
patio azul

Na actualidade o fútbol unicamente ten presencia un día. á 
semana

Xoves: "Día de rodas". Favorecer actividades que inclúan 
movemento, coordinación, equilibrio, e xogo internivel.

Insístese na concepción de espazos exteriore que xeneren tempos 
de calidade, que incúan a coeducación, igualdade e a inclusión.

Barco: anexo da biblioteca. A proa de embarcación está chea de 
lecturas. Xenerar espazos de soseso, tranquilidade e lectura 
compartida.
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patio marrón

Xogos populares: Colección de trinta xogos populares. Cada día 

saen cinco distintos.

Xenera xogo internivel. Ampla variedade: lanzamento, coordinación, 

concentración, equilibrio, etc.
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patio verde

Moi importante para nós xenerar momentos de lecer de calidade.

A música está presente nos momentos de recreo.

Existen un espazo do patio asinado a Infantil e outro a Primaria 
mais se permite o contacto e intercambio de lugares de xogo. 
Retorouse a valla que delimita precisamente para poñer en valor a 
inclusión, igualdade, coeducación e por suposto que flúa o xogo 
internivel
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monte

O curso pasado organizáronse horarios no tramos e contextos de 
aprendizaxe para acceder ao monte e desenvolver nel tarefas 
curriculares.

No presente curso forma parte xa dinámica de aula de Infantil 
e Primaria.

Foi solución e ao mesmo tempo o gran descubrimento derivado da 
pandemia da COVID-19.

Na actualización do proxecto educativo incluirase a educación 
na natureza como ferramenta válida e necesaria para todo o 
alumnado da escola.
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rincón das follas

Tamén se utiliza para os clubs de lectura do alumnado de 1º e 
2º.

Serve tamén para realizar intervencións específicas con 
alumando ou equipo nun entorno amable e acolledor.

Este espazo é utilizado polas familias durante o Paseniño 

O nome foi escollido polas nenas e nenos.
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rincón das follas

É principalmente un espazo de construción e creatividade.

Materiais existentes: cana de bambú, 100 metros de corda, tela 
de saco.

O nome foi escollido polas nenas e nenos.

Actualmente está en renovación de materiais de cara ao vindeiro 
curso.

Xenera un xogo compartido e colaborativo.

Potencia o xogo simbólico, sobre todo das nenas e nenos de 
infantil que acceden logo ás cabañas construídas.



neolítico



neolítico



neolítico



rincón das follas

Inclúense espazos de xogo creativo con materiais non estruturados: 
tuberías, ladrillos, pedras, corda, etc.

Está en proceso a inclusión de zonas elevadas (montículos) que 
promovan movementos de escalada, gateo, descenso, etc

Moitos dos elementos que o conforman foron propostas das nenas e 
nenos a través do Consello Escolar da Infancia: zona de calma con 
mesas para merendar, lugar para pintar, rocódromo, asemblea, etc

Actualmente está en renovación de materiais de cara ao vindeiro 
curso.

Ao mesmo tempo serve para desprazar aulas ao exterior e realizar 
tramos horarios como as asembleas de aula, contextos de 
aprendizaxe, club de lectura, actividades de escrita creativa, 
vivenciación das matemáticas, etc.
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brigada verde

Canalízase a través deste centro de interés dinámicas de corte 
cooperativo, xestión e organización do traballo en equipo e 
tamén elementos curriculares.

Traballan en colaboración cun enxeñeiro agrónomo do pobo que é 
exalumno da escola.

grupo de nenos e nenas de 5º e 6º de Primaria que teñen como 
centro de interés ou fortaleza o mundo agrario ou mundo 
natural.
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aula de psicomotricidade

Incídese na importancia de adquirir e desenvolver conceptos 
relacionados coa lateralidade, equilibrio, coordinación, 
coordinación oculo-manual, reflexos, etc.

Importancia que adquire un óptimo desenvolvemento psicomotor 
de cara á etapa dos 6/7 anos  e a iniciación á lecto- 
escritura.

A psicomotricidade é un elemento prioritario na etapa de Ed. 
Infantil.

O espazo é utilizado polo alumnado de Primaria para 
actividades grupais de corte artístico, proxectos de traballo, 
organización, etc.
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biblioteca

Punto de saída de moitas das propostas que se traballan a nivel escola.

Fora de "tempos COVID" existe horario para que en todo momento da mañá o 
profesorado poida acoller ao alumnado que visita a biblioteca

Lugar neurálxico da escola.

No colexio non se traballa con libros de texto. Iso significa que se 
necesita un fondo documental moi amplo e variado.

A concepción da biblioteca inclúe espazos de aprendizaxe variados e 
inclusivos que inciden na inclusión e a igualdade.

No tramo de contextos de aprendizaxe conviven simultaneamente varios 
grupos de distintas idades. exemplo: un grupo realizando unha búsquedade 
información, un grupo gravando en radio, un equipo pequeno realizando 
unha intervención concreta do seu plan de traballo, etc.

No tramo de contextos de aprendizaxe conviven na mesma aula nenos de 6, 7 
8 anos por un lado e de 9, 10 e 11 por outro.
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sala de xuntas

O Consello Escolar da Infancia é un órganiza de consulta e 
participación á infancia.

Ademais das reunións do profesorado, realízanse nesta aula as 
xuntanzas do Consello Escolar da Infancia.

Reunión trimestrais, celebración de Consellos extraordinarios 
e seguimentos mensuais coa dirección do centro.

É un elemento de inclusión importante (explicar o proceso de 
elección dos seus membros...)
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aulas de infantil

O internivel favorece os tempos de transición entre cada unha 
das etapas.

Aulas internivel de 3, 4 e 5 anos.

As aulas inclúen distintos espazos e "recunchos" que potencian 
as actividades de corte grupal, manipulativo e vivencial.

Normaliza e iguala á vida exterior da escola as relacións 
entre distintas idade. Potencia a adquisición de hábitos e 
rutinas.

Quérese poñer énfase na creación de espazos amables de Loris 
Malaguzzi e as escolas Reggio Emilia.
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aulas de primaria

A aula está plantexada para albergar agrupamentos múltiples; 
gran grupo (zona da asemblea), traballo de equipo, parellas e 
individual (mesas), intervencións específicas individuais ou 
parellas (mesas plegables).

Aula de referencia por curso media mañá. A outra media 
internivel con tres idades distintas.
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