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Espazos curriculares: Proxecto global do centro, abarca todas as áreas de aprendizaxe e contidos 

trasversais en valores. 

Nº de personas destinatarias: toda a comunidade educativa. Sobre 300 personas 

Alumnado: de 3 a 12 años. 185 alumn@s. 

Entidades participantes: Asociacións de veciños e ANPA. 

Ferrol a 15 de MARZO de 2016 

          

A DIRECTORA 

Mª Amparo López Romalde 
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1.- SINOPSE DO PROXECTO 

 

O noso proxecto de centro titulado "A miña escola a miña familia: CEIP Plurilingüe San Xoán 

de Filgueira" é a materialización dunha filosofía de centro que comezamos a traballar de 

forma progresiva ante a necesidade de dar resposta á diversidade de culturas e etnias que 

están escolarizadas no noso centro educativo e de compensar desigualdades. A educación en 

valores era algo que se viña traballando de forma puntual e baixo a dirección de persoas que 

crían na necesidade de atender esa parte da educación moitas veces esquecida. Fai anos, 

cando chegamos á dirección do centro (curso 2004/05), un dos nosos obxectivos máis 

importantes era a tarefa de alcanzar unha escolarización dentro dun ambiente de convivencia, 

tolerancia e respecto polas diferenzas e a diversidade, tratando de concienciar á comunidade 

educativa da necesidade de entender a multiculturalidade, presentándoa como un valor que 

reflicte o mundo que os nosos nenos e nenas vanse a atopar máis aló das aulas. Hoxe en día 

seguimos traballando da mesma xeito e cos mesmos obxectivos. 

Este gran proxecto nútrese doutros que se levan a cabo desde distintas áreas e equipos do 

centro funcionando como eixe vertebrador de todas as accións e iniciativas que se realizan: 

 

- Equipo aula da natureza 

- Equipo de biblioteca 

- Equipo de novas tecnoloxías 

- Equipo de dinamización da lingua galega 

- Equipo directivo 

- Equipo de coordinadores dos equipos nomeados anteriomente. 

 

Actualmente temos en vigor os seguintes programas e proxectos: "Un conto de cine"" 

(utilizamos o cine e a literatura en titorías como ferramenta para traballar os valores), 

"Proxecto de alimentación e hábitos saudables", "Proxecto ecolóxico aforramos ou afogamos: 

selección de residuos", "Proxecto de mellora da lectura, escritura e cálculo", "Mellora da 

convivencia", "PROA: Proxecto de reforzo, orientación e apoio", Actividades colaborativas co 

alumnado: Apadriñamento lector e padriños e madriñas de diferentes actividades, Proxecto de 

aula Solidaria e de axuda ás familias, "Proxecto de recreos didácticos: prevención de 

conflitos", actividade de piscina con becas para alumnado sen posibilidades económicas, 

Comenius Regio "Integrating Gypsy Travellers into our Schools" e Erasmus Plus "Proxecto de 

participación das familias no centro", colaboración das familias e da comunidade a través de 

voluntariado en "grupos interactivos" (Comunidades de aprendizaxe) nas distintas aulas do 
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centro. 

 

2.- PRESENTACIÓN DO CENTRO. NECESIDADE SOCIAL QUE ATENDE O PROXECTO. 

2.1.- Descrición do entorno no que está ubicado o centro. 

O CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira abriu as súas portas fai 35 anos no extrarradio da 

cidade de Ferrol. Está situado na parte noroeste da cidade, nunha parroquia coñecida como 

San Xoán de Filgueira. A súa contorna é suburbana, no que o número de edificaciones é moi 

pequeno e a maioría das existentes son vivendas unifamiliares rodeadas de terreos de cultivo, 

de feito o recinto escolar está rodeado de hortas. 

2.2.-Caraterísticas do alumnado que escolariza. 

O noso centro escolariza a un total de 185 alumnos/as nun total de 11 aulas: 3 de E.I. (39 

alumnos/as) e 8 de E.P.(146 alumnos/as) onde cada nivel ten unha liña (excepto 3º e 5º de 

E.P.). A media de alumnos/as por aula é de 17 nenos/as. O nivel socioeconómico e cultural 

dunha parte importante no noso alumnado é moi baixo. 

É un centro cunha alta porcentaxe de alumnado que presenta características socioculturais moi 

particulares, un 30% do alumnado é de etnia xitana provenientes de catro campamentos 

existentes na zona e un 8% é estranxeiro, tamén temos alumnado procedente dunha barriada 

marxinal próxima ao colexio. Todo isto provoca que contemos cunha cantidade elevada de 

nenos e nenas con necesidades educativas de atención educativa (39,9%) e moitos deles en 

situación desfavorable e de exclusión social (48%). Por situación desfavorable entendemos 

aquelas familias que pola súa problemática económica, socio-cultural e familiar atópanse en 

desventaxa dentro da comunidade. Moitas das n.e.a.e. que presenta o noso alumnado teñen a 

súa orixe nesta situación de desventaxa social sendo as máis comúns: atraso da linguaxe, 

atraso nas aprendizaxes escolares, trastornos de conduta, problemas na adquisición da 

lectoescritura, atrasos derivados de escolarización tardía ou absentismo escolar, 

descoñecemento do idioma, síndromes específicas, atraso mental. 

Intentamos intervir de forma responsable, con compromiso e eficacia en dar resposta a 

problemas e necesidades tanto do alumnado como das súas familias para intentar compensar 

desigualdades e mellorar, dentro das nosas posibilidades, as súas condicións de vida.  

Fomentamos valores como a solidariedade, respecto e responsabilidade, aprendendo con 

accións concretas de apoio e acompañamento no aspecto humano e material. Desexamos que 

o noso alumnado considere á súa escola, e as persoas que forman parte dela, como algo 

importante na súa vida favorecendo as relacións, a convivencia e a aprendizaxe. Deste xeito 

atraemos ao alumno/a á escola e evitamos o absentismo que ás veces acompaña a condutas 

delituosas. 
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3.-PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN NO PROXECTO DOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE E DE REPRESENTACIÓN. TRABALLO EN REDE. 

Neste proxecto a implicación do claustro de profesores e do ANPA é total. Todo o profesorado 

do centro está distribuído polos distintos equipos de dinamización que se reúnen unha vez 

cada 15 días. Os coordinadores destes equipos reúnense unha vez á semana onde se gesta, 

esbozan e planifican os contidos e as temáticas que se van  traballar mensualmente. Estas 

lévanse aos diferentes equipos onde se desenvolverán e posteriormente volven ao equipo de 

coordinadores onde se lles dará un enfoque globalizador. O equipo directivo e a orientadora do 

centro tamén forman parte do equipo de coordinadores. 

Unha vez organizado o traballo mensual poñerano en práctica por unha banda os diferentes 

titores e, tamén os especialistas, con todo o alumnado do centro. En ocasións, e con motivo 

dalgunha celebración, serán os compoñentes dos distintos equipos os que realicen as 

actividades co alumnado directamente. 

 

4.-DESCRICIÓN COMPLETA DAS ACTUACIÓNS QUE SE DESENVOLVERON. 

4.1.- Punto de partida 

O colexio sempre traballou os valores de forma esporádica aproveitando a celebración de 

eventos puntuais ou o traballo individual por parte de profesorado concienciado con estes 

temas. Vimos a necesidade, tendo en conta a variedade de culturas escolarizadas no noso 

centro, de comezar a ensinar e aprender (todos e todas) dentro dun clima de convivencia e 

respecto polas diferenzas.  

O proxecto concretado nuns obxectivos claros, concisos e sistemáticos comezou a súa andaina  

no curso académico 2006/07 traballando a interculturalidade a través do aula da natureza. 

Construímos o "Xardín dos Valores", onde plantamos nun espazo do noso patio un carballo por 

nivel (7 en total) aos que lles adxudicamos un valor sobre o que traballou previamente o 

alumnado: Paz, Igualdade, Tolerancia, Solidariedade, Cooperación, Respecto e 

Responsabilidade. Un xardín que seguimos coidando e converteuse nun lugar de referencia 

fundamental para o noso alumnado, profesorado e pais do noso alumnado. 

Continuamos traballando coa mesma filosofía de centro durante os anos sucesivos pero 

cambiando os nosos centros de interese e as ferramentas para levalo á práctica. Deste xeito 

utilizamos a música co noso proxecto "Unha canción unha festa", a arte co noso proxecto " Un 

paseo pola arte", o cine co proxecto titulado " San Xoán de película", campañas como a de "9 

valores 9 causas", traballo a través das distintas artes "Valor-arte en San Xoán". A medida que 

cambiaban as situacións, e realidades do centro, e do seu alumnado decidiamos modificar, 

cambiar ou ampliar o proxecto para adaptalo á nova situación, pero respectando a esencia e os 

contidos iniciais do proxecto 
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4.2.- Obxectivos 

- Educar ao noso alumnado nos valores de igualdade, tolerancia e convivencia a través do 

coñecemento doutras culturas presentes na nosa escola.  

- Facer sentir ao noso alumnado e as súas familias que nosa/a súa escola é o seu fogar e 

sentirse arroupados por toda a comunidade educativa para poder facer fronte a situacións 

adversas. 

- Formar ao alumnado nun ambiente de igualdade e xustiza, para que no futuro constrúase 

unha sociedade máis xusta, equitativa e pacífica.  

- Desenvolver programas de intelixencia emocional de face á resolución de conflitos e ao 

avance da autoestima. 

- Desenvolver unha organización de centro favorable á integración de todos os seus membros, 

con responsabilidades igualitarias sen distincións de ningún tipo.  

- Sensibilizar á comunidade educativa nos valores que favorecen a vida nun ambiente pacífico 

e respecto. 

- Previr situacións de urxencia social actuando directamente ou solicitando axuda a servizos 

sociais do concello ou Xunta de Galicia. 

- Conseguir que ningún alumno/a de o noso centro nin as súas familias pase necesidades 

básicas (alimentación, roupa, medicinas...). 

- Garantir a todo o alumnado as comidas que coinciden co horario escolar (desayudo, 

tentempié de media mañá, comida). 

- Concienciar da necesidade para comer axeitadamente e de forma equilibrada. 

- Valorar positivamente hábitos que inflúen nunha vida saudable: alimentación variada e 

equilibrada, a hixiene persoal ou o exercicio físico e o descanso. 

- Fomentar hábitos de prevención de enfermidades. 

- Levar a cabo proxectos conxuntos coa ANPA e outras entidades, fagan máis fácil a 

integración escolar e social do noso alumnado inmigrante e de etnia xitana.  

- Intercambiar e difundir materiais e experiencias de convivencia. 

- Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento persoal da práctica 

de hábitos saudables. 

O noso traballo con relación ao conflito baséase no diálogo e o reforzo nunca no castigo. No 

noso NOFC non contemplamos a expulsión temporal de centro, si contamos cun aula de 

convivencia, que se utiliza en contadas ocasións, e non é considerada como un caixón 

desastre onde poida acabar aquel alumnado molesto para o profesorado. Enfrontámonos ao 

problema, esgotamos todas as medidas (que son moitas) para solucionalo. Só contemplamos a 

expulsión cando xa esgotadas todas as medidas que pode levar a cabo o centro, e ante unha 
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falta moi grave de comportamento, abrimos expediente disciplinario e solicitamos cambio de 

centro. Ata hoxe non se deu ese caso. 

 

4.3.- Accións, procedementos e recursos 

O método de traballo consiste na realización de propostas deseñadas desde os distintos 

equipos de dinamización do colexio, tamén se inclúen as suxestións puntuais procedentes do 

profesorado, da AMPA e da comunidade educativa. A coordinación xeral lévaa a cabo o equipo 

directivo e de coordinadores. Cada curso escolar vira en torno a un centro de interese, este son 

o cine e a literatura e titúlase "Un conto de cine" . Cada mes dedicámosllo a unha temática, por 

ex. marzo mes da muller, abril mes da interculturalidade e do libro, maio mes das letras galegas 

e emocións, etc. Todos os luns reunímonos os coordinadores/as dos distintos equipos e 

deseñamos as actividades que se van a realizar cada mes. 

As competencias básicas que traballamos son: Aprender a aprender, autonomía e iniciativa 

persoal, coñecemento e interacción co mundo físico e competencia social e cidadá. 

Contido: O traballo individual e de equipo. Hábitos de esforzo e responsabilidade.  

Obxectivo: Introducir técnicas de traballo no aula e no centro, fomentando a tolerancia, 

respecto, solidariedade , responsabilidade e o éxito académico. 

Contido: Os conflitos na escola, como afrontalos? 

Obxectivo: Adquirir habilidades para resolver os conflitos de forma pacífica. 

Contido: Todos iguais todos diferentes. 

Obxectivo: Favorecer o proceso de acolleita e integración do alumnado no centro valorando a 

súa presenza como algo enriquecedor para toda a comunidade.  

Contido: Necesidade das habilidades sociais (autoestima, empatía, asertividade, autocontrol) e 

intelixencia emocional.  

Obxectivo: Mellorar as relacións entre o alumnado e o profesorado aprendendo a coñecerse a 

si mesmo e aos demais. 

Contido: Todos somos escola. Aprendemos cos Lims. 

Obxectivo: Fomentar hábitos lectores a través da tecnoloxía dixital. 

Contido: "Faladoiros" (coloquios) de pais.  

Obxectivo: Achegar ás familias á escola (mensualmente) proporcionando información en 

relación a distintos temas que poidan mellorar a educación dos seus fillos. 

Obxectivo: Mellorar as relacións entre o alumnado e o profesorado aprendendo a coñecerse e 

a respectar a si mesmo e aos demais . 

Contido: Todos somos escola. 

Obxectivo: Facer sentir ao noso alumnado e as súas familias que nosa/a súa escola é o seu 
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fogar, evitando condutas de rexeitamento e o absentismo escolar, atraiendo ás familias á 

escola e ás aulas a través dos grupos interactivos (Comunidades de aprendizaxe) 

Contido: Aprendo a ser solidario. 

Obxectivo: Conseguir que ningún alumno/a de o noso centro nin as súas familias pase 

necesidades básicas (alimentación, roupa, medicinas...). 

Contido: Gústanos comer acompañados e saudablemente. 

Obxectivo: Concienciar da necesidade para comer adecuadamente e de forma equilibrada 

garantindo a todo o alumnado as comidas que coinciden co horario escolar. 

Contido: A alimentación, o aseo e o deporte son importantes na miña vida. 

Obxectivo: Valorar positivamente hábitos que inflúen nunha vida saudable: alimentación variada 

e equilibrada, a hixiene persoal ou o exercicio físico e o descanso. Proporcionamos a 

posibilidade de asistir a unha actividade de piscina a todo o alumnado, moito do cal non 

podería asistir nunca polas súas condicións familiares. 

Contido: A enfermidades relacionadas coa alimentación, a vida sedentaria e a falta de hixiene. 

Obxectivo: Fomentar hábitos de prevención de enfermidades 

 

4.4.- Actividades realizadas 

4.4.1.- Titorías directas co alumnado, sobre intelixencia emocional, habilidades sociais e 

resolución pacífica de conflitos (o recuncho do diálogo). 

É un proxecto global que incide na organización total do centro e as aulas. Cada mes 

dedicámolo a unha temática. Utilizamos o cine e a literatura para traballar os contidos 

programados. Non existe sirena de entrada nin de saída, substituímola pola música da banda 

sonora da película ou a temática que imos utilizar como centro de interese ese mes 

seleccionada nas reunións de coordinadores, para traballar o tema do mes. Os martes e 

mércores de 11,55 a 12,20 traballamos titorías co alumnado realizando actividades 

relacionadas coa temática, separadamente doutros momentos programados da xornada 

escolar.  

SETEMBRO: Normas. Fórmulas de cortesía. Aprendemos a coñecernos. Os meus amigos. 

Película. Actividades: Consensuamos as normas do aula (partindo das normas do cole) e 

buscar a razóns das mesmas. Aprendemos a coñecernos con xogos de cohesión grupal. 

Confeccionamos as nosas normas de aula e colexio. 

OUTUBRO. Intelixencia emocional. Coñecemos os nosos sentimentos e os dos demais 

(alegría, tristeza, ira, vergonza, aburrimento, asombro...). Regulación emocional. A amizade. 

Análise e reflexión a través dun LIM (Libro Interactivo Multimedia). 

NOVEMBRO. Violencia machista, resolución pacífica de conflitos. Película. Actividades: 

Vacinación contra a violencia, xornada colectiva onde todos os nenos e pícaras son vacunados 
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polo "doutor abrazos" e a "doutora sorrisos". Análise dos conflitos da escola, a súa dimensión, o 

que teñen que facer para facerlles fronte e a súa resolución pacífica (o recuncho para o 

diálogo). Análise e reflexión das películas a través dun LIM. 

O recuncho do diálogo: hai 4 distribuídos polo centro. Os nenos/as acoden a el cando xorde un 

conflito. Nas titorías proporciónanselle as ferramentas necesarias para que a través do diálogo 

poden resolver o conflito: escoitar e escoitar, respectar as quendas de palabra, empatía, 

proporcionar solucións, chegar a acordos, ceder, asumir que nun problema as dúas partes son 

responsables, en maior ou menor medida,... 

DECEMBRO: O Nadal. Consumo responsable. Película ou contos a través de contacontos 

realizados por compañeiros/as do club de lectura. Importante facer reflexionar ao noso 

alumnado sobre a realidade na que vivimos inmersos, un mundo superficial onde o que menos 

preocupa son os sentimentos. Actividades: Análise da película través dun LIM e unha ficha. 

XANEIRO. Mes da Paz. Película.Traballamos sobre as consecuencias da guerra e a 

repercusión que teñen para as persoas e estudamos o papel de diferentes pacifistas. Incidimos 

na importancia da resolución dos conflitos de forma pacífica. Actividades: Análise da película a 

través dun LIM. 

FEBREIRO. Hábitos saudables. Alimentación saudable. Película. Análise e reflexión das 

películas a través dun LIM. 

MARZO. Mes da Muller. Igualdade. Autoconcepto e autoestima. Películas ou contos. A 

mensaxe básica é que hai que ser libre por encima de todo. Análise e reflexión das películas a 

través de dúas LIM . 

ABRIL: Mes da Multiculturalidade e do libro. Película ou contos. Traballamos o respecto as 

distintas etnias, razas e culturas. Todos/as iguais todo/as diferentes. 

MAIO: Mes das letras Galegas. Emocións da nosa Terra. Análise da situación de diglosia en 

que se atopa a lingua galega en relación coa lingua castelá. Actividades LIM sobre análises do 

curto: o bilingüismo, a diglosia e as linguas minoritarias. 

XUÑO: Repaso do curso. Xornada de CONVIVENCIA. 

Todos os LIMs son elaborados por membros do equipo de coordinadores. 

 

CELEBRACIÓN 

Todos os meses realizamos unha celebración dedicada á temática que traballamos. Ex: 

Novembro: violencia machista, resolución de conflitos. Celebración" Día intenacional contra a 

violencia machista". Decembro: Consumo responsable. Celebración: O Nadal dos valores 

fomentando sentimentos e emocións e non agasallos coa participación da "Estrela dos 

desexos". Xaneiro: mes da Paz. Celebración: Día da Paz.... 
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4.4.2.-Termómetro da convivencia 

Co "Termómetro da convivencia" pretendemos un obxectivo básico: valorar de xeito moi sinxelo 

e intuitiva a actitude e comportamento que mostra o alumnado diariamente durante as clases, 

con obxecto de que mellore o clima do aula. Trátase, en definitiva, dun instrumento motivador 

para conseguir un ambiente de traballo que favoreza o mellor desenvolvemento das clases e 

no que todos nos sintamos máis a gusto. 

Esta iniciativa realízase en todos os grupos de E.I e primaria. Noméanse alumno/as 

responsables-delegados/as (por semanas ou días, dependendo do mestre) que teñen como 

función colocar a pegatina ou pintar da cor que lle corresponda ao terminar cada clase. 

A experiencia apóiase nun táboa de tamaño A3 que se sitúa na porta ou taboleiros das distintas 

aulas e na que o responsable-delegado do grupo engade ao final de cada clase unha pegatina 

( vermella ou verde), de acordo ás indicacións de cada mestre e do propio grupo-clase (tanto 

titor como especialista). Si no desenvolvemento das distintas clases o alumnado mostrou en 

xeral unha actitude e comportamento positivo, engádese unha pegatina verde, polo contrario 

será vermella. Cando non haxa elementos claros para xulgar nin unha nin outra non se pon 

ningunha pegatina.  

Semanalmente, cada grupo analizará o gráfico e valorará co seu titor o comportamento que tivo 

o grupo e os motivos polos que as pegatinas son dunha cor ou doutra. O balance final 

realizarase ao finalizar cada mes, e informarase ao resto de grupos do centro. O grupo ou 

grupos que conseguen mellor valoración reciben o recoñecemento social do centro e tamén un 

premio simbólico (un diploma que se entrega un día ao principio da xornada cando os nenos 

/as estean nas filas). Os que obteñan valores significativamente negativos, deberán reflexionar 

sobre as causas que motivaron esta situación e propoñer medidas para mellorar o clima do 

grupo 

Con esta experiencia intentamos que a valoración diaria da actitude e comportamento de cada 

clase, poida aproveitarse como elemento motivador para animar ao alumnado de cada grupo a 

mellorar e corrixir as condutas que poden ocasionar as valoracións 

 

4.4.3.- Proxecto de alimentación e hábitos saudables 

Desde fai uns anos vimos comprobando que se incrementou no centro o número de nenos e 

nenas con malos hábitos alimenticios e, polo tanto, tamén houbo un incremento da obesidad en 

moitos deles. Por outra banda, con motivo da crise, tamén notamos un aumento de familias en 

situación de pobreza polo que moitos dos nosos alumnos e alumnas pasaban necesidades e 

carencias na súa alimentación. 

Por ese motivo fai 5 anos comezamos un programa de alimentación e hábitos saudable que 

consistía por unha banda en concienciar da necesidade para comer adecuadamente e de 
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forma equilibrada para conseguir un desenvolvemento tanto a nivel físico como psicolóxico e 

social; valorar positivamente hábitos que inflúen nunha vida saudable: alimentación variada e 

equilibrada, a hixiene persoal, o exercicio e o descanso, e por outra, en garantir a todo o 

alumnado do centro a parva da hora do recreo en igualdade de condicións evitando todo tipo 

de alimentos non recomendables (bocadillos de embutido con gran concentración de graxas, 

patacas chips, chucherías, bollería industrial, cocacolas....) que era o que máis predominaba á 

hora do recreo, ou, todo o contrario non poder traer ningún tipo de alimento.  

Tamén traballamos a responsabilidade compartindo tarefas ao preparar a mesa e repartir as 

parvas, modais na mesa, formas de cortesía... 

 

PARVAS DO RECREO. 

Tentempié que se realiza a media mañá diariamente. Decidiuse que se ía a realizar en clase 

antes de saír ao recreo para traballar a convivencia, normas, fórmulas de cortesía e modais na 

mesa, así como a colaboración nas tarefas de reparto de alimentos e responsabilidade. 

A organización do centro cambiou en relación ao horario de saída ao recreo (5 minutos mais 

tarde) e empezaron a comer cinco minutos antes, é dicir ás 11:25 comezaron a tomar a parva. 

Os nenos/as comen no aula e saen ao patio sen ningún alimento.  

Cada neno/a clase ten o seu vaso para o leite, unha culleriña para o iogurt e un mantel 

individual e cada clase a súa xarra para o leite e unha cesta para o pan. Logo da súa utilización 

teñen que lavalo e deixalo nun lugar reservado para iso.  

Os alimentos que se distribúen entre os nenos son os seguintes: 

Luns e mércores: froita (plátano e mandarinas) 

Martes e xoves: bocadillos realizados polo profesorado (bocateando en verde) 

Venres: Iogurt e paliños 

Cada familia aporta por neno unha cantidade de 5 euros ao mes, hai axudas por parte do 

centro para as familias con problemas económicos. 

 

OBRADOIROS DE CONSUMO E HÁBITOS SAUDABLES 

O mes de decembro dedicámolo a traballar a temática do "Consumo responsable", para iso 

realizamos uns talleres con todos os curso do centro. Cos máis pequenos (E.I e 1º ciclo de E.P) 

a través dunha obra de teatro titulada "Dona Carme e o lobo" traballamos a importancia para 

comer san (o lobo indixestouse por comer chucharías e Dona Carme curouno dándolle 

macedonia de froitas que ela mesma elaborou) ao mesmo tempo que se lles ensinaba e 

mostraba aos nenos/as como se fai unha macedonia de froitas tamén aprendían a reciclar e 

utilizar os distintos colectores e a diferenciar os materiais que ían en cada un deles. 

Cos maiores (2º e 3º ciclo de E.P) realizamos un taller onde se elaboraron dous macedonias de 
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froitas, unha con produtos unicamente naturais e, a outra, con produtos enlatados. 

Mostrabamos cal eran a máis sa ao mesmo tempo que analizabamos cal producía máis 

residuos e o porqué. 

 

CURTAMETRAXES: "TELEDIARIO SANXOANEIRO" 

Os nosos nenos e nenas tamén son estrelas de cine, guionistas e directores. A cada clase do 

centro asígnaselle unha temática para realizar unha curtametraxe. Os nosos compañeiros de 3º 

de primaria idearon, escribiron o guión e despois gravaron un curto onde se trataba 

comicamente e en clave de humor a importancia da alimentación e os hábitos saudables.  

 

BOCATEANDO EN VERDE 

Todos os martes e os xoves profesores do centro convértense en cocineros e preparan 

bocadillos saudables para todo o alumnado. Realízase na hora previa ao recreo, é unha 

actividade onde aprenden que os bocadillos tamén pode ser comida sa e a compartir 

momentos agradables todos xuntos.  

 

O centro conta con profesorado voluntario que pon en marcha un servizo de lavandería e 

duchas para alumnado que carece nas súas vivendas de servizos básicos corrente e auga 

quente. É un xeito de eliminar diferenzas, compensar desigualdades e facer que os nenos/as 

síntanse ben no seu día a día de colexio 

 

4.4.4.- Proxecto aforramos ou afogamos: selección de residuos 

Con este proxecto e as súas actividades pretendemos concienciar a toda a comunidade 

educativa da necesidade do aforro enerxético tanto nas súas casas como na escola, valorar o 

consumo responsable de enerxías e materiais, especialmente o escolar e relacionalo co 

cambio climático, responsabilizarse no pechado de billas evitando un gasto innecesario de 

auga e do uso correcto de luces en aulas e corredores evitando gastos innecesarios, 

concienciar ao noso alumnado para a conservación do noso ecosistema , respectar aos nosos 

animais e coidalos (galiña e patos da nosa granja) e ensinar a separación de residuos a través 

dá da nosa illa de reciclaxe. 

 

4.4.5.- Actividades colaborativas co alumnado: Apadriñamiento lector e padriños e 

madriñas de diferentes actividades. 

Todos os nenos e nenas son padriños e madriñas ou afillados/as doutro ou outros. Durante o 

mes de setembro os alumnos/as de 1º de primaria son acompañados polas súas 

padriños/madriñas á entrada e saída do colexio durante o período de adaptación ao novo 

edificio ( en E.I están noutro edificio separado). Tamén se utilizarán estes roles para outras 
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actividades planificadas durante o curso. 

Todos os venres despois do recreo durante o momento lector (de 11:55 a 12:20) lévase a cabo 

o "apadriñamento lector" , onde os padriños e madriñas lenlles un conto aos seus afillados /as 

elixido por estes. Estes roles poden intercambiarse sendo os afillados/as os que lles len os 

seus padriños e madriñas dependendo do nivel de lectura. 

Os nenos con necesidades tamén actúan como padriños ou madriñas e dependendo do nivel 

de lectura lerán ou se lles lerá o conto elixido, aprendendo a convivir, respectando as 

diferenzas. 

 

4.4.6.- Proxecto de recreos didácticos: prevención de conflitos. 

Organízanse os recreos por zonas, onde en cada zona asígnanse unha serie de xogos (non 

máis de dous) para que os nenos poidan elixir tanto a zona como o xogo ao que queren xogar 

ou aprender a xogar. Aproveitamos para introducir xogos tradicionais e xogos do mundo. Cada 

mes cambiamos de xogos para darlles aos nenos/as a posibilidade de coñecer unha ampla 

gama de xogos e , así, xeneralizalos na súa vida cotiá. Tamén asignamos o campo de futbol e 

a cancha de baloncesto un día á semana a cada ciclo, o responsable do balón sempre é o 

profesor que lle toque esa zona de patio. Establécense quendas, entre os nenos/as de terceiro 

ciclo, de préstamos de xogos nun recuncho do hall para controlar quen se leva cada xogo e así 

poder reclamalo no caso de que falte. Desta forma fanse responsables do xogo que elixiron. 

Cinco minutos antes de terminar o recreo os responsables do préstamo tocan o silbato para 

que aos seus compañeiros/as déalles tempo a devolvelos antes de volver ás aulas. O 

profesorado está implicado e participa activamente nos xogos. 

Con este proxecto previmos conflitos, xa que aos nenos proporciónanselles xogos motivadores, 

regúlase o funcionamento dos recreos, contrólase os xogos que producen maiores conflitos 

(futbol) e o profesorado interactúa cos seus alumnos/as. (Brille, mariol, circuítos de chapas, 

goma, corda, parchís, tres en raia de chan, twister, badmintong,....). 

 

4.4.7.- Proxecto de mellora da lectura, escritura e cálculo (metodoloxía participativa) 

Utilizamos un xeito novo de organización de aula que son os grupos interactivos. 

Os grupos interactivos é a forma de organización do aula que dá os mellores resultados na 

actualidade en canto a mellóraa da aprendizaxe e a convivencia. A través dos grupos 

interactivos, multiplícanse e diversifican as interaccións, á vez que aumenta o tempo de traballo 

efectivo. Caracterízanse por ser unha organización inclusora do alumnado na que se conta coa 

axuda de máis persoas adultas ademais do profesor ou profesora responsable do aula. Deste 

xeito, lógrase evitar a segregación e competitividad que se xera ao sacar ao alumnado 

etiquetado como ?difícil? ou ?lento? do aula para aplicarlle adaptacións curriculares e que deu 
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lugar a un aumento do fracaso escolar (especialmente do alumnado segregado) e de conflitos. 

Pola contra, nos grupos interactivos lógrase desenvolver, nunha mesma dinámica, a 

aceleración da aprendizaxe para todo o alumnado en todas as materias, os valores, as 

emocións e sentimentos como a amizade. 

Unha vez á semana realízase unha sesión de grupos interactivos en todas as aulas para 

traballar o afianzamento das aprendizaxes en diferentes áreas. 

 

4.4.8.- PROA: Proxecto de reforzo, orientación e apoio 

O obxectivo xeral deste programa é incrementar as taxas de avaliación positiva no alumnado 

do noso centro. Benefícianse deste programa 30 alumnos/as do centro de 2º e 3º ciclo de 

primaria de forma gratuita. 

Como obxectivos específicos: 

1.- Transición diferentes ciclos: Adquirir hábitos de traballo atendendo aos distintos ritmos e 

estilos de aprendizaxe dos nosos alumnos/as, practicar diferentes estratexias de aprendizaxe, 

practicar diversas técnicas de estudo. 

2.- Reforzo educativo complementario: traballar autonomamente, reforzar as áreas 

instrumentais, traballar a lectura comprensiva, técnicas de estudo: aprendizaxe memorístico 

(regras mnemotécnicas), aprendizaxe comprensiva e razoado, cálculo mental, cálculo 

estimado... 

3.- Colaboración familias co centro educativo: establecer un contacto directo e continuado coas 

familias en relación a evolución académica dos seus fillos/as, iniciar un proceso que leve á 

valoración positiva do traballo académico. 

4.- Absentismo escolar: conseguir a través da colaboración das familias que os nenos e pícaras 

asistan con regularidade ao centro educativo. 

Mellóraa no rendemento escolar, vir ao colexio coas tarefas realizadas e a asistencia regular ao 

centro contribúe positivamente a eliminar comportamentos disruptivos en horario escolar e 

estar máis integrado no aula, polo que este programa tamén prevén a aparición de conflitos. 

 

4.4.9.- Comenius Regio "Integrating Gypsy Travellers into our Schools" e Erasmus Plus 

"Proxecto de participación das familias no centro". 

Somos socios dun colexio de primaria no País de Gales (Cardiff) "Greenway" cun número 

elevado de alumnado "Gypsy Travellers" do mesmo xeito que nós con relación ao alumnado de 

etnia xitana. Intercambiamos experiencias metodolóxicas que poñemos en práctica nos nosos 

centros, para mellorar a inclusión do alumnado e mellóraa da convivencia. Tamén participamos 

con centros de Polonia e Cardiff noutro proxecto europea cuxo obxectivo é incrementar a 

participación das familias nos centros educativos. 
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4.4.10.-Proxecto de aula Solidaria 

Levamos tempo detectando necesidades económicas moi graves nun número elevado de 

familias do noso alumnado. O centro tomou a iniciativa co AMPA de poñer en funcionamento, 

primeiramente, un banco de libros para aforrarlles ás nosas familias os gastos de principio de 

curso. Este curso 2015-2016 demos un paso máis introducindo o banco de alimentos e de 

roupa. A AMPA púxose en contacto con distintas empresas da zona e con algunha ONG que 

nos provén, do mesmo xeito que moitas familias do centro. Lévase un control das donacións, o 

centro emite un vale a aquelas familias necesitadas, estas preséntanas na AMPA e 

prepáraselles un lote dos distintos bancos. 

 

4.4.11.- Actividade de piscina 

Os luns e os mércores levamos a cabo unha actividade de piscina, subvencionada polo 

concello, dentro do horario lectivo. Trasladamos ao alumnado a unha piscina municipal onde 

asisten a uns cursos impartidos por monitores. É un xeito de compensar desigualdades, xa que 

garantimos a parte do noso alumnado a asistencia a actividades improbables de realizar 

noutras circunstancias que non sexan as escolares. Todas as clases de E.P. van a piscina 

todos os luns de 10:30 a 12:00h o alumnado de 1º, 2º, 3º e o mércores os de 4º,5º, e 6º no 

mesmo horario, de forma gratuíta, só teñen que que pagar o autobús. Aquel alumnado 

pertencente a familias con necesidades económicas é bolseiro polo centro. 

 

4.5.- Temporalización da actuación 

- No mes de xuño facemos unha valoración final e establecemos as bases para o curso 

seguinte 

- Coordinación cos pais e nais colaboradoras para planificar a actuación e contactos cos que 

imos intentar a colaboración para obter axudas, realizar charlas e talleres coas nosas familias. 

- Asesoramento ás familias diariamente (en relación a axudas, servizos sociais, axuda a cubrir 

impresos, axuda psicolóxica, axuda e apoio á muller...) 

- Aula solidaria todos os primeiros mércores de cada mes. 

- No mes de setembro comezamos coas titorías co traballo das normas. Titorías co alumnado 

semanais, todos os xoves e os venres en horario de 11:55 a 12:20 

- Tentempié de media mañá diario (parvas).  

- Apadriñamentos saída e entrada dos alumnos en período de adaptación durante o mes de 

setembro. 

- Apadriñamento lector: todos os venres en horario de 11:55 a 12:20. 

- No mes de setembro analizamos a situación das nosas familias, contactamos cos organismos 
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pertinentes para axilizar axudas, becas e comezamos co banco de roupa e alimentos. 

- Actividades de bocateando en verde dous días á semana desde o mes de setembro. 

- Recreos didácticos diarios, planificación mensual. 

- Cada trimestre organizamos os talleres de cociña saudable. 

- Control de hábitos hixiénicos diariamente e intervención si é o caso. 

- Actividades de mellora da lectura, escritura e cálculo 1 hora á semana. 

- PROA: 4 horas á semana con alumnado de 2º e 3º ciclo seleccionado en grupos de 15. 

- Actividades de selección de residuos, aforro de enerxía e auga, coidado de nosa granja 

diariamente. 

- Recunchos do diálogo todos os días desde setembro. 

- Actividade semanal de piscina (todos os luns e mércores). 

  

4.6.- Seguimento e avaliación do proxecto  

Unha vez que comezamos a desenvolver o proxecto, imos realizando unha avaliación continua 

que nos proporcionará información suficiente para saber que axustes e modificacións temos 

que ir facendo co paso do tempo. No mes de xuño de cada un dos cursos reúnense os equipos 

de dinamización para realizar un seguimento do mesmo así como para avalialo, atendendo aos 

seguintes parámetros:  

- Acolleita por parte do alumnado, profesorado e familias.  

- Implicación e traballo do alumnado, profesorado e familias.  

- Logros obtidos  

Os instrumentos utilizados son cuestionarios realizados a profesores, familias, alumnado, 

reunións s semanais da comisión de coordinación pedagóxica, coordinadores dos equipos de 

dinamización e equipo directivo onde se analizan as distintas actividades e nivel de satisfacción 

por parte do profesorado, alumnado e familias. 

 

4.7.-Implicación da comunidade educativa e da contorna do centro nas actuacións 

levadas a cabo: do profesorado, do alumnado, das familias, doutro persoal e instancias 

externas ao centro (institucións e entidades colaboradoras) que participaron na súa 

planificación e desenvolvemento. 

É un proxecto de centro polo que participa toda a comunidade educativa: profesorado, AMPA, 

coidadores de autobús, coidadores de comedor, persoal conserxe, persoal de limpeza. É 

necesario que todas as persoas que forman parte da comunidade educativa estean 

coordinadas para poder actuar e responder da mesma xeito ante o noso alumnado. De feito a 

planificación lévaa a cabo un equipo de coordinadores onde está incluída a totalidade do 

equipo directivo, e todas as actividades aparecen recollidas na nosa Programación Xeral 
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Anual.  

Tamén, como mencionamos con anterioridade, pedimos axuda a distintas ONGs da zona e 

empresas, como supermercados, que nos proporcionan roupa e alimentos para o noso banco. 

 

4.8.-As medidas emprendidas para difundir a experiencia.  

Temos unha páxina web moi actualizada onde recollemos todas as nosas actividades e temos 

enlaces a de 7 blogs: Celebracións, Xoaneiros viaxeiros (viaxeiros), Biblioteca, On nosos LIMs 

(Nosos LIMs), Dando a nota (Dando a nota), Proxecto Plurilingüe (Proxecto Plurilingüe) e Clase 

azul http://www.edu.xunta.é/centros/ceipxoanfilgueira.Tamén temos un enlace ao Facebook 

desde a páxina web do centro. 

Informamos de todas as nosas actividades ao xornal local e saímos habitualmente nel. Temos 

un taboleiro de anuncios na entrada do centro titulado: "Que din de nós? (Que din de nós?) 

onde poñemos todos os recortes do xornal onde falan de nós. 

 

4.9.- Valoración dos resultados  

- Este proxecto é un punto de encontro para o debate entre o profesorado: permite reflexionar e 

profundar sobre a realidade das nosas escolas e dar resposta ás necesidades educativas 

derivadas da diversidade.  

- É un colexio de valores (paz, tolerancia, igualdade, solidariedade, ...) onde o noso alumnado 

convive harmónicamente. Isto non é casual, é froito do traballo consciente do profesorado.  

- A diversidade debe presentarse como un ben a toda a comunidade educativa, intentando 

achegar diversidades culturais que leven ao coñecemento mutuo e superen temores 

ancestrais.  

- Temos que continuar co achegamento ás familias. As charlas e conferencias serven para 

potenciar momentos de encontro entre as familias. É imprescindible que as familias coñezan a 

positiva realidade do colexio e asuman a convivencia intercultural como un valor na educación 

dos seus fillos/as. Hai que descartar a idea de colexio marxinal para aqueles que acollen 

pícaros e nenas de diversas culturas, razas e n.e.a.e. Do mesmo xeito, temos que continuar 

invitando, como así o fixemos, ás asociacións vecinais a participar da idea e das actividades 

deste Proxecto 

- As actividades concretas desenvolvidas desde a aula en titorías seguiron afianzando no noso 

alumnado o comportamento democrático e tolerante, cooperativo e participativo de igualdade á 

hora de realizar os traballos propostos. 

- Os recunchos para o diálogo son puntos de referencia onde o alumnado soluciona os conflitos 

a través do diálogo e de forma pacífica. 

- Vimos a necesidade de continuar co proxecto como ferramenta para o noso traballo cotián. 
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A nosa valoración é moi positiva, así entendemos a educación. 

"O que o mestre é, é máis importante que o que ensina" .Karl Menninger 

 

4.10- Conclusións obtidas. 

O noso P.E.C está enfocado a unha educación en valores, esa filosofía é pola que a 

comunidade educativa traballa dunha forma sistemática e continuada no tempo. 

O noso grado de satisfacción é moi grande, xa que observamos curso tras curso os resultados 

gratificantes e de enriquecemento emocional e persoal dos axentes implicados nel. É indicativo 

que, logo de tantos anos, todo o profesorado siga participando de forma activa e que a 

Asociación de nais e pais de alumnos/as comprometéronse con este proxecto. 

É importante continuar actuando de forma responsable, con compromiso e eficacia en dar 

resposta a problemas e necesidades tanto do alumnado como das súas familias para intentar 

compensar desigualdades e mellorar , dentro das nosas posibilidades, as súas condicións de 

vida.  

Desexamos facer sentir ao noso alumnado que a escola e as persoas que forman parte dela 

son importantes na súa vida favorecendo as relacións, a convivencia e a aprendizaxe. 

 

5.-PROXECTOS DE ACTUACIÓN PARA O FUTURO COMO CONSECUENCIA DO 

TRABALLO REALIZADO. 

Por todo isto, continuaremos co noso traballo convencidos de que a educación en valores é 

necesaria e imprescindible impartila desde os centros comprometidos coa sociedade actual, 

pois noso deber é converter aos nosos alumnos e alumnas en cidadáns responsables, 

solidarios e respetuosos. 

 
O NOS PROXECTO EN IMÁXENES. 
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