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XXII EDICIÓN PROGRAMA VOZ NATURA CURSO 2018/2019 

 

DATOS DO CENTRO 

NOME DO CENTRO: CEIP Ramón de Valenzuela 

ENDEREZO: Rúa Devesa, 6 

CP: 36570 

LOCALIDADE: Bandeira 

CONCELLO: Silleda 

PROVINCIA: Pontevedra 

TELÉFONO: 886151718 

FAX: 886151721 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: ceip.ramon.valenzuela@edu.xunta.es 

PÁXINA WEB DO CENTRO: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipramonvalenzuela/ 

 

MESTRES 

Coordinador do proxecto: José López Casal  

   DNI: 33260449B 

   CORREO ELECTRÓNICO: joselopezcasal@edu.xunta.es 

Directora do centro : Susana Matos Daparte 

Número de mestres participantes: catorce (14) 

 

mailto:ceip.ramon.valenzuela@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipramonvalenzuela/
mailto:joselopezcasal@edu.xunta.es
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ALUMNOS/AS PARTICIPANTES 

- Educación Infantil: Corenta e tres (43) 

- Educación Primaria: oitenta e cinco (85) 

Número total de participantes: cento vinte e oito (128) 

 

PROXECTO 

Título: “Coidando do noso” 

Con este proxecto pretendemos concienciar aos nosos alumnos/as e ás súas 

familias da importancia de coidar e protexer o noso monte e do valor de 

participar nunha reciclaxe selectiva dos residuos que producimos. 

Continuaremos intervindo no Coto da Gaiteira, traballando o noso horto e 

estaremos atentos a calquera iniciativa medioambiental que poida xurdir e na 

que nós poidamos colaborar en función das nosas posibilidades 

1. OBXECTIVOS 

1.- Coidar e mellorar o contorno da escola. 

2.- Contribuír á preservación e coidado do noso monte. 

3.- Participación de toda a comunidade educativa nun proxecto  común 

(alumnado, profesorado, persoal de administración e servizos, pais/nais, 

veciños/as …) 

4.- Ampliar os coñecementos do noso alumnado sobre os ecosistemas 

galegos. 

5.- Continuar ampliando coñecementos sobre a produción de hortalizas e 

froitas. 

6.- Aprender a facer e coñecer o compost e apreciar o seu valor. 

7.- Colaborar coa comunidade.  
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2. DESENVOLVEMENTO 

Para conseguir os obxectivos que máis arriba se sinalan tentaremos levar a 

cabo as seguintes accións: 

- Continuar co acondicionamento  e coidado da parcela que linda co centro pola 

cara Sur do mesmo (“Coto da Gaiteira”). Neste terreo xa plantamos, nos cursos 

anteriores, trinta árbores frondosas (castiñeiros, nogueiras, carballos, 

cerdeiras...), e repuxemos, no actual curso escolar, catro árbores que fallaron, 

por mor da seca ou das feridas das máquinas. Unha vez que no curso anterior 

se conseguiu rozar e cubrir  con tela “antiherba” o terraplén que separa os 

patios do centro coa finca mencionada,  intentaremos plantar 3 filas de hedras 

para conseguir un tapiz vexetal do mesmo, xa que, a primeira fila,  plantada no 

curso anterior,  non foi para arriba a causa da seca do verán. 

 

Terraplén que se pretende tapizar coas hedras 

 - Seguiremos insistindo,  persoalmente e por escrito, igual que fixemos este 

ano, para que o Concello obrigue ao propietario da pequena parcela que limita 

polo Oeste a cortar os eucaliptos que quedan na mesma, facendo cumprir a 

normativa vixente e que no seu momento xa se denunciou ante o SEPRONA. 
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Continuaremos coa nosa teima de conseguir erradicar de vez as mimosas que 

quedan no terraplén,  que chega desde a parcela á pista de A Devesa. 

 

Vista da nosa parcela e da dos eucaliptos 

- Pintaremos de cor verde a vaia de protección que se construíu este curso e 

acondicionaremos o espazo de paso e as escaleiras que permiten o acceso á 

parcela. 

 

Zona onde pretendemos colocar as escaleiras 
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Zona onde se instalará a vaia protectora 

- Elaboraremos unha ficha, que se entregará a todo o alumnado do centro, para 

intentar localizar posibles vertedoiros incontrolados e zonas de monte “sucio”, 

na zona de influencia do noso centro, coa finalidade de facer un “dosier” que se 

entregará ao Concello e á Prensa para denunciar esta situación. Unha vez 

analizados todos os datos intentaremos actuar sobre algunha das zonas que 

estimemos prioritarias. 

- Construiremos no centro un viveiro de árbores autóctonas (castiñeiros, 

carballos, ...) que se poñerán á disposición de toda a comunidade para posibles 

repoboacións de zonas de monte queimadas ou deforestadas por outras 

causas.  

- Continuaremos intentando mellorar, coas aportacións de alumnado e do 

profesorado,  a labor da “Patrulla de Patios” para que a súa actuación nos 

recreos nos axude a manter limpo os patios do centro, vixiar que os residuos se 

depositen nos sitios axeitados, velar polo bo estado e conservación das 

árbores e as instalacións, facer o noso compost ,... e sobre todo,  concienciar 

aos nosos alumnos /as de ser responsables medioambientais. 

- Continuaremos a  catalogar as árbores que temos no centro e as que se 

plantaron na parcela na que estamos a traballar. Para esta tarefa seguiremos 

co método de traballo que nos marcaramos en cursos anteriores: cada nivel do 
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centro fará o apadriñamento dun número determinado de árbores. Investigará e 

cubrirá unha ficha tipo sobre a árbore e sinalizará a mesma “in situ”. 

Confeccionarase un catálogo que se depositará na Biblioteca. 

- Continuaremos coas labores do noso horto: “sementeiros” por aulas,  “camas 

de cultivo” e  o  “horto en rodas” (onde cultivaremos plantas de uso culinario, 

rosáceas e outras plantas herbáceas).  

- No comedor escolar consumiremos a maior parte dos produtos cultivados na 

nosa horta, pero ao mesmo tempo, igual que nos cursos pasados, 

entregaremos parte da nosa produción ao Banco de Alimentos do Concello, 

para que os reparta entre as familias que o precisen. 

- Continuaremos coa nosa aposta pola compostaxe. Comezaremos a usar o 

compost elaborado este ano, nos sementeiros e  na horta, e seguiremos 

traballando na súa produción.  

- Intentaremos obter as sementes dos noso propios cultivos, para facer un 

“banco de sementes”, e ofertalas ás familias dos nosos alumnos/as ou a outros 

membros da nosa comunidade. 

- Aínda que Bandeira e o núcleo urbano no que gran parte das casas teñen un 

cacho de terra para ter a súa horta, tamén é certo que hai moitas familias que 

viven en pisos e non dispoñen deses espazos, polo que volveremos a insistir 

ante o Concello sobre a posibilidade de que un cacho da parte máis baixa do 

“Coto da Gaiteira” se acondicione como “horto urbano” e se poña á disposición 

dos veciños que o precisen para este fin.  

- Seguimos tendo comprometida a colaboración do Concello para o 

desenvolvemento deste proxecto e solicitaremos a de profesionais do sector, 

de pais/nais, familiares de alumnos/as e de veciños/as para que nos orienten, 

axuden e asesoren no desenvolvemento do mesmo. 

 

GASTOS PREVISTOS 

CONCEPTO COSTE 
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Ferramentas 150.- Euros 

Plantas, árbores 400.- Euros 

Material ferraxería 150.- Euros 

Cartelería 400.- Euros 

Saídas ao monte 300.- Euros 

Total Presuposto 1.400.- Euros 
 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Xustificación do proxecto: 

O noso centro construíuse no ano 1976 no denominado “Coto da Gaiteira”, en 

Bandeira, nunha parcela que tiña unha superficie de 19.394 metros cadrados. 

No intre da súa construción só se ocupou unha parte da mesma (1,1187 ha) 

quedando o resto (0,8207 ha) separada por por un peche  de arame e afectada 

como zona educativa. A propiedade desta última zona corresponde ao 

Concello, tal e como se puido certificar fai catro anos grazas a insistencia do 

noso centro por recuperar este espazo, que un veciño reclama como seu por 

un trato feito de palabra a finais dos anos oitenta ou principios dos noventa.. 

Nela a maleza, os eucaliptos, as mimosas,... medraron ás súas anchas é só se 

fixeron dúas pequenas intervencións de limpeza desde que se construíu o 

centro e unha de moito calado,  fai tres anos,  coa posta en marcha do noso 

proxecto “Recuperación do Coto da Gaiteira”. É nesta zona xunto coa que 

ocupan os patios e as instalacións do centro onde continuaremos a intervir. 
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Estado da parcela antes da nosa intervención 

Os noso montes están descoidados. Coa participación do noso alumnado 

intentaremos concienciar as familias da importancia de que os montes estean 

limpos e que os residuos domésticos, de obras,... se depositen nos sitios 

axeitados. Unha vez que vexamos todos os datos, de acordo co Concello e os 

propietarios,  intentaremos actuar sobre unha zona concreta: limpando e 

plantando árbores autóctonas. 

Tal e como se expón no proxecto este xustifícase nos sete obxectivos que nos 

marcamos e que se expoñen ao principio deste documento,  tendo especial 

importancia para o curso escolar 2018/2019 o primeiro: “Mellorar o contorno da 

escola” e o segundo: “Contribuír á preservación e coidado do noso monte”. 

Para conseguir o primeiro  temos que intervir en dous espazos diferentes: 

Un deles, os patios e o terraplén interior,   está dentro do propio centro e polo 

tanto pertencen ao mesmo. A nosa intervención aquí xustifícase na necesidade 

de mellorar o aspecto dos noso patios coa limpeza dos mesmos, o coidado das 

árbores que hai neles e a plantación dalgunha especie arbustiva autóctona nas 

ladeiras do terraplén, situado entre as dúas vaias de arame,  que agora se ven 

moi pobres. Tamén e co obxectivo de evitar accidentes sería preciso realizar 

labores de  poda e tala dalgunhas árbores. 

O outro, o Coto da Gaiteira,  limita co centro polo lado orientado ao Sur. A nosa 

intervención foi precisa xa que  por unhas ou por outras nunca se limpaba, 
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pese as nosas denuncias, e os toxos, as silvas, as mimosas e os eucaliptos 

medraban libremente.  

Coa rexeneración desta zona non só estaremos mellorando o contorno da nosa 

escola senón que conseguiriamos un bo beneficio para os veciños/as de 

Bandeira recuperando un espazo totalmente abandonado. 

Para conseguir o segundo temos por comezar por coñecer moi ben os lugares 

e montes da nosa parroquia, realizar as oportunas investigacións e plasmalo en 

documentos dixitais e en papel. É necesario este traballo para denunciar o 

estado dos nosos montes, e poder intervir nalgún deles, para intentar  evitar 

que se repita a vaga de lumes que o ano pasado asolou ao noso Concello. 

Non podemos deixar agora aos noso alumnos/as sen a súa horta, polo que a 

necesidade de seguir traballando nela, ampliando cultivos e zonas,  tamén 

xustifica parte do proxecto. 

 

O noso horto 

Sabemos que propoñemos un proxecto ambicioso, imposible de realizar nun só 

curso escolar, pero é un proxecto a longo prazo no que cada ano iremos dando 

algún paso máis. 

Por todo o dito ata aquí estariamos, polo tanto, intervindo en dous ámbitos: 

urbano e natural. 

Calendario de execución e actividades: 
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Setembro 2018: Limpeza dos patios. Mantemento da horta. Recollida de 

sementes. Retirada do rego por goteo. Actualización do blog. 

Outubro 2018: Acondicionamento dos espazos. Recollida de sementes. 

Solicitudes de intervención ao Concello. Apadriñamento de árbores autóctonas 

do centro polos distintos niveis. Actualización do blog. 

Novembro 2018 : Acondicionamento dos espazos. Confección das fichas de 

recollida. Actualización do blog.  

Decembro 2018: Acondicionamento dos espazos. Actualización do blog. 

Xaneiro 2019: Poda de árbores. Actualización do blog. 

Febreiro 2019: Preparación dos sementeiros. Saídas aos lugares da zona de 

influencia do centro. Elaboración do “dosier” do estado dos nosos montes. 

Actualización do blog. 

Marzo 2019: Plantación de árbores. Mantemento. Posible intervención nun  

espazo elixido. Actualización do blog. 

Abril 2019: Plantación de chícharos, tomates, pementos e leitugas. 

Mantemento. Actualización do blog. 

Maio 2019: Titorización das plantas. Recoller cultivos e mantemento. 

Actualización do blog. 

Xuño 2019: Colocación do rego por goteo, recollida de cultivos, arrancar 

plantas vellas e mantemento. Actualización do blog. 

Entidades e persoas colaboradoras: 

Temos comprometida a colaboración do Concello, a través da Concellería de 

Educación e da Concellería de Medio Ambiente, Urbanismo, Obras e Servizos  

e de varios pais e veciños do pobo que se amosaron dispostos para 

asesorarnos nos traballos do horto e da reforestación. Tamén contamos co 

asesoramento dun viveiro de Silleda e unha tenda de produtos agrícolas de 

Bandeira. 

Bandeira, 14 de marzo de 2018 
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Visto e prace 
A Directora 

 
 
 

Asdo. José López Casal 
Coordinador do Proxecto 

 

Asdo. Susana Matos Daparte 


