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1. PRESENTACIÓN

Alimentación Saludable Gallega é unha empresa de servizos de restauración colectiva, e
os nosos compromisos son:

• Coidar ás persoas.

• Escoitar aos nosos/as clientes ,familias e usuarios/as.

• Innovar nos nosos servizos.

• Ofrecer a máxima garantía de calidade.

• Formación e especialización do noso persoal.

Como responsables dos nenos e nenas durante os nosos servizos, o noso obxectivo é
converter o noso tempo de traballo nun espazo lúdico e educativo. Esta tarefa realízase a
través do noso persoal especializado, que mediante o noso proxecto educativo, programas
e actividades imos a promover hábitos, valores e actitudes básicas para a educación
destes nenos e nenas, traballaremos a través destas tres áreas principais:

• Educación para a saúde: bos hábitos nutricionais e de vida activa.

• Educación para a sustentabilidade: hábitos de respecto ao medio ambiente, reciclaxe e
aproveitamento dos recursos.

• Educación para a convivencia: hábitos de responsabilidade, cooperación, igualdade e
respecto mutuo.
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Desde Alimentación Saludable Gallega, ofrecemos aos nosos centros un espazo educativo que atopa a súa base no

desenvolvemento integral do alumnado.

A nosa empresa contempla as esixencias actuais de xestión de calidade en todas as actividades educativas que se

promoven durante as nosas franxas horarias. A nosa calidade baséase nunha boa organización, planificación e

desenvolvemento de todas as actividades que se contemplen durante o tempo que dura a nosa xestión no centro.

Os nosos servizos inclúen tanto calidade nunha necesidade básica como é a alimentación, así como nas actividades de

tempo libre anteriores e/ou posteriores. Todos eles son momentos que teñen unha gran importancia educativa.

Alimentación Saludable Gallega conta con educadores/as, pedagogos/as, monitores/as e coordinadores/as profesionais

preparados e ben dirixidos que programan as actividades, o que leva a un resultado idóneo do noso proxecto educativo .

Para poder adaptarnos ás necesidades de calquera centro, consideremos esencial ser flexibles xa que consideramos moi

importante coñecer as opcións, recursos e realidades dos distintos centros para poder adaptarnos ao 100% á tipoloxía de

centro.

2. XUSTIFICACIÓN
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3. LIÑA EDUCATIVA ALIMENTACIÓN SALUDABLE GALLEGA

O noso proxecto educativo está dirixido aos alumnos/as pero tamén ten como obxectivo
complementar a labor da escola.

O comedor e o patio son lugares privilexiados para a transmisión e reforzo de valores,
actitudes e coñecementos esenciais para o desenvolvemento do/a neno/a. En Alimentación
saludable gallega aspiramos a converter o tempo dos nosos servizos nun espazo educativo
para os nenos e nenas que temos encomendados durante ese tempo.

Co obxectivo de converter os nosos servizos nun espazo educativo, desenvolvemos unha
proposta de talleres que proporcionan unha alternativa de lecer atractiva e entretida para
os/as nenos/as. Permítelles desfrutar do tempo de recreo, mentres desenvolven actividades
facilmente adaptables aos requirimentos ou as instalacións do centro, que fomenten ademais
a súa creatividade e interese por aprender.

O noso proxecto educativo e a nosa misión en xeral baséase no feito de educar contorna a

uns valores e unha liña educativa que segue sempre 3 eixos principais:

En primeiro lugar interesámonos en educar contorna A SAÚDE xa que é un ámbito

totalmente importante e ligado ao 100% co noso labor nas Escolas. Dun modo lúdico e coa

creación e levada á práctica de diferentes actividades relacionadas con este ámbito educamos

na saúde aos nenos e nenas dos nosos servizos.

Doutra banda, de acordo coa nosa política de Responsabilidade Social Empresarial

comprometémonos co fomento da SUSTENTABILIDADE, Alimentación Saludable Gallega ten

unha liña educativa baseada no proceso que permite ao individuo comprender as relacións de

interdependencia coa súa contorna e aposta pola EDUCACIÓN AMBIENTAL dos nosos/as

nenos/as.

É a nosa responsabilidade que durante o tempo dos nosos servizos, os nosos/as alumnos/as

aprendan as actitudes necesarias para comprender as relacións entre os seres humanos e o

ambiente e desta maneira esfórcense e únanse por unha conciencia positiva ante o

desenvolvemento sustentable.

O último eixo importante no que debemos traballar é O CONVIVENCIAL, Alimentación

Saludable Gallega segue unha liña educativa onde a Educación Inclusiva ten un papel

importante, con frecuencia para modificar os comportamentos problemáticos, é suficiente o

reforzo positivo ou a recompensa. Os/as menores benefícianse, tanto academicamente como

socialmente, dunha educación Inclusiva.

Nos nosos servizos escolares observamos a diario distintos modos de comportamento

inadecuados entre os/as alumnos/as, que manifestan as diferenzas que existen entre eles.

Co traballo e a sensibilización co tema da exclusión social apostamos por un clima

agradable e no que a boa convivencia reine entre os nosos/as alumnos/as.

Non só incidimos na aplicación dunha EDUCACIÓN INCLUSIVA, senón que tamén

traballamos en base a unha boa convivencia á hora do comedor traballando os básicos do

comedor, nos que lles ensinamos aos nosos/as alumnos/as, maneiras de abordar rutinas

diarias que levan a cabo á hora das inxestas e que nos axudan a convivir mellor cos/as

outros/as compañeiros/as, por exemplo o feito de baixar o nivel do ruído do comedor ou ter

unha postura correcta na mesa.
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4. OBXECTIVOS XERAIS

Desde Alimentación Saludable Gallega, expómonos uns obxectivos claros que queremos ver cumpridos no proxecto e 
programas de actividades: 

Ao alumnado:

• Ter curiosidade por descubrir.

• Potenciar a intencionalidade, ligado á sensación de sentirse

capaz e eficaz.

• Potenciar a relación co grupo de iguais.

• Introducirse en distintas culturas.

• Crear cohesión de grupo.

• Desenvolver a súa autonomía.

• Desenvolver o seu espírito crítico e reflexivo.

• Aprender a ser tolerante coas persoas de diferente etnia, relixión,

cultura e sexo.

• Aceptarse a se mesmo tal como é e aos demais, dando e

compartindo cando sexa necesario.

• Ser respectuoso co medio ambiente, aprendendo a ser un

consumido responsable.

• Ser un axente activo da súa educación.

• Coñecer as tradicións, costumes e gastronomía do país no que

vivimos e outros.

Aos monitores e monitoras:

 Motivar ao alumno ou alumna para que resolva os seus problemas,

prestándolle axuda se o necesita.

 Recoñecer e valorar os seus esforzos por facer ben as cousas e

aprender.

 Fomentar os hábitos de hixiene e postural nos nenos/as.

 Fomentar hábitos de alimentación saudable.

 Promover a interculturalidad e o coñecemento de novas culturas.

 Incidir na boa convivencia dos nenos e nenas en sociedade

 Dinamizar as actividades dun modo divertido e alegre para manter a

motivación.

 Escoitar e mostrarnos próximos co noso alumnado.

 Ser conscientes do traballo que levamos a cabo e implicarnos ao

máximo.
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5. AS BASES DO PROXECTO EDUCATIVO

Alimentación saludable gallega 
DIRECTRICES PARA O PROXECTO EDUCATIVO E  
LIÑAS DE ACTUACIÓN 

Alimentación Saludable Gallega
ADAPTACIÓN DO PROXECTO AOS COLEXIOS

Alimentación Saludable Gallega
IMPLEMENTACIÓN // POR PARTE 
DAS/OSCOORDINADORAS/ES  E POR PARTE DAS/OS 
MONITORAS/ES  

Os BÁSICOS
O obxectivo dos básicos do comedor é que os nenos
e as nenas aprendan unhas habilidades motrices e
sociais, esenciais para o seu desenvolvemento, así
como unha correcta alimentación.

PROXECTO ANUAL
Os proxectos anuais corresponden aos programas
elixidos para trasladar os contidos educativos
relevantes.
// Calendario: é unha programación anual,
estruturado para realizar unha serie de actividades
mensualmente ou semanalmente.
// Proxecto ou proxectos anuais

OUTROS ASPECTOS

En base ao proxecto educativo
específico para o centro escolar as
monitoras e monitores levan a cabo
todo o programa tendo tamén en
conta aspectos como:

A idade e o número de nenos e
nenas.
O espazo destinado á actividade
As destrezas motrices do grupo de
nenos e nenas

// Calendario: as monitoras e
monitores realizarán as
actividades segundo calendario e
baixo outros aspectos

PROXECTO EDUCATIVO
ESPECÍFICO

En base á temática solicitada polo
centro escolar e en coordinación
co centro escolar, Alimentación
Saludable Gallega presenta un
programa educativo específico.

// Calendario: farase un
calendario específico para os
centros escolares.

// Os Básicos
// Proxecto anual

Principais eixos de actuación:
• SAÚDE
• CONVIVENCIA E CULTURA
• SUSTENTABILIDADE
• EXPERIENCIA

EDUCANDO VALORES



6. OS BÁSICOS: BOS HÁBITOS , SAÚDE E CONVIVENCIA

Desde Alimentación Saludable Gallega cremos que unha parte

fundamental do desenvolvemento do/a neno/a,é o feito de valorar a

hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as

diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para

favorecer o desenvolvemento psicomotriz e a actividade física. Para

Alimentación Saludable Gallega a actividade física será un dos

obxectivos primordiais no noso servizo de comedor e coidado cos

nenos/as.

Alimentación Saludable Gallega proponse incorporar os hábitos

saudables no conxunto da vida, aproveitando o poder socializador do

espazo do comedor, así como o valor educativo do tempo de lecer e o

xogo.

Traballaremos os distintos hábitos de hixiene ,saúde e convivencia

mediante actividades e reforzo por parte dos/as nosos/as monitores/as.
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OBXECTIVO PRINCIPAL
O principal obxectivo é que os/as nenos/as adquiran os
diferentes hábitos que require o intre o noso servizo mediante
distintas actividades e rutinas.

METODOLOXÍA
Dispoñemos de varias actividades nas que se traballan os bos
hábitos, segundo o que vaiamos traballar realizarémolo dunha
ou outra maneira, e fomentar rutinas educativas.

CALENDARIZACIÓN
O proxecto desenvólvese ao longo do curso escolar, como unha
rutina diaria.

MATERIAIS
Decálogo “Os bos hábitos”
Manualidades e debuxos formativos

COMUNICACIÓN
No cadro da programación mensual

Básicos 
Hixiene persoal 
Lavarse as mans 
Lavado de dentes 

Na mesa 
Entrada e saída correcta  
Sentar ben na cadeira 

Bo uso dos cubertos e o 
pano

Levantar a man para pedir 
algo 

Redución do ruído 
Entradas e saídas correctas  

Durante o servizo

Ao terminar 
hai que 

esperar e a 
man hai que 
levantar 

para avisar

Comer de todo é 
xenial.

E é un costume 
fenomenal!



LAVADO DE MANS

OBXECTIVO PRINCIPAL
Aproximar aos nenos e nenas a recoñecer cando
hai que lavarse as mans, o porqué e facelo dunha
forma correcta.

METODOLOXÍA
Seguindo distintas pautas facemos que os/as
nenos/as aprendan a lavarse as mans dunha
forma correcta:
Con auga tépeda, se é posible, mollarse as mans
antes de usar o xabón.
Refregar as mans durante dez segundos.
Aclarado de mans sen malgastar a auga
Secarse as mans cunha toalla ou papel limpo.

MATERIAIS
Documento específico

CALENDARIZACIÓN
Ao longo do curso escolar.

ACTIVIDADES
Brillantina nas mans
Antes e despois: debuxo dunhas iconas

COMUNICACIÓN
No cadro da programación mensual

LAVADO DE DENTES

OBXECTIVO PRINCIPAL
Como principal obxectivo teñen como finalidade a
promoción da saúde e a prevención de enfermidades
buco-dentais.

METODOLOXÍA
Os/as monitores/as darán instrucións de como facer un
correcto lavado de dentes e a boca en xeral.

MATERIAIS
Cepillo de dentes de cada neno/a (cámbiase tres veces ao
curso)
Dentífrico de cada neno/a

CALENDARIZACIÓN
Ao longo do curso escolar.

ACTIVIDADES
Lavarse os dentes correctamente
Aforrar auga

COMUNICACIÓN
No cadro da programación mensual
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7. ACCIÓNS EDUCATIVAS

OBXECTIVO PRINCIPAL
O taller "sen ruído mellor" promove os hábitos de
hixiene sonora. A finalidade deste taller é servir de apoio
ás escolas dentro do noso proxecto educativo de bos
hábitos.

METODOLOXÍA
Identificar o ruído , fomentar unha actitude tranquila e
ordenada dos/as nenos/as, vixiar especialmente os
momentos críticos como as entradas e saídas, e polo uso
dos elementos como cubertos, pratos, xerras. É un
proxecto anual onde se involucra a todos/as os/as
nenos/as, traballando cada fase.

CALENDARIZACIÓN
Ao longo do curso escolar.

MATERIAIS
Semáforo que mide o nivel do ruído. Indicando o
vermello un volume elevado, o laranxa intermedio e o
verde como correcto
Tamén se pode traballar cunhas fichas redondas dos tres
colorees.
Realizamos unha enquisa para saber a opinión dos/as
nenos/as achega do ruído no comedor, tanto no inicio do
proxecto como ao final.
Caixa de correos de suxestións onde os/as nenos/as
achégannos ideas de como reducir o nivel do ruído.

COMUNICACIÓN
No cadro da programación mensual

SEN RUÍDO MELLOR
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OBXECTIVO PRINCIPAL
Aprender os distintos niveis da pirámide nutricional dunha
maneira lúdica e divertida.

METODOLOXÍA
A través de imaxes pegadas nas escaleiras do centro(poderíase
facer en forma de mural ), crearemos unha visión panorámica
da pirámide nutricional. Deste xeito, os/as nenos/as mentres
van subindo poden lembrar as imaxes de maneira lúdica.

CALENDARIZACIÓN
Trabállase a pirámide nutricional e déixase durante todo o ano
nas escaleiras( ou o mural) para que poidan ir lembrando e
adquirindo eses coñecementos.

MATERIAIS
As diferentes imaxes dos alimentos

COMUNICACIÓN
No cadro da programación mensual

PROXECTO ANUAL: 
ESCALEIRAS NUTRICIONAIS

OBXECTIVO PRINCIPAL
Trátase dun programa innovador para potenciar o uso
e a aprendizaxe dos bos hábitos de comportamento na
mesa.

METODOLOXÍA
É un día especial no que comeremos coma se
estivésemos nun restaurante.
Os comensais teñen a responsabilidade de actuar en
consecuencia. Ambientación: daráselle unha imaxe
diferente o servizo, tentando transformalo nun
restaurante. Os nenos e nenas sentirán como
verdadeiros protagonistas.

CALENDARIZACIÓN
Ao longo do curso escolar.

MATERIAIS
Cartel anunciador da actividade
Rótulo do restaurante co nome do centro, colocado nun
lugar destacado .

COMUNICACIÓN
No cadro da programación mensual

PROXECTO ANUAL: 
“A MESA RESTAURANTE”



PROXECTO ANUAL: 
O PATIO DO MEU COLE É PARTICULAR 

OBXECTIVO PRINCIPAL
Xogando desenvolvémonos física e emocionalmente, ao
mesmo tempo que mantemos a nosa intelixencia e reflexos
espertos. Pero, por encima de todo, xogando divertímonos e
gozamos cos/as amigos/as.

METODOLOXÍA
O proxecto “O Patio do meu cole é particular” consiste en
diferentes explicacións que se irán entregando coa
programación mensual. Cada unha terá un eixo temático
que guiase o tipo e características do xogo e o material
necesario para levar a cabo con éxito. Cada xogo conta
cunha pequena orientación previa acerca da idade a partir
da cal está recomendado. Nalgúns casos tamén se apunta o
número aproximado de xogadores e a duración aproximada.

CALENDARIZACIÓN
O proxecto desenvólvese ao longo do curso escolar.

MATERIAIS
Os equipos de monitores contarán coa explicación de todas
as actividades. Estes xogos non requiren de moitos
materiais (papel e lapis), e contan coa vantaxe que poden
iniciarse un día chuvioso no ximnasio.
COMUNICACIÓN
No cadro da programación mensual

XOGOS DE FEIRA 
Conseguir pisar globos sen que se escapen 

/ Para infantil
Pisar globos / A partir de 6 anos 

Carreira de ovos / A partir de 5 anos
Facer unha carreira sen que caia o ovo da culler

Feixe acenos / A partir de 5 anos
Morder a galleta sen que caia. 

XOGOS DE RISA 
O tacto misterioso / Para todas as idades 

Adiviñar un material polo tacto 

Os mil vasos / A partir de 6 anos / Alternativa 
para infantil

XOGO DE PUNTERÍA 
As argolas / A partir de 6 anos 

Lanzar as argolas ás patas dunha cadeira

XOGOS DE ENXEÑO 
O policía / A partir de 6 anos

Tentar descubrir ao policía sen ser eliminado 

O cambio / A partir de 7 anos
Proba de memoria fotográfica 
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PROXECTO ANUAL: 
LIGAS DEPORTIVAS OU XOGOS DEPORTIVOS

OBXECTIVO PRINCIPAL
Expómonos como obxectivo principal, inculcarlles o valor
da ética nos xogos deportivos: respecto ás regras, á saúde
e á seguridade, respecto a un mesmo/a e ao resto, ser
xusto/a e honesto/a, comunícome con mensaxes claras,
poño énfases na axuda mutua, a solidariedade e o
compartir.

METODOLOXÍA
Terán á súa disposición mensualmente un tipo de xogo
deportivo diferente, exposto como unha liga deportiva
que se desenvolverá ata final de curso.

CALENDARIZACIÓN
Terán unha oferta deportiva ao longo do ano,
diferenciando o nivel entre infantil e primaria. Desta
forma garantimos que terán a posibilidade de realizar
deporte no tempo do noso servizo.

MATERIAIS
Material especifico se a actividade de requíreo.
Anuncio e organización do xogo deportivo do mes.
Poderanse facer medallas para os equipos gañadores e
diplomas de participación.

COMUNICACIÓN
No cadro da programación mensual
Diploma para todos e todas conforme participaron na
actividade.
Medalla por gañar a actividade.

*Algúns exemplos de xogos
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OBXECTIVO PRINCIPAL
Chegar a establecer unha comunicación monitor/a - neno/á través
de distintas charlas onde se traballa a educación emocional.

METODOLOXÍA
Traballaremos cos nenos/as ás emocións e os sentimentos.
Durante as xornadas, deixaremos unha caixa de correos no que os
nenos/as poden deixar por escrito momentos nos que senten
algunha emoción determinada na que traballamos.

CALENDARIZACIÓN
Realízase ao longo do curso.

MATERIAIS
Recursos necesarios para dar chárlaa
Caixa de correos das emocións

COMUNICACIÓN
No cadro da programación mensual

MATERIAIS
Dossier explicativo

PROXECTO ANUAL: 
AS EMOCIÓNS E OS SENTIMENTOS. 

PROXECTO ANUAL: 
TODOS XUNTOS 

OBXECTIVO PRINCIPAL
Identificar os posibles casos de risco de exclusión social, intervindo
dunha maneira adecuada e implicando a toda a comunidade educativa
para atopar solucións e facer unha boa xestión, promovendo actitudes
de respecto cara aos demais e favorecer a empatía.

METODOLOXÍA
Mediante distintas actividades e a correcta información aos monitores e
monitoras, promoveremos actitudes entre os nosos nenos e nenas de
respecto e inclusión social mediante distintas actividades . Os/as
monitores/as deberán ter unha actitude activa ante o grupo
promovendo a participación e implicación. A familia e o profesorado son
figuras imprescindibles na inclusión destes, por tanto é un traballo de
toda a comunidade educativa.

CALENDARIZACIÓN
O proxecto desenvólvese ao longo do curso escolar.

COMUNICACIÓN
No cadro da programación mensual

MATERIAIS
Contos
Explicación de xogos



INFANTIL

PROGRAMACIÓN 

*É UN EXEMPLO DA PROGRAMACIÓN DUN MES. CADA ACTIVIDADE IRÁ ACORDE 
Á FRANXA DE IDADE.

8. CADROS PROGRAMCIÓN MENSUAL (ensinamos un par de exemplos dos cadros de programación 
mensual) PROGRAMACIÓN

PRIMARIA

Luns Martes Mércores Xoves Venres S D

1. PROXECTO
LIGA 
DEPORTIVA OU 
XOGOS 
DEPORTIVOS

2.- PROXECTO
O PATIO DO 

MEU COLE É 
PARTICULAR

3.-PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Actividade :
O SILENCIO

4 5

6.- PROXECTO
LIGA 
DEPORTIVA OU 
XOGOS 
DEPORTIVOS

7.- PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Maratón 
cepillado de 
dentes

8. PROXECTO
XUNTOS 

MELLOR

9. PROXECTO
O PATIO DO 

MEU COLE É 
PARTICULAR

10. .PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Actividade no 
comedor:
HÁBITOS NA 
MESA  

11 12

13. PROXECTO
ECOLOXIA E 
SUSTANTIBILID
ADE

14.-PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Maratón 
cepillado de 
dentes

15. PROXECTO
LIGA 
DEPORTIVA OU 
XOGOS 
DEPORTIVOS

16.-PROXECTO
XUNTOS MELLOR

17. PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Actividade :
O SILENCIO

18 19

20. PROXECTO
PRIMAVERA

21.-PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Maratón 
cepillado de 
dentes

22. PROXECTO
PRIMAVERA

23. PROXECTO
PRIMAVERA

24. PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Actividade no 
comedor:
HÁBITOS NA 
MESA  

25 26

27. PROXECTO
PRIMAVERA

28.-PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Maratón 
cepillado de 
dentes

29. PROXECTO
PEQUE-CHEF

30. PROXECTO
A mesa

restaurante

31. PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Actividade :
O SILENCIO
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SUSTANTIBILID
ADE

14.-PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Maratón 
cepillado de 
dentes

15. PROXECTO
LIGA 
DEPORTIVA OU 
XOGOS 
DEPORTIVOS

16.-PROXECTO
XUNTOS MELLOR

17. PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Actividade :
O SILENCIO

18 19

20. PROXECTO
PRIMAVERA

21.-PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Maratón 
cepillado de 
dentes

22. PROXECTO
PRIMAVERA

23. PROXECTO
PRIMAVERA

24. PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Actividade no 
comedor:
HÁBITOS NA 
MESA  

25 26

27. PROXECTO
PRIMAVERA

28.-PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Maratón 
cepillado de 
dentes

29. PROXECTO
PEQUE-CHEF

30. PROXECTO
A mesa

restaurante

31. PROXECTO
OS BÁSICOS DO 
COMEDOR
Actividade :
O SILENCIO



A avaliación, é un punto crave de calquera proxecto, xa que ten unha evolución idónea na
realización das actividades e no resultado final. Avaliar, permítenos facer unha análise de
todas as accións que levamos, se é necesario unha modificación das mesmas ou se
cumprimos os obxectivos previstos.

A avaliación que levemos a cabo, ten que ser útil e práctica e ten que recoller toda a
información que necesitemos.

Para a realización da avaliación do Proxecto Educativo, contaremos co apoio dos
monitores e monitoras que o levaron a cabo nos centros.

En cada unha das actividades que realicemos, exponse unhas preguntas para a avaliación
das mesmas.

9. EVALUACIÓN

EDUCANDO VALORES

Estas respostas deberán ser entregadas a coordenador/a ou
supervisor/a quen o revisará .

Para completar a avaliación, propoñeranse propostas de melloras
e unha revisión do proxecto cara ao curso seguinte para ir
mellorando ano a ano nas nosas actividades comúns.

Ao final de curso, os monitores e
monitoras deberán responder ás seguintes
preguntas:

 Conseguimos os obxectivos propostos?

 Implicáronse os/as alumnos/as?

 As actividades son aplicables e
prácticas?

 Actuamos ben como grupo de traballo?

 Mellorou en algo a convivencia ?


