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02. Proxectos de vida activa e deportiva (PVAD)
PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
José Antonio Ricoy Bugarín 35310461X Persoa coordinadora Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
Adrián Méndez Estévez 52499813J Docente Si
Roberto Martínez Trigo 76895520B Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 49 67 4
Bacharelato 2º Bacharelato 52 66 4
Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de

secundaria obrigatoria
1º Ensinanza secundaria obrigatoria 60 57 4

Educación secundaria obrigatoria Primeiro ciclo de
secundaria obrigatoria

2º Ensinanza secundaria obrigatoria 67 49 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

3º Ensinanza secundaria obrigatoria 59 58 4

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 62 46 4

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

TÍTULO

Este curso 2021-2022 significaba un certo retorno á normalidade en canto á realización de actividades nos Centros e no nóso Centro tratamos de desenvolver tódalas actividades
complementarias e extraescolares programadas, moitas delas relacionadas con noso proxecto de vida activa e deportiva.
As actividades deportivas proxectadas neste programa se levaron a cabo na súa totalidade e realizáronse as competicións dos distintos deportes: fútbol sala, baloncesto e voleibol. Non
houbo tempo para facer unha competición de colpbol nin de ultimate tal e como estaba previsto. A gran cantidade de equipos nos outros deportes e os días de mal tempo non deixaron
días para completar o calendario de competicións.
En canto as competicións escolares:

    •  En campo a través só organizaron a fase comarcal e participamos na nosa que foi en Poio (Pontevedra)
    •  En orientación participamos na fase provincial e Vigo e logo acudimos á fase autonómica por equipos en Santiago (Cidade da Cultura). 
En canto ás saídas:

    •  A saída á neve non se realizou porque na época de programala non se sabía como acabaría o asunto da pandemia e non parecía indicado a súa realización polo momento.
    •  Unha saída a Asturias a alta montaña e outra saída a Portugal facer sendeirismo e outras activiades en contacto coa natureza, se anularon a útima hora, algunha xa con algún
pagamento xa feito, por mor do cambio de calendario de avaliacións finais. Estas saídas estaban programadas para xuño e neses días algún alumnos debían recuperar materias polo que
moitos pais e algún profesorado non o vían con bos ollos polo que acabou por non realizarse. Esperemos que para o vindeiro curso teñamos a comezo de curso un calendario definitivo.
    •  Unha saída para facer acampada con alumnado de 1º de ESO nas Illas Cies se levou a cabo con éxito de participación e de realización de actividades: sendeirismo (dous roteiros),
senderismo nocturno, actividades na praia, xogos en contacto coa natureza, ademais das actividades propias da acampada.
Cross de Nadal. Carreira tradicional que por Nadal realizamos en competencia co outro instituto veciño. Esta vez organizada polos alumnos do outro Centro, case pleno de participación
entre o alumnado dos dous centros e por primeira vez nos últimos anos victoria aplastante do noso Centro. O trofeo estará no noso Centro ata que o vindeiro ano se volva a poñer en
xogo.
Durante este curso seguimos coa hora optativa de reforzo de EF en primeiro e segundo de ESO, tivemos alumnado nos catro grupos e fixemos tres grupos desta materia en cada curso o
que sginifica que unha gran maioría elixiu esta materia. O alumnado desta materia fixo as probas DAFIS e os resultados están rexistrados, pero non foron subidos á plataforma polo
escaso número de autorizacións recibidas.
Incorporouse este ano ó noso proxecto un novo membro, o novo compañeiro de EF Roberto Martínez Trigo, que deseñou unha SEMANA DA EF consistente en que durante unha semana
tanto profesorado como alumnado  realizaban probas físicas en varios lugares distriibuidos polo edificio. O éxito foi total e esta semana quedará instaurada no futuro, serán os alumnos e
2º de Bach os encargados de pasar as probas e rexistrar os resultados.
Non se chegaron a realizar as saídas ó campo de golf  nin a saída para facer actividades acuáticas no río Oitavén por diversas circunstancias.

INTRODUCION

O principal obxectivo do noso programa e aumentar a cantidade de tempo dedicado polo noso alumnado ás actividades físicas foi conseguido en canto que a participación nas actividades
programadas foi bastante alta, sensiblemente superior a outros cursos. Ademais o feito de contar coa optativa de Reforzo da EF permitiu que unha gran parte do alumnado de 1º e 2º de
ESO tiveran tres horas de EF. Tamén dende o Departamento promovemos a norma de que o alumnado do profesorado ausente, en caso de non ter traballo asignado e se o tempo o
permite, saia ó patio a moverse libremente, dende pasear, ata practicar os deportes que as instalacións nos permiten.
Outro obxectivo deste programa e conseguir que o alumnado se habitúe a realizar actividade física de xeito cotiá:

OBXECTIVOS
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    •  Dentro do programa da Semana da EF introduciomos unha actividade onde o alumnado debía dicir o exercicio feito durante a semana (número de pasos, número de calorías
queimadas, etc.)
    •  O alumnado dos equipos de orientación deportiva comezaron a súa participación en competicións federadas con idea do curso vindeiro competir na Liga Galega e intentar acceder ó
Campionato de España escolar por equipos.
Así mesmo outro obxectivo deste proxecto é que o alumnado valore as vantaxes de facer actividade física  e nese sentido desenvolvemos unha actividade consistente en realizar
actividades (partidos de cachibol) con persoas maiores que comparten o pavillón municipal conosco nalgunhas horas. Isto permite ós rapaces e rapazas comprender os beneficios da
actividade física para tódalas idades.
Do obxectivo de ampliar o acervo de actividades físicas que coñecen os alumnos e que lles permitirá ocupar o seu tempo de lecer no futuro, podemos dicir que non o conseguimos de
todo, dado que aquelas actividades para o que tiñamos que desprazarnos como a saída á estación de esquí, a saída á montaña ou a saída a Portugal non se puideron facer e polo tanto os
rapaces non puideron practicar estas actividades. Sen embargo dende a materia de Reforzo de EF si que introducimos novas actividades, algunhas grazas as aportacións dos profesores
do Departamento de experiencias previas noutros centros.
Quizais nos queda por conseguir en maior medida a valoración do nivel físico do noso alumnado para facer unha reflexión sobre a incidencia deste traballo ó longo dos últimos anos a
través deste 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 fomento de uso da bici no acceso ó Centro. 
    •  O DEPORTE ESCOLAR. Neste curso a participación foi en campo a través e orientación. Campo a través fase comarcal, logo non foron organizadas as seguintes fases. En orientación o
noso alumnado participou na fase provincial e na autonómica. Ademias libremente varios alumnos e alumnas empezaron a participar en competicións federadas.
    •  ACAMPADA. Con alumnado de 1º de ESO fixemos dous días de camping nas Illas Cies. Participou un grupo de 53 alumnos e alumnas acompañados de tres profesores e realizaron
todo tipo de actividades físicas en contacto coa natureza: sendeirismo (diurno e nocturno), xogos en contacto coa natureza, xogos na praia, etc.
    •  CROSS DA NADAL: este curso como ven sendo tradición organizouse unha carreira en colaboración co IES A XUNQUEIRA I no que compiten os alumnos e alumnas dos dous centros.
Establécemos tres categorías e se establecen unhas puntuacións que permiten determinar un Centro gañador. Nesta última edición 2021 o gañador foi o noso Centro polo que o trofeo
estará no noso Centro ata o vindeiro ano en que se porá de novo en disputa. A participación nesta proba é moi alta, supera os 300 alumnos e alumnas por Centro.
    •  XOGOS E DEPORTES TRADICIONAIS. Os xogos e deportes tradicionais que habitualmente se practican nas festividades e celebracións este ano non contaron cunha data sinalada como
tal senón que foron practicados nas horas da materia de reforzo de EF e nas propias de EF.
    •  COMPETICIÓNS INTERNAS. Se realizaron competicións de fútbol sala, baloncesto e voleibol. O fútbol, como sempre, xuntou gran cantidade de equipos o que fixo que esta
competición se prolongara gran parte do curso. Non quedou tempo para introducir por primeira vez unha competición de colpbol e outra de ultimate, deportes novedosos que foron
introducidos en clase de EF con gran aceptación por parte do alumnado.
    •  SEMANA DA EDUCACIÓN FÍSICA. Durante unha semana o alumado de Bacharelato realizaba as probas fisicas a todos os que querían. Isto permitiu recoller unha serie de datos moi
interasantes sobre a forma física do noso alumnado e tamén profesorado. Foi feito esta ano por primeira vez e queda por mellorar a forma de pasar as probas con maior rigor para que os
resultados poidan ser extrapolables e, tal vez, unha selección máis científica das probas a pasar.
    •  ACTIVIDADE FÍSICA COMO NORMA: Neste curso implantamos, coa colaboración de todo o claustro, a norma de que se o alumnado do profesorado ausente que non ten traballo
planificado poida sair ó patio co profesor de garda para facer exercicio libremente, dende camiñar ata practicar calquera deporte dentro daqueles para os que contamos con material e
espazos.
    •  REFORZO DA EF. Nesta idea de incrementar o tempo dedicado a actividade física dende o Departamento de EF propuxemos unha materia optativa de libre designacción que consiste
nun reforzo da EF. Esta materia permite que os alumnos e alumnas que a elixan poidan ter tres horas semanais de EF.
 
Neste curso pasamos dun comezo de incertidume que non nos permitiu programar actividades a longo prazo ante o descoñecemento do que ía a pasar, a un final de curso algo
desconcertante polo cambio normativo respecto á avaliación e o calendario de final de curso. Esperemos que o vindeiro ano poidamos programar con certidume dende o comezo.

ORGANIZACIÓN

A avaliación que se pode facer do traballo desenvolvido durante este programa se basea na observación do nivel de actividade física presente no centro.
Cada actividade merece unha avaliación aparte en función dos obxectivos marcados.
A MATERIA DE REFORZO DE EF: tivo bastante aceptación polo alumnado e dentro desta hora se realizaron os partidos contra as persoas maiores. Conseguimos que os alumns fixeran
deporte nesa hora e que practicaran certas actividades físicas que na materia de ef non deu tempo. Tamén nos permitu pasar as probas DAFIS.
CROSS DE NADAL: Cunha participación masiva foi unha das actividades con mellor resposta entre o alumnado.
ACTIVIDADE FÍSICA COMO SUBSTITUCIÓN: O feito de sair ó aire libre e sacalos da aula nas horas en que non contaban co profesor ou profesora, foi unha medida con moi boa acollida polo
alumnado deseoso de moverse.
DEPORTE ESCOLAR: o máis participativo foi o alumnado de 1º de ESO, segundo avanzan en idade as gañas de participar minguan. Iso é unha cuestión a analizar e tratar de mellorar, pero
é algo salientable que empaña está análise dos resultados.
USO DA BICICLETA: segue aumentando, pero non tanto como debería, quizais a distancia á que viven algúns impide que se utilice este medio e tamén o intenso tráfico que hai nos
momentos da entrada e da saída.
ACAMPADA: foi unha actividade que resultou agradable para o alumnado e dende o punto de vista do profesorado  parece que era necesaria dado a falta de hábitos de comportamento
neste tipo de saídas, tal vez debido a que non participaron en ningunha nos últimos anos. Dende a opinión do profesorado pareceunos moi necesaria e interesante polo que posiblemente
a realizaremos en anos sucesivos.
SEMANA DA EDUCACIÓN FÍSICA: foi un éxito inesperado, pero moitos alumnos e alumnas pasaron polas estacións onde estaban pasando as probas e o ambiente de deporte presidiu
durante unha semana a vida do Centro, polo que nos parece axeitado facelo en viendeiros anos. 
COMPETICIÓNS INTERNAS: sigue sendo de moita aceptación, pero moi necesaria para evitar que no patio estean realizando actividade soamente os mesmos tódolos días. Ademais o
alumnado agradece a organización do tempo de lecer e a organización de activiadades. Falta incrementar a participación feminina. Este ano por primeira vez contamos cun equipo de
fútbol feminino. Pero neste sentido podemos mellorar.
OS DEPORTES TRADICIONAIS. parece que aínda non os colocamos o nivel dos deportes tradicionais, sobre todo a nivel de organización de competicións, polo tanto no futuro debemos
incidir neste sentido e volver a organizar as xornadas coincidindo coas celebracións.
En Xeral a avaliación creo que é positiva, pero hai moitos puntos a mellorar que debemos trer presentes á hora de progamar este tipo de actividade para o vindeiro curso

AVALIACIÓN

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

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...)

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

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.

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

52499813J Méndez Estévez, Adrián Profesor de educación física que colaborou en todas as actividades do programa.

76895520B Martínez Trigo, Roberto Profesor de educación física que colaborou en todas as actividades do programa.

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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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
Margarita Esteban Muñecas 72879406L Persoa coordinadora Si
María Luz Lores Buezas 35313741R Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

3º Ensinanza secundaria obrigatoria 55 55 4

Paisaxe e emocións.

TÍTULO

Durante os meses de abril , maio e xuño desenvolvimos o proxecto de achegamento,
observación, reflexión e disfrute do entorno natural intervido 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 gratificante xa que
explicar e aplicar a teoría in situ constitúe unha tarefa máis estimulante que impartiir unha
clase entre 4 paredes.
Segundo a opinión  do alumnado, o feito de ter clases no exterior e romper coa dinámica
diaria, estar cos compañeiros/as “doutro xeito”, ser consciente da contorna paisaxística a
carón do instituto e da repercusión que os nosos actos poden ter nela, avistar aves,
recoñecer as árbores botando unha ollada ás follas, apreciar un museo ao que se accede sen
a solemnidade que supón entrar nun museo tradicional, decatarse da influenza das mareas,
do meandro que forma o río Lérez e do sedimento que conformou a praia fluvial, sentir con
emoción o que vemos, oimos, ulimos, tocamos, etc. foi a parte das materias de Plástica e
BioXeo que se viviron con máis intensidade.

INTRODUCION

O obxectivo fundamental do proxecto consistía en contribuír ao achegamento, disfrute e
coidado do entorno natural e artístico máis próximo aos nosos estudantes, en tanto que
alumnado dun instituto ubicado nunha antiga xunqueira.
A fin última procuraba crear conciencia e acadar un grao de implicación e preocupación
activa pola paisaxe.
O grao de satisfacción pola consecución de obxectivos valórase como moi posit ivo,
cumprindo todos os obxectivos que nos plantexamos ao solicitar o proxecto:
-Potenciar a análise a investigación e o coñecemento da contorna dende unha perspectiva
poliédrica: biolóxica, xeolóxica, artística, emocional e sentimental. (Desenvolvemento da

OBXECTIVOS
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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 natural, cultural, estético, emocional…
(Desenvolvemento da conciencia e expresión cultural, competencia aprender a aprender,
competencia matemática, ciencia e tecnoloxía e competencia social e cívica).

1º Tendo en conta a experiencia do curso pasado, organizamos o plan a partir do material
elaborado para a fase de MOTIVACIÓN.
2º- Entregouse a cada un dos 118 alumnas/os de 3º de ESO papeis de distintas cores e
tamaños para que tomasen nota nas saídas e elaboraran un libreta de campo encadernada ao
rematar o proxecto.
3º- Durante os meses de abril e maio e xuño 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.
    •  Posta en valor deste espazo natural alleo a unha parte considerable do alumnado.
    •  Reflexión sobre a vandalización dalgunhas das pezas alí expostas, a limpeza e coidado
con respecto a anos anteriores.
    •  Achegamento ao río Lérez no seu curso baixo e antes da súa desembocadura. Observación
da influencia das mareas.
    •  Análise da illa fluvial e da senda do Lérez dende unha perspectiva xeolóxica e biolóxica.
Identificación da vexetación de ribeira e dos bosques de galería plantados. Avistamento de
aves co telescopio.
    •  Toma de conciencia de sensacións: camiñar a bo paso. Sentir a humidade do entorno e a
diferente temperatura segundo a hora do día. Analizar a incidencia da luz no entorno se o
día é anubrado ou soleado. Deixarse estimular polos aromas e o sons. Valorar a relación coas
compañeiras/os. Dar oportunidades a compañeiros/as cos que non nos levamos e formar
grupos de traballo diversos. Comprender que coñecer e disfrutar dun entorno fai que o
sintamos como algo 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 e, toma de fotografías anal izando os planos e ángulos
cinematográficos (esta última actividade foi presentada e avaliada por Miriam Rodríguez,
alumna en prácticas do Mestrado de Secundaria).
    •   Lectura de poemas de Petrarca debaixo dunha das esculturas titulada que leva o nome
deste poeta
4º- Ao finalizar as saídas e ata finalizar o trimestre, tempo para poñer en limpo o traballo
realizado, ordear , redactar , deseñar e encadernar.
Non houbo nin unha soa opinión negativa, nin por parte do profesorado, nin por parte do
alumnado, sobre a experiencia desenvolvida.

ORGANIZACIÓN
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A experiencia do curso pasado serviunos para organizar os tempos das diversas actividades
e conseguimos a implicación activa da materia de Bioloxía / Xeoloxía que coa súa visión
científica enriqueceu o proxecto.
Os instrumentos utilizados para avaliar foron:
-rexistros diarios por parte das profesoras con pautas moi definidas e tarefas moi concretas.
-libretas de campo por parte do alumnado (poden verse no arquivo adxunto).
Os resultados obtidos foron moi positivos tanto a nivel pedagóxico coma a nivel humano.

AVALIACIÓN

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora fai de soporte para tódalas actividades 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.

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.

72879406L Esteban Muñecas, Margarita Como coordinadora, solicitou o proxecto, coordinouse coa profesora de Bioloxía para
organizar as saídas e elaborou a memoria.
Como profesora de Educación Plástica e Visual desenvolveu todos os obxectivos
programados, fixo a presentación de motivación, organizou os tempos, preparou todo el
material necesario para entregar ao alumnado, titorizó as actividades que as profesora
en prácticas do máster de profesorado, Miriam Rodríguez, desenvolveu dentro deste
programa, corrixíu as actividades e organizou os produtos para elaborar a memoria.

35313741R Lores Buezas, María Luz Como profesora de Bioloxía e Xeoloxía organizou varias saídas analizando co alumnado
a biodiversidade da illa  facendo avistamentos de aves, estudando a flora e a fauna e
analizando o río dende unha perspectiva xeolóxica.
Implicouse activamente no proxecto, preparou fichas de recollida de datos para o
alumnado e valorou moi positivamente o feito de aplicar contidos concretos da materia
na realidade máis inmediata.

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
Imaxes de Google para ilustrar a presentación "motivacional". Non está contrastada a licencia por ter un uso exclusivamente didáctico.
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PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Alba González Picáns 77418521S 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
Soraya Suárez Quintas 44492112S Docente Si
María del Carmen Redondo Pérez 35306598B Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Non
Maria del Rocio Fernández Bea 35309568Z Docente Si
Delfín Benito Ogando Fernández 35287212Z Docente Si
César Tejada Cid 44468543K Docente Si
María del Carmen González Dobarro 76818734E Docente Si
María Gómez Rodríguez 77403463E Docente Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 22 15 2
Educación secundaria obrigatoria 1º Ensinanza secundaria obrigatoria 56 60 4
Educación secundaria obrigatoria 2º Ensinanza secundaria obrigatoria 60 60 4
Educación secundaria obrigatoria 4º Ensinanza secundaria obrigatoria 15 16 2

Estación Xunqueirolóxica

TÍTULO

Neste curso 21-22, o profesorado participante no Proxecto Meteoescolas tentamos que o alumnado descubrira e analizara por si mesmo o estado da atmosfera, podendo chegar a
entender como  traballan os e as meteorólogas para predicir e coñecer o tempo atmosférico e o clima.
O alumnado que finalmente participou neste proxecto foi o de 1ºESO e o de 2º da ESO, nas materias: lingua galega, lingua castelá, bioloxía, física e química e matemáticas. Dende o mes
de febreiro ata o mes de maio, estiveron escribindo distintas publicacións no noso blog de Meteoescolas, que leva por nome “Estación Xunqueirolóxica”. Ademais, puidemos instalar unha
caseta meteorolóxica no patio, o que fixo posible que todos os días o alumnado realizara mediccións de temperatura mínima e máxima dende o mes de febreiro ata xuño.

INTRODUCION

    •  Coñecer e entender o funcionamento da atmosfera.
    •  Coñecer o funcionamento dunha estación meteorolóxica e dos instrumentos que a conforman.
    •  Analizar os datos obtidos en cada un dos instrumentos meteorolóxicos para coñecer o estado da atmosfera local.
    •  Coñecer os distintos tipos de contaminación atmosférica a nivel local, rexional e global, así como a súa orixe e as posibles solucións e medidas de prevención a adoptar.
 

OBXECTIVOS

Dende as materias de Bioloxía e Xeoloxía, Galego, Castelán e Matemáticas en 1ºESO e Física e Química e Matemáticas en 2ºESO, explicáronse conceptos atmosféricos que lle permitiron ao
alumnado realizar as actividades para este Plan Proxecta.
O profesor de Matemáticas, fixo o deseño da caseta meteorolóxica e foi o carpinteiro do instituto quen a construíu.
As imaxes e documentos das actividades están no anexo a este documento.

    1.  Por unha banda, fixeron distintas publicacións no blog “Estación Xunqueirolóxica”. Enlace ao blog:
http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2022/05/
En concreto, un total de 28 entradas dende xaneiro a maio nas que trataron diferentes temas:

    •  As Xeadas (15 publicacións): fotos reais de xeadas, traballos explicativos sobre os tipos de xeadas, como afectan na agricultura e as distintas solucións que se poden adoptar ante
este fenómeno. Ademais fixeron poemas e comentaron refráns sobre as xeadas e subiron vídeos feitos por eles mesmos sobre esta temática.
    •  Noticias inventadas polo alumnado de primeiro da ESO sobre fenómenos meteorolóxicos para practicar distintos conceptos en galego destes (4 publicacións).
    •  As tormentas (8 publicacións): fotos tomadas polos alumnos e vídeos explicativos das mesmas.
2. Por outra banda, entre 1ºESO e 2ºESO organizámonos semanalmente para realizar dúas mediccións ao día de temperaturas na nosa caseta meteorolóxica, cuxas instrucións e
calendario semanal están nos anexos. Posteriormente o alumnado subía os datos a meteoescolas.

ORGANIZACIÓN
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Dende as materias de Bioloxía e Xeoloxía, Galego, Castelán e Matemáticas en 1ºESO e Física e Química e Matemáticas en 2ºESO, explicáronse conceptos atmosféricos que lle permitiron ao
alumnado realizar as actividades para este Plan Proxecta.
O profesor de Matemáticas, fixo o deseño da caseta meteorolóxica e foi o carpinteiro do instituto quen a construíu.
As imaxes e documentos das actividades están no anexo a este documento.

    1.  Por unha banda, fixeron distintas publicacións no blog “Estación Xunqueirolóxica”. Enlace ao blog:
http://estacionxunqueiroloxica.blogspot.com/2022/05/
En concreto, un total de 28 entradas dende xaneiro a maio nas que trataron diferentes temas:

    •  As Xeadas (15 publicacións): fotos reais de xeadas, traballos explicativos sobre os tipos de xeadas, como afectan na agricultura e as distintas solucións que se poden adoptar ante
este fenómeno. Ademais fixeron poemas e comentaron refráns sobre as xeadas e subiron vídeos feitos por eles mesmos sobre esta temática.
    •  Noticias inventadas polo alumnado de primeiro da ESO sobre fenómenos meteorolóxicos para practicar distintos conceptos en galego destes (4 publicacións).
    •  As tormentas (8 publicacións): fotos tomadas polos alumnos e vídeos explicativos das mesmas.
2. Por outra banda, entre 1ºESO e 2ºESO organizámonos semanalmente para realizar dúas mediccións ao día de temperaturas na nosa caseta meteorolóxica, cuxas instrucións e
calendario semanal están nos anexos. Posteriormente o alumnado subía os datos a meteoescolas.

A avaliación realizouse en distintos momentos:

    1.  Inicial: mediante unha chuvia de ideas previa á exposición dos conceptos fundamentais na aula. O alumnado coñecía a maioría dos fenómenos meteorolóxicos e dos instrumentos
meteorolóxicos dos que falamos.
    2.  Continua: coa realización de traballos para o blog e a medicción diaria de temperaturas na nosa caseta meteorolóxica.
    3.  Final: en cada materia, coa realización de cuestionarios ou cunha proba escrita.

AVALIACIÓN

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

33223940A López Míguez, Olga Fixo posible que se realizara o proxecto

77418521S González Picáns, Alba Participou e coordinou todas as actividades

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Fixo posible que se realizara o proxecto

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Fixo posible que se realizara o proxecto

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Fixo posible que se realizara o proxecto

44492112S Suárez Quintas, Soraya Participou en todas as actividades

35306598B Redondo Pérez, María del Carmen Participou en todas as actividades

35454961R Padín Vidal, Esther null

35309568Z Fernández Bea, Maria del Rocio Participou en todas as actividades

35287212Z Ogando Fernández, Delfín Benito Participou en todas as actividades

44468543K Tejada Cid, César Participou en todas as actividades

76818734E González Dobarro, María del
Carmen

Participou en todas as actividades

77403463E Gómez Rodríguez, María Participou en todas as actividades

(nada que salientar)
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PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Alba González Picáns 77418521S Persoa coordinadora Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Non
Maria del Rocio Fernández Bea 35309568Z Docente Non
María del Carmen Redondo Pérez 35306598B Docente Non
María Gómez Rodríguez 77403463E Docente Non

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 22 15 2
Educación secundaria obrigatoria 1º Ensinanza secundaria obrigatoria 56 60 4
Educación secundaria obrigatoria 2º Ensinanza secundaria obrigatoria 60 60 4
Educación secundaria obrigatoria 4º Ensinanza secundaria obrigatoria 15 16 2

O noso Lérez

TÍTULO

Durante este curso 21-22, tentouse que o alumnado fora responsable co medioambiente e crítico cas malas decisións que o ser humano tivo e está a ter na actualidade. Para iso foi
fundamental que entenderan as particularidades de cada tipo de ecosistema e da importancia da súa protección e conservación, comezando polos da súa contorna. En concreto, e
coincidindo cos contidos de ecosistemas na materia de Bioloxía e Xeoloxía, foi na terceira avaliación cando fixemos as actividades deste proxecto, para que o alumnado fose quen de
aproveitar moito máis os contidos que estaban a aprender nelas e de relacionados coas aprendizaxes adquiridas na aula. Fixemos dúas inspeccións do río Lérez, unha cos membros do
proxecto Ríos e outra acompañados pola asociación sen ánimo de lucro Amicos, que trata de integrar a persoas con discapacidade. Ambas as dúas saídas estiveron destinadas a 70
alumnos e alumnas de 1ºESO.

INTRODUCION

- Coñecer e entender o funcionamento do ecosistema fluvial do río Lérez
- Analizar parámetros fisicoquímicos e biolóxicos para coñecer o estado de saúde do río Lérez.
- Recoñecer as distintas especies animais e vexetais do ecosistema fluvial.
- Entender a importancia da protección e conservación dos ecosistemas e, en especial, dos fluviais.

OBXECTIVOS

As fotos das actividades preséntanse no anexo
Actividade 1: Inspección medioambiental dun tramo do río Lérez (29/03/2022)
Esta actividade trátase dunha saída ao río Lerez, concretamente da inspección medioambiental dun tramo que pasa pola Illa das Esculturas. Facemos cadrar a saída ao río co remate do
tema dos ecosistemas en 1ºESO, de xeito que o alumnado poñer en práctica e visualizar in situ moitos dos conceptos aprendidos na aula. O alumnado foi camiñando ata o tramo do río
Lérez a inspeccionar e alí dividiuse en distintos grupos de traballo. Unha vez alí realizaron as distintas tarefas de inspección, seguindo a metodoloxía e materiais de apoio proporcionados
polos guías do Proxecto Ríos e cumprimentando as follas de inspección que lles proporcionaron. Nesta práctica, o alumnado aprendeu a realizar unha avaliación pormenorizada das
características físico-químicas do río e do seu estado, atendendo a parámetros como: análise de augas (temperatura, osíxeno diluído, nitratos, pH, velocidade da auga, caudal),
características e estado do bosque de ribeira, fauna e flora,etc. Para elo, dende o Proxecto Ríos proporcionáronsenos fichas de identificación de organismos, coas cales lles será máis
doado recoñecer as principais especies animais e vexetais que habitan o río Lérez e reactivos en forma de tiras que lles permitiron, en base a un sinxelo código de cores, establecer
parámetros como o pH, a concentración de nitratos ou o osíxeno diluído na auga.
Actividade 2: Inspección medioambiental doutro tramo do Lérez coa asociación Amicos (31/03/2022)
Realizamos a segunda saída ao río Lérez e escollimos outro tramo para a súa análise fisico-química. Desta vez, estivemos acompañados de 6 persoas con discapacidade intelectual da
asociación amicos e co seu profesor, biólogo de profesión. Desta vez, o alumnado xa coñecía a metodoloxía para inspeccionar as características físico-químicas do medio, o que facilitou
que, tralas indicacións do profesor da asociación Amicos, as persoas con discapacidade lle explicaran e lle axudaran aos alumnos e alumnas como tiñan que facer cada unha das
mediccións. Deste xeito, puidemos analizar diferentes indicadores como o pH e o contido deste en substancias prexudiciais, coñecendo así o estado do río que temos a uns pasos do
instituto.

ORGANIZACIÓN

Inicial: Levouse a cabo na aula cunha choiva de ideas para coñecer as ideas previas do alumnado sobre os ecosistemas, en concreto, sobre o ecosistema fluvial. A maioría do alumnado
coñecía moitos dos parámetros físico químicos usados para valorar o estado de saúde dun río pero nunca os utilizaran. Ademais souberon comentar certas especies animais e vexetais

AVALIACIÓN
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que podemos atopar no Lérez.
Procesual: Levouse a cabo mediante un cuestionario no que tiñan que explicar o que fixeran nas saídas ao río. O 90% dos estudantes soubo responder correctamente.
Final: Foi na aula e a viva voz, debatendo entre eles sobre a importancia dos ecosistemas nas nosas vidas. Puido observarse que coas explicacións do alumnado que tiña clara a resposta
ao tema do que se estaba a falar, outros que non entendían certos conceptos remataron por facelo.

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

33223940A López Míguez, Olga Fixo posible que o proxecto se levara a cabo

77418521S González Picáns, Alba Fixo posible que o proxecto se levara a cabo

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Fixo posible que o proxecto se levara a cabo

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Fixo posible que o proxecto se levara a cabo

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Fixo posible que o proxecto se levara a cabo

35454961R Padín Vidal, Esther null

35309568Z Fernández Bea, Maria del Rocio null

35306598B Redondo Pérez, María del Carmen null

77403463E Gómez Rodríguez, María null

(nada que salientar)
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20. Naturézate
PROGRAMA

Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
María Luz Lores Buezas 35313741R Docente Non
Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Alba González Picáns 77418521S Persoa coordinadora Si
María del Carmen González Dobarro 76818734E Docente Non
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
María de los Ángeles Fernández González 35317396E Docente Si
Soraya Suárez Quintas 44492112S Docente Non
Esther Padín Vidal 35454961R Docente Non
Delfín Benito Ogando Fernández 35287212Z Docente Si
María Gómez Rodríguez 77403463E Docente Non

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 22 15 2
Educación secundaria obrigatoria 1º Ensinanza secundaria obrigatoria 56 60 4
Educación secundaria obrigatoria 2º Ensinanza secundaria obrigatoria 60 60 4
Educación secundaria obrigatoria 4º Ensinanza secundaria obrigatoria 15 16 2

Xunqueirézate

TÍTULO

Ao longo deste curso 21-22, dende o equipo de profesorado que participou neste proxecto, transmitíuselle ao alumnado a importancia de conservar a natureza así como o respecto pola
mesma. O eixo vertebrador deste proxecto foron os espazos naturais galegos, visitando algúns deles e investigando un pouco sobre a biodiversidade que neles nos atopamos, así como
sobre o seu nivel de protección.
Ademais, fixéronse actividades variadas como a inspección do río da Illa das Esculturas, á cal nos acompañaron membros da asociación Amicos, grupo sen ánimo de lucro que tenta
apoiar e integrar ás persoas con discapacidade.
Outras das actividades que cabe destacar foi a plantación na zona do campus de Pontevedra de 21 carballos que nos forneceu o proxecto Naturézate. A plantación das árbores fixémola
instruídos por estudantes do grao de ciencias forestais da UVigo.
E non só iso, pois o alumnado realizou actividades online como por exemplo: encrucillado de Parques Naturais de Galicia, unir sons de paxaros coas súas fotos, traballar a toponimia
ligada á natureza e relacionar as siglas que se utilizan para indicar os diferentes niveis de protección dunha área natural coas súas definicións, entre outras.

INTRODUCION

- Coñecer e entender o funcionamento dos ecosistemas.
- Entender a importancia da protección e conservación dos ecosistemas.
- Coñecer as diferentes categorías nas que se engloban os diferentes espazos naturais galegos.
- Valorar e preservar a biodiversidade animal e vexetal, e en concreto, a galega.
- Analizar a negatividade do efecto antrópico nos ecosistemas.

OBXECTIVOS

    •  As evidencias gráficas e documentais irán nun anexo en pdf que se enviará con esta memoria.
Actividade 1: Charla do plan proxecta Naturézate, impartida pola súa coordinadora Ana Quiroga a 1ºB da ESO + entrega por parte da mesma de árbores para plantar, en concreto,
bidueiros e carballos.
Actividade 2: Traballo dos Espazos Naturais de Galicia (fotos e documentos adxuntos). Realizada dende o mes de marzo ata maio do 2022.

    •  Repartíronse os distintos espazos naturais galegos entre os 70 alumnos de Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO A, B e entre o grupo de desdobramento. Cada un dos e das alumnas terán
que buscar información sobre o espazo natural que teña encomendado: denominación do espazo, flora e fauna que podemos atopar con debuxo incluído e curiosidades sobre o lugar.
Facilítaselle a web de turismo.gal para que busquen información.
    •  Logo agrupan cada un dos espazos naturais segundo a súa categoría: Parque Nacional, Parque Natural, LICRede Natura 2000, Paisaxe Protexida, Monumento Natural, Zonas Húmidas
RAMSAR, Reservas da Biosfera, ZEPA e Espazos Naturais de Interese Turístico. De cada categoría, imprimen un mapa de Galicia para marcar nel cada un dos espazos naturais.
    •  Expoñemos os distintos traballos no hall do instituto e cada alumno/a propón unha serie de preguntas para facer como unha especie de concurso sobre os espazos naturais que alí
hai.

ORGANIZACIÓN
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    •  Créase un cuestionario coas preguntas do alumnado para que poidan responder.
Actividade 3: Plantamos as árbores que nos forneceu o proxecto Naturézate (fotos no documento anexo)
Pareceunos unha boa idea contactar co decano da Facultade de Forestais da UVigo, cuxo edificio se atopa xusto ao carón do noso instituto, para que nos asesorara o lugar axeitado para
plantar as árbores no campus. No mes de marzo fixemos dúas saídas con estudantes deste grao, que nos axudaron a atopar os lugares idóneos para dita tarefa.
Actividade 4: Inspección do río coa asociación Amicos (fotos no documento anexo)
O profesor da asociación Amicos e 6 persoas con discapacidade intelectual, guiáronnos na inspección fisico química do río Lérez. Deste xeito, puidemos analizar diferentes indicadores
como o pH e o contido deste en substancias prexudiciais, coñecendo así o estado do noso río.
Actividade 5: Saída a Fornelos de Montes (fotos no documento anexo)
Dirixímonos a Fornelos de Montes, onde un grupo de gardas forestais nos explicaron as distintas idades do monte “in situ”. Ademais, puidemos observar pegadas de lobo e mesmo
atopamos tritóns e cágados de ra. E non só iso, pois puidemos coñecer a importancia das turbeiras e coñecer unha de primeira man. Ao final da mañá, o equipo de gardas forestais fixo
un simulacro de incendio forestal para que puidésemos comprender como é o seu traballo.
Actividade 6: Actividades lingüístico-naturais
Na clase de lingua castelá e dende o mes de marzo ata maio, o alumnado realizou diferentes actividades da materia enfocada nos espazos protexidos galegos, así como nos distintos sons
dos paxaros que temos en Galicia. A continuación unha pequena mostra delas: https://learningapps.org/watch?v=pdtjfmcdt22

A avaliación realizouse en distintos momentos:
a) Inicial: mediante chuvias de ideas fomos vendo cales eran os coñecementos previos do alumnado.
b) Continua: realizouse no transcurso de todo o proxecto, medindo se o alumnado é quen de lograr os obxectivos e desenvolver as competencias que se perseguen co mesmo. Isto fíxose
en cada unha das actividades con rúbricas e cuestionarios. O 80% do alumnado foi quen de lograr os obxectivos e desenvolver as competencias perseguidas.
c) Final: observando se finalmente o alumnado é quen de explicar a importancia da conservación dos ecosistemas así como dos seus compoñentes, o biótopo e a biocenose. Isto fíxose
cun cuestionario. O 90% foi quen de explicar isto.

AVALIACIÓN

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Fixo posible as actividades realizadas

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Fixo posible as actividades realizadas. Acompañamento saída a inspección do río

35313741R Lores Buezas, María Luz null

33223940A López Míguez, Olga Fixo posible as actividades realizadas

77418521S González Picáns, Alba Participou en todas

76818734E González Dobarro, María del
Carmen

null

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Fixo posible as actividades realizadas

35317396E Fernández González, María de los
Ángeles

Actividades de lengua castellana

44492112S Suárez Quintas, Soraya null

35454961R Padín Vidal, Esther null

35287212Z Ogando Fernández, Delfín Benito Organización da saída a Fornelos de Montes

77403463E Gómez Rodríguez, María null

(nada que salientar)
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

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

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 5 5 1
Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de

secundaria obrigatoria
3º Ensinanza secundaria obrigatoria 3 4 1

Educación secundaria obrigatoria Segundo ciclo de
secundaria obrigatoria

4º Ensinanza secundaria obrigatoria 2 3 1

Parlamento Xove

TÍTULO

O proxecto consta da formación en oratoria de alumnado de
ESO e de STEMBach, participación no torneo de debate
académico "Parlamento Xove" e a defensa de proxectos de
investigación.
Levouse a cabo durante parte do pr imeiro e segundo
trimestre do curso escolar  cun equipo de ESO e outro de
Bacharelato, nunha reunión semanal de dúas horas pola tarde
dos  dous  equ ipos .  Par t i c ipaba  tamén  o  p ro feso rado
colaborador e esporádicamente se sumaban outros profesores
do Claustro.
Utilizáronse dinámicas que tiñan como obxectivo desenvolver
a competencia comunicativa: (ver capítulo de Organización)
• Solución de problemas: Formulación dun problema ante a
pregunta do debate e diversas opcións ou solucións que se

INTRODUCION
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deben valorar. Estes exercicios activan a imaxinación e a
creatividade dos alumnos á vez que fomentan a f luidez
expresiva (ver capítulo de Organización)
• Bulebule de ideas: Constrúense histor ias a part i r  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 t ipo de mater ia l
a u d i o v i s u a l  q u e  p o i d e s e  s u x e r i r  e x p r e s i ó n  o r a l  e
desenvolvemento imaxinativo.
• Microdebates: Son conversacións organizadas sobre un
aspecto do tema que xere controversia.
O  conxun to  de  ac t i v idades  ap l i cá ronse  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
r ica var iedade de formas de t rabal lo .  Gran par te 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 d ix i ta is  como fer ramentas na procura de
información na inmensidade da internet.

O grao de consecución dos obxectivos foi bastante satisfactorio, aínda que cabe reseñar que
os seguintes logros corresponden ó alumnado de ESO. Os de bacharelato só acadaron os
obxectivos 1 e 2, e parte do 3. As causas serán analizadas no apartado de organización.

OBXECTIVOS
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    1.  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.
Tamén se desenvolveu adecuadamente 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. Enriqueceron o discurso oral mediante a eliminación de
retrousos, o coñecemento de recursos lingüísticos (figuras retóricas) e a aplicación do
silencio como ferramenta comunicativa.  Destacar, por tanto, o perfeccionamento da
competencia lingüística.
    2 .   Durante o proceso manexouse unha gran cantidade de datos, fontes documentais e
evidencias, acadando resultados altamente satisfactorios na competencia "aprender a
aprender"
    3.   A selección consensuada das ideas e a súa posterior organización e a redacción dos
discursos con correción lingüística favoreceu o desenvolvemento da competencia social e
cívica. 
    4.  Por último, cada membro acadou o obxectivo decisivo, que era a defensa do seu discurso
argumentativo diante dun auditorio.

As actividades dividíronse en tres fases:
E Q U I P O
E S O
    1.  Formación en debate académico. Abarca os meses de setembro, outubro e novembro. Por parte da organización celebrouse unha formación on line sobre as diversas fases do
debate. Durante os días asignados para o desenvolvemento do proxecto realizouse a fase de práctica de diversas técnicas e dinámicas de oratoria:
        1.  Debuxa o corpo do orador: Realizar un debuxo dunha cara na que se destaca os ollos, a boca, as orellas, Posteriormente engádense os brazos, as pernas e o corazón.
        2.  Fala sobre un tema durante un minuto.
        3.  Recomenda un libro ós teus compañeiros: planifica o discurso en tres partes, inicio, desenrolo e conclusión.
        4.  Lectura expresiva de poemas.
        5.  Defensa dun tema: "En Pontevedra hai mellor calidade de vida que en Vigo".
    2.  Elaboración dos discursos do tema de debate:
        1.  En decembro aparece o tema: Debería existir unha regulación para ser youtuber ou influencer que garanta que desempeñen as súas funcións correctamente? Ver enlace
        2.  Nese mesmo período iniciamos a busca de evidencias que axudaran a construcción ds discursos. 

            1.    DIRECTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 14 de noviembre de 2018 por la que se modifica la
Direct iva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual),
habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado. Enlace
            2 .   Derechos de niñas, niños y adolescentesen el entorno digital.
Enlace
            3.  La mitad de los estudiantes de ESO no distingue las “fake news”.
Enlace
            4.   Nuevo código ético influencers. Enlace
            5.  La mitad de los estudiantes de ESO no distingue las “fake news"
            6.  Datos de uso de las redes sociales en España [2021]. Enlace
            7.  CÓDIGO ÉTICO DE CONFIANZA ONLINE. Enlace
        3.  Durante os meses de xaneiro e febreiro elaboráronse os discursos e practicaron a súa defensa.
        4.  Discursos A Favor e En contra. Ver enlace.
    3.  Participación no debate académico:
        1.  O 5 de marzo, o equipo de ESO participou na fase previa do debate do Parlamento Xove, xunto con outros vintecatro equipos nas instalacións de Centro Residencial Docente da
Coruña

ORGANIZACIÓN
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        2.  Realizaron tres debates
            1.  1º debtate contra o Liceo La Paz. Ver enlace. (3:29:00)
            2.  2º debate contra o IES Miguel Ángel González. Ver enlace (0:1:00)
            3.  3º debate contra IES Santiago Apóstol. Ver enlace (6:50:00)
 
E Q U I P O
B A C H A R E L A T O
    1.  Formación en debate académico: Realizaron as mesmas actividades que o equipo de ESO.
    2.  Elaboración dos discursos do tema de debate: Participaron na busca de evidencias, pero pouco aportaron na elaboración e na defensa dos discursos. Houbo un membro do grupo
que nesta parte da formación faltaba continuamente e o resto dos compoñentes, aínda que asistían, non participaban adecuadamente tanto na busca de evidencias como na elaboración e
práctica dos discursos.
    3.  Debido a escasa preparación, tomouse a decisión de non participar no torneo de Parlamento Xove.

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 logros foron insuficientes. O escaso grao de implicación tanto na elaboración como na preparación do debate impediron a adquisición de competencias
sinaladas no apartado de Obxectivos.
Indicadores de actividad: Empregouse unha escala de asistencia. Os compoñentes de ESO  tiveron unha participación activa e continua tanto presencial como en rede. Non foi o mesmo
caso no grupo de bacharelato, sobre todo a partir do mes de xaneiro.

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 e no traballo colaborativo e en equipo.
Como resultado tanxible da avaliación pódense apreciar no seguinte apartado.
Resultados e clasificación no torneo de debate. Ver enlace

AVALIACIÓN

PROFESORADO

ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROFESORADO

DNI Apelidos e nome Actividades

35282682S Otero Urtaza, Fernando Colaborou na busca de información e elaboración da parte discursiva do proxecto.

44758486A Pérez Mestre, Juan Carlos Como director, encargouse da organización, promoción e proxección  dentro e fóra do
centro, deste proxecto.

35287212Z Ogando Fernández, Delfín Benito Dirixíu e coordinou todas as actividades realizadas, así como a planificación de cada
reun ión ,

33223940A López Míguez, Olga Como xefa de estudos, ocupouse de garantir o correcto desenvolvemento de cada unha
das reunións organizadas.

32657227X de Paz Mucientes, María de la O Como vicedirectora  fijo de soporte para todas as actividades relacionadas con este
evento. (autorizacións, loxística, catering...)

35454961R Padín Vidal, Esther Colaborou na busca de información e elaboración da parte discursiva do proxecto.

44492112S Suárez Quintas, Soraya Colaborou na busca de información e elaboración da parte discursiva do proxecto.

35323935Y Castells Cividanes, Mónica Como secretaria, encargouse da xestión económica do proyecto: compra de material
funxible e bibliográfico.

Barreda, Sergio: Vivir de las redes. Barcelona. Alienta Editorial, 2022
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
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Nome
PROFESORADO

DNI Participación Participou activamente

Olga López Míguez 33223940A Docente Si
Mónica Castells Cividanes 35323935Y Docente Si
Juan Carlos Pérez Mestre 44758486A Docente Si
María de la O de Paz Mucientes 32657227X Docente Si
Fernando Otero Urtaza 35282682S Docente Si
José María Casal Dorado 35304153G Persoa coordinadora Si

Ensinanza Ciclo Curso Alumno Alumna Aulas

ALUMNADO

Bacharelato 1º Bacharelato 55 55 4

As pontes do Lérez

TÍTULO

As pontes do Lérez
Entre os meses de xaneiro e maio de 2022, os estudantes do IES A Xunqueira II fotografaron o entorno dos seus fogares dende a súa xanela, ou espazos baleiros no campus universitario
e a cidade de Pontevedra, retrataron aos seus maiores partindo da observación e a aprendizaxe da obra dos grandes fotógrafos. “As pontes do Lérez" é o resultado final deste proceso de
observación, procura fotográfica, reflexión, seleción e ordenación. Os rapaces saíron cargando cos seus teléfonos móbiles e cun par de cámaras para explorar as beiras do Lérez,
distribuindose polas súas marxes, explorando aquelas estruturas que, dende a ponte vetera da que xurde na Idade Media o topónimo da cidade, unen as súas ourelas.
O eixo do noso traballo centrouse en:
A Ponte do Burgo (ca.1165)  medieval, construída sobre unha anterior de orixe romana, as primeiras referencias  datan do ano 1165, referíndose como ponte vella á antiga ponte romana..
- A ponte da Barca (1867)  primeiro constrúese unha estrutura de madeira, no 1887, construción dunha nova ponte que non concluiría ata o ano 1905. A parte central da estrutura, era de
metal, a mediados do século XX inxéctase na estrutura hormigón.- A antiga ponte do tren (1898) transcorría paralela á ponte da Barca, e formaba parte do tramo que, pasando por Carril,
enlazaba Pontevedra con Santiago de Compostela. Os traballos de construción iniciáronse no verán de 1898. e a ponte foi desmontada en 1968. Na actualidade só quedan dous grandes
pares de alicerces metálicos cilíndricos en plena canle do rio.-A vella ponte do ferrocarril (ca.1960) inaugurouse na década dos 60. Ten unha lonxitude de 116 metros e un ancho de seis.
O último tren pasou por este viaduto en 2014, ano no que entrou en servizo a nova liña do AVE, construída xusto a carón..- A ponte de Santiago (ca.1980)  adoptou o nome popular de
"ponte de Santiago" porque é a saída da cidade cara á estrada nacional que leva a Compostela.- A ponte da Ría (1992) lonxitude total de 700 metros, 267 metros pertencen ao corpo
central cun único apoio intermedio en forma de V.-A Ponte dos Tirantes (1995) é unha ponte atirantada que enlaza a marxe esquerda coa marxe dereita na zona norte, ao nivel do Palacio
de Congresos e Exposicións da cidade, foi inaugurado en 1995. É un dos 33 pontes máis excepcionais en España._ Pasarela Peatonal da Illa do Covo (1997) está composta por un arco de
taboleiro inferior de 82,50 m de luz e 13,40 m de flecha. Tanto o taboleiro como o arco son metálicos..- A ponte das Palabras (2011) ten 116 metros e une Lérez con Monte Porreiro.- A
ponte das Correntes (2012),  É unha ponte en arco Bow-string ou arco atirantando con van único de 132 m. Consta de dous arcos metálicos, dos que saen 17 cables que suxeitan o
taboleiro. Aos dous extremos hai dous tubos, que conectan as dúas beiras.- A ponte do AVE (2014) supón a chegadado tren de alta velocidade a Pontevedra. A ponte se estreou en 2014
tras cinco anos de obras.

INTRODUCION

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.
- Promover e facil i tar 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

OBXECTIVOS
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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
es t iveron or ien tadas  á  prax is  cos  a lumnos,  do tándonos 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.

<style fontName="Trebuchet MS" size="8">Estas foron as actividades:</style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8">1º PRACTICA: &quot;DESDE A XANELA&quot;.</style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8">A xanela limita e á vez permítiunos ver. Puso en contacto o interior e o 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.</style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/15cqvLbHnpMhWZcoXKRacIcVL-FW-87br?usp=sharing" type="Reference">https://drive.
google.com/drive/folders/15cqvLbHnpMhWZcoXKRacIcVL-FW-87br?usp=sharing</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mJSy6Bv8Wiq1hb2oP7WdGbwxfwa5oVP1?usp=sharing" type="Reference">https://drive.
google.com/drive/folders/1mJSy6Bv8Wiq1hb2oP7WdGbwxfwa5oVP1?usp=sharing</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8">2º PRACTICA: &quot;ESPAZOS BALEIROS&quot;.</style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8">O encadre, a luz, a composición, a distribución dos elementos pode xerar fotográficamente a sensación de baleiro dun espazo. A práctica
permite vincular o traballo sobre as eleccións fotográficas co descubrimento da contorna. A terceira entrada do dicionario para a palabra “baleiro” refírese precisamente a “Espazo baleiro”
e di: Espazo baleiro, que non está ocupado, especialmente por aquilo que está destinado a conter. A definición indica que un espazo baleiro defínese por estar baleiro de algo, é dicir, por
unha ausencia.</style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RiOUd-2YcOWHiZ_PNpsshGkn0V6i_42g?usp=sharing" type="Reference">https://drive.
google.com/drive/folders/1RiOUd-2YcOWHiZ_PNpsshGkn0V6i_42g?usp=sharing</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cBXMpFDty1JvGccLY6f_G5vbPW6YEbog?usp=sharing" type="Reference">https://drive.
google.com/drive/folders/1cBXMpFDty1JvGccLY6f_G5vbPW6YEbog?usp=sharing</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1MvbwT3aI3hWaK6ZzLJ2oZA28p_T3yeuA?usp=sharing" type="Reference">https://drive.
google.com/drive/folders/1MvbwT3aI3hWaK6ZzLJ2oZA28p_T3yeuA?usp=sharing</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8">3º PRÁCTICA:</style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8">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.</style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cfuQvxUe3j97NUmnExrKzhSUJ00TzzCd?usp=sharing" type="Reference">https://drive.
google.com/drive/folders/1cfuQvxUe3j97NUmnExrKzhSUJ00TzzCd?usp=sharing</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Js4T8qlqQRjabLFLEWn0cA-Do40pNYfm?usp=sharing" type="Reference">https://drive.
google.com/drive/folders/1Js4T8qlqQRjabLFLEWn0cA-Do40pNYfm?usp=sharing</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8">4º PRÁCTICA:</style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8">Proxecto Final, As pontes do Lérez</style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ejyc3pCyem5E6FTul-iAtsmAb3XALqAv?usp=sharing" type="Reference">https://drive.
google.com/drive/folders/1ejyc3pCyem5E6FTul-iAtsmAb3XALqAv?usp=sharing</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rxf5IqsmhD37GlKiwafMyjRkzPI1c0_o?usp=sharing" type="Reference">https://drive.google.
com/drive/folders/1rxf5IqsmhD37GlKiwafMyjRkzPI1c0_o?usp=sharing</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8">Pendentes de colgar os enlaces correspondentes as exposicións da  paxina de Fotografía en curso. </style>
< s t y l e  f o n t N a m e = " T r e b u c h e t  M S "  s i z e = " 8 " > < a  h r e f = " h t t p s : / / w w w . f o t o g r a f i a e n c u r s . o r g / e s / e x p o s i c i o n s ? f i e l d _ p r o f i l e _ e s c o l a _ t i d % 5 B %
5D=1976&field_fotograf__value=All&field_es_activitat_en_museu_value=All" type="Reference">https://www.fotografiaencurs.org/es/exposicions?field_profi le_escola_tid%5B%
5D=1976&amp;field_fotograf__value=All&amp;field_es_activitat_en_museu_value=All</a></style>

ORGANIZACIÓN

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

AVALIACIÓN
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Despois desta fase de recollida de material a carpeta se compartía, o
material obtido, coas fotografas coordinadoras do Proxecta Fotografía
e se intercambiaban valoracións sobre o material.
Finalmente entre profesorado e alumnado escoll imos o tema da
Exposición, como proxecto final: "as pontes do Lérez".
O resultado formalizouse nun traballo que no seu momento figurará
na páxina Web da Organización Fotografiaencurs.org.
A participación foi do 100% do alumnado, aprendimos a sacarlle
maior 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:      
As disfuncións debidas á baixa laboral dos dous profesores que
estaban á fronte do proxecto, de setembro a decembro: baixa por
enfermidade de Fernado Otero Urtaza e, de xaneiro a xuño, baixa
relacionada co COVID19 de José Mª Casal Dorado unidas aos cambios
no calendario escolar e lexislativos (Lomloe): tivemos que redactar
unha addenda ao anexo de Avaliación, cualificación e promoción e
adaptalos aos cambios que agora entran en vigor, imposibilitaron
levar a cabo a montaxe da exposición do noso traballo. Como non
queremos deixar a actividade incompleta, exporemos noso traballo
no primeiro trimestre do curso 2022-2023 no hall do instituto.

Observacións e valoración por parte do Coordinador:
As disfuncións debidas á baixa laboral dos dous profesores que
estaban á fronte do proxecto, de setembro a decembro: baixa por
enfermidade de Fernado Otero Urtaza e, de xaneiro a xuño, baixa
relacionada co COVID19 de José Mª Casal Dorado unidas aos cambios
no calendario escolar e lexislativos (Lomloe) -tivemos que redactar
unha addenda ao anexo de Avaliación, cualificación e promoción e
adaptalos aos cambios que agora entran en vigor f ixeron 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

PROFESORADO
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alumnas e moi negativamente co traballo específico de final de curso
de cada profesor-profesora implicado.
A nova temporalización do final de curso na ESO 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 non poido facerse quedando pendente para o
inicio do curso 2022-2023.

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.

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

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

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

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.

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.

<style fontName="Trebuchet MS" size="16">Desde a xanela</style>
<sty le  fontName="Trebuchet  MS" s ize="8"><a href="ht tps : / /www. fo tograf iaencurs .org/g l /content /desde-xanela-ga l "  type="Reference">ht tps : / /www. fo tograf iaencurs .
org/gl /content/desde-xanela-gal</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="16">Espazos baleiros [práctica]</style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8"><a href="https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/2594" type="Reference">https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/2594</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="16">Retratos dos maiores [práctica]</style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="8"><a href="https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/2595" type="Reference">https://www.fotografiaencurs.org/gl/node/2595</a></style>
<style fontName="Trebuchet MS" size="16">Exposiciones</style>
< s t y l e  f o n t N a m e = " T r e b u c h e t  M S "  s i z e = " 8 " > < a  h r e f = " h t t p s : / / w w w . f o t o g r a f i a e n c u r s . o r g / e s / e x p o s i c i o n s ? f i e l d _ p r o f i l e _ e s c o l a _ t i d % 5 B %
5D=1976&field_fotograf__value=All&field_es_activitat_en_museu_value=All" type="Reference">https://www.fotografiaencurs.org/es/exposicions?field_profi le_escola_tid%5B%
5D=1976&amp;field_fotograf__value=All&amp;field_es_activitat_en_museu_value=All</a></style>
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.
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