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Guía operativa de recursos de apoio á escola curso 2018-2019 

Programa de recursos de apoio á escola: fondo municipal de materiais e recursos 

didácticos 

Descrición: 

Relación de actividades educativas, medioambientais e culturais propostas polo 

concello aos centros de ensino do municipio. 

Relación de recursos  propostos para este ano: 

Programa de recursos de apoio á escola ( horario lectivo): 

1. Área de educación medioambiental 

a. Obradoiro de sensibilización coas enerxías renovables: enerxía solar 

b. Obradoiro de consumo enerxético responsable 

c. Convenio coas áreas medioambientais e parques temáticos de Narón para 

a realización de actividades medioambientais 

2. Área de educación para a  saúde 

a. Obradoiro de nutrición saudable 

b. Obradoiro de  prevención de condutas aditivas (conveniados con 

Asfedro) 

c. Obradoiro de habilidades sociais (conveniados con Asfedro) 

d. Obradoiro de riscos das novas tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC) e prevención de condutas aditivas, orientados ás 

escolas de familias ( conveniados con Asfedro) 

e. Obradoiro de educación afectivo-sexual 

f. Asesoría de sexualidade nos IES e no CPI O Feal 
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3. Área de educación en  igualdade 

a. Obradoiro de sensibilización sobre o envellecemento  

b. Obradoiro de sensibilización sobre a diversidade funcional 

c. Obradoiro de corresponsabilidade 

d. Obradoiro de sensibilización sobre o alzhéimer: circuíto (conveniados 

con AFAL) 

e. Contacontos de sensibilización sobre o alzhéimer (conveniados con 

AFAL) 

f. Videoforum de sensibilización sobre o alzhéimer (conveniados con 

AFAL) 

g. Marcha ciclista contra a violencia de xénero 

4. Área de coñecemento do contorno: “Coñece o teu concello” 

a. Visita ao edificio do Concello 

b. Visita guiada á biblioteca municipal 

b.1. Visita á biblioteca municipal +obradoiro interxeracional no centro 

comunitario Manuela Pérez Sequeiros 

c. Visita ao pazo da cultura 

d. Visita ás instalacións do SPEIS (Servizo de Prevención, Extinción de 

Incendios e Salvamento de Narón) 

5. Área de educación para a cidadanía e interxeracional 

a. Confección de mural no centro educativo: graffiti e outras técnicas 

b. Obradoiro interxeracional: “ Ao cole para cantar” 
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Obxectivos:  

Fornecer recursos educativos aos centros escolares para unha pedagoxía 

experiencial lúdica e científica. 

 

Lugar de utilización: 

 Centros escolares, casa consistorial, biblioteca municipal, pazo da cultura, 

instalación do SPEIS Narón, centro comunitario “Manuela Pérez Sequeiros”, área 

medioambiental Río Xuvia-Pedroso e PTIDR “Aldea Nova” 

Idade de referencia: 

 Todas as idades ( consultar por actividade ou nivel educativo) 

Data : 

Consultar por actividade 

Prazo de solicitude dos recursos de apoio á educación en horario lectivo 

Do 17 de setembro  ao 5 de outubro de 2018 

A ter en conta 

*O custo do transporte  e as actividades en horario lectivo serán sufragadas ao 

100% polo Concello . 

* Nas actividades da área “Coñece o teu Concello”, existe a posibilidade de 

realizalas en bicicleta, con alumnado a partir de 3º de E.P e sempre que as 

condicións meteorolóxicas sexan propicias. Nestas actividades, o alumnado irá 

acompañado de persoas do equipo de Seguridade vial municipal. 

*Os centros que precisen transporte adaptado deberán indicalo no momento da 

solicitude. 

-Teléfonos de Pename (empresa adxudicataria do PTIDR Aldea Nova): 608048031 
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-Teléfono de Tempus (empresa adxudicataria da área medioambiental Río Xuvia-

Pedroso):657926913 e 616890418 

 

 

Programa de recursos de apoio á escola en horario lectivo 

 

1) ÁREA DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

a.   Obradoiro de sensibilización coas enerxías renovables: enerxía solar 

DESCRICIÓN: 

Realización dun programa de educación ambiental, lúdico e didáctico para coñecer o 

funcionamento e usos da enerxía solar e a promoción de hábitos de vida saudable en canto ao 

consumo de alimentos. 

-Historia, tipos, deseño, funcionamento e montaxe dunha cociña solar. 

-Propiedades dos alimentos cociñados coa cociña solar. 

-Preparación de distintos pratos de degustación a cargo do propio alumnado, divididos en 

grupos coa supervisión dos/as educadores/as. 

 

OBXECTIVOS: 

 Favorecer e aumentar a participación na cociña da casa ( limpeza, orde, apoio mutuo...) 

 Introducir coñecementos prácticos das enerxías solares (renovables e limpas). 

 Promover as enerxías renovables para cumprir cos obxectivos de redución de gases 

efecto invernadoiro e frear o cambio climático. 

 Cociñar e degustar pratos sinxelos e saudables. 

 

IDADE DE REFERENCIA: 1º e 2º da ESO 
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N.º MÁXIMO DE OBRADOIROS: ata un máximo de 3 (en cada obradoiro participará un 

grupo/aula). 

DATAS:  entre maio, xuño e setembro (a demanda do centro de ensino) .  

HORARIO  POR GRUPO: tres horas que se desenvolverán entre as 11:00 e as 14:00 h 

LUGAR DE REALIZACIÓN: centros de ensino de Narón. 

 

b. Obradoiro de consumo enerxético responsable 

DESCRICIÓN: 

Baseándonos na exposición "Fogares verdes" e os 12 paneis que a compoñen e partindo de 

explicacións sinxelas achegamos ao alumnado a conceptos como:  

“Cambio climático”, “pegada ecolóxica”, ”déficit ecolóxico”, “mochila ecolóxica”, 

“desenvolvemento sostible”, “enerxías renovables”, ”eficiencia enerxética”, etc. 

A través do debate e aplicacións prácticas, faremos simulacións que nos axudarán a facer un 

cálculo da nosa pegada ecolóxica nun día habitual. 

OBXECTIVOS: 

 Fomentar a responsabilidade social e ambiental do alumnado e facelo consciente das 

consecuencias que os diferentes estilos de vida teñen no noso planeta. 

 Favorecer os cambios precisos para acadar os compromisos enerxéticos dos nosos 

estados. 

 Construír e debater un modelo de xestión do centro dende criterios sustentables. 

IDADE DE REFERENCIA: 3º e 4º da ESO 

N.º MÁXIMO DE OBRADOIROS: ata un máximo de 5 (en cada obradoiro participará un 

grupo/aula) 
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DATAS: entre xaneiro e maio (a demanda do centro educativo). 

HORARIO: lectivo. 

DURACIÓN : Catro sesións de 50 minutos por grupo aula. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: centros de ensino de Narón. 

 

c. Convenio do concello de Narón cos centros de ensino para a realización de actividades 

medioambientais no PTIDR Aldea Nova e a área medioambiental Río Xuvia-Pedroso 

DESCRICIÓN: 

Obradoiros medioambientais a realizar nas instalacións do PTIDR Aldea Nova e na área 

medioambiental Río Xuvia-Pedroso. 

OBXECTIVOS: 

-Achegar aos/ás máis novos/as a nosa identidade antropolóxico- cultural 

-Propiciar o coñecemento mediante a utilización de metodoloxías empíricas e, polo tanto, 

manipulativas, prácticas e con soportes didácticos que permitan unha doada asimilación das 

aprendizaxes, adquisición de habelencias e absorción intelectual de contidos teóricos. 

LUGAR DE UTILIZACIÓN: PTIDR Aldea Nova e área medioambiental Río Xuvia-Pedroso 

IDADE DE REFERENCIA: todos os niveis educativos 

DATAS DE REALIZACIÓN: anual( dende xaneiro a novembro) 

 

2) ÁREA DE EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

a.  Obradoiro de nutrición saudable 

DESCRICIÓN: 

Obradoiros de nutrición saudable, hixiene , seguridade alimentaria e etiquetaxe de alimentos. 

En cada sesión propoñerase unha actividade de tipo práctico que axude a asentar os contidos 

teóricos abordados, transmitindo de forma amena o fundamento duns hábitos alimentarios 

saudables. 
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OBXECTIVOS: 

-Informar e concienciar ao alumnado acerca da importancia dunha dieta saudable e a 

discriminación de alimentos negativos.  

-Analizar os conceptos  de comida sa e vida saudable. 

IDADE DE REFERENCIA: educación infantil, primaria e secundaria. 

N.º MÁXIMO DE GRUPOS: ata un máximo de 37  grupos/aula. En cada obradoiro participará un 

grupo/aula.  

DATAS: de outubro a  decembro 

DURACIÓN: 3 sesións de 50 minutos por grupo/aula 

LUGAR DE REALIZACIÓN: centros de ensino de Narón 

b. Obradoiro de prevención de condutas aditivas ( conveniados con Asfedro) 

DESCRICIÓN: 

Obradoiro no que se traballará co alumnado a prevención das condutas aditivas, o consumo de 

drogas e  habilidades. 

Contidos: 

- Adiccións: adiccións con substancias e adiccións compartamentais ( apostas, compras 

compulsivas, teléfono móbil), etc. 

- Conceptos básicos sobre drogas 

-Información sobre o tabaco, o alcohol, o cannabis e as bebidas enerxéticas 

-Crenzas e actitudes dos escolares sobre as drogas 

OBXECTIVOS: 

-Promover a adopción de estilos de vida saudables entre a poboación escolar, potenciando 

diversos factores de protección e reducindo o impacto de determinados factores de risco 

asociados ao consumo de drogas. 
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LUGAR DE UTILIZACIÓN: centros de ensino de Narón 

IDADE DE REFERENCIA: 1º, 2º,3º e 4º de ESO 

DATA DE EXECUCIÓN: de xaneiro a xuño 

DURACIÓN: 2 sesións de 100 minutos de duración cada grupo/aula 

 

c. Obradoiro de habilidades sociais ( conveniados con Asfedro) 

DESCRICIÓN: 

Obradoiro no que se traballará co alumnado o concepto de habilidades sociais, actitudes ante 

o conflito e a comunicación. 

Contidos: 

-Concepto de habilidades sociais 

-Actitudes ante o conflito 

-A comunicación: elementos, distorsións, tipoloxía. 

OBXECTIVOS: 

-Dotar aos adolescentes dun repertorio de habilidades instrumentais, cognitivas e de control 

emocional, que poidan utilizar para mellorar á calidade das súas relación sociais e  resolver ou 

previr problemas ou dificultades na relación con outras persoas. 

-Traballar cos menores a presión de grupo, a autoestima e o respecto aos dereitos dos demais 

e os propios. 

LUGAR DE UTILIZACIÓN: centros de ensino de Narón 

IDADE DE REFERENCIA: 1º, 2º ,3º e 4º ESO 

DATA DE EXECUCIÓN: de outubro a xuño 

DURACIÓN: 2 sesións de 100 minutos cada grupo/aula 
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d. Obradoiro de riscos das novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e 

prevención de condutas aditivas orientados ás escolas de familias( conveniados con 

Asfedro) 

DESCRICIÓN: 

Contidos do obradoiro de prevención de condutas aditivas: 

-Adolescencia, drogas e adiccións. Enfoques actuais. 

-Desenvolvemento cerebral na adolescencia. 

-Impacto das drogas de abuso no desenvolvemento. 

 Contidos do obradoiro de riscos das novas tecnoloxías da información e a comunicación uso e 

abuso das novas tecnoloxías 

Obradoiro no que se traballarán cos pais,nais, titores/as dos menores habilidades que lles 

permitan inculcar aos seus fillos/as un bo uso das novas tecnoloxías achegando información de 

interese en canto ao uso de videoxogos, normas nas redes sociais e protección ante o 

ciberacoso ou grooming. 

Contidos: 

-Definición das TIC 

-Mitos na educación das TIC 

-Oportunidades e riscos  das TIC 

-Riscos das TIC: acceso a contidos inadecuados; ciberacoso e grooming; uso excesivo da 

tecnoloxía; xestión de privacidade( o sexting); uso de videoxogos; gasto económico. 

OBXECTIVOS: 

-Promover unha maior implicación dos pais, nais e titores/as,como axentes de saúde e 

fomentar a adquisición das competencias necesarias para que poidan desenvolver esta 

importante función de forma adecuada.  

LUGAR DE UTILIZACIÓN: Instalacións nas que se impartan as  escolas de familias 

IDADE DE REFERENCIA: persoas adultas 

DATA DE EXECUCIÓN: de xaneiro a xuño 

DURACIÓN: 2 sesións de 120 minutos cada grupo( por obradoiro) 
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e. Obradoiro de educación afectivo-sexual 

 

DESCRICIÓN: 

Obradoiro de educación afectivo-sexual no que se traballarán cos menores a prevención de 

embarazos non desexados, coñecementos das ETS, os roles de xénero e estereotipos, os 

métodos anticonceptivos e as crenzas erróneas acerca da sexualidade.  

OBXECTIVOS: 

 Analizar os conceptos de sexualidade. 

 Coñecer  os  distintos métodos de control de natalidade. 

 Coñecer as enfermidades de transmisión sexual. 

 Recoñecer  as  presións  de grupos. 

 Reflexionar sobre os mitos e crenzas erróneas sobre a sexualidade, así como as distintas 

vivencias e manifestacións da sexualidade humana. 

 Ensinarlle ao alumnado a adoptar roles de xénero que non impliquen discriminación ou 

explotación dun sexo por parte do outro. 

 

IDADE DE REFERENCIA: 2º da ESO 

N.º MÁXIMO DE OBRADOIROS: 5 

DATAS: de outubro a decembro (a demanda do centro educativo). 

HORARIO: lectivo.  

DURACIÓN: Catro sesións de 50 minutos por grupo/aula. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: centros de ensino de Narón. 



                                                                                                            Servizo Sociocomunitario Municipal 

12 

 

MSR 

 

f. Asesoría de sexualidade nos IES de Narón + CPI O Feal 

DESCRICIÓN: 

Como complemento aos obradoiros de educación afectivo-sexual, ofrécese un espazo de 

asesoramento e información de dúbidas relativas ao terreo afectivo-sexual. Este dispositivo 

contará cun profesional que asesorará aos adolescentes dos recursos existentes a nivel 

municipal e responderá ás cuestións que lle poidan formular nesta área. 

Algúns dos contidos que se han traballar serían:  

- Sexualidade e afectividade. Achegamento de conceptos e vocabulario básico.  

- Opcións sexuais e identificación de gustos e intereses.  

- Autoestima e respecto. Implicación emocional.  

- Habilidades sociais e establecemento de relacións afectivas.  

- Presenza de dinámicas sexistas: análise crítica dos estereotipos.  

- Conciencia do corpo: fisioloxía sexual, hixiene e saúde.  

- Métodos anticonceptivos e antitransmisores.  

- Consideración social e presión de grupo.  

- Manexo de situacións de risco: encontros sexuais, consumo de estupefacientes ou conflitos.  

- Mitos e estereotipos.  

- Responsabilidade social e recursos comunitarios.  

OBXECTIVOS: 

 Dotar os centros educativos dun dispositivo seguro de asesoramento afectivo-sexual 

para os adolescentes. 
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IDADE DE REFERENCIA: ESO e bacharelato. 

N.º MÁXIMO DE ASESORÍAS: 3 ( 1 en cada centro) 

DATAS: de outubro a maio (a demanda do centro educativo).  

HORARIO: no tempo dun dos recreos, un día á semana, en cada centro educativo 

(preferentemente luns ou venres ). 

LUGAR DE REALIZACIÓN: IES As Telleiras, IES Terra de Trasancos e  CPI O Feal. 

 

3) ÁREA DE EDUCACIÓN EN IGUALDADE 

 

a. Obradoiro de sensibilización sobre o envellecemento 

DESCRICIÓN: 

Obradoiro de sensibilización que consiste en informar e poñer en situación aos escolares, sobre 

as necesidades das persoas en situación de dependencia, especialmente da franxa de idade de 

máis de 65 anos. 

O obradoiro contará cunha parte expositiva e outra de dinámicas nas que se empregará un kit 

de envellecemento.  

Neste obradoiro elaborarase un decálogo do bo trato interxeracional. 

OBXECTIVOS: 

 Favorecer o coñecemento sobre a realidade e necesidade da poboación galega. 

 Tomar consciencia das necesidades de accesibilidade para aumentar a calidade de vida 

das persoas en situación de discapacidade. 

 Reflexionar sobre as prácticas para un envellecemento activo. 
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 Difundir os recursos, plans, medidas que permitan reverter a situación de 

despoboamento e envellecemento. 

LUGAR: centros de ensino de Narón. 

IDADE DE REFERENCIA: 1º da ESO. 

Nº MÁXIMO DE OBRADOIROS: 4. 

DATAS: de xaneiro a maio 

HORARIO: lectivo, catro sesións de 60 minutos por obradoiro.  

 

b. Obradoiro de sensibilización sobre a diversidade funcional 

DESCRICIÓN: 

Obradoiro de sensibilización sobre a diversidade funcional consiste en informar aos escolares, 

sobre os diferentes tipos de diversidade funcional e as súas características. Durante o obradoiro 

o alumnado participará en actividades que simulan situacións e problemas reais aos que se 

enfrontan a diario as persoas con diversidade funcional (visual, motora, auditiva e de linguaxe). 

Para iso utilizarán bandas para cubrir os ollos, cascos para cubrir os oídos, cadeira de rodas e 

muletas para facer determinados percorridos e descubrirán métodos alternativos de 

comunicación como poden ser a linguaxe de signos ou a comunicación a través de 

pictogramas. A través de visualización dunha curta analizarán como se vivencia ser tratado de 

maneira diferente. 

 

OBXECTIVOS: 

 Tomar consciencia das necesidades de accesibilidade para aumentar a calidade de vida 

das persoas en situación de discapacidade. 
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 Fomentar a tolerancia e a sensibilidade cara ás persoas con discapacidade. 

IDADE DE REFERENCIA: 6º de educación primaria. 

Nº MÁXIMO DE OBRADOIROS: 6  

DATAS: de outubro a decembro 

HORARIO: lectivo. Catro sesións de 1 hora por obradoiro  

LUGAR DE REALIZACIÓN: centros de ensino  de Narón 

 

c. Obradoiro de corresponsabilidade 

DESCRICIÓN: 

A finalidade destes obradoiros é que o alumnado tome consciencia da inxusta división sexual 

de tarefas entre homes e mulleres propiciando unha necesaria reflexión sobre a importancia do 

reparto do tempo no eido doméstico por unha banda, e sobre as causas das desigualdades 

entre homes e mulleres pola outra.  

OBXECTIVOS: 

 Introducir o principio de igualdade no proceso educativo formal, realizando actividades 

nos centros encamiñadas a erradicar estereotipos de xénero e avanzar cara á 

corresponsabilidade. 

 Que o alumnado adquira habilidades e coñecementos básicos e prácticos que lles 

permitan desenvolverse de forma autónoma e corresponsable dentro do eido 

doméstico. 

IDADE DE REFERENCIA: 1º da ESO. 
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N.º MÁXIMO DE OBRADOIROS: 4.  

DATAS: de xaneiro a xuño (a demanda do centro educativo). 

HORARIO: lectivo. Catro sesións de 1 hora por obradoiro.  

LUGAR DE REALIZACIÓN: centros de ensino  de Narón 

d.  Obradoiro de sensibilización sobre o alzhéimer: circuíto “Ponte na súa pel” 

DESCRICIÓN: 

Esta actividade comeza cunha pequena charla acerca do funcionamento de certas capacidades 

cognitivas (memoria, atención, linguaxe, etc.) e as súas dificultades cando se ven afectadas por 

este tipo de enfermidade. Posteriormente involúcrase ao alumnado no circuíto “Ponte na súa 

pel”, experimentando situacións cotiás nas que se enfrontan os/as usuarios/as  dos centros de 

día (limitacións na deambulación, dificultades para o vestido autónomo, desorientación espacial, 

etc.) e posibilitando o desenvolvemento de reaccións de empatía. 

O circuíto consta de cinco estacións, dedicadas aos diferentes aspectos que se ven alterados 

nunha persoa enferma de alzhéimer. En cada unha delas desenvólvense unha ou dúas probas 

relacionadas coas capacidades que van mermando coa enfermidade do alzhéimer: proba da 

memoria, da orientación, da comunicación e expresión oral, de habilidades motrices, da 

percepción e razoamento e de actividades da vida diaria. 

OBXECTIVOS: 

 Informar sobre o deterioro que a enfermidade de alzhéimer produce nas distintas 

capacidades das persoas, logrando contribuír á sensibilización da poboación divulgando 

os sinais que posibiliten detectar alteracións das “actividades avanzadas” da vida diaria. 

 Sensibilizar á poboación escolar acerca desta enfermidade, traballando cos máis 

pequenos a tolerancia e o respecto. 
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IDADE DE REFERENCIA:  alumnado de 5º de EP 

N.º MÁXIMO DE OBRADOIROS: 8 obradoiros (preferentemente centros de ensino que teñan 

máis de unha aula por curso). 

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES POR OBRADOIRO: grupo aula. A charla informativa pode ir 

dirixida a dous ou máis grupos de alumnado, pero o circuíto realizarase para cada grupo/aula. 

DATAS: de outubro a xuño 

HORARIO: lectivo. A charla dura sobre 30 minutos e cada circuíto sobre 50 minutos. 

LUGAR DE REALIZACIÓN:  a actividade levarase a cabo nos centros de ensino. Precisarase un 

espazo amplo para montar o circuíto. 

RECURSOS E MATERIAIS NECESARIOS ( A APORTAR POLO CENTRO DE ENSINO):  

Para a charla informativa: aula, canón de proxección, ordenador e son 

Para o circuíto de sensibilización: zona polideportiva, dúas mesas con cadeiras, bancos de 

deporte, conos, picas, aros, pelotas de baloncesto, canastra, cabestrillo para soportar cadros. 

 

e. Contacontos de sensibilización sobre o alzhéimer: “La abuela necesita besitos” 

DESCRICIÓN: 

Utilizando como recurso didáctico o libro La abuela necesita besitos que fala das vivencias, en 

primeira persoa, dunha nena que ten unha avoa diagnosticada de alzhéimer, elabórase unha 

representación teatral con monicreques na que se expón o apoio e o cariño aos maiores. 

Ao finalizar a representación, realizaranse unha serie de actividades complementarias que 

fomenten unha maior identificación persoal coa historia narrada. 
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OBXECTIVOS: 

 Conseguir un achegamento do alumnado á realidade das persoas afectadas pola 

enfermidade do alzhéimer. 

 Favorecer a empatía coas persoas maiores. 

 Aprender a comprender as condutas dos demais e as emocións que poidan sentir. 

 Desenvolver a capacidade de reflexionar sobre a importancia de colaborar coa dinámica 

familiar para o coidado da persoa maior. 

 Fomentar unha relación de cercanía, afecto e comprensión entre o/a neno/a e a persoa 

maior.  

IDADE DE REFERENCIA: Alumnado de 2º de educación primaria 

 

Nº MÁXIMO DE CONTACONTOS: 2 

DATAS: de outubro a xuño 

HORARIO: en  horario lectivo. Unha hora de duración 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: A actividade levarase a cabo nos centros educativos. Precísase un 

espazo de 3 x 3 m para a colocación do escenario e unha zona de mesas con cadeiras para as 

actividades de peche co alumnado. 
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f. Videoforum de sensibilización sobre o alzhéimer: “Siempre Alice” 

 

DESCRICIÓN: 

A actividade comezará cunha pequena charla para achegarlles aos/ás alumnos/as que é a 

enfermidade de alzhéimer, así como as diferentes capacidades cognitivas que se verán 

alteradas pola enfermidade (memoria, linguaxe, atención...). A continuación examinaremos que 

dificultades sofren estas persoas na súa vida diaria e como dende os centros de día se traballa 

para que se manteñan esas capacidades o máximo tempo posible. Posteriormente, 

proxectaremos unha película ao alumnado, que amosará máis detidamente o desenvolvemento 

da enfermidade, así como as súas fases, para despois facer un debate a través de diferentes 

preguntas que nos farán reflexionar sobre os coidados que precisan as persoas que padecen 

esta enfermidade. 

 

OBXECTIVOS: 

 Informar sobre a enfermidade de alzhéimer e que síntomas podemos ver para realizar 

unha detección precoz, contribuíndo á sensibilización da poboación para identificar 

posibles alteracións nas actividades da vida diaria. 

 Favorecer a comprensión e empatía para poñerse na pel da outra persoa que sofre a 

enfermidade. 

 Sensibilizar o alumnado  para que entendan diferentes condutas, emocións e sensacións 

que pode ter unha persoa con esta enfermidade, fomentando a tolerancia e o respecto. 

IDADE DE REFERENCIA: alumnado de 2º e 3º de ESO 

N.º MÁXIMO DE OBRADOIROS: 5 obradoiros. Cada obradoiro inclúe unha charla informativa, 

visionado de película e un debate.  

DATAS: de outubro a xuño 
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HORARIO: lectivo. A charla informativa ten unha duración de 20 minutos, o visionado da 

película 1 h e 40 minutos e o debate final, aproximadamente 40 minutos. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: centros de ensino  de Narón. Preferiblemente no salón de actos ou 

na aula de novas tecnoloxías onde se dispoña dunha televisión ou canón de proxección que 

permita o visionado da película. 

g. Marcha ciclista contra a violencia de xénero 

DESCRICIÓN: 

O 25 de novembro se celebra ano tras ano, o día internacional contra a violencia de xénero. A 

educación é imprescindíbel para a prevención da violencia de  xénero, por ese motivo será un 

requisito necesario para participar que os grupos participantes presenten un traballo feito 

previamente na aula sobre a igualdade e contra a violencia de xénero : un relato curto, un 

mural,  un audiovisual (  un corto de duración 5 min.)etc. Todos os traballos serán expostos no 

pazo da cultura no mes de novembro. 

OBXECTIVOS: sensibilizar na igualdade de xénero á comunidade educativa.  

LUGAR: auditorio municipal e pazo da cultura 

IDADE DE REFERENCIA: 6º de educación primaria 

DATA DE EXECUCIÓN: 22 de novembro   

NECESIDADES DE ORGANIZACIÓN: 

Saída e chegada os centros educativos con percorrido pola zona urbana do concello e parada 

no auditorio municipal. Onde a través dun obradoiro pola igualdade se achegara á situación da 

muller na nosa sociedade os nenos e as nenas participantes. Repasaran os estereotipos para 

desmontalos e lembrarnos que aínda queda moito para conseguir a igualdade verdadeira. 

GRUPO MÁXIMO: 350 persoas 
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4) ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO: “COÑECE O TEU CONCELLO” 

a. Visita ao edificio do Concello 

DESCRICIÓN: 

A actividade consistirá nun itinerario que tratará de acercar o concello aos centros educativos, 

visitarase o arquivo municipal, a policía e os diferentes departamentos municipais rematando a 

visita no salón de plenos onde o alumnado será recepcionado pola alcaldesa á cal lle poderá 

facer todas as preguntas que consideren oportunas. 

Farase un visionado didáctico adaptado a cada nivel educativo. 

OBXECTIVOS: 

-Dar a coñecer a casa consistorial e os diferentes servizos que ofrece á cidadanía. 

-Comprender cal é a función do Concello, os concelleiros/as e o alcalde na localidade. 

-Achegar ao alumnado ao edificio consistorial e transmitirlles información dos trámites e 

xestións que poden realizar. 

LUGAR DE UTILIZACIÓN: casa consistorial de Narón 

IDADE DE REFERENCIA: 5 anos ( EI ) e  6º EP  

DATA DE EXECUCIÓN: De xaneiro a maio 

DURACIÓN: 1h e 30 minutos aproximadamente 

 

b. Visita guiada  á biblioteca municipal  

DESCRICIÓN: 

Visitas guiadas ao edificio da biblioteca pública municipal onde se lle amosará ao alumnado as 

instalacións e se lle explicará todos os servizos que se prestan. 

Unha traballadora da biblioteca recibirá ao grupo visitante e encargarase de acompañalo polas 

catro plantas da biblioteca explicándolles en cada sección as tarefas que se realizan e os 

servizos dos que poden facer uso. 

Planta sótano: Sección infantil e bebeteca. Sala de exposicións e actividades. 
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Planta baixa: hemeroteca (prensa e revistas), sección de información e referencia, sección de 

audiovisuais. 

Primeira planta: sección adultos (narrativa, poesía, teatro, biografía, cómic), arquivo de depósito 

de libros. 

Segunda planta: sección adultos (materias), seminarios, sala de usos múltiples, sala de 

informática. 

OBXECTIVOS: 

Achegar aos centros educativos o coñecemento da biblioteca, os seus recursos, servizos  e 

instalacións. 

Fomentar no alumnado a curiosidade polo mundo dos libros e a lectura. 

LUGAR DE UTILIZACIÓN: biblioteca pública  municipal de Narón. 

IDADE DE REFERENCIA: 1ª de ESO 

DATA DE EXECUCIÓN: de novembro a xuño. 

DURACIÓN: 1 H aproximadamente. 

Necesidades de organización: 

Coa finalidade de interferir o menos posible no normal desenvolvemento do traballo e da rutina 

habitual da biblioteca, a hora de visita será preferentemente a primeira hora da mañá (de 09:30 

a 10:30 h) polo que a recollida nos centros será ás 9:15 (sempre adaptándonos aos horarios de 

entrada de cada centro en concreto). 

 

b.1. Visita á biblioteca municipal + Obradoiro interxeracional no centro comunitario Manuela 

Pérez Sequeiros. 

DESCRICIÓN: 

Obradoiro interxeracional no centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros coa colaboración da 

monitora e do alumnado do Curso de comunicación (persoas maiores de 60 anos). 

Desenvolvemento: 

10:45 Recollida do autobús no centro escolar 
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11:00  Chegada ao centro Manuela Pérez Sequeiros 

11:00-

11:45 

Participación nunha clase do Curso de comunicación, onde 

interactuarán co alumnado (persoas maiores de 60 anos) que 

aportarán pezas (contos, cantigas, refráns, romances…) da tradición 

oral. O encontro servirá ademais para que as persoas maiores conten 

vivencias e experiencias aos nenos e nenas. 

 

Unha traballadora da biblioteca municipal acompañará ao grupo 

nesta visita para estimular a participación tanto de persoas adultas 

coma de nenos e nenas. 

11:45 Traslado do centro Manuela Pérez Sequeiros á biblioteca 

11:55-

12:30 

A traballadora que acompañou previamente ao grupo será a 

encargada de amosarlle a sección infantil e bebeteca (planta sótano).  

 

1. Explicarase aos nenos e nenas como está organizada a 

sección, como poden facer o carné da biblioteca e cales son 

os recursos que poden atopar.  

2. Daráselles información sobre as actividades infantís que estean 

programadas para o seguinte mes. 

3. Entregaráselles un díptico coa información básica para que a 

coñezan as familias. 

 

12:30 Recollida do alumnado na biblioteca. 

12:45 Chegada de volta ao centro escolar. 
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OBXECTIVOS: 

Proporcionar ao alumnado un espazo de interacción interxeracional con persoas maiores fóra 

do seu entorno familiar. 

Achegar aos nenos e nenas á tradición oral local. 

Fomentar no alumnado a curiosidade polo mundo dos libros e a lectura. 

Dar a coñecer o servizo de biblioteca. 

LUGAR DE UTILIZACIÓN: Biblioteca pública  municipal de Narón e centro comunitario Manuela 

Pérez Sequeiros. 

IDADE DE REFERENCIA: 2ª de Educación Primaria  

DATA DE EXECUCIÓN: de novembro a maio 

DURACIÓN: 2 H aproximadamente dende a recollida no centro ata a chegada de volta. 

Necesidades de organización: 

Estas visitas están limitadas aos luns, xa que é o día no que se reúne o grupo do Curso de 

comunicación. 

 

c.  Visita ao pazo da cultura  

DESCRICIÓN: 

-Itinerario didáctico polas instalacións do pazo da cultura onde de xeito activo o alumnado 

poderá coñecer estas dependencias e algunhas das súas actividades: visita ao obradoiro de 

instrumentos musicais, aula de danza con demostración , aula de música con actuación musical 

en directo, etc. 

OBXECTIVOS: 

-Dar a coñecer ao alumnado as dependencias do Padroado da Cultura e os servizos que ofrece 

á cidadanía. 

-Achegar aos centros educativos o coñecemento do concello e as súas instalacións. 

LUGAR DE UTILIZACIÓN: dependencias do pazo da cultura 

IDADE DE REFERENCIA: EP + ESO 
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DATA DE EXECUCIÓN: de  xaneiro  a xuño ( preferentemente os mércores) 

DURACIÓN: 2 H 

 

d. Visita ás instalación do SPEIS ( Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de 

Narón) 

DESCRICIÓN: 

-Visitas guiadas ás instalacións do SPEIS DE NARÓN 

OBXECTIVOS: 

-Dar a coñecer as instalacións do equipo do SPEIS de Narón e os diferentes servizos que ofrece 

á cidadanía. 

 -Coñecer de primeira man as funcións básicas do SPEIS  en canto á previsión, prevención, 

planificación, intervención e rehabilitación. 

-Coñecer as funcións do persoal do SPEIS municipal en canto á prevención e a extinción de 

incendios  

- Sensibilizar coa necesidade da autoprotección  e familiarizarse con hábitos en diferentes 

situacións de emerxencias. 

- Coñecer e utilizar de forma correcta o teléfono de emerxencias 

LUGAR DE UTILIZACIÓN: 

Parque do SPEIS de Narón 

Polígono Río do Pozo 

IDADE DE REFERENCIA: 1º e 2º de EP 

DATA DE EXECUCIÓN: De outubro a maio  

DURACIÓN: 2 h ( 30´ teórica + 1,30´ practica) 

Nº MÁXIMO DE PERSOAS POR GRUPO: 25 participantes   cada 2 horas 
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3. ÁREA DE EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E INTERXERACIONAL 

a. Confección de mural no centro de ensino : graffiti e outras técnicas 

DESCRICIÓN: 

-Obradoiro de confección dun mural nas dependencias do centro de ensino, guiado polo        

asesoramento dun/ha experto/a en muralismo. 

OBXECTIVOS: 

-Decorar os espazos degradados dos centros de ensino a través dunha manifestación 

pictórica creada a través do traballo comunitario do alumnado.  

-Educar a creatividade artística do alumnado. 

-Fomentar o traballo en grupo e a toma de decisións por parte do alumando. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Muros dos centros escolares( 1 mural por centro educativo) 

IDADE DE REFERENCIA: EP + ESO 

DATA DE EXECUCIÓN: De xaneiro a xuño 

 

b. Obradoiro interxeracional: “ Ao cole para cantar” 

DESCRICIÓN: 

Co obxectivo de posibilitar o intercambio interxeracional, un grupo de persoas maiores do 

Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros dinamiza unha sesión interactiva de expresión 

musical: cantar e interpretar cancións, escenificar xogos e historias relacionadas coa tradición 

musical. 

OBXECTIVOS: 

Recuperar as cancións tradicionais.  

Fomentar o intercambio xeracional a través das cancións.  

Facer uso das cancións como ferramenta educativa.  

LUGAR: centros de ensino. 

IDADE DE REFERENCIA: educación Primaria (6 e 7 anos). 
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DATA DE EXECUCIÓN: de decembro  a maio  

HORARIO: venres pola mañá.  

DURACIÓN: 50 minutos.  

Nº MÁXIMO DE PERSOAS PARTICIPANTES: grupo/aula.  

NECESIDADES DE ORGANIZACIÓN:  

Espazo amplo que permita á mobilidade das persoas participantes nas diferentes dinámicas. 

 

 

PERSOAS DE CONTACTO DO SERVIZO SOCIOCOMUNITARIO 

 Técnica de contacto: Mercedes Sánchez Romero 

Teléfonos: 981337700 ext 1103 

  670304577 

Correo electrónico: omix@naron.es 

 Administrativas de contacto:  

□ Maika Carrodeguas Freire ( convenios comedores escolares ,almorzos e parques 

temáticos medioambientais) 

Teléfono: 981337700 ext 1122 

Correo electrónico: m.carrodeguas@naron.es 

□ Marió Pita García ( extraescolares e recursos en horario lectivo) 

Teléfono: 981337700 ext 1111 

Correo electrónico: m.pita@naron.es 

 

FAX do Servizo Sociocomunitario: 981337702 

  

 

 

mailto:m.carrodeguas@naron.es
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