxecta.  A nosa intención é de abarcala o vindeiro curso escolar.)

(pendente)

BIBLIOGRAFÍA
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11. Por 365 días de respecto e igualdade
PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

María del Mar Abilleira Fernández 35288742A Persoa coordinadora Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 6 16 4
Educación secundaria obrigatoria 1º Ensinanza secundaria obrigatoria 11 13 5

Traballando a prol da igualdade e contra a violencia de xénero dende o IES A Xunqueira II

TÍTULO

Este Plan Proxecta “Traballando a prol da igualdade e contra a violencia de xénero dende o
IES A Xunqueira II” garantiu unha participación do alumnado das materias de Igualdade de
xénero (1º ESO) e Coeducación para o século XXI (1º Bacharelato).
As actividades desenvolvidas 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

As actividades realizadas e o emprego dos recursos deste Plan-Proxecta permitiron acadar
satisfactoriamente os seis obxectivos propostos.
As actividades chegaron a desenvolverse satisfactoriamente segundo as expectativas
previstas, resultaron adecuadas ao perfil do alumnado e permitido acadar un alto grao de
consecución dos obxectivos.

OBXECTIVOS

ORGANIZACIÓN
:A organización deste Plan Proxecta foi asumida pola coordinadora. A acción organizativa
supuxo a realización continuada de tarefas de: programación das actividades, petición e
xestión de recursos, información, relación co alumnado, valoración de condicionantes,
consecución de materiais,  produción de iniciativas, promoción do PlanProxecta Por 365 días
de respecto e igualdade, desenvolvemento de avaliacións.
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

ORGANIZACIÓN
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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 intervencións nas que se traballou co
alumnado de Igualdade de xénero de 1º ESO e Coeducación para o século XXI de 1º
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 de Igualdade de xénero de 1º ESO e Coeducación para o
século XXI de 1º Bacharelato. Neste caso, a implicación e a valoración das actividades por
parte do alumnado tamén foron positivas.
No terceiro trimestre, respecto do 2º trimestre, mantívose aproximadamente o mesmo tempo
de intervención e o número de actividades  desenvolvidas, dirixidas ao alumnado mesmo
alumnado. Tamén, neste caso, a implicación e a valoración das actividades por parte do
alumnado 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, exposición, elaboración de
materiais, obradoiros, vídeo-forum, role playing e traballos de investigación) 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:
• Exposición “Concienciarse contra a violencia de xénero” e elaboración previa dos materiais
desta exposición polo alumnado de Coeducación para o século XXI. Dirixida a toda a
comunidade educativa. Tivo lugar no mes de novembro durante dúas semanas no andar
baixo do instituto.
• Participación na campaña “Xa abonda de minutos de silencio” da Concellería de Igualdade
do Concello de Pontevedra, polo Día Internacional contra a violencia de xénero, 25-
N.  Participo o alumnado das materias de Igualdade de xénero e Coeducación para o século
XXI
.• Sesión de role playing sobre os mitos do amor romántico. Participou o alumnado de 1º ESO
da materia de Igualdade de xénero. Tivo lugar o día 18 de xaneiro.
• Obradoiro “A Cidade Violeta”; obradoiro de igualdade e loita contra a violencia de xénero
impartido por Anxo Fariña. Participou o alumnado de 1º ESO da materia de Igualdade de
xénero. Tivo lugar o día 22 de febreiro.
• 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
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Coeducación para o século XXI. Tivo lugar o día 24 de febreiro.
• Charla “A violencia machista nas relacións de parella na mocidade”, impartida por dúas
técnicas do CRI (Centro de Recursos Integrais. Secretaría Xeral de Igualdade). Para o
alumnado de 1º Bacharelato da materia de Coeducación para o século XXI. Tivo lugar o día
16 de abril.
• Obradoiro de igualdade de xénero sobre a campaña “Dámoslle a benvida a Equiterra, onde
a igualdade de xénero é unha realidade” de ONU-Mulleres. Participou o alumnado de 1º ESO
da materia de Igualdade de xénero. Tivo lugar o día 19 de abril.
• Obradoiro “As fases da violencia de xénero nas relacións de parella”. Participou o alumnado
de 1º ESO da materia de Igualdade de xénero. Tivo lugar o día 31 de maio.
• Obradoiro sobre a guía de xénero “En Pontevedra sementamos igualdade” elaborada pola
Concellería de Igualdade do Concello de Pontevedra. Part icipou o alumnado de 1º
Bacharelato da materia de Coeducación para o século XXI. Tivo lugar o día 26 de maio.
• Vídeo-forum “Expresión social da violencia de xénero”. Realizado co alumnado de
Coeducación para o século XXI. Desenvolveuse os días 2 e 4 de xuño.

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 final. A valoración do proceso e dos logros acadados é positiva. A realidade
amosou que era preciso traballar os seis obxectivos. 

AVALIACIÓN

O confinamento provocado pola Covid-19 xerou unha situación difícil 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

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades
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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.
Deseño e realización de actividades (obradoiros, role playing, exposición, vídeo-forum).
Dinamizar aos grupos de alumnado.
Fomentar a participación e integración do alumnado 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.

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai  de soporte para tódalas act ividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)

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

Bibliografía:
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.
UNIFEM: Boletín Informativo: Vigilando el progreso de las mujeres en el mundo. Madrid,
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 2010.
VV.AA.: Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en
educación. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 2006.
Ligazóns a recursos e actividades:
https://www.unwomen.org/es/digital- l ibrary/multimedia/2020/2/i l lustration-equiterra-
gender-equality-utopia
https://www.igualdad.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.inmujeres.gob.es/
http://www.fundacionmujeres.es/
http://www.edu.xunta.gal/portal/igualdade
http://igualdade.xunta.gal/gl/departamento/secretaria-xeral-da-igualdade
https://www.depo.gal/temas-igualdade
https://igualdade.pontevedra.gal/cim/centro-de-informacion-a-muller/
http://igualdade.pontevedra.gal/
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Margarita Esteban Muñecas 72879406L Persoa coordinadora Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
José María Casal Dorado 35304153G Docente Non
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Educación secundaria obrigatoria 3º Ensinanza secundaria obrigatoria 62 48 5

Paisaxe e emocións.

TÍTULO

Durante os meses de abril e maio desenvolvimos un proxecto de coñecemento, reflexión e disfrute do entorno natural máis próximo ao noso centro e do museo de esculturas ao ar libre
máis grande de Galicia.
Dende o punto de vista do profesorado, a actividade foi realmente enriquecedora, máxime neste ano escolar tan particular, onde apenas puideron realizarse actividades grupais e case
ningunha fóra da aula.
Según a valoración final que fixo o alumnado, o feito de ter clases no exterior e romper coa dinámica diaria, ser consciente da contorna paisaxística que nos envolve, apreciar un museo
ao que se accede sen a solemnidade que supón un museo tradicional, analizar in situ un conxunto de esculturas enclavadas nunha illa fluvial, sentir con emoción o que vemos, oimos,
olemos, tocamos, etc. foi o mellor da materia que se impartíu durante o curso.

INTRODUCION

O obxectivo fundamental do proxecto consistía en contribuír, coas nosas limitacións pero
coa nosa vontade, ao coñecemento, disfrute e coidado do entorno natural e artístico máis
próximo aos nosos estudantes, en canto que alumnado do IES A Xunqueira II
O grao de satisfacción pola consecución de obxectivos valórase como moi posit ivo.
Cumplimos todos os obxectivos que nos plantexamos ao solicitar o proxecto:
-Potenciar a análise a investigación e o coñecemento do entorno artístico-paisaxístico-
sentimental pontevedrés.
(Desenvolvemento da competencia lingüística, competencia matemática, ciencia e tecnoloxía,
competencia dixital, competencia aprender a aprender, competencia sentido de iniciativa e
espírito emprendedor e conciencia e expresións
culturais )
- Mellorar as relacións entre o alumnado, a súa orixe e a vinculación co terri torio.
(Desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, sentido de iniciativa e espírito
emprendedor, aprender a aprender e conciencia e expresións
culturais).
- Amosar consecuencias de accións incívicas e reflexionar sobre cal debe ser a nosa actitude
para manter, conservar e mellorar o noso contorno cultural, natural, artístico, estético,
emocional… (Desenvolvemento da conciencia e expresión cultural, competencia aprender a
aprender, competencia matemática, ciencia e tecnoloxía e competencia social e cívica).

OBXECTIVOS
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1º- En marzo contactamos con Marcos Fernández Francos, do Servizo de Planificación e Paisaxe, Instituto de Estudos do Territorio quen, á vista do proxecto solicitado, aconsellounos
traballar a cuestión da topofilia e os espazos públicos.
2º- Elaboramos unha introducción para proxectar na clase co fin de presentar a materia, ir espertando emocións, reflexionando sobre as tipoloxías de paisaxe en Galicia e as vinculacións
das persoas co territorio.
3º- Entregouse a cada un dos 110 alumnas/os de 3º de ESO papeis de cores para que tomasen nota nas saídas e elaboraran un libreta de campo encadernada ao rematar o proxecto.
4º- Durante os meses de abril e maio fixemos as saídas á Illa do Covo ou Illa das Esculturas ubicada na xunqueira de Pontevedra, entorno onde se atopa o noso Instituto.
Nestas saídas levamos a cabo as seguintes actividades:

    •  Coñecemento do Museo creado co gallo do Xacobeo 99. Introducción a proxectos de transformación de espacios naturais en entornos artísticos. Análise das pezas escultóricas.
Información sobre os artistas, as obras e os materiais.
    •  Reflexión sobre o mal estado e a vandalización dalgunhas das pezas alí expostas.
    •  Coñecemento do río, da illa fluvial, das xunqueiras, do bosque de eucalipto, da praia fluvial, da zona de paseo, da flora, da fauna… En definitiva, posta en valor deste espazo que é
alleo a unha parte considerable do alumnado.
    •  Toma de consciencia de sensacións: camiñar a bo paso. Sentir a humidade do entorno e a diferente temperatura segundo a hora de visita. Analizar a incidencia da luz no entorno se
o día é anubrado ou soleado. Deixarse estimular polos aromas e o sons. Disfrutar da merenda ao ar libre. Valorar a relación coas compañeiras/os. Comprender que coñecer e disfrutar
dun entorno fai que o sintamos como noso, como algo polo que vale a pena implicarse.
    •  Desenvolvemento de estándares explicados na aula: recollida de texturas coa técnica do frotaxe, debuxo do natural (presentado por Sabela Rodrigues Ferreiro, alumna en prácticas
do Mestrado de Secundaria) e, toma de fotografías analizando todos os planos e ángulos do encadre (presentado por Aida Vega Crego, alumna en prácticas do Mestrado de Secundaria).
    •  Lectura de poemas do autor renacentista debaixo dunha das esculturas titulada “Petrarca”
5º- Ao finalizar as saídas, volta á ortodoxia das aulas para poñer en limpo o traballo realizado, ordear e redactar a opinión persoal.
Non houbo nin unha soa opinión negativa sobre a experiencia desenvolvida.

ORGANIZACIÓN

Como vimos sinalando nos apartados anteriores, tanto o alumnado como o profesorado avalía o proxecto como moi positivo, tanto polo seu enriquecimento pedagóxico como persoal.
A pesar desto, consideramos que sería máis enriquecedor para o alumnado ampliar a actividade ao longo do curso e desenvolver con rigor científico a parte de coñecemento do medio
natural, polo que de solicitar este programa en vindeiros anos plantexaríase ao Departamento de Bioloxía a colaboración e cooperación.
Os instrumentos utilizados para avaliar foron:
-rexistros diarios por parte do profesorado
-libretas de campo por parte do alumnado.

AVALIACIÓN

Nada que engadir.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

72879406L Esteban Muñecas, Margarita Como coordinadora, solicitou o proxecto, contactou con Marcos Fernández Francos
(Servizo de Planificación da Paisaxe, Instituto de Estudos do Territorio) e elaborou a
memoria.
Como profesora de Educación Plástica e Visual, desenvolveu todos os obxectivos
programados e preparou todo el material necesario para entregar ao alumnado.
Como profesora titora do mestrado de Secundaria titorizó as actividades que as
profesoras en prácticas desenvolveron dentro deste programa.

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai  de soporte para tódalas act ividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)

35304153G Casal Dorado, José María null

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

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.

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

https://elblogdefarina.blogspot.com/2018/12/topofi l ia-yi-fu-tuan.html
http://www.pazodacultura.org/es-ES/illa/esculturas.aspx
https://elblogdefarina.blogspot.com/2009/11/il la-das-esculturas-pontevedra.html
https://cmatv.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_Instituto_Estudos_Territorio content=Direccion_Xeral_Sostibilidade_Paisaxe/Paisaxe/seccion.html&std=guia_espazos_publicos.
html&sub=guias-metodoloxicas/
https://www.youtube.com/watch?v=gfgW47iYb0I
Paisaxe Galega. Guía de boas prácticas en intervencións en espacios públicos. Xunta de Galicia. Tomos 1 e 2

BIBLIOGRAFÍA
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

María Teresa Martínez Areal 36122368V Docente Si
María del Carmen González Dobarro 76818734E Docente Non
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
María Luz Lores Buezas 35313741R Docente Non
Alba González Picáns 77418521S Persoa coordinadora Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Educación secundaria obrigatoria 1º Ensinanza secundaria obrigatoria 68 52 5
Educación secundaria obrigatoria 4º Ensinanza secundaria obrigatoria 24 26 5

Estación Xunqueirolóxica.

TÍTULO

Neste curso 2020/21 o noso proxecto centrouse no estudo de distintos fenómenos meteorolóxicos que logo plasmamos no noso blog “Estación Xunqueirolóxica” en forma de vídeos por
medio do programa ao que lle demos o nome de “Predígocho eu”. Deste xeito, tentamos tomar como modelo o programa de televisión “Dígocho eu” pero, no canto de explicar como falar
ben, decidimos dárlle unha volta e usar os diferentes capítulos para: explicar fenómenos meteorolóxicos, explicar a predicción meteorolóxica e mesmo para realizar experimentos.
Ademais, fotografamos e debuxamos distintos fenómenos meteorolóxicos e estados da atmosfera. E non só iso, pois realizamos unha enquisa sobre a relación do tempo e o estado de
ánimo e unha recompilación de refráns tradicionais que tiveran que ver coa meteoroloxía.

INTRODUCION

Os obxectivos que se pretende que o alumnado acade ao longo da realización das diferentes actividades son os seguintes:

    •  Coñecer, representar e explicar diferentes fenómenos meteorolóxicos.
    •  Interpretar e analizar os distintos mapas do tempo para explicar a previsión a curto prazo.
    •  Establecer relación entre os tipos de nubes e o tempo que vai facer.
    •  Interpretar a información obtida en diferentes enquisas e establecer relación entre o estado de ánimo e a meteoroloxía.
    •  Documentar distitos refráns tradicionais que teñen que ver coa meteoroloxía e comentar o seu significado.
    •  Deseñar diferentes instrumentos meteorolóxicos con material reciclado.

OBXECTIVOS

As actividades realizadas ao longo deste curso 2020-2021 foron realizadas por 70 alumnos e alumnas de 1º da ESO, no horario lectivo da materia de Bioloxía e Xeoloxía. Para centralizar
o proxecto e ter unha zona común para poder falar de meteoroloxía, abrimos un blog ao que chamamos “Estación Xunqueirolóxica”. Nel, subimos un total de 25 entradas, dende o mes
de xaneiro ata finais do mes de maio, no que plasmamos todas as actividades e proxectos que fomos realizando e que se indican a continuación:
<style isUnderline="true">Mes de Xaneiro (dúas entradas):</style>

    •  Actividade sobre os refráns relacionados coa meteoroloxía e o seu significado. Saíron moita variedade de ditos tradicionais galegos e foi moi produtivo, pois houbo moito feedback
entre o alumnado e, á súa vez, serviulles para comunicarse cos seus maiores e coñecer máis sobre a meteoroloxía e as tradición.
Enlace coa mostra da actividade:
<a href="http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/01/o-tempo-e-os-refrans.html" type="Reference">http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/01/o-tempo-e-
os-refrans.html</a>

    •  Predicción do tempo a curto prazo. Botando man dos datos da web de meteogalicia, a cal foi tomada sempre como referencia, o alumnado describiu o estado da atmosfera para os
seguintes días á publicación. Serviunos para retomar a análise dos mapas do tempo que xa traballáramos na primeira avaliación co tema da atmosfera.
Enlace coa mostra da actividade:
<a href="ht tp: / /estac ionxunqueiro lox ica.b logspot .com/2021/01/predic ion-cur to-prazo-para-pontevedra.html"  type="Reference">ht tp: / /estac ionxunqueiro lox ica.b logspot .
com/2021/01/predicion-curto-prazo-para-pontevedra.html</a>
<style isUnderline="true">Mes de Febreiro (unha entrada):</style>

    •  Predición do tempo a curto prazo. (Comentada con anterioridade).
Enlace coa mostra da actividade:
<a href="http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/02/" type="Reference">http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/02/</a>
<style isUnderline="true">Mes de Marzo (doce entradas):</style>

    •  Predígocho eu. Nesta actividade, o alumnado tiña que subir vídeos explicando diferentes fenómenos meteorolóxicos que a eles e elas lles parecerán curiosos. Ao longo deste mes,
subíronse cinco vídeos, coas seguintes temáticas: o arco da vella, a chuvia, o anticiclón, a borrasca, e unha predicción a curto prazo sobre o tempo. A continuación, engadimos enlaces a

ORGANIZACIÓN
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algunhas entradas do blog coa mostra dalgún vídeo:

    •  Arco da vella: <a href="http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/03/predigocho-eu-o-arco-da-vella.html" type="Reference">http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.
com/2021/03/predigochoeu-o-arco-da-vel la.html</a>
    •  O tempo: <a href="http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/03/predigocho-eu-o-tempo-desde-o-mercores.html" type="Reference">http://estacionxunqueiroloxica.
blogspot.com/2021/03/predigochoeu-o-tempo-desde-o-mercores.html</a>
    •  Enquisa do tempo e o estado de ánimo. O alumnado creou en Google unha enquisa para coñecer se existía relación entre os días que pensan que fai mellor tempo e peor tempo e o
seu estado de ánimo. Enlace á enquisa: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL10I1piAKUrzWDQvk8vtHzywSZ8RHcsJfSLgW_OssPpo4nA/viewform" type="Reference"
>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL10I1piAKUrzWDQvk8vtHzywSZ8RHcsJfSLgW_OssPpo4nA/viewform</a>
Enlace coa mostra da actividade no blog: <a href="http:/ /estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/03/enquisa-tempo-e-estado-de-animo.html" type="Reference">http:
//estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/03/enquisa-tempo-e-estado-de-animo.html</a>

    •  Predición do tempo a curto prazo. (Comentada con anterioridade).
    •  Día mundial da meteoroloxía. Traballamos o día mundial da meteoroloxía a través do tema “O mar e a atmosfera”, tal e como se nos propuxo desde a coordinación deste Plan
Proxecta. O alumnado realizou fotografías do estado da atmosfera á beira da ría de Pontevedra, ao que chamamos “FotoRía”. E non só iso, pois debuxou o que eles entendían por “mar de
fondo e mar de vento”. Ademais, elaboraron instrumentos meteorolóxicos botando man de materiais reciclados. Relizamos unha exposición no corredor principal do centro o día 23 de
marzo para que toda a comunidade educativa fose coñecedora desta conmemoración.
Enlace coa mostra da act iv idade:  <a href="ht tp : / /estac ionxunquei ro lox ica.b logspot .com/2021/03/d ia-mundia l -da-meteoro lox ia-o-mar-e.html"  type="Reference">ht tp:
//estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/03/dia-mundial-da-meteoroloxia-o-mar-e.html</a>
<style isUnderline="true">Mes de Abril (4 entradas):</style>

    •  Predígocho eu. Ao longo deste mes, subíronse catro vídeos, coas seguintes temáticas:o monzón, a sarabia e dúas prediccións do tempo a curto prazo. A continuación, engadimos
enlaces de dous dos vídeos.

    •  Monzón: <a href="http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/04/predigocho-eu-o-monzon-capitulo-6.html" type="Reference">http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.
com/2021/04/predigochoeu-o-monzon-capitulo-6.html</a>
    •  O tempo:  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YtSkTP8uDTY" type="Reference">https://www.youtube.com/watch?v=YtSkTP8uDTY</a>
<style isUnderline="true">Mes de Maio (6 entradas):</style>

    •  Predígocho eu + traballamos sobre as tormentas. Ao longo deste mes, subíronse seis vídeos, coas seguintes temáticas: as tormentas (que son, tipos e tormentas eléctricas), tipos de
nubes e experimento da formación das nubes con material caseiro. Ademais, e como nos propuxo a coordinación deste plan proxecta, traballamos sobre as tormentas. Deste xeito,
propúxoselle ao alumnado investigar sobre as mesmas e mostrar como vían eles as tormentas, polo que fixeron fotos do ceo tormentoso, debuxos e mesmo vídeos explicativos.
Enlaces con mostras das diferentes actividades:

    •   Debuxo  e  fo tos  de  to rmentas :  <a  h re f="h t tp : / /es tac ionxunque i ro lox ica .b logspo t .com/2021/05 /e -se- fa lamos-das- to rmentas .h tml "  t ype="Reference">h t tp :
//estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/05/ese-falamos-das-tormentas.html</a>
    •   T ipos  de  to rmentas :  <a  hre f="h t tp : / /es tac ionxunque i ro lox ica .b logspot .com/2021/05 /pred igocho-eu- t ipos-de- to rmentas- fo tos .h tml "  type="Reference">ht tp :
//estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2021/05/predigochoeu-tipos-de-tormentas-fotos.html</a>
    •  Experimento “creamos unha nube”:   <a href="https://www.youtube.com/watch?v=22RL5eLQiWQ&feature=youtu.be" type="Reference">https://www.youtube.com/watch?
v=22RL5eLQiWQ&amp;feature=youtu.be</a>

No tocante á avaliación das actividades realizadas, o que máis lóxico me pareceu é que o alumnado fora que se autoavaliara á hora de valorar a súa participación no plan proxecta, polo
que creei unha escala de valoración que contestaron os 70 alumnos e alumnas de 1º da ESO. Nesta, había catro indicadores de logro sobre o proxecto, que o alumnado tiña que valorar do
1 ao 5 segundo o seu nivel de implicación.

    1.  Impliqueime no blog e nas actividades realizadas.
    2.  Aprendín novos conceptos sobre meteoroloxía que descoñecía ou dos que tiña ideas erróneas.
    3.  Interpreto correctamente os mapas meteorolóxicos.
    4.  Ao mirar ao ceo, podo dicir se vai facer mal ou bo tempo.
Resultados:

    •  O 90% deles consideran que se implicaron de boa maneira nas actividades e no blog.
    •  O 70% deles consideran que aprenderon novos conceptos meteorolóxicos.
    •  O 65% cren que interpretan ben os mapas meteorolóxicos.
    •  O 95% consideran que poden saber que tempo vai facer se miran ao ceo.
Á vista dos resultados, pode interpretarse que gran parte do alumnado logrou os obxectivos que se perseguían coa realización das diferentes actividades e traballos propostos ao longo
do Plan Proxecta MeteoEscolas.

AVALIACIÓN

No tocante ás observacións e para vindeiros cursos, estaría ben continuar co blog, pero combinalo coa toma diaria de datos nunha estación meteorolóxica que puidera, a coordinación do
Plan Proxecta, fornecernos ao IES A Xunqueira II. Neste ano de pandemia, decidimos centrarnos en actividades nas que se cumpriran ao 100% as medidas anti-covid, polo que, vimos
reducidas as nosas posibilidades á hora de innovar. Ademais, isto veuse reflexado no profesorado que se implicou e no número de alumnado participante, pois só a coordinadora do Plan
Proxecta no IES A Xunqueira II puxo en marcha este Plan Proxecta co seu alumnado de Bioloxía e Xeoloxía de 1ºESO. Insisto en que a práctica é a que fai que o alumnado aprenda
realmente o que fai, polo que, de seguires neste Plan Proxecta para o vindeiro curso, a toma de datos nunha estación meteorolóxica real, dotaría de realidade ao proxecto e o alumnado
aprendería moitísimo máis sobre o traballo científico e a toma de datos na meteoroloxía.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

36122368V Martínez Areal, María Teresa Creou o blog "Estación Xunqueirolóxica".

76818734E González Dobarro, María del
Carmen

Finalmente non puido participar na actividade.

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

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai  de soporte para tódalas act ividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)

35313741R Lores Buezas, María Luz Finalmente non puido participar na actividade.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

77418521S González Picáns, Alba Coordinadora do proxecto e responsable de levalo a cabo. Realizou todas as actividades
encadradas neste Plan Proxecta cos seus 70 alumnos e alumnas de 1º da ESO dende a
materia de Bioloxía e Xeoloxía.

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.

Para a realización deste proxecto "Estación Xunqueirolóxica", botouse man da seguinte webgrafía:
- Para a subida de vídeos de gran tamaño: https://www.youtube.com/
- Blog "Estación Xunqueirolóxica": http://meteogalicia.iesaxunqueira2.com/ ou ben, http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/
- Web referencia para o proxecto "MeteoGalicia": https://www.meteogalicia.gal/web/inicio.action

BIBLIOGRAFÍA
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Alba González Picáns 77418521S Persoa coordinadora Si
María Teresa Martínez Areal 36122368V Docente Non
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
María Luz Lores Buezas 35313741R Docente Non
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
María del Carmen González Dobarro 76818734E Docente Non
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 55 64 4
Bacharelato 2º Bacharelato 11 4 4
Educación secundaria obrigatoria 1º Ensinanza secundaria obrigatoria 68 52 5
Educación secundaria obrigatoria 2º Ensinanza secundaria obrigatoria 5 12 6
Educación secundaria obrigatoria 4º Ensinanza secundaria obrigatoria 25 29 5

Proxecto Ríos.

TÍTULO

Ao longo deste curso 2020-2021 non se levou a cabo este proxecto no IES A Xunqueira II. O motivo foi que nos intentamos poñer en contacto cos coordinadores do mesmo vía e-mail e
telefónica para saber o que tiñamos que facer ou se nos ían proporcionar material para facer unha inspección medioambiental do río, peo non obtivemos resposta. Agardamos que no
seguinte curso se nos comuniquen algunhas pautas de actuación ou se nos faciliten algúns materiais para levar a cabo o plan proxecta.

INTRODUCION

Dado que non obtivemos resposta, non se puido levar a cabo.

OBXECTIVOS

Dado que non obtivemos resposta, non se puido levar a cabo.

ORGANIZACIÓN

Dado que non obtivemos resposta, non se puido levar a cabo.

AVALIACIÓN

Agardamos que no vindeiro curso, e coa esperada mellora da pandemia, poidamos participar neste proxecto e coordinarnos cos principais responsables do mesmo, dándonos pautas e
fornecéndonos de material necesario para levar a cabo o proxecto.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

77418521S González Picáns, Alba Insistiu na realización da actividade mais dado que non obtivemos resposta, non se
puido levar a cabo.
Fixo o solicitude e a memoria do proxecto.

36122368V Martínez Areal, María Teresa Dado que non obtivemos resposta, non se puido levar a cabo.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

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

35313741R Lores Buezas, María Luz Dado que non obtivemos resposta, non se puido levar a cabo.

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai  de soporte para tódalas act ividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)

76818734E González Dobarro, María del
Carmen

Dado que non obtivemos resposta, non se puido levar a cabo.

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

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.

Dado que non obtivemos resposta, non se puido levar a cabo.

BIBLIOGRAFÍA
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Delfín Benito Ogando Fernández 35287212Z Persoa coordinadora Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
Fernando Otero Urtaza 35282682S Docente Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
Soraya Suárez Quintas 44492112S Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 3 6 1
Bacharelato 2º Bacharelato 3 6 1
Educación secundaria obrigatoria 3º Ensinanza secundaria obrigatoria 1 7 1
Educación 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 todo o curso. Foi a cuarta participación no programa. Recibiron formación específica en oratoria en coordinación co programa STEMBach que oferta o
noso instituto.
 
Realizouse unha reunión semanal de dúas horas pola tarde dos tres equipos, elaborando conxuntamente tanto o discurso a favor como en contra. Participaba tamén como profesorado
colaborador Esther Padín Vidal e a alumna en Prácticas de Máster  María. Contamos coa colaboración de asesores do Equipo de Profesorado da Biblioteca e do docente Fernando Otero
Urtaza.
 
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.

ORGANIZACIÓN
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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.
Para a elaboración dos discursos realizamos mapas conceptuais
https://drive.google.com/file/d/1LUAzgLouj7allRertENUWaMm5U2DlF1A/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1wcp3p9s54_3B8SMjLxngc3XKbmjK45MQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LUAzgLouj7allRertENUWaMm5U2DlF1A/view?usp=sharing
 
Por último, tras a elaboración e a práctica dos discursos, participamos na edición do Parlamento Xove 2021:
Participamos cun equipo de ESO  e dous de Bacharelato ( un deles conseguíu clasificarse para a fase final).
Fase clasificatoria ESO; Resultados e clasificación. Enlace
Fase clasificatoria BACH: Resultados e clasificación. Enlace
Fase final: Cuartos de finala. Enlace
 

Indicadores de logro: O grao de consecución dos obxectivos foi  satisfactoria co grupo de ESO. A implicación tanto na elaboración como na preparación do debate foi notable, notándose
unha mellora en todos os obxectivos propostos.
Co grupo de bacharelato os logro foi moi satisfactorio, non só polos resultados obtidos (clasificación para a fase final) senón polo   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

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.

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.

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai  de soporte para tódalas act ividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)

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.

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

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

44492112S Suárez Quintas, Soraya 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.

35454961R Padín Vidal, Esther 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 ESO e do bacharelato.
Mosteiro García, Manuel Antón: Oratoria 1º-2º ESO. Vigo, Xerais, 2019

BIBLIOGRAFÍA
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

José María Casal Dorado 35304153G Persoa coordinadora Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Margarita Esteban Muñecas 72879406L Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Si
Fernando Otero Urtaza 35282682S Docente Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Delfín Benito Ogando Fernández 35287212Z Docente Non
Soraya Suárez Quintas 44492112S Docente Non
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
María Laura Malvar Méndez 35308158F Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 3 13 4
Bacharelato 2º Bacharelato 3 10 4

O comercio local no casco histórico de Pontevedra.

TÍTULO

Comercio local
Entre os meses de xaneiro e maio de 2021, os estudantes do IES A Xunqueira II fotografaron o entorno dos seus fogares dende a súa xanela, o espazo e luz no campus universitario e a
illa das esculturas, retrataron aos seus maiores partindo da observación e a aprendizaxe da obra dos grandes fotógrafos.
"Comercio local" é o resultado final deste proceso de observación, procura fotográfica, reflexión, seleción e ordenación.
Os rapaces saíros cargando cos nosos teléfonos móbiles e cun par de cámaras para explorar o casco histórico de Pontevedra, distribuindose polas súas rúas peonís e tranquilas,
explorando o comercio local de próximidades despois dun ano de pandemia.
 Pontevedra aínda mantén, a pesar da COVID 19,  a esencia do seu comercio tradicional a través dalgúns locais que permaneceron co paso do tempo no seu centro histórico.
O eixo do nosos traballo centrouse no Mercado municipal de abastos: a gastroteca da planta superior, as bancadas cos peixes e mariscos da ría, as carnicerías, charcuterías, froiterias e
floristeris no interior, as tendas de roupa, prensa, pan, sombreiros...da súa fachada.
Tamén traballamos nas antigas arterias comerciais da cidade como as rúas Serra, Real, Manuel Quiroga (antes rúa dos comercios), soportais da Ferrería ou prazas como a da Verdura.
De algúns comercios fixemos unha reportaxe máis detallada:
Cestería Cestigar
Na rúa Real houbo ata 4 establecementos de cestería dos que hoxe tan só sobrevive a cestería Cestigar, fundada no ano 1975 e situada no número 32. Unha ampla variedade de
elementos decorativos, cestos, cadeiras e outros mobles, elaborados a man en vimbio.
Ferraxería Galega
Situada tamén na rúa Real, concretamente no número 30, esta ferraxería sobreviviu xeración tras xeración despois da súa fundación no ano 1941. Centos de caixóns enchen as súas
paredes con ferramentas, accesorios e incluso ferraxes para mobles antigos.
Farmacia de Enrique Eiras
Na emblemática praza da Verdura, concretamente na rúa San Román 26, atópase a histórica farmacia de Enrique Eiras. O seu actual propietario e o Ldo. José Luis Domínguez. Aínda que a
súa inauguración oficial foi o 22 de decembro de 1876, hai documentos que certifican a súa existencia xa en febreiro de 1872. Este popular local da cidade aparece na serie de TVE, "los
gozos y las sombras", emitida en 1982, e baseada na novela de Torrente Ballester.
A Moda de Abaixo
Na contorna da praza de A Ferrería, na rúa Soportais número 5, atópase A Moda de Abaixo, fundada no ano 1896. Unha tendencia de moda tradicional na que atopar puchas, sombreiros,
paraugas e outros complementos.
Tamén fotografamos outros negocios "de Pontevedra de toda a vida" como A moda Ideal, Clarita, Cuchillería Gómez, Hogar textil, mercería Saldaña, floristería Riveiro Pacheco...e varios
máis. O resultado despois dun traballo de selección cos criterios de calidade da imaxen fotográfica mínimos adquiridos o longo do curso na formación do Plan Proxecta ofrece o resultado
presente, a montaxe que podedes ver.

INTRODUCION

Cumprironse todos os obxectivos prioritarios, en tempo e forma... así:

O programa de formación diseñouse con catro obxectivos prioritarios:
- Proporcionar as ferramentas creativas, analíticas e metodolóxicas para
desenvolver visionamentos e prácticas creativas relacionadas coa fotografía.

OBXECTIVOS
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- Promover e facilitar a introducción nos centros educativos da fotografía
como  creación  e  cultura,  proporcionando  ao  profesorado  recursos  e
materiais.
-  Motivar  a participación e uso da web Fotografía  en curso por  parte do
alumnado.
- Formar, orientar e asesorar ao profesorado nas aplicacións transversais da
fotografía nas distintas materias curriculares.
As sesións de formación sempre articularon os contenidos estrictamente
prácticos  co  traballo  sobre  as  metodoloxías  de  visionado  e  análise  de
fotografías.
Tamén reflexionamos sobre os métodos de transmisión da fotografía na
aula.
Co  propósito  de  que  a  formación  se  adaptara á  realidade  do  contexto
educativo  e  aos  procesos  que  lle  son  inherentes,  todas  as  sesións
estiveron orientadas á praxis cos alumnos, dotandonos de coñecementos,
metodoloxías e instrumentos para levar a cabo actividades concretas co seu
alumnado.  Por  este  motivo,  ao  longo  da  formación  os  docentes
experimentamos as mesmas prácticas que se propuseron despois os nosos
alumnos.

https://drive.google.
com/file/d/121_uFtQFsRdSoyiklU3N5HNx1Dyjqnwc/view?usp=sharing
https://drive.google.
com/drive/folders/1kEu6GYQ64pGHavvQ4agXpMRdsEKX8wIJ?usp=sharing
https://drive.google.
com/drive/folders/1GrZWlBmjNBosVRk83_QtDF2AeDqvepio?usp=sharing
Enlaces do noso traballo na web www.fotografiaencurso.org, donde teñen un
papel  central  o  apartado  dedicado  o  descubrimento  de  fotógrafos  moi
diversos  (e  a  interacción  coas  súas  fotografías)  e  o  da  exposición  das
fotografías realizadas polo alumnado.
Estas foron as actividades:
DESDE A XANELA:
1º PRACTICA: "DESDE A XANELA".
https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/25383
https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/25401
A xanela limita e á vez permítiunos ver. Puso en contacto o interior e o

ORGANIZACIÓN
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exterior,  e  ao mesmo tempo separounos.  Poidemos apuntar  relacións e
paralelismo entre a xanela e a fotografía, entre mirar a través da xanela e
facer unha fotografía.
2º PRACTICA: "ESPACIO Y LUZ".
https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/25707
https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/25740
ESPAZO E LUZ: Observamos a luz nos espazos,  de que maneira a luz,
ocupa, configura, debuxa un espazo e os seus volumes.
3º PRÁCTICA:
A práctica propuso que os nenos e mozos se achegaran á xeración que está máis afastada deles por idade e que á vez é moi próxima, querida, ás veces mesmo estrañada: as persoas
maiores. Para realizar os retratos, reflexionaron sobre as persoas a quen estiveron a retratar e exploraron con profundidade algunhas eleccións expresivas esenciais da fotografía: o
encadre, a escala, a distancia, a luz, a relación entre figura e fondo, o enfoque, a profundidade de campo, etc. Falta colgar os enlaces correspondentes por parte da organización do Plan
Proxecta Fotografía.
4º PRÁCTICA:
Proxecto Final, fotografía do comercio local do casco histórico de Pontevedra. 
Falta colgar os enlaces correspondentes por parte da organización do Plan Proxecta Fotografía. Nembargantes adxuntamos un pdf coas fotos da fase de selección e instalación da
exposición.

Participación  activa  e  contínua  por  parte  do  alumnado.  Os  alumnos  e
alumnas  despois  de  asistir  as  clases  teóricas  sairon  co  profesorado
respectivo a facer as prácticas fotográficas e despois no aula, seleccionar a
que máis se axeitaba o solicitado e logo subila a Internet, concretamente a
carpeta compartila no Google Drive polo profesor/a.
Despois  desta  fase  de  recollida  de  material  a  carpeta  se  compartía,  o
material obtido, coas fotografas coordinadoras do Proxecta Fotografía e se
intercambiaban  valoracións por videoconferencia sobre o material.
Finalmente entre profesorado e alumnado escollimos o tema da Exposición,
como proxecto final: "a fotografía do comercio local do Casco Vello". 
O resultado formalizouse nun traballo que neste momento figura na Web cos
Links incluidos no apartado "Bibliografía". Ditos enlaces remiten a páxina
Web da Organización Fotografiaencurs.org.
A participación foi  do 100% do alumnado,  aprendimos a sacarlle  mallor
proveito a cámara do móvil e a obter unha mellora da calidade nas tomas,
ademáis de recibir  contidos en teoría fotográfica, lectura da imaxen, cor,
composición, estudo da luz. Aberracións producidas polas lentes especiais
que montan estes aparellos eléctrónicos. Edición fotográfica, etc.
Montaxe da exposición:
https://drive.google.
com/file/d/121_uFtQFsRdSoyiklU3N5HNx1Dyjqnwc/view?usp=sharing

AVALIACIÓN

Observacións e valoración por parte do Coordinador:
Debido a densidade deste Plan Proxecta, as limitacións impostas a todos polas normas Anti-Covid, pola súa programación, o número de horas de Video-formación, reforzos por Zoom do
profesorado implicado , exisencias técnicas, cantidade de profesorado e alumnado implicados e a súa supervisión, demora na entrega dos traballos comprometidos polo equipo,

PROFESORADO
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etc, fixose moi complicada a coordinacion e resultou necesario ampliar o prazo de elaboración do Proxecta "solapandose" en tempo e forma co traballo académico: exames de fin de curso
e recuperacións dos alumnos e alumnas e moi negativamente co traballo específico de final de curso de cada profesor-profesora implicado.
Sumaronse ademáis as demandas continuas de última hora, como a selección das fotografías integradas nos paneis da exposición, loxicamente por parte das organización do Plan
Proxecta do diferente material gráfico o que pola súa parte garantizou o "feedbak" axeitado para manter o ritmo de traballo que sumado o dito no apartado anterior xerou unha segunda
quincena de Maio e unha primeira de Xuño moi estresante. A temporalización natural do curso na educación secundaria e Bacharelato complicou enormemente o remate en plazo e forma
da elaboración e redacción de esta memoria e a súa plasmación nunha gran exposición no Hall do Instituto que por outra banda poido facerse "in extremis".

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

35304153G Casal Dorado, José María Como coordinador solicitou o proxecto, convoquei os meus compañeiros, fixen as
reunións pertinentes, e telemáticas por WhatsApp e presenciais, asimesmo  elaboréi a
memoria final e organicéi  a exposición no  centro.
Como profesor realicei as prácticas co meu alumnado, asistín a formación online de
profesores e as saidas pertinentes para realizar as prácticas guiadas co alumnado.

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

72879406L Esteban Muñecas, Margarita Como profesora realizou as prácticas co seu alumnado, asistíu a formación online de
profesores e as saidas pertinentes para realizar as prácticas guiadas co alumnado.

35454961R Padín Vidal, Esther Como profesora realizou as prácticas co seu alumnado, asistíu a formación online de
profesores e as saidas pertinentes para realizar as prácticas guiadas co alumnado.

35282682S Otero Urtaza, Fernando Como profesora realizou as prácticas co seu alumnado, asistíu a formación online de
profesores e as saidas pertinentes para realizar as prácticas guiadas co alumnado.

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai  de soporte para tódalas act ividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)

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.

35287212Z Ogando Fernández, Delfín Benito (pendente)

44492112S Suárez Quintas, Soraya (pendente)

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

35308158F Malvar Méndez, María Laura Como Profesora realizou as prácticas co seu alumnado, asistíu a formación online de
profesores e as saidas pertinentes para realizar as prácticas guiadas co alumnado.

1 º  P R A C T I C A :  " D E S D E  L A
V E N T A N A " .https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/25383
https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/25401
2º PRACTICA: "ESPACIO Y
L U Z " .https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/25707
https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/25740
OTROS ENLACES EN LA WEB RELACIONADOS CON NUESTRO
T R A B A J O : :https://www.fotografiaencurs.org/gl/search/node/IES%20A%20XUNQUEIRA%20II
https://www.fotografiaencurs.org/gl/exposicions?field_profile_escola_tid%5B%5D=1976&field_fotograf__value=All&field_es_activitat_en_museu_value=All
https://www.fotografiaencurs.org/ca/content/espazo-e-luz-61
Neste intre a organización está a facer a instalación do proxecto final do IES polo tanto dixeronnos que ainda non o tiñan colocado en la web.

BIBLIOGRAFÍA
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Margarita Esteban Muñecas 72879406L Persoa coordinadora Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
José María Casal Dorado 35304153G Docente Non

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 6 5 1

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

TÍTULO

O Departamento de Debuxo entende a necesidade de contribuír ao coñecemento, goce e
coidado do noso Patrimonio material e inmaterial. As industrias tradicionais vencelladas ao
mar forman parte deste Patrimonio Cultural Galego tan preto de nós e, moitas veces, tan
ignorado.
Este curso dende a materia de Debuxo Técnico, procuramos poñer en valor o Patrimonio
Industrial do mar a través do achegamento á arquitectura, enxeñería, deseño e outros
ámbitos que o configuran.
Tamén, neste achegamento, tratamos de analizar cómo as distintas correntes sociais e
artísticas vixentes en cada momento inflúen na representación gráfica e reflexionamos, nun
obradoiro de publicidade, sobre a imaxe que as diferentes industrias do mar proxectan cara
á sociedade.
Para completar esta aproximación, levamos a cabo unha cata de produtos conserveros.

INTRODUCION

Potenciouse o achegamento, a análise e investigación do marco industrial galego vencellado
ao mar facendo fincapé no eido patrimonial.(Desenvolvemento da competencia lingüística,
competencia matemática, ciencia e tecnoloxía, competencia dixital, competencia aprender a
aprender e sentido de iniciativa e espírito emprendedor).

    •  Procurouse mellorar as relacións entre o alumnado así coma unha reflexión persoal sobre
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).
    •   Os/ As alumnos/as foron quen de demostrar que a industria do mar non só é pesca,
senón que abrangue todas aquelas empresas que desenvolven a súa actividade tendo en
conta que a mar tamén é:

OBXECTIVOS
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- unha vía de transporte de persoas e mercadorías
- un entorno deportivo e de lecer
- un campo de investigación
- unha fonte de vida e saúde
- fonte de enerxías
- orixe de culturas
(Desenvolvemento da conciencia e expresión cultural, competencia aprender a aprender,
competencia matemática, ciencia e tecnoloxía e competencia social e cívica).
O grao de consecución dos obxectivos programados foi moi satisfactorio pois o alumnado
implicouse activamente tanto na parte máis teórica (elaboración e defensa do tema de
investigación) como nas diversas actividades prácticas (obradoiro de publicidade e cata).

1 º
TRIMESTREUnha vez se tivo coñecemento da concesión do programa, contactouse con Mariña López
Rodríguez, directora do Museo Anfaco. Mantivéronse varias conversas e acordouse un plan
de acción para desenvolver nos seguintes trimestres.
 

2 º
TRIMESTREBLOQUE 1: Toma de contacto inicial coa materia do Programa. Propúxose o traballo
colaborativo no que o alumnado de 1º de Bacharelato de Debuxo Técnico, agrupado segundo
diversos temas, investigou ámbitos do Proxecto. 
13 alumnas/os organizados en 4 grupos cos siguientes temas

    •  Grupo 1: Arquitectura (conserveiras, cetáreas e depuradoras, lonxas e mercados, portos,
talasos, acuarios…)
    •  Grupo 2: Enxeñaría (construcción naval (da piragua ao buque), parques eólicos mariños,
plataformas offshore...)
    •   Grupo 3: Deseño gráfico e mercadotecnia (publicidade, redes sociais, webs, cartelería,
packaging, logos...)
    •  Grupo 4: Imaxe da muller nas industrias do mar. A mar como tema artístico. Patrimonio
galego, musealización e difusión.
Fase I : Recompilación de datos.
Fase II: Elaboración da presentación.
Fase II: Exposición pública do tema desenvolvido.
Este bloque levouse a cabo durante 2 meses, dedicando 1 sesión semanal.
BLOQUE 2: Obradoiro de publicidade impartido por Mariña López Rodríguez. Durante a Fase I
revisouse o material gráfico e bibliográfico que o Museo Anfaco tiña deixado en depósito o
curso pasado para preparar o obradoiro.
Este bloque celebrouse nun día, durante dous periodos lectivos consecutivos.
 

3 º
TRIMESTREBLOQUE 3: Cata. Análise sensorial de conservas: atún, sardiña e mexillón.
Este bloque celebrouse nun día, durante dous periodos lectivos consecutivos.
BLOQUE 4: Conclusión e opinión persoal do alumnado.
Este bloque celebrouse durante un periodo lectivo
Dada a situación que estamos a vivir, o obradoiro e a cata organizáronse no centro seguindo
as normas do protocolo covid.

ORGANIZACIÓN

AVALIACIÓN
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A avaliación realizouse en distintas fases:

    •  Avaliación inicial: analizouse o estado da cuestión.
    •  Avaliación continua: iniciouse un traballo colaborativo no que o alumnado agrupado segundo 4 grandes bloques fixo unha recompilación de imaxes, ligazóns e asuntos do seu
interese co fin de elaborar nunha fase posterior unha presentación e defensa publica do seu tema de traballo.
    •  Avaliación final: Unha vez levada a cabo a exposición oral na clase, realizado o obradoiro de publicidade e a cata de conservas, o alumnado reflexionou individualmente e avaliou o
conxunto do proxecto expresando o seu interese por proxectos colaborativos de temática menos "ortodoxa" ca programada polo departamento. De igual modo, parte do alumnado
indicou que tanto o obradoiro coma a cata foron entretidos e didácticos, pero co fin de mellorar para próximas convocatorias, sería bo que fosen máis dinámicos e se fixeran máis
prácticas; algún alumno sinala que debería "optimizarse o tempo" especificando que as charlas deberían acurtarse e ser máis pragmáticas.

Valorando que o vindeiro curso a normalidade xa será efectiva e poderemos ampliar o ámbito do proxecto a visitas a conserveras e museos, volverase a solicitar o programa coa idea de
traballar conxuntamente con outras materias do centro.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

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

72879406L Esteban Muñecas, Margarita Como coordinadora e profesora:
1- Solicitou o proxecto.
2- Estableceu contacto coa directora do museo Anfaco.
3- Puxo a disposición do alumnado material impreso, bibliográfico e dixital.
4- Organizou os espazos e os tempos para as sesións prácticas
5- Redactou a memoria final

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai  de soporte para tódalas act ividades complementarias e
extraescolares do centro (autorizacións, loxística, catering...)

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.

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión económica de cada un dos proxectos de
innovación implantados no centro.

35304153G Casal Dorado, José María null

"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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