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DATOS

Centro : CEE “Terra de Ferrol”

Enderezo: Rúa Irmandade de Doadores de Sangue  de 
Ferrolterra s/n. CP.15.405

Código do Centro : 15006729

Teléfono: 981318801/981318812

Correo electrónico: cee.terra.ferrol@edu.xunta.es

Persoa responsable : Directora (Mª Carmen Rodríguez Beceiro) dni 
32.648.981-C
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MEMORIA

PROXECTO AMBIENTAL

Título: Xestos pequenos pero valiosos

Coordinadora e 

persoa responsable: Mª Carmen Rodríguez Beceiro

Autores: Claustro de profesores

Centro: CEE Terra de Ferrol

Enderezo: Rúa Irmandade de doadores de sangue de Ferrolterra

s/n

Código Centro: 15006729

Nº alumnado: 64

Correo electrónico: Cee.terra.ferrol@edu.xunta.es

Sinopse: O Centro de Educación Especial leva desenvolvendo

dende hai  moitos anos un proxecto ambiental   que

abrangue dende os máis pequenos ata o P. Formativo

adaptado  Xardinería e Viveirismo. Este proxecto non

finaliza, sempre se traballa nel cada ano, nun ámbito

ambiental distinto de xeito innovador e transversal e

tendo en conta as NEAE de todo o alumnado.

Campo de traballo: Educación especial, P.Formativo adaptado Xardinería 

e Viveirismo.

Modalidade: Atención á diversidade.
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Premio SOLIDARIO

XUSTIFICACIÓN

O  Proxecto  “Xestos  Pequenos  pero  valiosos” estase  realizando  coa

pretensión de levar a cabo unha práctica escolar que contribúa a mellorar a

calidade educativa integrando actividades que se realizan ao longo do curso

e  cursos  anteriores  e  que  implican  a  participación  do  profesorado  e

alumnado do Centro,  que ten unha  implicación social e  unha  implicación

laboral por dar oportunidade para que determinados alumnos con risco e

abandono  escolar   poidan  atopar  traballo  mediante  unha  cualificación

profesional e todo dende a potenciación duns valores para concienciar da

importancia do traballo polo medio ambiente.
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INTRODUCCIÓN

O Centro Rexional de Educación Especial "Terra de Ferrol" de  Ferrol,
leva traballando varios anos nun proxecto de educación medioambiental no
que se implican todos os membros da comunidade educativa, participando
dende distintos ámbitos de actuación para crear unha conciencia ecolóxica e
o coidado e respecto polo medio ambiente. 

No noso centro educativo estamos convencidos de que a educación
medioambiental  é  importantísima para  desenvolver  un  proceso  educativo
dinámico, que pode conducir a insospeitados grados de autodeterminación.

O obxectivo principal é mellorar a calidade de vida a través dos temas
transversais: a saúde, o deporte e educando para o medio.

OBXECTIVOS XERAIS

– Sensibilizar ao profesorado, persoal e demais membros da Comunidade

Educativa sobre aspectos relacionados coa conservación da Natureza.

– Educar para mellorar o entorno e así mellorar a nosa calidade de vida.

– Sensibilizar á Comunidade Educativa no deterioro dos espazos naturales..

Na Educación Ambiental partimos da mellora do medio natural onde
vivimos e traballamos a través do noso Proxecto Educativo, contribuíndo á
mellora da calidade de vida e saúde humana con:

 Protección da Natureza

 O noso lema: Por un Entorno Mellor

Dende o ámbito pedagóxico consideramos que o Medio Ambiente é
algo máis que un mero espazo físico e natural, é sobre todo, o espazo no
que transcorren as nosas vidas, por iso todas as actividades de formación,
coñecemento e actuacións partiron do entorno máis próximo ao alumno/a,
desenvolvendo  actitudes  e  comportamentos  que  os  ensinarán  a  ser
respectuosos co entorno.
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ACTUACIÓNS

As actuacións que se realizaron e se están realizando no noso Centro
coas súas actividades correspondentes son:

 Viveiro e Invernadoiro.

 Agricultura ecolóxica: elaboración compost.

 Alimentación equilibrada.

 Reciclado de papel, cartón, vidro, aceites usados, pilas...

 Coidado dos animais (Granxa), galiñas.

 Formación ambiental - Saídas ao exterior.

 Coidado dos nosos xardíns.

 Coidado dos paxaros.

 Elaboración dun folleto divulgativo.”O ROMEU”.

 Elaboración de xabón.

 Traballar  na  protección  do  solo  e  erradicación  de  especies
invasoras.

 Traballar na protección do noso ecosistema.

 Creación  de  pequenos  hortos  nos  patios  das  aulas  por  medio
dunhas espaldeiras.

 En Xardinería: temos un invernadoiro onde estamos desenvolvendo
un proxecto de cultivos co seu viveiro onde temos:

 Taller de granxa: coidado, arreglo e alimentación de galiñas.

 Taller de agricultura orgánica e rexenerativa: Programa formativo
de  Xardinería  e  vieirismo.  Compostaxe  con  microorganismos  de
toda  a  materia  orgánica  que  xeramos,  sementeira,  rego..  no
invernadoiro.  Esto  ofrécenos  o  privilexio  de  comer  verduras
ecolóxicas libres de contaminantes durante todo o ano.

 Taller de cociña: Programa formativo de Restauración.

Na  nosa  Revista  "O  Viaxeiro"  pódense  apreciar  algunhas  das
actividades relacionadas coa Educación Ambiental.

Os  alumnos/as  que  traballan  no  proxecto  son  na  súa  totalidade
discapacitados psíquicos e a maioría con outras minusvalías asociadas de
tipo visual, auditiva, motórica ou trastornos da conduta ou personalidade.
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A  nosa  Revista  Escolar  pretende  ser  cada  curso  a  ponte  entre  o
alumnado e a sociedade en xeral sendo o noso tren “O Viaxeiro. Súbete
con nós" o vehículo transmisor e de comunicación cara ao exterior de todo
o noso labor educativo e dos nosos proxectos ambientais, divulgándose un
exemplar a todo o alumnado, persoal do centro e comunidade educativa e
diversos centros educativos e organismos, transmitindo así á sociedade a
normalización e igualdade de oportunidades á que teñen dereito os alumnos
con necesidades específicas de apoio educativo permanentes como así teñen
os  demais  escolares,  integrándose  nos  campos  pedagóxico,  deportivo,
cultural, etc... fomentando valores entre eles, o respecto e coidado do medio
ambiente, procurando a maior participación posible do alumnado e habendo
lugar para todos.

TRABALLASE:

Impacto ambiental

Na actualidade estase producindo unha gran degradación da Natureza.

– Análise das Novas. Lectura na aula.

– Traballar sobre o tema.

– Divulgación na revista do Centro “O Viaxeiro” 

 Sensibilización

Traballase  sobre  a  importancia  e  a  responsabilidade  de  todos  na
conservación da natureza.

Perdas Económicas

Ademais das gravísimas repercusións ecolóxicas prodúcense tamén unhas
cuantiosas  perdas  económicas  no  entorno  polas  grandes  cantidades  de
residuos que se producen o non haber unha cultura de reciclaxe convinte.

Prevención

O  Centro  traballa  na  prevención  a  través  do  reciclaxe,  compromisos,
congresos, actitudes e comportamentos.

Dende o lema “Por un Entorno Mellor”
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Educación en valores

Realización  e  divulgación  de  pegatinas,  revistas,  folletos...,  a  toda  a
Comunicade  Educativa  e  ó  pobo  de  Ferrol,  para  a  sensibilización  dos
problemas,  e  así  co  esforzo  de  todos  poder  conseguir  umnha  boa
conservación do medio natural.

Consumo. “Elaboración de xabóns”

Creatividade

Realizamos nun taller específico con materiais de refugallo diversos obxectos
creativos.

En  todos  os  nosos  proxectos,  un  dos  elementos  principais  é  a
Natureza,  converténdoa nun elemento educativo. Elemento educativo que
parte do noso espazo ambiental.

Valoramos  a  importancia  e  o  coidado  que  debemos  proporcionar  á
Natureza que nos rodea e ao tema que nos ocupa.

O noso proxecto ambiental baséase en  xestos para salvar o mundo,
pequenos costumes que poden mellorar o noso futuro.

Por iso, partindo do noso proxecto educativo ambiental ensinamos aos
alumnos diversos usos da agricultura:

Colaboración co noso entorno..

USOS

· Usos reciclativos

· Usos preventivos

· Usos medioambientais

· Usos artísticos

· Usos saudables

· Usos medicinais

E  en  base  a  tantos  usos,  realizamos  actividades  co  alumnado
dependendo das súas capacidades e dunha forma lúdica, ocupacional, van
aprendendo o valor que lle damos ás cousas.
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Todo  se  documenta  e  fundamenta  e  a  través  da  nosa  revista  O
Viaxeiro, propagamos a toda a comunidade a importancia que debe ter a
agricultura  ecolóxica  e  así  facer  campañas  de  sensibilización  mediante
actividades de actuación directa. Xerar unha nova cultura.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓXICA

O  programa  dedicado  á  importancia  da  agricultura  ecolóxica  está
orientado  a  contribuír  á  consecución  das  competencias  básicas  da  área
curricular do coñecemento do medio social e cultural e poñer en valor os
recursos naturais e o valor ecolóxico da agricultura. Todo se sustenta na
cocienciación,  educación e  a  participación.  Sensibilizar a  comunidade
educativa.

PRINCIPIOS METODOLÓXICOS

Todo se canaliza no enfoque construtivo da aprendizaxe mediante a
realización de actividades para establecer relacións entre os coñecementos e
as experiencias previas aos contidos.

Favorécese  que  os  contidos  se  apliquen  a  diferentes  ámbitos  e
contextos e prever situacións nas que sexa preciso representar a natureza
de aprendizaxe que se vai realizar.

CONTIDOS

– Xestos para salvar o mundo

– Fichas

– Murais

– Saídas

– Charlas

– Folletos divulgativos
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METODOLOXÍA EMPREGADA

Tendo en conta as idades do alumnado e as características individuais
empréganse estratexias activas.Traballo globalizado, así o alumnado adquire
os coñecementos e actitudes a través das propias experiencias.

– Novas na prensa-TV

– Periódico escolar (artigos)

– Elaboración de pegatinas, revista....

– Visitas.

– Charlas.

– Coidado da Natureza.

Todas  estas  experiencias  favorecen  a  aprendizaxe  do  alumno/a,  o  cal

participa sempre en grupo e traballando de forma lúdica.

DATAS DE REALIZACIÓN

Vense realizando cada curso sobre todo traballando a prevención.

É un proxecto que levamos facendo fai moitos anos.
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A  Agricultura  Ecolóxica  no  Centro  “Terra  de
Ferrol”

A Compostaxe

O Compost non é algo novo que se inventou no século XX. A compostaxe
faise en Galicia dende hai moitos séculos pero non se coñecía por este
nome: nas hortas e leiras ó principio da primavera vense uns montóns
chamados morias ou medas, que non son máis que compost.

Hainos de moitos tipos e formas de elaborar pero non é máis que esterco
misturado con vexetais e fermentado pola acción de fungos e bacterias.

Coa  compostaxe o que obtemos é materia orgánica transformada de xeito
que a podemos aplicar directamente sobre o solo e que os vexetais e as
plantas poden obter nutrintes directamente de él.

Para  facer  compost  son  adecuadas  casi  todas  as  materias  orgánicas;
restos  de  plásticos,  papel  de  aluminio  ,  pedras  e  metais  deben  se
eliminados.

1. Trituración dos materiais:

Adiantamos  moito  o  tempo  de  maduración  do  compost  sobre  todo
daqueles materiais como ramas de restos de poda.

2. Construcción dunha pila de compost

A pila debe colocarse nunha zona protexida, evitando que no se seque nin
se molle demasiado e tamén é importante que esté en contacto directo co
chan para que os insectos e outros animais necesarios para  o proceso de
compostaxe, como as miñocas, entren na pila.

Recoméndase que a pila non supere o 1,5 metros de alto e non máis de 2
metros de ancho cunha forma de pirámide truncada.

Na pila colocaremos os restos de forma equilibrada e misturados de xeito
que  aqueles  restos  como  ramas  trituradas  sexan  proporcionais  cos  de
herba ou follas ou restos da granxa (esterco).

Na boa mistura posiblemente está o éxito de obter un bó compost, xa que
os restos máis duros son ricos en carbono e máis difíciles de descompor e
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teñen que estar en proporción cos materiais máis lixeiros como a herba
rica en nitróxeno.

A auga é importante á hora da construcción da pila que durante o proceso
de compostaxe ten que estar húmida pero sen demasiada auga para que
non se apelmace pero tampouco demasiado seco xa que nun caso como
no outro o proceso pode deterse.

3. Acopio  de  materiais  da  horta  do  monte  e  dos  xardíns  do
colexio.

4. Volteo do compost

Non sempre é obrigatorio, permite que non se compacte o montón e que
se airee permitindo que o proceso de descomposición vaia máis rápido.

5. Quecendo o Compost

O compost pode chegar a temperaturas moi elevadas de ata 60ºC. De esta
forma garantimos que as sementes daquelas herbas que non queremos
poidan sermolar cando o utilizamos na horta.
Despois de meses xa está maduro e preparado para o uso na horta.

Variedades

Compost Fresco
Achega  rápido  ás  plantas  os  nutrintes  e  ideal  para  os  cultivos  de
primavera.

Compost Maduro
Libera os nutrintes máis lentamente e é ideal para o abonado na horta no
inverno ou no outono para enriquecer o solo e tamén para a preparación
da sementeira.

Actividades

Recollida de materia orgánica durante todo o curso:
Herba do xardín
Follas caedeiras no outono
Restos de titurado
Restos hortícolas (cañotas das verduras, follas danadas das leitugas...).

Para facer compost son axeitados casi todos os materiais, agás os restos
de plásticos, aluminios, pedras ou metais.
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Obxectivos que se perseguen

O obxectivo que se persegue é ter materia orgánica dispoñible durante
todo o curso para realizar o abonado nas labores propias de cada estación
e ao mesmo tempo reciclar, e darlle saída a toda a materia orgánica que
xeramos.
Ao  aplicar  o  compost,  que  non  é  outra  cousa  máis  que  a  materia
tansformada, os vexetais e as plantas poden obter nutrintes e alimentarse
directamente de él
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