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1. Características do
centro
Situado en Alcabre, zona litoral e próxima á
zona urbana de Bouzas e Coia.
O colexio é unha casa de pedra de tres
plantas, nas que hai 7 aulas e 3 baños entre a
primeira e segunda planta e o ático, no que
se atopa unha pequena cociña. Na planta
baixa atópase o obradoiro.
No edificio anexo sitúase a sala de mestres ,
a dirección, a cociña con dous baños, e 2
aulas máis.
Estas estanzas encóntranse encravadas
nunha extensión de 3000 metros cadrados,
con zonas verdes, un parque infantil e un
pequeno invernadoiro.

2. Características alumnado
Ao centro de educación especial Menela acoden este curso un
total de 32 alumnos de idades comprendidas entre os 4 e os 20
anos.
Catro destes alumnos encóntranse en escolarización combinada
correspondentes ó ciclo de primaria.
Todos eles presentan TEA (trastorno do espectro autista) con
discapacidade intelectual e ademais hai alumnado con outros
síndromes asociados como síndrome de down, x-fráxil, angelman
e smith magenis. O termo “trastorno do espectro do autismo” fai
referencia a un conxunto heteroxéneo de condicións que afectan
ao neurodesenvolvemento e ao funcionamento cerebral dando
lugar a dificultades na comunicación social e na interacción social
en diversos contextos, uns patróns restritivos e repetitivos de
comportamento, intereses e actividades, e outras manifestacións
clínicas que varían dunhas persoas a outras.

3. Actividades
a) Reciclado de papel
Coma tódolos cursos, comezamos co
proceso de reciclado de papel que xa é
unha constante no colexio.
A partir de aquí, co papel resultante e a
pasta de papel que fan os nenos irán
saíndo o resto de traballos do curso.

3. Actividades
b) Mural “O Mar”
O primeiro traballo deste curso 2019/2020 consistiu na realización dun
mural sobre o mar que tería dúas partes, un mar limpo con peces e
animais mariños felices e un mar sucio, contaminado pola acción do ser
humano, con plásticos e desfeitos que acaban no mar.
Traballaríamos deste xeito a importancia de manter o nosos mares e
praias limpos, e a repercusión que ten a nosa acción nos animais mariños
e na natureza.

b) Mural “O Mar”
o Materiais do fondo

Papel continuo, pinturas azuis en varias tonalidades e negra, pinceis, brochas,
papel de xornal, restos de papeis de outros traballos, papel reciclado.
o Proceder
• Nun papel continuo os rapaces pintaron o fondo mariño utilizando pinceis,

brochas e as mans, de cor azul en varias tonalidades claro e mais escuro.
•

Unha vez seco fixemos una separación con papeis de xornais que colorearon de
negro, creando así as dúas partes, unha parte para facer o mar limpo e a outra
para facer o mar contaminado.

• A continuación os alumnos das distintas aulas foron realizando animais para

pegar nalgunha das partes do mural. Uns animais están felices de vivir nun mar
limpo, sen contaminar mentres que os outros, están tristes debido a
contaminación do mar, tendo o seu redor restos de plásticos, e envases que as
persoas tiran ó mar e as praias.

b) Mural “O Mar”

b) Mural “O Mar”

b) Mural “O Mar”
oMateriais dos animais e plantas
• Témperas, ceras, rotuladores, lapis, tesoiras, cuncas de ovos,

restos de papeis, botellas para reciclar, pratos de festas para
reciclar, tapas de vasos de café e doutros botes, recipientes
que teñen na casa os alumnos, restos atopados na praia, paus,
restos de plásticos de outras tarefas e de plastificar, anacos de
telas, lá, fío, agulla, xornais para reciclar, pasta de papel
reciclado, rolo de papel hixiénico, restos de plastificar, papeis
reciclados feitos polos alumnos. Tamén recipientes de iogur,
bolsas plásticas, tetrabricks.

b) Mural “O Mar”
oProceder:
• Peixe I:Pintamos as mans dos rapaces

con témperas e as estampamos sobre
papel reciclado, poñemos ollos e
recortamos dándolle forma de pez.
• Peixe II: Na superficie plástica debuxan
un peixe, un calamar, …utilizando un
rotulador groso, e con ceras ou
témperas o van coloreando ata
enchelo todo. Cando xa está, o
recortan seguindo o rotulador groso e
o pegan no mural.
• Peixe III: Nunha folla de papel
reciclado, das que fixeran os rapaces,
debuxan a contorna dun peixe e con
ceras o adornan para logo recortalo e
pegalo no mural.

b) Mural “O Mar”
• Peixe IV: Debuxamos a silueta dun peixe

nunha tela de cor laranxa e a recortan, logo
cosen as dúas partes da tela deixando un
anaco para encher o peixe e darlle desa
forma volume. Rematan de coselo, o
adornan e o pegan no mural.
• Peixe V: Con botellas de plástico para

reciclar, as engurraron, retorceron e
pintaron, facendo uns peixes mais grandes.
• Peixe VI: Con restos de papel de aluminio

envolven unha cartolina dándolle forma de
peixe. En papeis e cartolinas sobrantes
debuxan un peixe que adornan con papeis e
plásticos sobrantes de outros traballos.

b) Mural “O Mar”
• Peixe VII: Con dous paus collidos de tallos

de plantas do xardín, os dispoñen de
forma que poidan enrolar lá e darlle así
aparenza de peixe. Logo píntanlle a boca e
os ollos.
• Peixe VIII: Con partes das caixas para ovos,
as van engurrando, e debúxanlle o ollo e a
boca.
• Peixe IX: En anacos plásticos de plastificar
debuxan a forma dun peixe, o colorean e
lle debuxan as escamas , ollo e boca.
• Cabaliño de mar: En pratos de festas, que
gardamos para estes traballos, debuxan a
forma dun cabaliño de mar e dun peixe,
danlles cor, debuxan as escamas e os ollos
e os recortan.

b) Mural “O Mar”
• Tiburón: Pintan o rolo de papel de cor gris

e colócanlle con restos de cartolinas
doutros traballos a cola e a aleta.
Recortan uns dentes que pegan na
abertura do rolo e debúxanlle o ollo e as
branquias.
• Ourizos: Nas tapas de vasos de café que

trouxeron os chicos, fan buratos e neles
introducen limpapipas a modo de pinchos
dos ourizos, puxeron os ollos e tamén os
pintaron.
• Tartarugas: Pintaron as tapas de café, e

con anacos de cartolina fixeron a cabeza e
as patas.

b) Mural “O Mar”
• Medusas: Con recipientes plásticos que traen os rapaces da

casa, fan medusas, pintándolles os ollos e colgándolles lá e
papeis a modo de tentáculos. Outra, fíxose pegando anacos
de papel nunha tapa e colgándolle lá. En papel reciclado feito
con anterioridade polos alumnos, colorean a forma dunha
medusa.
• Rochas: Engurraron follas de xornais, e as envolveron noutra
folla mais grande para posteriormente pintala de gris e darlle
aparencia de rocha.
• Algas mariñas: Con paus que pintaron de verde e papeis
sobrantes de outras tarefas, os dispuxeron de maneira que se
asemellen as algas mariñas.
• Fondo mariño: cos restos da taladradora de papel e tamén
restos de afiar os lapis e pinturas fixeron o fondo areoso do
mar.

b) Mural “O Mar”

b) Mural “O Mar”

b) Mural “O Mar”

b) Mural “O Mar”

b) Mural “O Mar”

b) Mural “O Mar”

b) Mural “O Mar”

b) Mural “O Mar”

c) Mural de Samaín
• Novamente ca

colaboración de todo
o centro, elaboramos
un mural para
ambientar a festa do
Samaín.
• Nun papel continuo
situado á entrada do
centro cada unha das
aulas foi facendo cos
seus alumnos algúns
elementos para
adornalo.

c) Mural de Samaín
oMateriais
• Rolos

de papel hixiénico, témperas de cores, restos de cartolina, caixas
de ovos, botellas e botes de plástico, pinturas, brochas, terra do xardín,
follas de xornais, tesoiras, rotuladores, restos de feltro, rotulador,
agulla e fío, restos de telas, pratos de festas de cumpreanos, follas
recollidas do xardín, caixas de panos de papel valeiras, pinceis,
rotulador, lá negra, cartón.

oProceder
• Morcego

I: Pintan os rolos de papel de cor negra e os decoran con
restos de cartolinas, debuxan as ás para logo recortalas e os ollos que
pegarán no rolo negro dándolle así aparencia de morcego.

• Morcego

II: Recortan as caixas de ovos de tres en tres anacos e as
pintan de negro, na parte central deixan os ollos e así as partes dos
lados simulan as ás.

c) Mural de Samaín
• Morcego

III: Pintan unha botella de
refresco grande de cor negra e a enchen
con terra recollida do xardín pa darlle
peso e que se manteña. Recortan de
restos de cartolinas as ás, boca e ollos e
os pegan na botella.
• Morcego IV: En cartolina negra, pegan
restos de cartolinas de outros traballos
facendo a forma dun morcego.
• Letras do mural: Debuxan o contorno das
letras e os rapaces que saben cortar, as
recortan mentres que outros colaboran a
pintalas e decoralas con pintura, cabazas
e fantasmas.

c) Mural de Samaín
• Cabazas I: Debuxamos a contorna da cabaza no feltro, a recortan e a

van cosendo seguindo unha pauta que marcamos co rotulador.
Antes de finalizar a enchen con restos de telas e outros materiais
sobrantes. Píntanlle os ollos e a boca.
• Cabazas II: En papel reciclado feito polos rapaces, as recortan e

colorean ca forma da cabaza, adornándoa con ollos e boca, unhas
veces pintados e outras pegando papeis, a modo de colaxes.

c) Mural de Samaín
• Cabaza III: Feitos en pratos de festas celebradas no colexio ou que

traen os alumnos das súas casa para facer estes traballos. Encolan
toda a superficie do prato e van pegando anacos de papeis
sobrantes, adornándoa con follas do xardín e con papeis nos ollos e
boca.
• Cabaza IV: Feita nun rolo de papel hixiénico, coloreado de laranxa e
adornado con cartolina.
• Cabazas V: En botes recortados, pintan as caras con rotuladores e
tamén a frase do Samaín “truco ou trato”.
• Cabazas VI: En restos de papel, cartolina e xornal, debuxan e
colorean cabazas que pasan a recortar aqueles alumnos que poden
utilizala tesoira, para adornar as letras do mural

c) Mural de Samaín

c) Mural de Samaín

c) Mural de Samaín
• Caixas monstruosas: Pintan as caixas de negro, as deixan secar e

con anacos de cartolina fan os dentes que pegan na abertura da
caixa e con anacos de xornais os ollos, engurrando e pegando na
parte superior.
• Arañas I: Enroscar a lá nos dedos a modo de pequeno ovillo e atalo

pola metade colocándolle un fío. Os ollos os fan con restos de
papeis e a colgan cun fío.
• Arañas II: En restos grandes de cartón de caixas, pegan papeis e

plásticos negros, péganlle ollos con papeis sobrantes e con plástico
negro recortado de bolsas
fan as largas patas.
Se colgan diante do mural.

c) Mural de Samaín

c) Mural de Samaín
• Arañas III: Con paus pegados uns enriba doutros, van facendo una

forma de asterisco, que adornan atándolle lá a modo de telaraña, e
colocan un pequeno cartón o que lle pintan ollos para simular unha
araña.
• Fantasmas I: Fan

pequenas boliñas de
restos de papeis para
facer a cabeza, que
cobren cun papel
branco mais largo para
facer o corpo. Lle
pintan ollos e boca e os
pegan por todo o
mural.

c) Mural de Samaín
• Fantasmas

II: Pintan de branco un bote grande e cando seca lle
pintan os ollos e a boca cun pincel. Adórnalo tamén cun morcego
feito de cartolina. Na parte superior meten uns papeis negros e
laranxas que pintaron os rapaces.

c) Mural de Samaín

c) Mural de Samaín
• Fantasmas III: En restos de papeis e en papeis de xornal, uns

debuxan formas de fantasmas, outros pintan de branco, e adornan
con ollos e boca. Se pegan por todo o mural.
• Fantasma IV: Pintan sobre unhas luvas brancas inchadas ollos e boca

cun rotulador e péganlle lá negra a modo de pelo.
• Fantasma V: Pintan un rolo de cartón de branco, o adornan

pegándolle papeis largos a modo de corpo do fantasma e lle pintan
unha gran boca e ollos negros.
• Frankenstein: Pintan de verde un rolo de papel hixiénico, péganlle

anacos de papel negro para simular o pelo, e píntanlle a boca e os
ollos.
• Cesta: Debuxan a contorna dunha cesta sobre o propio mural e a

adornan con lá e cordeis, dispoñendo o seu redor cabazas e
fantasmas.

c) Mural de Samaín

c) Mural de
Samaín

d) Árbore de Nadal
• Nesta ocasión pensamos en facer unha árbore de Nadal

conxuntamente entre tódalas aulas do centro.
• A árbore consta de nove partes, cada unha das cales foi asignada a

un aula. Cada grupo aula, pintará a súa parte do árbore ca técnica
que prefira, a que máis lles guste ou a que máis se adapte os seus
alumnos. Uns pintarán coas mans, outros con pinceis, con brochas,
esponxas, con pequenas pinceladas a modo do impresionismo,
utilizando o plástico de burbullas para darlle outra textura, e
posteriormente se adornará con pequenos traballos feitos con
materiais reciclados. O xuntar cada parte veremos o resultado
aportado por cada grupo.

d) Árbore de Nadal

d) Árbore de Nadal
o Materiais fondo:

Papel continuo, témperas verdes de diferentes tons, brancas, negras
e marróns, brochas, pinceis, esponxas, rodetes, pegamento, plástico
de burbullas.
o Materiais adornos:

Restos de cartolinas, envoltorios de alimentos como chocolates,
patatillas…: Sobre bases realizadas con restos de cartolinas de forma
circular, pegamos diversos
envoltorios de alimentos,
dando lugar así a coloridas
bolas de nadal.

d) Árbore de Nadal
Proceder:

o
•

Tapas de café: Os rapaces
foron recollendo tapas de
vasos de café e tras lavalas as
pintaron de diversas cores,
puxéronlle ollos e
debuxáronlle un sorriso.

d) Árbore de Nadal
• Fondo con plástico de embalar de

burbullas, prato, goma elástica: Se
preparan muñequeras engurrando o
plástico de bolas e suxeitándoas con
gomas. Se molla a muñequera na
mestura de tons verdes e se estampa
no papel.

d) Árbore de Nadal
•

Bolas con folletos de propaganda, xornais, fío, agulla, compás e
tesoiras: Axudados do compás fan círculos de varios diámetros, os
recortan e se dobran varias veces pola metade. Se cosen coa agulla e o
fío, pasándoo polo vértice e dándolle así forma de bola. Se fai un nó e
se abren polas dobreces para darlle volume, facendo así unhas vistosas
bolas de Nadal.

d) Árbore de Nadal
• Esponxas con diferentes formas, troqueladora e papeis de

regalo: Se mollan as esponxas de diferentes formas como
estrelas, lúas, e outras formas en pintura dourada e branca e
se estampan na parte que lles corresponde, logo troquelan
papeis de regalo usados e pegan esas formas polo mural.

d) Árbore de Nadal

d) Árbore de Nadal
• Cartón, ramas secas do xardín, silicona, corda, tesoira, lapis,

regra, compás: Co lápis e a regra, marcamos un triángulo no
cartón, o recortan e pegan en el as ramas secan que
recolleron do xardín cubrindo todo o triángulo. Na parte
superior colocan un anaco de corda para colgalo. Fan co
compás círculos de 5 cmts, e novamente os cobren con ramas
que pegan ca silicona, recortan as ramas sobresaíntes e
poñen una corda para colgalas.

d) Árbore de Nadal

d) Árbore de Nadal
• Follas de revistas en tonalidades de verdes, papeis e

cartolinas sobrantes de outros traballos, follas de xornais,
pinturas verdes, pegamento: Tras facer que os alumnos
seleccionen follas de revistas nas que apareza
maioritariamente a cor verde, pintar follas de xornais de
verde e coller restos de papeis e cartolina da mesma cor,
pasamos a darlles forma facendo pequenos cucuruchos con
cada papel. Posteriormente pegamos na copa da árbore cada
cono ou cucurucho, dándolle así unha gran volume.

d) Árbore de Nadal

d) Árbore de Nadal
• Tela e papel de xornal: Para

facer o testo os rapaces
engurraron unhas follas de
xornais, pegamos unha tela dos
restos que temos no taller e a
encheron con estes papeis para
darlle volume.

e) Belén
• Novamente como en

cursos anteriores,
embarcámonos na
realización dun belén no
que participarían tódolos
alumnos do centro.
Ademais, aproveitamos
este traballo e o
presentamos o concurso
de Beléns de Afundación
en Vigo, no que dito sexa
de paso, conseguimos un
accésit.

e) Belén
BASE DO BELÉN
o Materiais
• Base de madeira de 1mx1m, papeis de xornais e de revistas. Cola, témpera
branca e negra, pinceis e brochas.
• A base de madeira que utilizamos para presentar o belén é a mesma que a
utilizada en cursos anteriores, xa que ten a medida que nos piden de cara a
presentala nos concursos de beléns.
o Proceder
• Primeiramente facemos tiras de papel cos xornais, tarefa na que nos

axudan a maior parte dos alumnos e logo as pegamos á base de madeira
con cola. Os rapaces van mollando as tiras na cola e as colocan sobre a
base creando varias capas.
• Unha vez secas, pasan a pintar esa base de cor gris axudados das brochas
e pinceis, para o que se fai unha mestura cos dous colores branco e negro.

e) Belén

e) Belén
• Unha vez feita e seca a base, uns alumnos pasarán a pintar o

chan da rúa simulando adoquins e pintando tamén un paso
de cebra.

e) Belén
CESTAS PARA A NORIA.
o

Materiais

Envase de plástico que servirá de molde,
papeis de xornal, cola, pinceis,
témperas de cores e bridas.
o

Proceder

•

Se fan tiras de xornais, se prepara a mestura
da cola con auga remexendo ata que non
teña grumos.

e) Belén
Axudados do pincel en ocasións e das mans, segundo o que prefira
cada alumno, vanse poñendo tiras de papel sobre o envase de
plástico, ata cubrilo totalmente con 6 u 8 capas alternando a
orientación das tiras para que quede un molde consistente.
Deixamos secar uns dias e desmoldamos con coidado. A continuación
pintamos de cor branco, para posteriormente, darlle as cores elixidas,
que en este caso foron: vermellas, verdes, azuis e amarelas, dous
cestas de cada cor.
As deixamos secar tras darlles varias capas de xeito que queden ben
pintadas. Facémoslles un par de buracos onde colocar as bridas para
colgalas cestillas do armazón da noria.

e) Belén

e) Belén
ARMAZON DA NORIA
oMateriais
• Listóns de madeira de bastidores vellos que tíñamos no taller,

puntas, martelo, pintura verde, dous aros tipo “hula hop”, papeis ,
papel continuo de fax, cola, pintura branca, taladro, tubos feitos con
papeis enroscados, follas de papel de revistas, pinceis, silicona, dúas
pezas de madeira circulares, dúas barras de ferro.
oProceder
•

Desfacemos uns bastidores dos vellos para facer a base triangular,
pintan eses listón de verde e se unen as partes con puntas (esta
parte a fará un profesor xa que pode ser perigoso para os rapaces).

e) Belén

e) Belén
• Os aros tipo hula-hop, os van cubrindo

de cola e van pegando tiras de papeis,
enroscándoos nos aros para logo
pintalos de branco. Outro grupo vai
enroscando follas de papel sobre si
mesmas con cola de modo que quedan
moi ríxidas, para facer os radios da noria
e tamén os traveseiros dos que colgarán
as cestas.

e) Belén
• Únense as pezas de madeira ca barra de ferro axudados

do taladro e a silicona e ca outra barra se fai un radio da
noria, para asegurala.
• Se pegan con silicona os outros radios feitos cos papeis
endurecidos e os traveseiros das cestas, de forma que xa
están unidos os hula-hops e colocados os radios, polo
que xa se pode montar a estrutura da noria.
• Pasado un día, cando xa está todo ben seco, se colgan
as cestas cerrando ben as bridas que xa tiñan colocadas.

e) Belén
FIGURAS DA NORIA( reis magos, pastores e ovellas)
oMateriais
• Tubos de papel hixiénico, papeis de xornais e de revistas,

cartolinas, pinturas, lá, papeis de regalo, botóns, pauciños do
xardín.
oProceder
• Os Reis Magos se fan pintando os rolos de papel hixiénico

con témperas, pintándolles ollos e boca cun rotulador e
adornando as súas cabezas con coroas feitas con restos de
papeis brillantes doutros traballos, botóns, e pequenos
anacos de tela.

e) Belén

e) Belén
• Os pastores se fixeron tamén cos rolos de papel hixiénico

pintados, o pelo se fixo con restos de lá negra e os gorriños e
as roupaxes con papel de revista que os rapaces pintaron. O
bastón do pastor é unha ramiña do xardín do colexio.
• Para as ovellas se recortaron os tubos de papel a metade, se

pintaron de branco e a cabeza fíxose con papel pintado de
negro pegado ó rolo cos ollos pintados.
• As cestas ademais dos

tres reis magos, dous pastores e dúas
ovellas estaban repletas de regalos, pequenos paquetes
feitos con restos de papeis de regalo e papel de xornal
pintado de cores vivos.

e) Belén
EDIFICIOS
oMateriais

• Envases de leite, de zume, batidos, caixas, cartóns, pintura,

silicona, papeis, rotuladores, pinceis, papel reciclado,
tesoiras, paus depresores, palliñas recicladas dos aperitivos
dos nenos.

e) Belén
o Proceder:
• Os rapaces recortaron os envases de leite, batidos e zumes, para
obter edificios de diferentes alturas, os cubriron cunha capa de
pintura branca e os pintaron de cores variados. Unha vez secos,
decoraron os edificios con rotuladores de forma que parecera que
tiñan ladrillos. Con papel reciclado que temos no taller, fixeron
portas e ventás.

e) Belén
• Na parte superior colocaron os cartóns sobrantes de recortar
os edificios a modo de tellado, que foron adornando con
papeis e pinturas, paus depresores pintados e tamén papel
reciclado de diferentes cores. Pegaron estes tellados ó edificio
con silicona, facendo así variedade de tellados distintos. Por
último, decoraron os edificios con palliñas a modo de canalóns
e antenas.

e) Belén

e) Belén
ÁRBORES
oMateriais
• Ramas do xardín, papel de periódico, barro, plastilina,
pintura, silicona, pinceis.
oProceder
•

Pincharon as ramas que foron recollendo polo xardín en
bolas de plastilina e barro para que quedaran dereitos.
Despois, fixeron bolas grandes de papel de periódico, que
pegaron ás ramas. Pintaron estas bolas de papel de verde, e
pegaron enriba con silicona anacos de pequenas follas que
recolleron no xardín. Por último, pintaron as bases de
plastilina e de barro de verde e marrón e os intercalaron entre
os edificios.

e) Belén

e) Belén
O MISTERIO (A VIRXEN; SAN XOSE E O
NENO)
oMateriais
• Botellas e botes de plástico para reciclar,

pinturas, pinceis, telas, lá, restos de
cartolinas, cola, tesoiras

oProceder
•

As figuras da Virxe e San Xosé se fixeron
utilizando envases plásticos que os rapaces
recortaron e pintaron de cor carne para logo
pintarlles a cara na propia botella no caso de
San Xosé e nunha cartolina no caso da Virxe.
Fixeron os traxes, que fan referencia á
reconquista de Vigo con anacos de telas que
foron pegando e o pelo con lá.

e) Belén
• O alcalde se fixo cunha

botella, na que foron
pegando o traxe que
confeccionaron os
alumnos recortando as
telas, o pelo se fixo con
lá e a cara pegando
unha fotocopia da cara
do alcalde de Vigo, xa
que a un grupo dos
nosos alumnos lles facía
moita ilusión.

e) Belén
FONDO
oMateriais
• Taboleiro,

pintura branca e azul, pinceis,
brochas, panos.

oProceder
• No

mesmo taboleiro que utilizamos
outros anos, fixemos o fondo do noso
Belén. Os rapaces pintaron todo de cor
azul con pinceis e brochas e o rematar
mollaron uns panos en pintura branca e
foron facendo manchóns sobre o azul,
creando así un aspecto de ceo nubrado.

f) De Boa Man
CUENCOS
o

Materiais

• Globos, cola de empapelar, pala, xornais, cúter, témperas, rotuladores

dourados, purpurina, tubo de cartón, pincel, brocha, esponxas,
secador, cinta de carroceiro.
o Proceder
•

Se inflan os globos e se anudan. Se suxeitan a un tubo de cartón ca
cinta de carroceiro. Se fan tiras cos xornais e se prepara a cola
mesturándoa con auga e remexendo ca pala . Cas mans se bota cola
con coidado sobre os globos e se van colocando capas de tiras dos
papeis de xornal. Esperamos a que seque e colocamos varias capas
máis, para lograr máis dureza e consistencia. Unha vez seco se pinta
con témpera branca. Cando está seco se lle da color cas témperas e se
decoran con purpurina, rotuladores dourados, prateados... ó gusto do
alumno.

f) De Boa Man
FLORES E MARCAPÁXINAS
o Materiais

• Follas de revistas, tebeos, xornais, botón, alambre botellas e botes

para reciclar, tesoiras, cola, pinceis.
o Proceder
• Debuxan o contorno das flores as recortan, péganlle u botón e as

enlazan co alambre.

f) De Boa Man

g) Entroido
Este curso decidimos disfrazarnos de froitas. Cada aula co seu
grupo faría un disfraz, e así decidimos que foran : laranxas,
piñas, mazorcas, fresas, cenorias, limóns e una clase foi de
cociñeiros de froitas.
Os disfraces foron feitos con materiais reciclados

g) Entroido
LARANXAS
oMateriais

Caixas de cartón que recolleron de comercios e do propio colexio,
feltro, temperas, cuter, silicona, pinceis, brochas, cola.
oProceder
• Recortamos os cartóns en círculos grandes uns para poñer na parte

dianteira do corpo e outro pa a posterior. Recortamos outros círculos
un pouco máis pequenos e logo triángulos a modo de gaxos con
pepitas. Os rapaces as colorean en distintos tons de laranxa e as
pegan superpoñendo os círculos para logo pegar os gaxos e as
pepitas.
• Unimos as partes con feltro verde. Co feltro sobrante facemos

gorriños e unas laranxas máis pequenas.

uns

g) Entroido

g) Entroido
PIÑAS
oMateriais

• Cartóns, cinta adhesiva, restos de cartolinas e de goma eva,

pintura amarela, rodete y tesoira.
oProceder
• Recortamos os cartóns en forma de piña, pintamos a

superficie de color amarelo, pegan a cinta adhesiva de
maneira transversal dándolle forma, decorar con restos de
cartolina e goma eva para formar o penacho.

g) Entroido

g) Entroido
CENORIAS
o Materiais

• Cartolinas, follas de xornais, papel reciclado feito polos rapaces,

témperas, pinceis, brochas.

g) Entroido
oProceder
• Fan uns conos con cartolina e os enchen con bolas feitas con xornais,

para darlle así consistencia. Os forran con pasta de papel reciclado e
o deixan secar. Cando ten a consistencia adecuada se pintan e
adornan con papel verde na zona superior a modo de follas

g) Entroido
• Tomates:

Con pasta de papel reciclado, fan uns
pequenos círculos, os recortan e pintan de vermello.

h) Día do pai
CAIXAS PARA PANOS DE PAPEL
oMateriais
• Caixas valeiras de panos de papel, cola, tiras de xornais,

pintura.
oProceder
• Se desmonta con coidado a caixa valeira e se lle fan unhas

dobreces para que quede mais grande e así poda poñerse
enriba dunha caixa de panos de papel. Prepárase a cola e se
fan tiras de papel de xornais. Vanse mollando as caixas ca
cola con pinceis ou ca man, segundo o alumno, e se lle van
poñendo tiras de papeis

h) Día do pai

h) Día do pai
CAIXAS DE ZAPATOS
• Aproveitando caixas valeiras de zapatos que traen os

rapaces, as adornamos con restos de papeis reciclados que
van quedando doutros traballos. Despois danlle color.

4. Conclusións
• Reciclar,

reutilizar e reducir son as tres propostas que
tentamos levar a cabo durante o curso, e que queremos
inculcar nos nosos alumnos a través das nosas accións e os
seus traballos.

• Outro

curso máis tivemos a oportunidade de participar neste
proxecto tan importante para o noso alumnado e do que
tanto gozan, realizando labores como a reciclaxe de papel,
que xa ten un espazo fixo no noso centro, pero tamén
realizando outras tarefas e inculcando valores como o
respecto e coidado do medio que nos rodea, da natureza.

4. Conclusións
• Paralelamente

continuamos traballando tamén no
invernadoiro, coidando o xardín e realizando novos cultivos
que os nosos alumnos esperan con ilusión.

•A

pesar da problemática xurdida a partir de marzo debido ao
COVID19, puidemos recompilar os traballos realizados ata
esa data polos nosos alumnos, aínda que non puidemos
acabar todos da forma que quixésemos e tiñamos
programada.

• Agradecemos o poder participar e

todo o curso.

que seguísedes aí durante

