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1- INTRODUCIÓN 

A idade infantilprincipalmente, pero tamén a xuvenilcaracterízase por 
ser o período no que ten lugar o crecemento e o desenvolvemento do ser 
humano. Son anos críticos, pois un desenvolvemento adecuado e un estado 
excelente de saúde e benestar non só é importante desde un punto de vista 
biopsicosocial senón que ten unha grande repercusión na vida adulta. 

Por mor dos profundos cambios socioeconómicos e familiares que 
tiveron lugar nos últimos anos -tales como o extraordinario progreso da 
tecnoloxía e da biotecnoloxía alimenticia, das comunicacións, así como a 
influencia crecente da televisión, da internet e doutras vías da información-, 
os hábitos de vida foron mudando, en especial os patróns dietéticos 
tradicionais dos nenos. 

Un destes cambios fai referencia ao aumento do consumo de alimentos 
manufacturados ricos en graxas saturadas, xunto cunha inactividade cada vez 
maior que se traduce nun aumento significativo do exceso de peso e da 
obesidade, a aparición de patoloxías cardiovasculares, diabetes, trastornos do 
comportamento alimentario e a inxestión inadecuada dalgunhas vitaminas e 
minerais de importancia indubidable para a saúde. 

!  

É por estas razóns que o século XXI deba ser, definitivamente, o da 
prevención e da educación para a saúde. Neste contexto, o neno adquire un 
máximo protagonismo; por unha banda, pola súa longa expectativa de vida e 
por outra, pola súa capacidade de aprender e de transmitir información aos 
seus compañeiros e amigos, ademais da a súa familia e educadores.  
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A escola convértese deste xeito, nunha área estratéxica; cada vez máis 
o proceso educativo ocupa unha parte importante da vida dos nenos e 
preadolescentes, tanto polas horas diarias de actividade como polos anos de 
permanencia nos centros. E é o medio idóneo para a divulgación, 
aprendizaxe e realización de hábitos e estilos de vida saudables que 
perdurarán ao longo de toda a vida. 

Como sinala González Lucini: “existen unha serie de ámbitos educativos 
e contidos que non pertencendo a ningunha área específica de aprendizaxe ou 
de coñecemento constitúen na educación unha referencia obrigada para todas 
as demais áreas das diferentes etapas educativas.” Sendo a alimentación un 
destes temas fundamentais a ser tratados no ámbito educativo. 

A posta en práctica dunha alimentación sa e equilibrada inflúe 
directamente nunha boa saúde, aspecto que á súa vez é tratado no actual 
curriculum de Educación segundo a LOE, dentro da Educación para a Saúde, 
pola súa importancia no desenvolvemento psicofísico dos alumnos e na 
prevención de certas enfermidades. 

O coñecemento de conceptos, a adquisición de procedementos, 
actitudes e hábitos dunha alimentación sa e equilibrada son necesarios para a 
posterior inserción dos mozos e mozas na contorna familiar, escolar e social. 

Parece fundamental promocionar nos  alumnos, familias e profesores 
hábitos de vida saudables e demais aspectos educativos que teñan que ver 
coa saúde e coa nutrición. E é por iso que o comedor escolar debe ser a 
paradigma dos menús de máxima calidade nutricional e seguridade 
alimentaria e unha área de educación nutricional e social especial.  

Cómpre, xa que logo, proporcionar desde o comedor escolar as 
experiencias adecuadas que xeren o desenvolvemento destes hábitos, 
adecuando materiais, obxectivos, contidos, metodoloxía en mesmo a 
organización espacial e temporal. 

Realizar na escola unha das comidas principais do día, cinco veces á 
semana durante moitos anos, con menús que posúen contido adecuado de 
macro e micronutrientes e compoñentes funcionais, é un seguro para o seu 
benestar; pero o é tamén a creación de hábitos e condutas saudables e 
prosociales, con impacto e repercusión a curto, medio e longo prazo. 

A alimentación e nutrición, no contexto de saúde desempeñan unha 
función decisiva para o benestar do corpo, o desenvolvemento físico e 
intelectual dos nenos. Por iso, debemos aproveitar as horas de comida na 
escola como momentos plenamente educativos onde se  adquiran os hábitos 
dunha alimentación sa e a concienciación da práctica da actividade física e o 
deporte. 
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2- DESTINATARIOS 

!  

• Alumnos e alumnas usuarios do servizo de comedor escolarnos 
Colexios de Educación Infantil e Primaria (CEIP) . 

• Comunidade educativa en xeral: familias, profesorado do centro, 
profesionais do comedor, encargados, monitores… 

• Contorna social unha vez implementado o Programa Victoria 
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3- OBXECTIVOS 

“Comer” implica coidar o menú de forma que inclúa variedade de 
alimentos, sexa equilibrado á vez que apetecible, satisfaga as necesidades 
nutricionais que o corpo necesita para funcionar adecuadamente e contribúa 
á promoción de hábitos alimenticios correctos en quen o consomen. 

 Os nenos e nenas deben aprender a comer de todo, realizando así unha 
alimentación variada, equilibrada e saudable aínda que, na medida do 
posible, convén respectar as preferencias e características da súa idade. 

 A inxesta de alimentos debe distribuírse en catro o cinco comidas ao 
día para repartir o aporte calórico diario segundo o corpo vai consumindo 
enerxía para funcionar adecuadamente, sendo dunha importancia vital a 
comida central do día.  

 Os expertos coinciden na importancia de confeccionar un menú 
equilibrado, tendo en conta que actualmente no noso país o 8,5% dos españois 
de entre 2 a 17 anos presenta obesidade e o 18,2% ten sobrepeso.  

 É por iso que o obxectivo principal incide en promover hábitos 
alimenticios saudables desde a infancia. 

 Este é sen dúbida un obxectivo tan amplo, que coa finalidade de 
facilitar a avaliación unha vez implementado o PROGRAMA VICTORIA, os 
obxectios se subdividirán en catro ÁMBITOS relacionados coa 

Estes catro ÁMBITOS agrupan obxectivos específicos do currículo de 
educación en valores, habilidades para a vida e coñecementos relevantes 
en Saúde. 

Esta xeito de entender o Prpgrama de Promoción da Saúde pon de 
manifesto que os fins do comedor escolar reforzan e amplían os 
coñecementos curriculares. Como consecuencia o comedor escolar 
convírtese nun espazo educativo que propicia a consecución da vertente 
práctica dos obxectivos, contidos e competencias básicas avaladas polo 
curriculo de Educación. 

EDUCACIÓN PARA 
A SAÚDE

EDUCACIÓN PARA  
A CONVIVENCIA

EDUCACIÓN PARA 
A ACTIVIDADE 

FÍSICA  E O 
TEMPO DE LECER

EDUCACIÓN  
PARA UNHA 

ALIMENTACIÓN 
SAUDABLE  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Os obxectivos destes catro ÁMBITOS forman asimesmo parte das tres 
DIMENSIÓNS referidas á: 

Semella necesario non só establecer os obxectivos que como  

1. empresa dedicada a ofrecer un servizo de comedor escolar son 
inherentes ao noso quefacer cotián, senón fixar unhas liñas 
prioritarias de actuación en relación  

2. co comedor como contorna privilexiada que promove actitudes 
saudables e 

3. coas familias do alumnado comensal para brindarlles o soporte 
necesario que lles permita continuar nos fogares esta labor 
educativa. 

DIMENSIÓN 
DA 

PROPIA EMPRESA 

DIMENSIÓN 
DO 

COMEDOR  

DIMENSIÓN  
FAMILIAR

DIMENSIÓN 
DA 

PROPIA 
EMPRESA

1.Potenciar unha oferta apetitosa, variada e de boa 
presentación, onde a comida tome en conta os factores 
culturais dos comensais. 

2.Incluír alimentos de todos os grupos para favorecer a 
dixestión e o contacto con todos os alimentos. 

3.Buscar a variación na cor, textura, métodos de cociñado, 
temperaturas e cantidades adecuadas ademais de valorar 
aspectos relacionados coa satisfacción do "comer con gusto", 
de compartir e comunicarse. 

4.Promover a adaptación do neno á diversidade de menús, 
evitando as carencias e desequilibrios que frecuentemente se 
producen nos diferentes nutrientes. 
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DIMENSIÓN 
DO 

COMEDOR  

1.Facilitar a divulgación dunha alimentación equilibrada 
mediante un deseño adecuado dos menús escolares e unha 
oferta suficiente de produtos saudables e atractivos  na 
cafetería e as máquinas expendedoras instaladas no centro. 

2. Promover o desenvolvemento de condutas modélicas por 
parte dos monitores en relación coa actividade física e a 
alimentación.  

3. Desenvolver unha política orientada á promoción dunha 
actividade física continuada e pracenteira. 

4. Transmitir ao alumnado comensal os coñecementos 
adecuados que lles capaciten para escoller correctamente os 
tipos de alimentos, as cantidades axeitadas parar compoñer 
menús equilibrados e exercer o autocontrol na alimentación. 

!  8



PROGRAMA VICTORIA 
PROGRAMA DE PREVENCÓN DA SAÚDE, PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 
 SAUDABLES E DESENVOLVEMENTO DAS HABILIDADES PERSOAIS DO ALUMNADO

DIMENSIÓN 
FAMILIAR

 
1.Informar mensualmente ás familias sobre os menús 
programados para o comedor escolar durante as catro 
semanas seguintes. 

 2.Proporcionar ás familias información sobre a alimentación 
adecuada durante a infancia e a adolescencia. 

 3.Divulgar contidos referidos aos hábitos saudables como o 
tipo de alimentos que son aceptados  polo centro para o 
xantar, a merenda e/ou as saídas que efectúa a escola 
(consumo de froita e bocadillos, restrición do consumo de 
doces, lambetadas e bebidas doces).  
4.Promover a participación activa de pais e nais en 
actividades que permitan  aproveitar a súa potencialidade 
educativa: organizando talleres de cociña, actividades lúdico 
recreativas e didácticas (diferentes celebracións ao longo do  
curso nas que se consuman comidas e bebidas saudables, 
coidado dun horto no centro, xornadas de plantación de 
árbores froiteiras...), saídas extra escolares, encontros 
gastronómicos, actividades deportivas, etc. 

4.Manter unha estreita colaboración e relación coa familia 
de tal maneira que sosteñamos criterios comúns de 
actuación. 

ÁMBITOS 

EDUCACIÓN 
PARA 

A SAÚDE

EDUCACIÓN 
PARA A 

CONVIVENCIA

EDUCACIÓN 
PARA A 

ACTIVIDADE 
FÍSICA  E O 
TEMPO DE 

LECER

EDUCACIÓN 
PARA UNHA 

ALIMENTACIÓN 
SAUDABLE  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O 
B 
X 
E 
C 
T 
I 
V 
O 
S 

Fomentar e 
desenvolver  
hábitos persoais 
de hixiene e boa 
alimentación 
como base 
dunha correcta 
educación para 
a saúde. 

Pór en práctica 
normas 
hixiénicas e 
sanitarias 
estudadas no 
comedor. 

Iniciarse en 
gustos variados 
e na inxesta de 
diferentes 
alimentos. 

Promover a 
adopción dunha 
dieta saudable 
por parte do 
alumnado. 

Manter posturas 
correctas na 
mesa. 

Adquirir e 
practicar 
hábitos de 
convivencia e 
cooperación nas 
tarefas comúns.  

Fomentar o 
compañeirismo 
e as actitudes 
de respecto e 
tolerancia. 

Adquirir un 
comportamento 
correcto na 
mesa. 

Potenciar 
habilidades 
sociais e de 
comunicación 
así como un bo 
comportamento 
e normas de 
convivencia 
establecidas no 
momento para 
comer. 

Planificar 
actividades 
complementaria
s co obxecto de 
crear hábitos e 
proporcionar 
estratexias para 
a utilización 
correcta do 
tempo libre. 

Promover a 
incorporación 
nos estilos de 
vida do 
alumnado da 
actividade física  
cotiá, xa sexa 
lúdica ou 
pautada. 

Incrementar a 
dedicación no 
tempo libre do 
alumnado á 
actividade 
física, dentro da 
escola.

Incrementar a 
proporción de 
escolares que 
consomen polo 
menos cinco 
racións diarias  
de froitas e 
verduras 
frescas.  
 
Reducir a 
incidencia de 
sobrepeso e 
obesidade entre 
o alumnado.  

Estimular o 
consumo diverso 
de hortalizas, 
así como de 
preparacións 
culinarias 

Espertar nos 
educandos o 
interese pola 
clasificación dos 
alimentos que 
consomen de 
acordo ao seu 
valor nutritivo 

!  10



PROGRAMA VICTORIA 
PROGRAMA DE PREVENCÓN DA SAÚDE, PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 
 SAUDABLES E DESENVOLVEMENTO DAS HABILIDADES PERSOAIS DO ALUMNADO

O 
B 
X 
E 
C 
T 
I 
V 
O 
S 

Desenvolver 
hábitos no uso 
adecuado dos 
útiles 
empregados.  

Concienciar ás 
familias da 
importancia de 
manter na casa 
os patróns de 
conduta 
adquiridos no 
comedor do 
Centro.  

Crear bos 
hábitos 
alimentarios 
tanto referidos á 
inxesta de 
alimentos, como 
aos aspectos 
conductuales 
que rodean o 
momento da 
comida. 

Exercer o 
autocontrol na 
alimentación. 

Descubrir na 
Gastronomía 
Galega unha 
fonte de 
alimentación 
saudable.  

Adquirir hábitos 
básicos de 
alimentación: 
masticación, 
deglución, 
utilización dos 
instrumentos de 
mesa, etc. 

Coidar e 
respectar o 
local, mobiliario 
e útiles de uso 
comunitario. 

Adquirir e pór 
en práctica 
hábitos 
relacionados 
coas normas de 
educación 
básicas na mesa. 

Adquirir 
coñecementos e 
vantaxes para o 
consumo de 
alimentos 
naturais 
vantaxosos para 
a saúde. 

Traballar os 
momentos de 
hixiene 
relacionados coa 
alimentación. 

Inducir a 
diversidade a 
tolerancia 
mediante o 
traballo grupal e 
o sentimento de 
pertenza ao 
grupo. 

Recoller 
información 
gastronómica e 
cultural da 
propia 
comunidade, 
Galicia.

Ensinar aos 
educandos as 
diferentes 
funcións que 
posúen os 
alimentos no 
desenvolvement
o e función do 
corpo humano 

Erradicar 
prexuízos ou 
tabús existentes 
no consumo de 
hortalizas ou 
outros alimentos 
 
Coñecer os 
pasos de 
elaboración de 
alimentos 
básicos como 
(iogur, queixo, 
pan, aceite) e a 
transformación 
de diferentes 
produtos para 
chegar a estes 
alimentos. 

Ter 
coñecementos 
sobre os grupos 
alimenticios, 
que propiedades 
posúen e de 
onde 
proveñenlevand
o a cabo 
unhacomparació
n con diferentes 
tipos de dietas.
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4- CONTIDOS 

 Os contidos constitúen a base sobre a cal se programarán as actividades 
co fin de alcanzar o expresado nos obxectios.   

  
 Os contidos están intimamente relacionados cos obxectios propostos: 

• Tipos de alimentos e características. 

• Normas básicas de comportamento na mesa. 

• Pasos na preparación dos alimentos. 

• Identificación das clases de alimentos. 

• Aplicación dos enseres e utensilios básicos en relación á toma e 
preparación dos alimentos. 

• Utilización de vocabulario correcto relacionado cos alimentos. 

• Manipulación correcta e hixiénica dos alimentos e utensilios 
relacionados coa comida. 

• Valoración positiva da importancia dos alimentos na vida. 

• Valoración da importancia da hixiene no tratamento dos alimentos. 

• Interese por compartir cos demais. 

• Gusto pola realización de deporte 

• Respecto polo local local, mobiliario e útiles de uso comunitario 

• Adquisición dun comportamento correcto na mesa e normas de 
urbanidade.. 

• Dedicación no tempo libre do alumnado á actividade física 

• Autocontrol na alimentación. 

• Investigación sobre a Gastronomía de Galicia. 

E os imos agrupar en Coñecementos, Habilidades e Valores como 
observamos na seguinte táboa: 
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CONTIDOS 

COÑECEMENTO
S

• Os estilos de vida que fomentan a saúde, 
especialmente nos ámbitos da  actividade física e 
a alimentación saudable  

• Os principais determinantes do  mantemento da 
saúde física, mental  e emocional.   

• Os principais determinantes da  diminución ou 
perda da saúde física,  mental e emocional.  

• Os riscos asociados a determinadas  prácticas ou 
condutas relacionadas coa saúde.  

• A corrección de ideas e crenzas  erróneas sobre 
estilos de vida pouco saudables  (como, por 
exemplo, a normalización do cosumo de bebidas  
alcólicas).  

• A identificación daquelas influencias externas 
que, segundo os intereses  económicos sectoriais, 
pretenden introducir prácticas pouco saudables 
ou de risco no estilo de vida das persoas 

HABILIDADES 
SOCIAIS E 

PARA A VIDA

• Asertividade. 
• Autonomía. 
• Toma de decisións.  
• Responsabilidade e consecuencias esperables das 

opcións adoptadas.  
• Coñecemento persoal.  
• Autoestima.  
• Empatía.  
• Manexo das emocións e os sentimentos.  
• Pensamento creativo.  
• Pensamento crítico e manexo de presións da 

contorna.  
• Responsabilidade persoal.  
• Solución de problemas e  

resolución de conflitos.  
• Tolerancia e cooperación.  
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Semella lóxico establecer unha secuenciación previa dos contidos, é dicir, a 
súa adaptación ás características do grupo de alumnos (contextualización) así 
como a súa organización (secuenciación).   

Contextualización: 

Será necesario coñecer as características do grupo de alumnos usuarios 
do comedor escolar para adaptar estes contidos aos seus intereses e 
coñecementos.  

Para iso teremos en conta o Proxecto Educativo do Centro, a 
comunicación coas familias e as aportacións do Director en canto ás 
características salientables derivadas da localización do centro o relativas aos 
propios alumnos e o as súas familias. 

Temporalización: 

Partiremos sempre do nivel de coñecementos previos do alumnado para 
asentar as novas adquisicións, reforzando aquelas aprendizaxes que aínda non 
foron consolidados e motivándoos para que consigan outros novas, paso a 
paso.  

É por iso que nos parece pertinente establecer unha distribución dos 
contidos plantexados segundo a Etapa educativa dos nosos comensais. 

VALORES

• O fomento e respecto da saúde persoal, tanto 
física como mental e emocional (respecto ao 
propio corpo). 

• A consideración e o respecto ás diferenzas 
(culturais, características físicas, celiaquía, 
diabetes etc.).  

• Os valores democráticos, que fomentan a 
valoración dos puntos de vista das demais 
persoas.  

• A atención á igualdade de sexos e a atención á 
perspectiva de xénero. 

ETAPA CONCEPTOS ACTIDUDES E 
VALORES 

HABILIDADES
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EDUCACIÓN 
INFANTIL

Diferentes tipos 
de alimentos.  
 
Alimentos 
dispoñibles en 
diferentes 
momentos do ano  
e nas principais  
celebracións 
tradicionais

Respecto polas 
normas de 
comportamento  
adecuado na 
mesa.  
 
Desenvolvemento 
dos aspectos 
convivenciais e 
de relación social 
do acto para 
comer.  
 
Goce ao realizar  
actividades 
físicas e xogos en 
grupo. 
 
Respecto ás 
diferenzas  físicas 
e psicomotrices  
dos compañeiros  
e compañeiras  
(talla, peso, 
axilidade física, 
destreza motriz,  
etc.). 

Práctica de 
hábitos saudables  
en relación coa  
alimentación, 
incluíndo a 
incorporación  
de froitas e 
verduras no 
consumo diario 
de alimentos.  
 
Uso adecuado da  
vaixela, os 
cubertos e o pan 
de mesa.  
 
Lavarse as mans 
antes e logo das 
comidas.  
 
Cepillarse os 
dentes logo das 
comidas. 
 
Capacidade de 
realizar  
actividades 
físicas en grupo. 
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EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Ademais de todos 
os  anteriores:  
 
Coñecemento de 
alimentos  
saudables.  
 
Identificación dos  
patróns de 
comportamento  
alimentario 
apropiados.  
 
Coñecemento de 
distintas 
actividades 
deportivas.  
 
Coñecemento de 
actividades  
lúdicas que  
implican 
actividade física.  
 
Coñecemento 
sobre os  
factores 
determinantes  
dos 
comportamentos  
que inflúen na  
saúde.  
 
Coñecemento 
básico de 
características  
e impacto  
das campañas de 
publicidade  
e promoción  
na adopción de 
estilos  de vida, 
en especial:  
hábitos 
alimentarios e  
ocupación do 
tempo  libre.  

Ademais de todos 
os anteriores:  
 
Actitude 
favorable a 
probar  novos 
alimentos  
saudables.  
 
Valoración dos 
alimentos  
naturais e  
saudables fronte 
aos  produtos 
pouco saudables  
cuxo consumo se 
basea nas 
campañas  
de promoción e  
publicidade.  
 
Valoración do bo  
estado físico 
como  un modo 
de mellorar a  
saúde.  
 
Confianza nas 
propias 
habilidades para 
participar en 
actividades  
físicas.  
 
Actitude 
favorable en 
relación  
coas actividades  
saudables en 
xeral  e a 
actividade  física 
en particular.

Ademais de todos 
os anteriores:  
 
Capacidade para 
adoptar  
patróns de 
comportamento  
alimentario  
apropiados.  
 
Comparación da 
propia dieta 
cunha dieta  
saudable. 
 
Uso adecuado do 
material  
deportivo.  
 
Capacidade para 
participar  
satisfactoriament
e  
en actividades 
deportivas. 

Capacidade para 
participar  
satisfactoriament
e  
en actividades 
lúdicas que 
implican 
actividade  
física. 

Exercitación de 
posicións 
corporais 
adecuadas na 
práctica de 
actividades  
físicas e en 
situacións da vida  
cotiá.  

Capacidade para 
analizar se as 
decisións sobre 
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5. RELACIÓN COAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
 A consecución dos obxectivos xerais expostos no marco deste Programa 
de Promoción da Saúde salienta a necesidade de prestar atención á 
adquisición das competencias básicas explicitadas na LOE. Por iso, podemos 
sinalar que a introdución do enfoque que expón o Programa Victoria facilita, 
de forma natural, o avance cara á consecución de devanditas competencias.  

 
 As Competencias defínense como “a capacidade de responder a 
demandas complexas e levar a cabo tarefasdiversas de forma adecuada. 
Supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais ede 
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción 
eficaz”. 
 
 O trazo diferencial respecto doutras competencias é que constitúe un 
“saber facer”, isto é, un saber que se aplica, é susceptible de adecuarse a 
unha diversidade de contextos e  ten un carácter integrador, que abarca 
coñecementos, procedementos e actitudes.  
 
 Consecuentemente, para que unha competencia poida ser seleccionada 
como clave ou básica debería cumprir tres condicións:  

a) contribuír a obter resultados de alto valor persoal  ou social 

b) poder aplicarse a un amplo abanico de contextos e ámbitos relevantes  

c) permitir ás persoas que a adquiren superar con éxito esixencias 
complexas. 

 É dicir,  para cumprir a condición de básica unha competencia debe 
resultar valiosa para a totalidade da poboación, independentemente do sexo, 
a condición social e cultural e a  contorna familiar.  
 
 A adquisición de cada competencia supón a asimilación dunha 
combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivacións, valores 
éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais que actúan 
conxuntamente para lograr unha acción persoal eficaz, saudable e integrada.  
 
 
 As súas PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
 
- Proporcionan a capacidade de saber facer, é dicir, de aplicar os 
coñecementos aos retos, situacións ou problemas cotiáns ou singulares que 
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expón a vida real, tanto nas súas dimensións persoais como sociais ou 
laborais.  
 
- Teñen un carácter integrador, axuntando os coñecementos, os 
procedementos, os valores e as actitudes.  
 
- Permiten integrar e relacionar as aprendizaxes con distintos tipos de 
contidos, utilizalos de xeito efectivo e aplicalos en diferentes situacións, 
realidades e contextos. 
 
- Contribúen a adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe á sociedade actual, 
en continuo cambio.  
 
- Constitúen un cambio no concepto que entendía a educación como ensino e 
acumulación de coñecementos, transformándoo nun proceso centrado en 
promover competencias e capacidades de manexo, mellora e adaptación a 
horizontes e realidades en cambio permanente.  
 
- Unha vez adquiridas, permiten interactuar coa contorna e seguir aprendendo 
ao longo de toda a vida.  

!  

 
 No marco dunha proposta realizada pola Unión Europea, na LOE 
identificáronse  
oito competencias básicas que debe adquirir todo o alumnado, e que se 
consideran  os cimentos sobre os que se constrúe o edificio das aprendizaxes e 
o lugar de converxencia de todas as áreas e materias do currículo, cada unha 
destas oito competencias fai referencia a unha  categoría (persoal, social ou 
de manexo de situacións) e todas elas coinciden, potenciane á súa vez 
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poden ser potenciadas polo enfoque, os contidos e os métodos propios dos 
programas de promoción de hábitos saudables.  
 
 
 Ao introducir a necesidade de prestar atención á adquisición de 
devanditas competencias,  que no seu desenvolvemento inclúen a necesidade 
de fomentar e protexer a saúde, a LOE expón unha reformulación curricular 
non consistente en aumentar o número de horas das materias respectivas, 
senón en seguir avanzando cara á consecución dun enfoque máis  global e 
ambicioso da aprendizaxe, que permita unha relación máis estreita coas 
necesidades  cambiantes da realidade. 
 
 Lexitímase así que os centros incorporen os Programas de Promoción 
da Saúde nos Proxectos Educativos dos Centros e nos propios Comedores 
Escolares e salienta, ademais, a importancia tanto das ferramentas esenciais 
da aprendizaxe:  
 
- Comprensión lectora.  
- Expresión oral e escrita.  
- Cálculo e resolución de problemas,  

como dos contidos educativos esenciais:  
 
- Coñecementos.  
- Capacidades.  
- Actitudes e valores.  
 
 Xa que logo, poténciase a idea de abordar transversalmente os temas 
transversais.  
 
 A educación exposta desde a atención ás competencias básicas esixe, 
en definitiva,  establecer pontes entre as materias para unha integración dos 
contidos que permita  ao alumnado interpretar crítica e constructivamente a 
contorna micro e macro-social.  
 
Isto leva a aceptación duns valores que implican o desenvolvemento de 
procesos de coñecemento,  aptitudes e opcións que, no caso que nos ocupa, 
relaciónanse coa  adopción de estilos de vida saudables e respectuosos cun 
mesmo, coas demais persoas  
e coa contorna.  
 
 A adopción do Programa Victoriano Proxecto Educativo dos Centros e/
ou nos Comedores Escolares facilita, promove e reforza a adquisición das 
competencias básicas marcadas pola LOE, o que converte aos comedores 
escolares nunha auténtica aposta educativa. 

!  21



PROGRAMA VICTORIA 
PROGRAMA DE PREVENCÓN DA SAÚDE, PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 
 SAUDABLES E DESENVOLVEMENTO DAS HABILIDADES PERSOAIS DO ALUMNADO

6- METODOLOXÍA 
 
  

Asumimos os postulados metodolóxicos do currículo oficial, 
tendopresente que o importante é sintonizar co proceso de desenvolvemento 
eaprendizaxe do alumno e mediar no devandito proceso. 

A nosa actuación ten que axustarse ás características e necesidadesdos 
alumnos, isto require pór en xogo diversas estratexias de intervención en 
funcióndas capacidades e da natureza e complexidade dasdiferentes tarefas 
que lles propomos. 

As propostas metodolóxicas adaptaranse de forma efectiva 
áscondicións, necesidades e estilos de aprendizaxe de cada neno.  

Desde esta perspectiva,as técnicas e estratexias que utilizamos serán 
múltiples evariadas. 

O n o s o m o d o d e e n s i n a r v a i d e s e ñ a d o d e s d e u n h a 
perspectivaglobalizadora, inherente aos ámbitos de experiencia dos 
contidosespecíficos do noso servizo. 

Algúns criterios ou pautas xerais nas que se basea a nosa intervención son: 

• Que promova, nos diferentes contextos, un clima afectivo e 
relacionalpositivo. 

• Que contribúa a manter e mellorar a súa saúde e benestar físico 
eemocional. 

• Que permita establecer nexos entre o que se pretende que 
aprenda oalumno e o que sabe. 

• Que se adapte permanentemente ás características e 
necesidades dosalumnos. 

• Que se axuste ás diferentes capacidades, intereses e estilos de 
aprendizaxedos alumnos. 

• Que facilite e promova a generalización do aprendido e a súa 
utilizaciónen diferentes contextos de participación. 

• Que incremente os niveis de autonomía dos alumnos de forma 
quesexan cada vez máis competentes para afrontar as situacións 
eproblemas que a vida cotiá lles expón. 

• Que posibilite realizar un traballo individualizado coa 
participación doalumno. 

• Que tome en consideración continúaa participación dos pais. 
• Que propicie a avaliación e supervisión de forma continua. 

!  22



PROGRAMA VICTORIA 
PROGRAMA DE PREVENCÓN DA SAÚDE, PROMOCIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 
 SAUDABLES E DESENVOLVEMENTO DAS HABILIDADES PERSOAIS DO ALUMNADO

• Que propicie un ambiente adecuado de traballo, facilitando 
acordosentre os diferentes profesionais que participan no 
proceso de aprendizaxe e desenvolvemento dos alumnos. 

Por último sinalar que todos estes criterios unicamente adquiren 
plenosentido, no marco dunha planificación sistemática. 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 É indiscutible que o comedor escolar cumpre funcións de 
caráctereducativo, é un espazo que non pode quedar convertido nun servizo 
ámarxe da Programación Xeral do Centro, senón que pola contra debeformar 
parte dela para, posteriormente, quedar incluído na respostaeducativa 
individualizada de cada un dos nosos alumnos. Por tantoinsistimos e 
reafirmámonos en considerar o comedor como, un espazo para aprender, un 
contexto intrinsecamente educativo e cuxa existenciacontribúe a unha 
mellora na calidade do ensino que propomos paraos nosos alumnos. 

O espazo comedor é un espazo para aprender pois reúne todos os 
ingredientes necesarios para facer posible unha aprendizaxe significativa, 
espontánea, activa, participativa, motivante, é dicir, é unha situación 
natural,na que se dan eses requisitos que permiten que o alumnado sexa 
oprotagonista da súa propia aprendizaxe. 

Finalmente, no comedor deberase crear as condicións e oambiente 
propicio para que cada neno aproveitetodas as posibilidades educativas que 
devandito contexto lle ofrece. 

Consideramos o Programa Victoria de tal importancia que nos 
propoñemos unlabor conxunto, en equipo, programado e coordinadocoa 
estruturaorganizativa do centro (Dirección e ANPA) de tal maneira que nos 
sintamos todos implicados ecomprometidos con el. 

Nun primeiro momento describimos os principios básicos nos 
queapoiamos a nosa práctica diaria nas tarefas implicadas neste contexto. 

Nun segundo lugar facemos unha descrición das características 
doalumnado, tendo en conta que os grupos de idade (INFANTIL e PRIMARIA) 
levan á súa vez tres apartados ben diferenciados: 

• Habituación ao menú 
• Habilidades relacionadas cos utensilios de mesa 
•  Actitude e comportamentos adecuados no momento para comer. 

Proseguimos o noso traballo narrando as pautas a seguir na 
adaptacióndo neno ao contexto comedor, así como a coordinación e 
participación entrecentro e familia. 
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Por último achegamos unha serie de anexos: cuestionarios, 
protocolos,boletín informativo a pais, etc. que utilizamos normalmente no 
desenvolvementode todo este proceso. 

Dadas as características tan diversas e heteroxéneas que presenta o 
alumnado dos centro, o conxunto de necesidades e axudas que requiren no 
tratamento da alimentación (diabetes, celiaquía, alerxias, intolerancia…), a 
resposta que expomoscon respecto á nosa intervención estará prevista dunha 
serie de intervenciónsde carácter xeral e de pautas de intervención específica 
en funcióndas necesidades particulares que requiran cada un dos nosos nenos. 

O noso punto de partida terá sempre presente o enfoque 
constructivistade ensino e aprendizaxe, onde se considera que o alumnoé o 
artífice fundamental da súa propia aprendizaxe, tendo en conta quepara que 
isto se produza, é fundamental o papel do adulto como mediadore facilitador 
do devandito proceso.  

Este enfoque comprende unha serie de PRINCIPIOS METODOLÓXICOS 
que serán os propios destas idades e favorecerán  unha aprendizaxe 
construtiva: 

✓ Enfoque Globalizado, referido este non só á forma contextualizada 
naque se presentan os contidos, senón que consideramos que 
ocomedor, non é un servizo á marxe de toda a resposta educativa 
doalumno, senón que forma parte dun proxecto global na que poden 
participar todosos profesionais que interveñen na educación dos 
alumnos. 

✓ Ensino individualizado, é dicir, partimos da premisa de queensinamos 
a persoas concretas, con características individuais, non a colectivos 
xenéricos e abstractos. Consideramos que o respecto ao ritmo de 
cadaneno e a súa vivencia do tempo é a mellor garantía para que se 
percibaúnico, diferente, valorado e aceptado; este aspecto cobra unha 
gran relevanciano contexto comedor, e máis aínda dada acomún  
heteroxeneidade do alumnado, con particularidades moi concretas e 
variadas que se manifesta nosdiferentes niveis de competencia das 
distintas áreas así como nos seusritmos e estilos de aprender. 

✓ Priorizamos a funcionalidade, é dicir, entendemos que unha 
aprendizaxe éfuncional cando foi aprendido de forma significativa, 
tendo sentido erelación co previamente aprendido, no que as tarefas 
esteansecuenciadas e organizadas de menor a maior dificultade, que 
sexa relevante,é dicir, que contribúan a alcanzar maiores cotas nos 
seus niveis de autonomíae permítanlle e axuden a desenvolverse na 
vida como persoas,como membros activos e participativos da 
comunidade. 
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✓ Esta funcionalidade das aprendizaxes permite que o neno sexa capaz de 
xeneralizare utilizar o aprendido a outros contextos, noutras situacións 
eespazos diferentes. 

✓ Principio de xogo: Deseñaranse actividades en forma de xogo creando 
un clima agradable e propondo actividades que sexan gratificantes e 
divertidas para todos. 

✓ Principio de individualización: cada neno é un ser único e deberemos 
adaptar as actividades ao seu ritmo e capacidades, reservando tempo e 
espazo para iso. 

✓ Principio de socialización: as interaccións que se producen no 
comedor  deben fomentar en todo momento a cooperación para poder 
así contribuír á socialización a través das actividades realizadas ao 
longo do día. 

✓ Partir do nivel de desenvolvemento dos nenos coñecendo previamente 
que alimentos gústanlles, cales coñecen, que hábitos teñen... 

✓ Lograr aprendizaxes significativas que lle permitan conectar o novo co 
que xa coñecen. 

✓ O contido debe suscitar interese nos nenos e isto conseguirémolo 
implicando á familia: comentar en casa o que se come diariamente, 
fomentar normas hixiénicas... 

✓ Aprender a aprender desenvolvendo hábitos de autonomía persoal e 
social. 

✓ Manter unha relación e contacto continuo entre familia e escola, a fin 
de ser coherente nas nosas pautas de actuación. 

En síntese, focalizamos de forma especial nosa intervención 
notratamento da alimentación, cunha atención individualizada, contemplando 
aprendizaxes significativas, dándolle un carácter esencialmentefuncional e 
práctico no que se desenvolven competencias básicasrelacionadas con: 
hábitos da comida, habilidades de interacción social ecomunicativas, 
pretendendo que todos estes principios marquen a liña danosa actuación. 

 Por outra banda mencionar que o comedor escolar é xerador nato 
doutraserie de aspectos metodolóxicos que proporcionan ao neno un ambiente 
rico en experienciase onde temos a oportunidade de ofrecerlle actividades 
evivencias altamente motivantes cun alto grao de significado social; onde se 
favorece as oportunidades de xeneralizar as aprendizaxes; unespazo que 
posibilita o desenvolvemento de habilidades básicas de relación social ede 
estratexias comunicativas. 
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7- PLANIFICACIÓN DO TRABALLO NO 
COMEDOR 

A. PLANIFICACIÓN INICIAL 

Durante a primeira semana do curso escolar realizarase unha reunión 
informativa co persoal, explicando o plan de traballo que se iniciaeste curso 
co Programa Victoria. 

Nela, trataranse os seguintes aspectos: 

• Horario de traballo, xornada e puntualidade 

• Rutinas durante a xornada de traballo 

• Normas de réxime interno do centro relacionados cos espazos  

• Plan de traballo, finalidade e obxectivos que se perseguen 

• Seguimento por parte da nosa empresa, conforme ao establecido polo 
noso Departamento de Recursos Humanos. Corrección de incidencias e 
solucións propostas.  

B. XESTIÓN DO COMEDOR 

Unha vez analizada a xestión realizada polo persoal monitor de 
comedor así como as actividades presentadas pola empresa neste Programa 
Victoria de Promoción da Saúde para a realización do servizo, considérase 
necesario levar a cabo unha proposta de traballo para o curso escolar cunha 
dobre finalidade: 

1. Implantar normas básicas de comportamento, convivencia e funcións 
do monitor, conforme ás normas de réxime interno establecidas polo centro 
escolar e recollidas no Proxecto Educativo de cada centro. 

2. Ordenar e estruturar, de maneira eficiente, o tempo de traballo do 
monitor cos comensais, distinguindo dous momentos: comedor e tempo de 
lecer. 

 Con este plantexamento o que se pretende é: 

• Lograr a comunicación entre a ANPA do centro e oencargadodo 
comedor e monitores. 
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• Conseguir que o escolar coñeza a actividade que realizará cada día e o 
espazo físico onde a levará a cabo. 

• Atender ao comensal mentres realiza actividades relaxadas e 
formativas. 

• Evitar na medida do posible, a repetición de tarefas que os alumnos 
levan a cabo durante a xornada curricular, realizándose só en ocasións o 
datas especiais. 

• Empregar o comedor escolar como espazo de aprendizaxe no que se 
reforzan e amplían as aprendizaxes da Educación para a Saúde de 
xeito transversal.  

C. DISTRIBUCIÓN DO TEMPO 

Cómpre fixar una resposta clara relativa ás cuestións seguintes: 

• Cal é a distribución horaria do período de comedor escolar que 
programoen cada CEIP? 

• Cal é o tempo para a comida? 

• Cal é o tempo para as actividades? 

Unha vez se establezan os horarios, axustaranse de xeito eficiente a 
duración das actividades propostas na TEMPORALIZACIÓN, modificando a 
duración das mesmas en función das peculiares características de cada centro 
para adaptalasao seu horario concreto. 

D. DESENVOLVEMENTO 

No tempo destinado ao comedor, os nosos obxectios serán desenvolver 
e potenciar hábitos de hixiene (lavado de mans antes e despois de comer), 
desenvolver unha actitude de respecto cara ao resto dos compañeiros, así 
como o respecto e coidado tanto do comedor como do material común que alí 
se atopa.  

Dunha banda, tamén pretendemos desenvolver certa autonomía dos 
máis pequenos á hora de utilizar os cubertos correctamente e as normas 
na mesa para os adolescentes, motivar aos nenos para probar alimentos 
descoñecidos para elese compoñer menús, asegurar que todos eles comen 
suficiente e posúen autocontrol fronte á comida tendo en conta a idade e as 
condicións persoais de cada un.  

Estes obxectivos son a longo prazo e é por isto, que pedimos a 
colaboración en casa para completalos adecuadamente.  
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Por outro lado, estará o espazo destinado ao xogo. Para nós este tempo 
supón un momento de distensión moi importante para o neno, onde eles 
interaccionan con otros compañeiros e cos propios monitores. Así aprenden a 
ser protagonistas dos seus propios xogos facendo que as diferenzas do grupo 
diminúan considerablemente.  

Consideramos que o xogo é necesario para alcanzar un bo 
desenvolvemento integral da persoa; xogando os nenos conseguen desenvolver 
a súa imaxinación, creatividade e aprenden a relacionarse e a compartir.  

Neste espazo lúdico desenvolveranse as relacións persoais potenciando 
o funcionamento do grupo e desenvolvendo comportamentos cooperativos.  

Por todo isto, será un espazo aberto ás necesidades de cada un, onde 
se proporán actividades moi variadas, dando grande importancia tamén a 
aqueles xogos que eles propoñan de maneira libre e espontánea, converténdo 
aos monitores a cotío en participantes activos das súas propostas.  

Debemos ter en conta, que este espazo forma parte do seu tempo libre 
e non se pretende impartir unha educación regulada, é máis, vemos necesario 
marcar a diferenza co resto das horas lectivas que reciben durante o día.  

!  

Pero sí reforzar aprendizaxes básicas para as súas vidas: a mellora da 
saúde a través da adquisición de bos hábitos alimenticios e deportivos. Estas 
aprendizaxes estarán adaptadas á idade e necesidades de cada grupo.  

Podemos recalcar a importancia que lle brindamos ao feito de: 

• Transmitir regras de convivencia 

• Ensinar normas de comportamento e protocolo á hora para comer 

• Divulgar pautas de hixiene  

• Promocionar estilos e hábitos de vida saudables 
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• Concienciar acerca da importancia do exercicio físico. 

8- ACTIVIDADES 

 Dentro das actividades podemos distinguir dos tipos: as Rutinas, que 
son accións sistematizadas no tempo, que lles brindan seguridade aos nenos e 
os predispoñen para os cambios de actividade e as Actividades Dirixidas que 
son aquelas tarefas  planificadas que se realizan en momentos de descanso e 
de tempo libre e que constitúen un grande compoñente lúdico e formador. 

A/ RUTINAS 

✓ Antes de comer: 

1. Lavarse as mans. 

2. Aprender a pór a mesa de forma correcta, para poder 
transferir esta acción aos seus fogares e así poder ser 
reforzados positivamente polas súas familias. 

✓ Durante a comida: 

1. Saber que alimento están comendo, de onde provén e o 
porqué da necesidade de incluílo na nosa dieta. 

2. Comer bocados pequenos e masticar correctamente. 

3. Non falar coa boca chea. 

4. Usar correctamente os cubertos. 

5. Asimilar normas de protocolo na mesa segundo a idade. 

A actividade do comedor, expuxémola como unha forma de completar o 
labor que fan os pais e nais na casa cos seus fillos. Trátase de reforzar, e 
iniciar nalgúns casos actitudes necesarias para o funcionamento do comedor. É 
por isto, que cremos necesario que no fogar se traballe este tema de maneira 
cotiá. 

✓ Despois de comer: 

1. Colaborar na actividade de recoller a mesa e colocar os 
utensilios acordados no seu lugar, tamén coa intención de 
colaboración nos seus fogares. 
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2. Sistematizar hábitos de hixiene. 

3. Outras actividades. 

As actividades desenvolvidas durante este período de tempo 
(aproximadamente de 1 a 2 horas) terán como finalidade: 

o Atender e custodiar aos alumnos 

o Resolver incidencias que se produzan (deberá tomar anotacións 
no REXISTRO DE INCIDENCIAS) 

o Levar a cabo as actividades educativas recollidas neste Programa 
Victoria. 

Debemos ter en conta que: 

✓ Non todos os nenos e nenas deben estar a realizar a mesma actividade 
no mesmo momento. Ás veces é preciso rotar algunhas actividades en 
pequenos grupos para xestionar eficazmente ao alumnado. 

✓ Os alumnos comensais sempre deben estar ocupados nalgunha tarefa e 
saber en que consiste. 

✓ É necesario diversificar as actividades 

-Tempo libre 
-Xogos dirixidos 
-Actividades deportivas 
-Xogos de mesa 

Cada monitor co seu grupo realizará tódalas actividades, 
responsabilizándose en alcanzar os obxectios expostos. Por parte do 
responsable de actividades farase un  seguimento e corrixiranse as 
incidencias que xurdan, recollendo estas anotacións na Sección NOTAS do 
final do Programa e nos Rexistros de Incidencias. 

Por parte da Dirección do centro escolar indicarase o lugar idóneo para 
realizar cada unha das actividades aínda que semella lóxico que os centros 
posibiliten o uso das instalacións deportivas e espazos de xogo durante o horario do 
xantar.  

 B/ ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

 Desde o noso punto de vista o tempo libre dispoñible antes e despois de 
comer debería planificarse para ofrecer aos nenos e nenas actividades 
variadas, educativas, recreativas e de descanso. 
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 Por unha banda é necesario que o neno e a nena poidan descansar e 
relaxarse. En efecto, algúns nenos dan sinais de cansazo nese momento do 
día. Todas as investigacións sobre ritmos do neno coinciden no feito de que o 
período do mediodía é crítico. 

 Doutra banda, estes "tempos libres" constitúen un marco adecuado para 
favorecer, a través de actividades de entretemento e formativas, o 
desenvolvemento armónico da personalidade e da relación cos otros nenos. 

 O período posterior á comida é adecuado para a realización de 
actividades de intensidade moderada, como determinados tipos de xogos 
tradicionais de rúa, xogos de orientación ou de pistas, ou ben actividades 
como o mantemento do horto escolarde existir.Asimesmo, a presenza dentro 
do centro escolar  de espazos de xogo infantil tamén pode fomentar este 
tipo de actividades de moderada intensidade.  

 Para pór en práctica estes obxectios, dentro do centro escolar, é 
necesario ofrecer aos nenos e ás nenas actividades variadas, que garantan un 
equilibrio entre o descanso e os xogos tranquilos, entre a elección individual 
de cada neno e a planificación colectiva proposta polos monitores en tempo 
libre. 

!  

 Ao programar as actividades o monitor non ha de perder de vista as  
notables diferenzas individuais e as características madurativas 
marcadamente diferentes en cada unha das etapas do crecemento entre os 
nenos e as nenas que utilizan o servizo de comedor. 

 Hai nenos que necesitan descansar, outros que son máis excitables, 
outros máis tranquilos; algúns necesitan comunicarse mentres que otros 
prefiren estar calados; outros necesitan descansar mentres o seu organismo 
fai a dixestión, os outros teñen en cambio, ganas de xogar; algúns prefiren ler 
libros e outros moverse. 

 Unha planificación correcta de actividades debería elaborarse despois 
de observar minuciosamente cales son as características dos nenos co fin de 
ofrecerlles un abanico de posibilidades de xogos, actividades e descansos que 
respondan ás súas verdadeiras necesidades. 
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  Os TIPOS DE ACTIVIDADES que se desenvolverán polo Persoal do 
Servizo virarán xeralmente ao redor de: 

1. Explicación de normas para a adquisición de hábitos sociais e normas de 
urbanidade na mesa e na alimentación. 

2. Actividades de expresión artística e corporal que contribúan ao 
desenvolvemento psicolóxico, social e afectivo dos alumnos. 

3. Actividades para a adquisición de hábitos de correcta alimentación e 
hixiene (os alimentos e o seu valor, comentario das normas, etc). 

4. Xogos e actividades de carácter cooperativo para fomentar a 
colaboración, solidariedade e convivencia. 

5. Actividades sobre actitudes de axuda e colaboración entre compañeiros, 
participación en pequenas tarefas de posta e recollida do servizo, asignación 
de responsabilidades, etc. 

Cobra deste xeito importancia a implementación de actividades 
consistentes en: 

• Investigar sobre a orixe dos alimentos consumidos: desde os procesos 
de produción, transformación comercialización até o seu consumo. 

• Relacionar o consumo de determinados alimentos coas diferentes 
estacións do ano e coa orixe, incidindo nos relacionados coa nosa 
gastronomía galega. 

• Valorar a diversidade de alimentos dos menús servidos no comedor 
escolar. 

• Concienciar ao alumnado da importancia da dieta e a relación desta co 
rendemento escolar. Por exemplo, pódese elaborar co alumnado 
distintos tipos de dietas, cos nutrientes adecuados en función da idade. 

• Traballar desde a educación hábitos relacionados co aseo xeral, mans, 
dentes, manipulación no consumo de alimentos, etc.  

• Fomentar desde a etapa de Educación Infantil o consumo de 
determinados alimentos, por exemplo froita, en substitución do abuso 
do consumo de bollería. 

• Aproveitar a substitución de determinados alimentos no comedor, en 
función de distintas culturas, relixións o patoloxías (diabetes, 
intolerancia á lactosa) para traballar a interculturalidade e o respecto 
polos demais. 
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• Planificar actividades que fomenten unha boa relación social: 
adecuada convivencia, boa comunicación, respecto, tolerancia.     

• Utilizar, por exemplo, a técnica da Asemblea, como medio para 
establecer as normas que regulen o servizo do Comedor e que á súa vez 
nos sirvan como dinámica de resolución de conflitos. 

9- DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES 

A.ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

 Estas actividades están relacionadas coa promoción da saúde, obxectivo 
prioritario do Programa Victoria. 

Son sesións informativas co obxetivo de que os alumnos coñezan os 
distintos nutrintes e grupos de alimentos e da importancia de que todos eles 
formen parte da súa alimentación para que esta sexa equilibrada e saudable. 

Estas charlas realízanse en grupos dun máximo de 40 alumnos e 
adecúanse as idades dos escolares para o seu total entendemento, e teñen 
unha duración de aproximadamente tres cuartos de hora.  

Realizarase unha charla, mesa redonda, conferencia unha vez ao mes 
durante o curso escolar. 

Solicitarase a colaboración con pais, nais o avós de alumnos, 
especialmente aqueles cuxas profesións o formación estean estreitamente 
relacionadas con estes temas (endocrinos, cociñeiros, deportistas, 
fisioterapeutas, amos da casa)... 

1. CHARLA “SON ÚNICO” 

Versará sobre sobre o desenvolvemento persoal e coñecemento do 
corpo.Estará adaptada á etapa educativa a quen vai dirixida. Incidirase na  
atención ás necesidades básicas dos nenos e xoves os patróns de crecemento e 
o seu desenvolvemento físico. 

2. CHARLA DIVULGATIVA A “HIXIENE NA ALIMENTACIÓN” 

Inclúe certo número de consello que deben realizarse ao manipular os 
alimentos co obxecto de previr danos potenciais á saúde. Os alimentos poden 
transmitir enfermidades de persoa a persoa así como ser un medio de 
crecemento de certas bacterias (tanto no exterior como no interior do 
alimento) que poden causar intoxicacións alimentarias polo que semella 
prioritario establecer hábitos de sa 

3. CONFERENCIA “A ALIMENTACIÓN SAUDABLE” 
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O obxetivo xeral consiste en valorar o almorzo como a comida máis 
importante do día, xa que dela vai a depender o noso organismo durante a 
parte da xornada na que este vai  necesitar máis enerxía para poder 
desenvolver unha maior actividade física e intelectual. 

4. MESA REDONDA “STOP ÁS CHUCHERÍAS” 

Trátase de recoñecer e valorar a importancia dunha alimentación sá, 
facendo un uso correcto e controlado sobor a inxestión dos alimentos non 
saudables como lambetadas, refrescos, etc., e coñecer a diferenza entre 
comidas habituais e comidas extraordinarias. 

5. CHARLA “A DIETA ATLÁNTICA E A DIETA MEDITERRÁNEA” 

O obxetivo é relacionar a alimentación co estado de saúde e 
identificar alimentos beneficiosos para a saúde, así como valorar os 
aspectos nutritivos e psicosociais que fan destes tipos de dieta unhas das 
máis recomendables do mundo. 

6. PONENCIA “AS ETIQUETAS DOS PRODUCTOS” 

Entre os fins encóntrase  recoñecer a información básica contida nas 
etiquetas, ser capaz de comprender que un anuncio é un método para vender 
produtos, e comparar o que nos di a publicidade sobor algún produto e como é 
este na realidade. 

7. CHARLA INFORMATIVA “OS GRUPOS DOS ALIMENTOS” 

Trátase de coñecer os distintos grupos de alimentos, en canto a 
propiedades nutricionais, racións necesarias, beneficios do seu consumo, etc. 
Realízase un taller para cada grupo e son os seguintes:Froitas, Verduras, 
Carnes, Peixes e Oos, Cereais, Lácteos 

8. CONFERENCIA  “DE PAIS A FILLOS” 

O obxetivo é dar a coñecer as bases dunha alimentación saudable tanto 
para eles como para os seus fillos, xa que os hábitos dos pais teñen unha 
grande influencia na conformación dos hábitos alimentarios dos seus fillos, e 
facelos conscientes da importancia da alimentación como prevención de 
patoloxías que se poden desenvolver no futuro e como un vehículo de mellora 
da súa calidade de vida. Aberto a  familias e profesores. 

9. MESA REDONDA: SAÚDE E BENESTAR 

Cada alimento contribúe á nosa nutrición dunha maneira especial e 
cada nutriente ten funcións específicas no noso corpo. Para gozar de boa 
saúde, o noso organismo necesita de todos eles en cantidade adecuada. Cos 
membros do ANPA, Consello Escolar  e Comunidade Educativa en xeral, 
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convidando ao noso asesor-consultor experto en Dietética e Nutrición. 
(nutricionistas, faemacéuticos, preparadores físicos...). 
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B.ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRÁCTICO  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS I. NORMAS DE EDUCACIÓN NA MESA 

Estas actividades de carácter práctico versan sobre o desenvolvemento 
de normas de educación na mesa e están dirixidas ao Segundo e Terceiro 
Ciclo de Educación Primaria. Están pensadas para seren levadas a cabo unha 
vez ao mes ao longo do curso escolar. 

1. POSTURA NA CADEIRA 

 Unha das maiores disputas á hora de sentarse os nenos á mesa é a 
postura. Gústalles moverse, sentarse de lado, inclinar a cadeira, etc. Posto 
que se deben  sentar coa cadeira pegada á mesa, rectos coas costas pegadas 
ao respaldo da cadeira é preciso que interioricen que non se pode xogar coa 
cadeira, balanceándose. Esta boa postura axudarálles a previr trastornos 
musculares.  

 A actividade consitirá en pegar gomets nos respaldos e nas propias 
costas, da mesma cor, para que durante períodos de tempo cada vez máis 
prolongados os alumnos tenten finxir que están conectados ás cadeiras e non 
poden mudar de posición. 

2. PANEL DA COMPOSTURA NA MESA 

 Animaremos aos alumnos a expresar as súas ideas a través de contidos 
divertidos e críticos que plasmarán en  orixinais paneis e que colgaremos no 
comedor ese mes co fin  evitar conductas a evitar na mesa como son: chupar 
o coitelo, xogar cos cubertos, facer boliñas de pan coa faragulla, berrar na 
mesa ou falar coa boca aberta. 

3. OBRA TEATRAL: POR FAVOR E GRAZAS 

 Faremos una obriña teatral para ensinarlles que as cousas se piden, por 
favor, e se debe dar as grazas por todo. E tamén a tratar de vostede a todas 
as persoas maiores ou descoñecidas. Faremos ao final un debate sobre as 
vantaxes e desvantaxes desta práctica. 

4. MURAL DA HIXIENE NA COMIDA 

Imos a facer un mural no que escribiremos un listado das actitudes 
hixiénicas obrigatorias no comedor, tales como ter as mans e as uñas limpas, 
lavarse sempre as mans antes de comer… Tamén que se debe sentar á mesa 
arranxado e coa roupa limpa e de igual maneira despois de terminar para 
come recoller a mesa, lavarse os dentes e cambiarse de roupa se está 
manchada. 

5. PAPIROFLEXIA CO PANO DE MESA  
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 Ademais de pombas e outros animais aprenderemos a adornar sobre a 
mesa o pano con formas elegantes e a colocar o pano no colo candoestamos 
sentados e en que lugar da mesa e de que maneira ao rematar. O seu uso para 
se limpar os beizos antes de beber e a prohibición de utilízalo para limpar os 
cubertos. 

6. CULLER, COITELO E TENEDOR 

Imos investigar sobre cubertos: como se sosteñen, como se corta, como 
se pica, etc.. e sobre os diferentes tipos de vasos. Con cartón e cartolinas 
faremos una actividade de refugallo consistente en construir una cubertería 
moi completa cos distintos tipos de culler, cóitelos e copas explicando a 
colocación de cada un deles e facendo por equipos un xogo de resposta 
rápida. 

!  
7. MÍMICA  

 Os alumnos explicarán con xestos e cos cubertos que tipo de prato 
están a comer. Por iso deben coñecer que utensilios que deben empregar en 
cada un (espaguetis, empanada, pescada…). Os equipos serán por mesas e 
gañará quen máis puntos consiga adivinando máis. 

8. CONCURSO CAMARERO- CAMARERO 

 Imos facer prácticas rotatorias acerca de cómo servir una mesa: por 
que lado se serve a auga, por que lado se retiran os pratos, como se colocan 
as fontes… Para elo imos facer una paxarita e mandil con bolsas de reciclaxe. 

9. SER UN BO ANFITRIÓN 

 A actividade consiste en moderar a conversa que se está a manter na 
mesa do comedor finxindo ser o anfitrión. Por turnos cada alumno deberá 
evitar os temas polémicos de conversa entre os seus invitados: política, 
relixión, enfermidades… 
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 Os convidados tentarán boicotear a misión do anfitrión en contadas 
ocasións polo que o anfitrión deberá estar ben atento e desviar sutilmente a 
charla cara outros temas. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS II. HABILIDADES PERSOAIS 

Estas actividades de carácter práctico versan sobre o desenvolvemento 
das habilidades persoais e sociais, dirixidas especialmente aos comensais de 
Educación Infantil e do Primeiro Ciclo de Educación Primaria. Están 
pensadas para seren levadas a cabo unha vez ao mes ao longo do curso 
escolar. 

1. As tres emocións 

Os alumnos deben saber ou se lembrar de que as persoas non están 
sempre do mesmo humor , senón que experimentan diversas emocións. É un 
entrenamento fundamental para aprender a ler as expresións e os tons de voz 
cos que nos  falan. Para elo empregaremos fotos de revistas, a imitación dos 
maiores cando nos regañan, ou fotos de cando eramos máis novos e  tiñamos 
unha rabincha. Imos deste xeito a traballar sentimentos como a tristeza, a 
alegría e mailo enfado. 

2. Xogos tradicionais 

 Son xogos que perviviron ao longo do tempo e que foron transmitidos 
de xeraciónen xeración. Algúns exemplos son: canicas, chapas, cordas, 
cordas, mariola, xogos de lanzamento, etc. 

3. Xogos de coñecemento e desinhibición 

 para coexionar ao grupo e autoestima polo reforzo positivo do grupo: O 
ovillo de lá, Protocolo, Familia de animais, galiña cega… 

4. Xogos de distensión e creatividade 

para estimular a imaxinación e autoestima: globos con sorpresa, 
dinámicas de grupo, piñata dos froitos secos… 

5. Xogos dramáticos e de distensión 

para crear bo ambiente grupal e favorecer a perda de vergoña ante o 
grupo: quero ser verde, teño unha pita que se chama Margarita… 

6. Xogos de contacto e deportivo 

para favorecer o contacto e evitar o rexeitamento: clube da amistade, 
os chiripitifláuticos… 

7. Xogos de confianza e cooperación 
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para favorecer a confianza nos compañeiros e fomentar o 
compañeirismo: tiramos da corda, cociñeiros de Rianxo, as foitas saltarinas… 

8. Os cazabrazadores 

 un rapaz colle a outro e debe conseguir a outro compañeiro máis, e así 
sucesivamente. Para evitar ser atrapado, este ha de abrazarse a outro amigo 
que estea preto del. 

9. A mancha de graxa 

Un dos participantes ha de perseguir ao resto e conseguir tocar a 
alguén. Estoutro terá que colocarse a man onde lle tocou o que lla ligaba 
anteriormente e deberá alcanzar a outro compañeiro para transmitirlle a 
mancha. 

C.ACTIVIDADES TEMÁTICAS. GASTRONOMÍA GALEGA. 

Estas actividades temáticas relacionadas ca gastronomía propia da 
nosa comunidade se desenvolverá durante un mínimo de catro sesións ao 
longo do curso. 

GUÍA NUTRICIONALDE GALICIA 

Entrega ás familias dos alumnos comensais dun tríptico onde se amosen 
as claves dunha alimentación saudable a partires de produtos tipicamente 
galegos.É moi importante que os responsables da nutrición dos seus fillos 
conten cunha serie de consellos para complementar a súa alimentación na 
casa dun xeito saudable así como duns principios básicos como son o 
aproveitamento de productos próximos aos fogares e o respecto pola 
temporalidade. 

XORNADA GASTRONÓMICA  

Celebración dunha festa non centro que servirá tamén como acollida 
especial do alumnado foráneox. As familias poderán traer sobremesas e 
comidas típicas das súas rexións o países de procedencia, ademáis de 
fotografías, traxes típicos, música o contos populares.  

Deste xeito o alumnado poderá descubrir alimentos non coñecidos, outros 
modos de preparación e cociñado e mesmo diferenzas segundo os climas, 
terreos, etc. 

 Primeiro en clase o alumno (mailos seus pais) poderán explicar os pratos 
típicos, que alimentos utilizan, a forma de cocción, os condimentos, etc.  
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É unha escusa para falar de xeografía (onde está ese país), de relixión (se 
é distinta), de economía (tipo de agricultura), de natureza (clima da zona, 
tipo de cultivos, etc.), etc. Entre todos pódese decidir, tamén tendo en conta 
a complexidade da receita e da obtención dos ingredientes, que receita 
apetece probar aos alumnos. 

OLIMPÍADAS DE PADRÓN(“Nas que uns gañan e otros non”) 

Ademais de realizar actividades físicas dirixidas (baile da mazá, malabares 
con mirabeles, pisada da vendima...) coñecerán a importancia dunha boa 
hidratación a partires ada auga.  

Cada vez que os alumnos consigan realizar as probas deberán situar no 
mapa a procedencia dos productos: auga (Mondariz, por exemplo), mirabeis 
(do Rosal), uvas (do Ribeiro)… 

Deste xeito no só traballan co exercicio físico senón que reforzan 
coñecemntos relativos ás Ciencias Sociais. 

UN MUNDO DE SABORES 

O obxectivo é fomentar o consumo de froitas e verdura ademáis de 
outros alimentos básicos cos que traballaremos a Educación para a Saúde e a 
variedade, diversidade e orixe dos alimentos, de maneira lúdica a través de 
xogos e talleres.  

Cada mes coñeceremos curiosidades sobre algún alimento en concreto 
e ademais daremos a información no menú mensual para que en casa tamén 
poidan axudarnos. 

Estes son os alimentos deste curso escolar: 

Outubro: caldo galego, Novembro: castañas, Decembro: fabas de 
Lourenzá, Xaneiro: polvo con cachelos, Febreiro: orellas de Entroido, Marzo: 
melindres de Allariz, Abril: Empanada de Betanzos, Maio: Queixo de Arzúa , 
Xuño: pementos de Padrón. 
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D.ACTIVIDADES DA HORA DO COMEDOR 

Estas actividades están relacionadas cos fins principais do Programa 
Victoriaerealízanse nas horas de lecer do comedor. A súa planificación está 
suxeita a cambios segundo os resultados da avaliación continua e é por tanto 
susceptible de se reestruturar na súa secuencia. 

1. Realización de “A Roda dos Alimentos” 

O obxetivo neste caso é coñecer os grupos de alimentos e en que 
proporción e frecuencia debemos consumilos, e valorar o consumo dunha 
dieta equilibrada como un importante factor do seu desenvolvemento físico e 
mental. 

2. Fichas de traballo: sobre froitas e verduras, o leite e os seus 
derivados... 

3. Traballo de Investigación“A importancia do almorzo”adapatdo ás 
posibilidades do alumnado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria. 

4. Visita a comercios relacionados coa alimentación: panadaría, 
frutería... 

Sempre que sexa posible dentro da Programación Xeral Anual (PXA) e en 
colaboración co centroimpulsaranse estas visitas como actividade 
complementaria, contando sempre coa debida autorización. 

5. Festa da comida saudable 
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O colexio premiará aos nenos e nenas que cumpran todos os días con 
esta dieta saudable con obsequios que nos facilitarán algunhas casas 
comerciais coas que nos poremos en contacto. 

6. Carta de saúdo aos Equipos de Ciclo 

Complementando estas actuacións, recomendaremos que cada un dos 
ciclos concrete e desenvolva actividades encamiñadas a conseguir os 
obxectivos de vida sa que propoñemos, adecuando cada unha delas á idade e 
nivel dos nenos de cada curso. 

7. Confección dun Menú 

Unha vez estudados en clase os nutrientes necesarios e que alimentos 
os conteñen poderíase elaborar, entre todos, un menú.  

8. Somos Cociñeiros 

Colaboración puntual na elaboración da comida: os comedores 
escolares poderían ter cada día uns pocos axudantes (en tarefas sen risco) que 
axudarían na cociña (un espazo de tempo concreto). 

Ensinarlles como se elaboran os menús nas cociñas dos centros escolares, 
onde poderán observar os alimentos e maneiras de cociñado, que máis tarde 
degustarán á hora da comida, será unha actividade que se poderá realizar á 
primeira hora, xunto coas cociñeiras. 

Con esa motivación é máis normal que en primeiro lugar coman mellor o 
xantar e en segundo lugar favorece que na casa queiran axudar. Normalmente 
conséguese que os mozos amplíen a súa dieta xa que empezan a experimentar 
na cociña, e este é un compoñente moi motivador.  
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Tr a n s m i t i r a o s n e n o s / a s a 
importancia dunha alimentación 
equilibrada, que lles faga crecer sans e 
fortes, é a parte máis difícil de 
conseguir, por iso todos os anos 
tentamos ofrecerlles pratos divertidos, 
atractivos para os seus sentidos e que 
teñan todos os nutrientes  ue 
necesitan.  

9. Mantel de cociña 

Nun A3, os alumnos pintan o seu debuxo ou creación con distintas 
técnicas plásticas; posteriormente o monitor axudará a plastificalo  para que 
se converta no mantel persoal de cada un. 

10.Viaxe polo mapamundi 

Unha vez ao mes daremos unha volta ao mundo para elixir un novo país 
que nos levará a investigar  unha nova receita saudable. 

11.Mercado de froitas da estación 

Realizamos a decoración necesaria para adornar o noso mercadillo de 
froitas da estación. Por este mercadillo pasarán os nenos ordenadamente para 
ir introducindo no seu cucurucho froitos secos e outros da tempada. 

12. Laboratorio do gusto 

 Aprendemos o catro gustos básicos. Deste xeito conseguimos iniciar aos 
alumnos no mundo dos sabores, explicando cales son o catro gustos 
fundamentais e onde se localizan, para facilitarlles a súa identificación ao 
tomar distintos alimentos.O monitor explica brevemente algúns conceptos 
básicossobre o sentido do gusto, aclara a existencia de 4 gustosbásicos e, pide 
aos alumnos que citen exemplos ou ben queclasifiquen diferentes exemplos. A 
introdución teórica adaptarase ao nivel de coñecemento previo dos alumnos. 
Con axuda da representación gráfica preséntase a localización na lingua dos 4 
gustos básicos. 

13. Póster das TRES PIRÁMIDES 

A d e a A l i m e n t a c i ó n 
Saudable, da Actividade Física e da 
Hidratación para distribuír nas 
clases e que así os educadores 
poidan reforzar os coñecementos 

adquiridos a través dasCHARLAS 
DIVULGATIVAS. 
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14.  A que cheira? 

Adestrar aos alumnos para mellorar a súa sensibilidade olfativa, 
destacando a importancia do aroma no sabor dosalimentos. O monitor explica 
brevemente algúns conceptos básicos sobre o sentido do olfacto e a súa 
importancia para recoñecer o sabor dos alimentos. A introdución teórica 
adaptarase ao nivel de coñecemento previo dos alumnos. 

Destácase o pouco que se utiliza xeralmente o olfacto e, a posibilidade 
de adestralo para mellorar a súa sensibilidade olfativa podéndose converter 
en expertos catadores de alimentos. 

15. Curso acelerado "O Rei da Mesa" 

O obxectivo desta actividade é lograr unha mellora das condutas 
durante o tempo de comedor entre os nenos que utilicen este servizo durante 
todo o curso escolar, como manter unha intensidade de conversación normal, 
observar bos modais na mesa, utilizar correctamente os cubertos, manter 
unha postura adecuada na mesa, respectar normas de limpeza e correcto 
tratamento dos alimentos, realizar as entradas e saídas ao comedor en orde e 
mantendo un ton de conversación adecuado. Aprenderán como se debe pór a 
mesa e o uso correcto dos cubertos. 

16.  Reflexión Grupal 

A través do Equipo Directivo solicitarase a colaboración dos profesores 
do  centro en determinadas materias como no caso de Coñecemento do 
Medio, para revisar entre todos que come cada alumno: os demais 
compañeiros (unha vez estudadas as proteínas, hidratos de carbono e demais 
nutrientes) tratarán de ver como se podería corrixir esa dieta tendo en conta 
que alimentos estamos a tomar en exceso e cales en defecto. Non se trataría 
de xulgar senón de axudarmos a reflexionar sobre como é a nosa dieta.  

E.ACTIVIDADES DIRIXIDAS DO TEMPO DE LECER 
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  As actividades do tempo de lecer deben ser variadas, dinámicas e 
motivantes e deben estar moi ben planificadas tendo en conta a súa duración, 
a relación coas características dos alumnos a quen van dirixidas, e mesmo a 
época do ano e outras circunstancias que poidan afectar de xeito importante 
ao seu desenvolvemento. 

  Malia especificar unha planificación polo miúdo, convén salientar que 
este tipo de actividades pode ben intercalarse con outras de tipo máis 
espontáneo, deportivo ou de relax.  

  Por exemplo, semella lóxico poder levar a cabo despois da realización 
dun arduo traballo manual a realización de estiramentos, exercicios de 
relaxación ou un xogo de plastilina... 

  De xeito xeral imos establecer unha serie de actividades que forman 
parte da nosa Temporalización, sen esquecer mencionar outras a modo de 
exemplo segundo estean dirixidas para a Etapa Infantil, a Primaria e 
outrasXerais. 

❖ Carta de Benvida:  

Entregarase a todos os nenos do comedor ao comezar o curso escolar.  
  

❖ Xogos de mesa típicos 

Despois de comer (parchís, xadrez, quebracabezas, dominó...etc.) para 
tentar que os nenos se interrelacionen co fin de favorecer, na medida do 
posible, o uso indiscriminado de xogos electrónicos e videoxogos. 

❖ Traballos Manuais  

Consistentes en recortar e colorear os alimentos debuxados e pór o 
nome correcto aos mesmos, para explicarlles a necesidade de incluílos nas 
súas comidas. 

❖ Xornada de Portas Abertas 

No segundo trimestre os pais poderán comprobar como comen os seus 
fillos e, os que o desexen, poderán degustar os mesmos alimentos que cada 
día lles ofrecemos.  

❖ Competición de Xogos Tradicionais   

En marzo celebrarase esta competición entre os asistentes e os seus 
fillos, xogos que, aos proxenitores non lles resultarán estraños (brilé, coller o 
pano, un-dous-tres-plan!...). 

❖ Obra de teatro no Teatro Principal  
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Cara ao final do curso e previamente anunciada coa suficiente antelación 
para solicitar a correspondente autorización. 

❖ Coñecemos os distintos aspectos da nosa cidade ou vila 

A nivel cultural, educativo, social, institucional, sanitario (Concello, 
Deputación, enclaves turísticos, organismos culturais, hospital, Clube de 
Xóvenes pola Saúde da AECC, etc.) a través de fotos, xornais e as nosas 
propias experiencias. 

❖ Celebración de Festividades e Conmemorcións: Samaín, Entroido, 

Nadal, Día Internacional da Alimentación, Día do Medioambiente, Festa 

Final de Curso... 

❖ Campionatos deportivos 

Son actividades deportivas ou xogos de equipo onde existe cooperación 
e oposición por lograrun obxectivo. Todos os deportes e xogos nos que exista 
cooperación e oposición poden formar parte dos campionatos dos recreos. 

a. Realízanse actividades físicas de moderadas a vigorosas. 
b. A competición estimula o esforzo e a motivación dos mozos e 

mozas. 
c. Poden crear interese por novos deportes e xogos. 

Recoméndase: 
• Utilizar deportes e xogos coñecidos e tamén novos. 
• Fomentar a participación mixta e coeducación. 
• Organizar campionatos a puntos, en lugar da eliminatorias. 
• Acordar as regras entre todos. 
• Valorar a cooperación e participación fronte á competición. 
• Optimizar o aproveitamento de espazos que permita unha maior 

participación. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL: 

Xogos dinámicos:  

• Cabaleiro aos seus cabalos: Por parellas, un será o cabaleiro e outro o 
cabalo. Colocados en circulo, deberán saír correndo cando alguén diga 
“cenoria”, e dar unha volta ao círculo para ocupar de novo o seu sitio. 
Cando se diga “cabaleiro ao seu cabalo”, o primeiro montará sobre o 
segundo e realizarán o percorrido explicado anteriormente. 

• O porco: Divídese a zona de xogo en dous. O porco colocarase no 
medio. O resto dos participantes (nabos, patacas, e outros alimentos do 
porco) terán que pasar dunha zona a outra sen ser collido polo marrao. 
Cando é atrapado por este, convértese en porquiño e entre os dous 
terán que conseguir que todo o grupo sexan porcos bravos. 
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• Chicle: Un é o chicle e debe conseguir atrapar ao resto dos 
compañeiros. Así logrará facer unha gran cadea cada vez que colle a 
alguén. 

• Ananos e xigantes: Divídese o grupo en dous equipos (Ananos ou 
desnutridos e Xigantes ou Ben alimentados), os primeiros deberán 
atrapar aos segundos e estes á súa vez aos primeiros. Os atrapados 
serán convertidos nos seus atrapadores e por tanto deberán perseguir 
aos do equipo contrario. 

• Mando unha carta: Todos en círculo, menos un que se sitúa no medio 
(Carteiro). O resto ten que dicir“mando unha carta a todos os que 
comen ...”froita pola mañá”, así todos os que cumpran esta condición 
cámbianse de sitio. Mentres o carteiro consegue un sitio, o que queda 
sen sitio é o novo carteiro. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Actividades dinámicas: 

• Pés quedos: Trátase de conseguir dar a outro que está inmóbil cunha 
pelota desde a posición que se atopa. Os participantes pásanse a pelota 
e ao que se lle caia di “Pés quedos”. Todos saen correndo ata que oen 
dita frase. O que ten a pelota lanza a un dos seus compañeiros, se lle 
da, será o que volva lanzar a pelota. 

• O cazador e a presa: En parellas e da man, menos dúas xa que un será 
o cazador e o outro a presa. Se o primeiro colle ao segundo 
intercámbianse os papeis. Pero se a presa colle a man dunha parella 
solta, o que está solto convértese en cazador, e o cazador antigo 
convértese en presa. 

• Baile por parellas: Todos se reparten por parellas e engánchanse por 
detrás. Terán que bailar mentres outro canta. Cando este pare de 
cantar, o resto cambia de parella e a persoa que cantaba busca tamén 
unha parella. 

• O dragón: Divídese o grupo noutro máis pequeno. Cada un constitúe un 
dragón. O primeiro compoñente deberá atrapar as colas dos demais 
dragóns. Cada cola atrapada significa que o dragón foi atrapado e por 
tanto unirase ao outro dragón. 

• Base: xógase cunha pelota, xógase con dous equipos uno deles ponse a 
batear e o outro ten que tentar coller a pelota ao voo. 

• O pano: Fanse dous equipos, cada un deles enumérase do 1 ao 10. 
Haberá unha persoa no centro sostendo o pano. Dita persoa dirá un 
número e os participantes de cada equipo que teñan ese número corren 
ao centro para atrapar o pano. Unha vez collido o pano terá que volver 
ao momento de partida sen ser atrapado polo outro xogador. 
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ACTIVIDADES XERAIS 

❖ Danzas e ritmos do mundo. 

❖ Cancións e xogos do grupo (adiviñas, pistas, trabalinguas) 

❖ Plantación dunha semente 

❖ Investigación sobre a alimentación das nosas mascotas.  

❖ Decoración do comedor. Nos casos de centros plurilingües esta 

colaboración estenderase especialmente ao idioma estranxeiro. 

❖ Diseño dun dominó. 

❖ Arquitectura con caixas 

❖ Construción de tragabolas.  

❖ Elaboración dunha granizada de laranxa 

❖ Debuxos referidos á pirámide dos alimentos (froitas, verduras,...) para 

decorar o comedor. 

❖ Crucigramas, fuga de letras, bingo de froitas, baraxa de memoria de 

comidas  

❖ Imáns decorativos para o frigorífico. 

❖ Xogos dixitais sobre froitas ou outros alimentos. Procura en Internet 
sobre determinados alimentos. Procura en Internet de receitas de 
cociña. Procura en Internet da pirámide alimenticia para decorar a 
nosa clase e traballala en clase. 

OBRADOIROS 

Estes OBRADOIROS están orientados a que tomen conciencia de todo o 
relacionado co medio ambiente. Colaborar na reciclaxe de residuos orgánicos 
posto que moitas vilas xa teñen recollida de residuos orgánicos (restos de 
comida). 

Os comedores escolares xeran unha grande cantidade de restos de 
comida e se ensinamos aos alumnos a que boten as sobras nos colectores 
adecuados será máis probable que tamén o fagan nas súas casas. É unha boa 
concienciación sobre o Medio Ambiente. 

* Recicla papel e cartón 
* Fundindo plástico damos vida a novos obxectos 
* Reutilizar produtos 
* Utiliza as papeleiras da rúa 
* Non malgastes a luz 
* O consumo da auga 
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* A regra dos catro erres: Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar. 

10- PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES 
  

As actividades desta Programación Xeral do Programa Victoria han seguir 
un horario determinado para o seguinte curso escolar: 

O horario haberá que concretalo en cada centro dependendo da hora 
de entrega de nenos. 

A Programación das Actividades está especificada por trimestres e 
dentro destes, por meses. 

Por motivos de operativididade e viabilidade a especificación por días 
redúcese ás datas sinaladas no Calendario Oficial.  

Esto significa que aínda que as actividades contempladas neste 
documento son suficientes para seren levadas a cabo nun curso completo, a 
especificación minuciosa por días da semana dificilmente poderá responder a 
criterios de realidade e realismo, pois existe unha grande variabilidade entre 
os centros (CEIP, IES, número de alumnos, peculiaridades…) e cremos 
necesaria unha exhaustiva avaliación inicial ademais dunha enorme 
flexibilidade para adaptar as nosas propostas a un grupo de alumnos 
concreto. 

 Por iso nós ofrecemos un amplo abano de tarefas coas especificacións 
pertinentes para servir de guía á hora da súa posta en práctica polos nosos 
profesionais dos comedores. 

a. ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 

Dado o seu caracter específico e puntual recóllese no cadro da 
TEMPORALIZACIÓNa previsión dascharlas, coloquios ou acto de 
divulgacióndetallando o mes preciso da súa realización. Está prevista a 
realización dunha conferencia mensual, sempre relativa a temas da 
promociónde hábitos de vida saudables. 

b. ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRÁCTICO I, II 

• CALENDARIO: Curso escolar 2012/ 2013 

• HORARIO: As actividades plantexadas terán en conta as sesións diarias 
 cunha duración que vai de entre 30/ 45 minutos ata hora e media. 
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Está previsto realizar unha sesión mensual. En función da Etapa 
educativa quen vai dirixida os contidos sondiferentes, incidindo nos máis 
pequenos na adquisición  de habilidades sociais e persoais e nos maiores nas 
normas e protocolo na mesa. As actividades aparecen tamén recollidas no 
cadro da Temporalización. 

c. ACTIVIDADES TEMÁTICAS 

Haberá previsiblemente catro actividades relativas á Gastronomía da 
nosa Terra ao longo do curso, aínda que segundo a retroalimentación da 
avaliación continua, as condicións e o interese dos comensais, das familias e 
do centro educativo, estas actividades poderán ser ampliadas ou desdobrarse 
en máis sesións. 

d. ACTIVIDADES DA HORA DO COMEDOR 

Neste grupo inclúense tanto Actividades específicas que se desenvolven 
nunha data concretatales como a “Saída á Panadaría”,“Somos 
Cociñeiros”ou a “Festa da Comida Saudable”, como outras que se van 
implementar ao longo dunha semana, como o “Cursiño do Mundo dos 
Sabores”.  

Outras actividades:“Curso Acelerado O Rei da Mesa”ou o “Poster das 
tres Pirámides”levarán entredúase tres sesións e mesmo poden ser 
desenvolvidas de maneira alterna. 

Tamén están aqueloutras que previsiblemente poden ser levadas acabo 
nun só día, como “Carta de Saúdo aos Ciclos”. 

!  

A pesares de que unha boa Programación teña en conta os tempos, 
horarios e acontecemnetos sinalados dos centros, pola experiencia acumulada 
ao longo destes anos evidénciase que existen momentos demasiado curtos 
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para comenzar unha nova actividades ou outros nos que os propios alumnos 
demandan unha maior profundidade de coñecementos e habilidades; 
as“Fichas de Traballo”están pensadas para cubrir estes tempos. 

Por último, ter en conta que outras actividades se iránintercalando ao 
longo de distintas sesións, como son a“Confección dos Menús”ou a 
“Actividade de Reflexión”. 

e. ACTIVIDADES DIRIXIDAS DO TEMPO DE LECER 

Neste apartado inclúense tanto actividades dinámicas adaptadas á 
Educación Infantil e Primaria (“Cabaleiro ao seu cabalo”, “O Dragón”, 
“Contos de sempre”) pensadas para días de bo tempo ou para se levaren a 
cabo nas zonas cubertas en momentos nos que os rapaces mostran signos de 
fatiga pola actividade intelectual e precisan de esparcimento, como os 
“Traballos Manuais”, “Xogos de mesa”,...etc... 

Tamén queda recollida unha “visita ao Teatro”para final de curso, 
unha “Carta de Benvida” aos usuarios en setembro, a”Xornada de Portas 
Abertas”en Xaneiro e mesmo a “Competición familiar de Xogos 
Tradicionais”ao final do segundo trimestre. 

Non convén esquecer aqueloutrasXERAIS, que sonactividades naturais 
e declasificadas, que van desde o “Baile e os ritmos do mundo”, á 
“Decoración do comedor”pasando pola “Elaboración dunha granizada de 
laranxa”, por exemplo.  

Tamén cómpre salientar a posta en marcha do “Obradoiro” de 
Reciclaxe este curso, previsto para abril. 

Actividades estas que contan cunha planificación máis espontánea 
derivada dos propios intereses dos alumnos. 

Ademais das actividades programadas, realizaranse aquelas puntuais 
para celebrar os días con nome propio que marca o calendario escolar: 
Entroido, Nadal, etc… e mesmo o día da Alimentación, sempre en 
colaboración co centro onde se desenvolve o Programa. 

Non esquzamos que será prescriptivo realizar unha concreción axustada 
dos tempos a partires da Avaliación Inicial, ao avaliarse as características 
diferenciais de cada grupo de alumnos e as circunstancias particulares e de 
organización dos centros educativos onde se leve o Programa Victoria a cabo. 
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11. TEMPORALIZACIÓN 
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12.RECURSOS 
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A. HUMANOS 

 Para o bo funcionamento do comedor e das actividades contamos con 
persoal debidamente formado en dietética e nutrición e cunha vocación clara 
de axuda e colaboración cos máis pequenos, sempre dispostos a facilitar 
calquera información a pais e profesores.  

Posúen ademais os requisitos técnicos e legais necesarios para 
desenvolver a súa actividade, ademais de formación específica e dunha  
ampla experiencia. Contamos con monitores, encargados de comedor e 
cociñeiros altamente cualificados e a labor de asesoramento continua das 
Consultorías de Nutrición e Dietética.  

Ademais das persoas que integran a nosa empresacolaboran 
estreitamente os diferentes profesionais dos centros educativos: profesorado 
das distintas áreas, titores e persoal non docente (responsable de limpeza e 
mantemento).  
 
 Adoitan tamén facer aportacións de grande valor os membros da 
Asociación de Nais e Pais do Alumnado (ANPA).  

B. OUTROS ESPAZOS DE INTERESE PARA AS ACTIVIDADES 

Ademais dos espazos propios do comedor utilizaremos aquelas aulas do centro 
cedidas para as actividades puntuais que demandan, pola súa natureza, un 
espazo diferente: 

• SALA DE SESTA OU DESCANSO, CON COLCHÓNS OU LITEIRAS 
• ESPAZO CUBERTO DESTINADO A XOGOS (POLIDEPORTIVO) 
• LUDOTECA 
• SALA TIC 
• BIBLIOTECA  
• AULA DE MÚSICA 
• PATIO 
• AULA DE REFLEXIÓN 
• COCIÑA 
• SALA DE AUDIOVISUAIS 
• SALÓN DE ACTOS 
• ASEOS 
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C. MATERIAIS 

En cada centroeducativo entregarase a principio de curso un Maletín co 
material necesario para desenvolver as actividades contidas no Programa 
Victoria. Este material irá repoñéndose trimestralmente e segundo sexa 
necesario. 

Ademais dos recursos educativos xerais dispoñibles no centro, ás veces 
será precisa a conexión a Internet (ao que se accedeu desde o aula de 
informática), presentacións en PowerPoint, CD, DVD, vídeos, pósteres e 
paneis.  

As exposicións internas de traballos ou temas relacionados coa saúde 
pasarán a formar parte dos recursos educativos dos centros de referencia.  

Contido dos Maletíns  

  

- Mate r i a l f unx ib le bá s i co : 
Cartolinas   de cores, Ceras, 
Bolígrafos, Papel... 

-  Cartolinas de cores 
-  Rolos de papel charol 
-  Rolos de papel transparente 
-  Rolos de papel continuo 
-  Caixas de pegamento. 
-  Tesoiras 
-  Caixas de pinturas 
-  Paquetes de folios 
.- Caixas de celofán 
.- Bates de espuma 
-  Pelotas de goma e espuma 
-  Globos 
-  Paracaídas. 
-  Sopra Pompas 
-  Cordas 
-  Panos de tea 
-  Xogos de mesa  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13- AVALIACIÓN 
 Como en todo programa, cada un dos elementos que o compoñen han 
ser avaliados, polo que se realizará unha avaliación global. 

 Avaliarase a evolución dos alumnos, a actuación e participación dos pais 
e nais, así como a propia actuación da empresa no desenvolvemento das 
actividades do Programa Victoria. 

 Pretendemos que esta avaliación sexacontinua (ao longo de todo o 
proceso) e formativa (modificando o proceso se fose necesario). 

 Avaliarase aos nenos en función dunha serie CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
previos, que á súa vez fan referncia aos obxectivos propostos: 

• Practica actividades físicas e en situacións da vida cotiá.  

• É capaz de aceptar as variedades de alimentos que tomamos. 

• Non fala coa boca chea e come coa boca pechada. 

• Recolle o seu sitio ao terminar. 

• Come autónomamente. 

• Móstrase disposto a probar alimentos novos. 

• Executa métodos de relaxación como medio para liberar tensións.  

• Adquire un comportamento correcto na mesa.  

• Recolle información gastronómica e cultural da propia comunidade, 

Galicia 

• Coida e respecta o local, mobiliario e útiles de uso comunitario. 

• Realiza as rutinas e normas de hixiene  anteriores e posteriores á 

comida 

• Adopta unha postura correcta mentres come. 

• Colabora na organización da comida. 

• Comparte espontaneamente cos compañeiros. 

• Recoñece a importancia para comer sanamente. 

• Capacidade para adoptar patróns de comportamento alimentario 
apropiados. 

 En canto á avaliación do proceso de ensino, esta avaliación terá 
carácter formativo e o instrumento principal que utilizaremos será a 
observación directa e sistemática, enquisas de satisfacción tras cada 
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trimestre para usuarios e familias, rexistros diarios e Notas, así como a 
información proveniente dos monitores, profesorado, pais e nais.  

Non debemos esquecer a información que nos acheguen os propios 
alumnos a través de fichas ideadas para coñecer a súa opinión. 

Dun modo ilustrativo presentaremos un Exemplo de ficha de: 

AVALIACIÓN TRIMESTRAL DE USUARIOS 

ACTIVIDADES DE PATIO 

Data:                               Usuario/a:          

   Sinala as opcións que reflexen a túa participación nas actividades 
propostas: 

❒! Divertínme nas actividades realizadas. 
❒" Considero que as actividades foron acertadas. 

❒# Aprendín cousas novas. 

❒$ Coñecíní mellor aos meus compañeiros e a min mesmo. 

❒% Mudei algunhas actitudes.

❒⌛  Penso máis en me defende coa verba que coas mans... 

❒⌨ Valoro o traballo do personal do comedor.

   Suxestións e aspectos a mellorar: 

Firma: 
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 Ademais realizarase unha avaliación de resultado mediante 
INDICADORES DE AVALIACIÓNtales como: 

• Cantidade de encontros interinstitucionales realizados / Total de 
encontros programados. 

• Cantidade de OBRADOIROS realizados / Total de OBRADOIROS 
programados. 

• Actividades complementarias realizadas/  planificadas. 

• Xeración de Normas de Convivencia Escolar. 

• Normalización de hábitos de hixiene persoal no interior da escola. 

• Incorporación de pautas alimenticias saudables na vida escolar. 

• Participación das familias nas actividades organizadas. 

• Grao de satisfacción dos implicados. 

 Ademais cómpre sinalar que o Consello Escolar manterá un control 
sobre o funcionamento e desenvolvemento deste Servizo Escolar. 

 Este devandito seguimento e avaliación levará a cabo mediante as 
seguintes VÍAS DE SEGUIMENTO E VALORACIÓN: 

1. Información a través das suxestións ou queixas dos usuarios. 

2. Informe mensualdos Monitores sobre os incidentes producidos, realizados a 
partir dosrexistros diarios e Notas. 

3. Seguimento da Comisión do Consello Escolar ou ANPA para temas do 
Comedor. 

4. Cuestionario de valoración do Servizo, emitido polos usuarios, ao finalizar 
o Curso Escolar ou cando o encargado do comedor á dirección así o estimen 
oportuno  

5. Informe emitido polo Centro, e aprobado polo Consello Escolar, na Memoria 
Final do Curso. 

6. Memoria Económica. 
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7.Boletín de comedoronde se recollerán todos aqueles aspectos da nosa 
tarefa de educadores para entregarlles aos pais de xeito que poidan coñecer a 
evolución dos seus fillos. 

14- NORMAS XERAIS DE FUNCIONAMENTO 

A.1- DEREITOS DOS USUARIOS 

 Á marxe dos dereitos que asisten aos alumnos comensais na súa 
calidade de alumnos do Centro, estes posúen en calidade de usuarios do 
Servizo do Comedor os seguintes dereitos específicos: 

• Dereito a se beneficiar de todas as prestacións que comprende o 
Servizo de Comedor Escolar nas mellores condicións posibles de 
seguridade, hixiene e benestar. 

• Dereito a recibir un trato correcto, con respecto e sen discriminación 
de ningún tipo, tanto por parte dos compañeiros de comedor, como de 
todo o persoal adscrito ao Servizo. 

A.2- DEBERES DOS USUARIOS 

• Deber de participar activa e correctamente no desenvolvemento das 
actividades do Servizo de Comedor, con espírito de colaboración e 
solidariedade. 

• Deber de tratar coa corrección debida, respecto e cordialidade aos seus 
compañeiros de comedor, así como a todo o persoal adscrito, 
obedecendo as súas indicacións. 

• Deber de usar correctamente e coidar as instalacións que o Centro pon 
a disposición do Servizo de Comedor para o desenvolvemento das 
actividades que lle son propias. 

• Deber de respectar as Normas Xerais de Convivencia do Centro, así 
como as específicas de Uso do Comedor recollidas neste Programa. 

A.3- NORMAS XERAIS 

Os alumnos deberán coñecer e observar estas normas: 

1. Respectar e obedecer as indicacións dos/os coidadores/as. 

2. Manter durante os comidas hábitos básicos de limpeza, uso dos 
cubertos, posturas e modais no trato, sen berros e con respecto ás 
persoas e ás cousas. 

3. Recoller do chan os desperdicios. 
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4. Habituarse ao lavado de mans e aseo persoal, antes e logo da comida 
5. Permanecer nos lugares de patio asignados para os recreos e non saír 

do recinto do Colexio, baixo escusa algunha. 

6. Colaborar co persoal en pequenas tarefas de recollida e axuda. 

7. Coidar o material e, se se producise un mal uso do incluso, abonar os 
danos e deterioracións que diso se deriven. 

8. Comer a cantidade mínima diaria, variada e establecida. 

ENCARGADOS DE MESA 

1. Son os alumnos responsables do que ocorra na súa mesa e os portavoces 
dos comensais nela. Normalmente serán encargados os alumnos dos 
últimos dous ciclos. 

2. Os seus labores son: 

- Velar porque todos os compañeiros teñan o servizo de mesa completo e caso 
de faltar algún útil, ir buscalo ou solicitalo o persoal do comedor. 

- Servir os diferentes pratos e facelo de maneira equitativa e razoablemente 
proporcional á idade dos comensais, sen mostrar preferencias. 

- Indicar a quen se portar mal cal é a conduta debida e comunicarllo ao 
persoal educador se non se corrixise. 

- Recoller o enxoval ou menaxe e limpar a mesa segundo as presentes normas 
e as indicacións dos educadores ou vixiantes. 

- Calquera outra que indique o persoal colaborador do comedor ou a Dirección 
do Colexio. 

!  
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A.4- NORMAS DE USO 

1. No Comedor non se preparan comidas “á carta”. Aos nenos débeselles 
ensinar a comer de todo, non só aquilo que máis lles gusta. Por iso non 
debemos deixarnos levar polos caprichos dos nenos. 

2. O alumnado do Colexio que faga uso do servizo de comedor debe 
coñecer e aceptar tanto eles como as súas familias as Normas de 
Funcionamento establecidas neste Regulamento e aprobadas polo 
Consello Escolar do Centro.  

A.5- NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. Hixiene 

• Os alumnos deberán saber comer por si mesmos, facer uso dos servizos 
e asearse. 

• Porase especial atención na correcta utilización dos cubertos, así como 
no uso do pano de mesa. 

• Non se poden tirar alimentos ou restos de comida ao chan, nin a outros 
compañeiros. 

• Despois de comer todos os alumnos deberanse lavar os dentes e 
asearse, os máis pequenos acompañados pola monitora. 

2. Organización e comportamento 

• Nada máis chegar ao centro, os alumnos pasarán directamente ao 
comedor. 

• Se sentarán á mesa no lugar que asigne a monitora. 

• Deberán respectar todo o material e utensilios. 

• Deberán permanecer correctamente sentados. 

• É moi importante comer nun ambiente tranquilo e relaxado, polo que 
non se debe gritar. 

• Se se considera oportuno, por razóns estritamente educativas, os 
alumnos colaborarán, na medida das súas posibilidades, coa monitora. 

• Os alumnos están obrigados a respectar á monitora nos mesmos termos 
que ao profesorado do centro. 

• Ao final, na hora de entrada, irán ordenadamente ás súas clases, 
acompañados, se fose preciso pola monitora. 
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3. Alimentación 

• Os alumnos/deberanas adaptarse ao menú establecido. 

• Elaborarase menú alternativo para períodos curtos de tempo, por 
molestias gastrointestinales (previa comunicación). 

• En caso de precisar menú diferente, por intolerancia a algún alimento 
ou outras causas, deberá ser comunicado achegando certificado 
médico. 

!  

4. Tempo libre 

• Os alumnos permanecerán no lugar asignado, baixo a supervisión da 
monitora, e realizando as actividades programadas. 

• Non se permite a práctica de xogos perigosos, entendendo por tales 
aqueles que poidan pór en perigo a integridade física dos alumnos. 
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15-FUNCIÓNS DOS PROFESIONAIS DO 
COMEDOR 

 Os Profesionais do Comedor escolar desenvolven de maneira inherente 
unha quíntupla función: 

1. Función educativa 
Ser modelo de referencia en canto a comportamento social, equilibrio e 
madurez. 

2. Función de animador de grupo 
Organizar e promover actividades para dinamizar os grupos, velando pola 
seguridade dos nenos e regulando a vida colectiva. 

3. Función titorial 
Facer un seguimento dos hábitos nutricionais, colaborando na atención e 
servizo das mesas e o enxoval. Controlar a entrada do colexio e a subida ás 
aulas. 

4. Función didactica 
Orientar aos alumnos/as á consecución de hábitos hixiénicos e pór na práctica 
as normas básicas de comportamento na mesa, nos xogos e en calquera 
actividade. Velarán porque as instalacións e utensilios permanezan ordenados. 

5. Función mediadora 
Informar as familias sobre os seus fillos/as. 
Comunicar ao coordinador/a calquera incidente ou suxestión encamiñada á 
mellora do servizo. 

 As monitoras cubrirán un caderno de incidentes e rexistro diario, que 
será o vínculo entre os pais, nais, titores e as monitoras. Nel indicarase 
calquera incidente que se produza. 

FUNCIÓNS  DO MONITOR 

O Monitor de comedor é ou persoal asignado ao servizo de comedores 
que estando en posesión do carné de manipulador de alimentos, terá como 
actividade a vixilancia e atención do alumnado non período interseccións non 
que se desenvolve a actividade de comedor escolar. 

Tarefas específicas: 

a. Educación para a saúde e consumo: traballar e orientar aos 
alumnos nuns correctos hábitos alimentarios, hixiénicos e ergonómicos. 

1. Comprobar o lavado de mans antes e despois da comida; igualmente, 
despois da comida, o lavado de dentes.   
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2. Motivar para unha alimentación variada e equilibrada. 

3. Orientar e corrixir malos hábitos posturais.   

4. Atender aos nenos en caso de accidente.       

5. Acompañar e vixiar aos alumnos atei a Dirección do Centro ou persoa 
designada ao efecto, para que lle sexa fornecida ao alumno a medicación 
oportuna, solicitada previamente por escrito polos pais. 

b . E d u c a c i ó n p a r a a 
c o n v i v e n c i a : V e l a r p o l o 
cumprimento da normativa de 
c o n v i v e n c i a s i n a l a d a n o 
regulamento de cada centro 
educativo, previamente dada a 
coñecer a todas as traballadoras do 
centro educativo. 

1. Ensinará e axudará a comer aos 
nenos, con especial atención para 
ou ciclo de Infantil, no que se 
refire ao enxoval utilizado durante 
a comida e ou depósito do mesmo, 
no lugar habilitado para iso. 

2. Trasladará aos nenos aos 
diferentes espazos de actividade, 
dentro do centro, vixiando a súa 
conduta durante os mesmos. 

!  

3. Velará polo cumprimento da orde sinalada para ou Centro durante toda a 
súa xornada, informando ao equipo directivo do Centro das incidencias 
ocorridas na xornada. 

4. Se os pais o solicitan, informaráselles da conduta e actitudes do neno, 
despois do horario laboral do responsable. 

c. Educación para ou tempo libre: dirixir actividades lúdicas no tempo 
de lecer e fomentar a sociabilidade entre todos os alumnos. 

1. Vixilancia activa nos espazos utilizados, abertos ou pechados. 

2. Elaboración xunto coa Dirección do Centro do Proxecto de Tempo Libre e da 
Memoria Fin de Curso. 

3. Preparación de actividades, segundo idades, co rexistro diario das mesmas. 
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4. Direción e participación nas actividades programadas. 

É imprescindible que ou persoal monitor teña ao seu alcance, en todo 
momento, unha variada proposta de actividades para realizar (xogos dirixidos, 
contos, fábulas, recortables, debuxos, etc.). 

Deste xeito, debemos ter en conta dous aspectos moi importantes: 

1. O tempo de patio é un tempo de descanso para ou neno e tamén de 
aprendizaxes. 

2. Este tempo non é unha ampliación horaria das clases. 

Neste sentido, non podemos permitir que este tempo se perda en "Non 
facer"; decidimos que as nosas actividades estean encamiñadas a que os nenos 
e nenas "Aprendan a aprender xogando". 

As actividades especiais desenvólvense en datas determinadas. 
Partimos do convencemento de que ou noso persoal ten que estar dotado de 
material especial para eventos como: Samaín, Nadal, Entroido, festas no 
comedor, etc. 

Pola nosa banda, deseñamos e programamos a actividade para estas 
datas, entregando, tanto a actividade a realizar, como ou material, póndoo a 
disposición dos nosos traballadores. 

Dispomos dunha bolsa de traballo ampla e dotada de persoal 
cualificado e con experiencia. 

Actualmente, podemos atender substitucións de persoal o mesmo día, 
non deixando de lado o noso obxectivo de máxima calidade no servizo. 
Garantimos un persoal de substitución cualificado e formado. 

Ademais, mantemos ao noso persoal informado e motivado 
continuamente. Facéndolles saber que detrás deles hai outro equipo de 
profesionais que traballan para eles para atendelos en todos os aspectos do 
día a día. 

 A nosa proximidade aos traballadores fai que calquera tema en materia 
de relacións laborais sexa resolto o mesmo día. 

FUNCIÓNS DO ENCARGADO 

 A encargada do servizo de comedor terá as seguintes funcións e 
obrigacións. 

1. Coordinar co persoal de cociña o servizo e as demandas que devandito 
persoal eleva o centro. 
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2. Executar as tarefas propias de coordinación e supervisión necesarias para o 
funcionamento do servizo de comedor. 

3. Organizar o funcionamento do servizo de comedor. 

4. Elaborar a actualización periódica do inventario do servizo de comedor e a 
súa reposición. 

5. Elevar a dirección do centro propostas sobre o control e mellora do 
comedor. 

6. A persoa encargada do servizo de comedor asúmeas para todo o ano, salvo 
situacións excepcionais. 

7. Potenciar o desenvolvemento de actividades de lecer e tempo libre para 
dinamizar a atención e vixilancia do servizo de comedor. 

8. Coordinar as tarefas do persoal que preste os servizos ao comedor. 

9. Calquera outra función necesaria para o correcto funcionamento do 
servizo. 

FUNCIÓNS DO OFICIAL DE COCIÑA 

 Cumprirá coas seguintes funcións e obrigacións. 

!  

1. Elaboración das comidas de 
acordo co menú aprobado. 

2 . Ve l a r p o l a c a l i d a d e e 
conservación dos alimentos. 

3. Servizo de atención as mesas dos 
usuarios. 

4. Limpeza de instalacións e 
equipos. 

5. Informar á encargada do servizo 
de comedor daquelas cuestións que 
afectan ao funcionamento do 
servizo. 

6. Colaborar no seguimento dos 
protocolos de seguridade e de 
riscos laborais. 
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16- COORDINACIÓN COAS FAMILIAS 

PARTICIPACIÓN DAS FAMILIAS 

1. As familias coñecerán con antelación a distribución mensual dos menús, ao 
obxecto de poder complementar a dieta diaria dos seus fillos. 

2. As familias serán avisadas sempre que haxa unha variación no menú dos 
alumnos deber a diferentes causas por exemplo avarías nas instalacións da 
cociña, fallo na subministración do Gas propano, etc. 

3. Colaborarán, en todo momento, coas Coidadoras e o Centro, comentando e 
inculcando as NORMAS xerais aos seus fillos. 

4. As faltas ou incumprimentos reiterados das mesmas por parte dos alumnos, 
poderán ser motivo de privación do servizo de Comedor. 

5. As faltas ou ausencias deberán comunicarse ao Centro. Para que as mesmas 
dean dereito a devolución. 

6. Os pais deberán dirixirse á Dirección do Centro ou á encargada do comedor 
para facer chegar as indicacións que crean oportunas sobre os seus fillos, en 
prol dunha mellor atención no Comedor. 

7. De acordo coas actividades de Saúde Bucodental, que durante o curso 
desenvólvese cos alumnos do Programa Victoria, pretendemos que estes 
manteñan hábitos de cepillado dos seus dentes despois das comidas. 

8. Por isto, aconsellamos desde as súas casas, que lles ensine e habitúe a esta 
práctica diaria. 
  

CONSELLOS PARA AS FAMILIAS 

 Se queremos que os nenos practiquen uns hábitos alimentarios 
saudables, hai que “presentarlles” os alimentos e facerllos atractivos a todos 
os sentidos. Débese procurar que “proben e coman de todo” sen percibir aos 
alimentos como premios ou castigos.  

 Os escolares deben, por tanto, aprender a distinguir aromas, texturas e 
sabores, gozando con eles, procurando, iso si, que lles guste o mellor para a 
súa alimentación, o máis saudable.  

 Por este motivo, non só é importante o que comen senón como comen e 
o tempo que destinan a esta actividade, sendo moi importante que os nenos 
coman cos demais, conversen e dedíquenlle o tempo suficiente para que non 
só sexa un acto de alimentación senón tamén de goce, convivencia e relacións 
sociais.  
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 Ademais, se realmente queremos que os nenos melloren os seus 
hábitos, toda a familia debe melloralos con eles. Debemos ser un exemplo 
para os escolares e non só un emisor de consellos. Todo este proceso require 
tempo e paciencia, educando desde a escola e a contorna familiar o gusto, o 
tacto e o olfacto da mesma maneira que facemos coa vista e o oído.  

 O primeiro que fai o neno ao sentar á mesa é mirar o que ten que 
comer. Hai que conseguir estímulos visuais favorables tentando facer os seus 
pratos apetecibles á vista. O olfacto, segunda impresión que recibe dos 
alimentos, debe ser tamén favorable. Deben coidarse tamén os estímulos 
táctiles desde o punto de vista da textura e temperatura do alimento.  

!  

 O gusto é o máis importante desde o punto de vista sensorial e a 
impresión favorable ou desfavorable determinará que os nenos decidan comer 
ou non un determinado tipo de alimentos. Por último, a través do oído o neno 
percibe comentarios sobre os alimentos que lle permiten apreciar favorable 
ou desfavorablemente o que ten que comer, polo que debe prestarse atención 
e tentar que estes sexan sempre o máis positivos posible. 

 Convén sinalar que nos casos nos que o neno non acepta ben algúns 
alimentos, débese reiterar a oferta destes tentando que os acepte, non 
dándose por vencido ante un non. 

 En definitiva, o obxectivo fundamental é conseguir que, a través da 
educación, os escolares aprendan a comer e compatibilicen aquilo que máis 
lles gusta, co que máis lles convén e que deben comer desde o punto de vista 
da nutrición e da saúde. 
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RECOMENDACIÓNS EN RELACIÓN CO COMEDOR ESCOLAR 

O Programa Victoriatamén insta ás familias a realizar unha serie de 
actividades recomendables para aproveitar ao máximo as bondades do 
comedor escolar: 

✓ Ler atentamente a información sobre os menús que reciben da escola e 
valorar se a información facilitada polo centro é amena e 
comprensible. 

✓ Observar a variedade, a combinación e a achega nutritiva dos alimentos 
do menú escolar. 

✓ Organizar en casa o resto de comidas de maneira que completen unha 
alimentación equilibrada. Achegar datos e características do fillo ou a 
filla que permitan un mellor funcionamento e unha mellor planificación 
do comedor (por exemplo: que gustos ten, que alimentos se nega a 
comer ou algunha forma de preparación específica, se está a tomar 
medicamento, a actitude ante as comidas, o comportamento do 
pequeno, etc...). 

✓ Avisar ao servizo de comedor cando sexa necesario administrar ao 
pequeno unha dieta especial. 

✓ Axudar ao pequeno a aceptar a súa incorporación ao comedor. 

✓ Controlar "outros alimentos e lambetadas" que o seu fillo ou filla leva á 
escola e o momento en que os inxere. 

✓ Reunirse con outros pais e nais para cooperar no bo funcionamento 
deste servizo.  

✓ Pór a disposición do centro os seus coñecementos profesionais e/ou a 
súa experiencia en temas relacionados con este servizo. 

✓ Preocuparse de informar e formarse en todo o que ten relación coa 
alimentación.  

✓ Coñecer os diferentes profesionais que atenden o comedor e ser 
sensible ao esforzo que realizan , reforzando no fogar as condutas que 
ejemplifican.  

✓ Ser realista á hora de discutir o prezo de menú e valorar frescura, 
variedade... 

✓ Preocuparse do nivel de hixiene do comedor, a cociña e os lavabos. 

✓ Comparar o menú escolar co de casa e analizar se as diferenzas son 
positivas ou negativas a favor do menú escolar. 
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✓ Coñecer as actividades pedagóxicas que se realizan en clase 
relacionadas co acto para comer. 

COLABORACIÓN COAS FAMILIAS 

 A comunicación e a coordinación entre a familia e os responsables/ 
supervisores do comedor é de gran importancia. A colaboración ao principio e 
a implicación posterior destas persoas é fundamental para a educación 
integral, xa que permiten desenvolver unha tarefa educativa coherente e 
coordinada que redundará nun maior beneficio para o alumnado.  

 Esta PARTICIPACIÓN debería ser:  

• Aberta, o que implica establecer uns medios (reunións periódicas, 
talleres, caixa de correos de suxestións, etc.) para informar, formar e 
achegar conxuntamente novas ideas sobre o comedor, a adquisición de 
hábitos, a alimentación equilibrada, o consumo, etc. 

• Implicativa: as vías establecidas deben favorecer a implicación tanto 
dunha familia como dun grupo de familias. 

• Responsable, xa que consensúa uns procedementos, uns valores e 
unhas normas e actitudes para toda a comunidade educativa que 
comportan un aumento da calidade educativa e unha maior garantía de 
continuidade da acción formativa. 

• Progresiva, entre as familias e os educadores, co fin de poder analizar 
a saúde dos nenos e nenas. Nestas reunións sería importante revisar os 
hábitos de actuación favorables á saúde que axuden a potenciar 
habilidades, actitudes e comportamentos diversos. 

 A importancia da coordinación entre familias e monitores permite ao 
pequeno desenvolver a confianza nas súas posibilidades, polo en situacións de 
autonomía crecente e animalo a resolver as pequenas dificultades con que se 
atopa enriquecendo o modelo de actuación que proporcionan os adultos. 

 Os pais e as nais dos alumnos, ou na súa falta os titores legais, deben 
coñecer os diferentes profesionais que traballan no comedor escolar así como 
as dependencias do mesmo. 

RECOMENDACIÓNS EN TORNO Á ALIMENTACIÓN 

Non hai que esquecer que unha dieta completa e sa tense que 
complementar coa actividade física. Sobre todo, entre as etapas de 
crecemento e desenvolvemento é idónea a práctica dalgún deporte.  

Sabemos o complicado que é sacar aos nenos de casa, porque alí teñen 
todas as comodidades do mundo, sobre todo se dispoñen de consola e 
televisión. Pero é importante facerlles entender que o sedentarismo, a longo 
prazo, provocaralles problemas de saúde e que canto máis tarden en facer 
deporte, máis difícil seralles afacerse ao exercicio físico. 
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Ante todo hai que dar liberdade aos nenos para que practiquen o 
deporte que máis lles guste. Poida que nin sequera faga falta apuntarlles a 
fútbol, baloncesto ou voleibol. Abonda con que saian a xogar ao parque, ou 
que se afagan a ir andando a lugares próximos no canto de esperar a que os 
leven en coche. De cando en vez convén realizar algunha excursión ao campo 
que lles permita respirar aire puro e estar en contacto coa natureza. 

!  

O exercicio físico axudará ao 
neno na súa etapa de crecemento, 
fortalecendo os seus ósos e os seus 
músculos e dotándolle dunha maior 
capacidade de resistencia. Tamén 
lle servirá para desconectar da 
tensión escolar e para fomentar a 
relación con outros mozos e mozas 
da súa idade que tamén practiquen 
deporte. 

Parale lamente, hai que 
respectar as horas de descanso do 
neno, entre 8 e 9 ao día. É moi 
importante que adquira unha rutina 
de soño, de forma que se deite e 
levántese máis ou menos á mesma 
hora. Pódense facer excepcións os 
fins de semana, pero sen pasarse, 
pois o luns custaralle volver á 
escola.  

En canto á alimentación os nenos necesitan suficientes calorías e 
nutrientes para crecer fisicamente e desenvolverse mentalmente en forma 
adecuada, pero non demasiadas, porque pode levar a un aumento de peso 
pouco saudable. Os consellos seguintes poden axudar a atopar o punto de 
equilibrio. 

o Controlar o peso nos controis médicos. O médico probablemente 
controlará o peso dos nenos anualmente mediante unha medida 
chamada Índice de Masa Corporal (IMC). O IMC avalía o peso do teu neno 
en relación á súa altura a través do tempo; isto axuda a determinar se 
ten ou non un peso saudable para a súa idade e sexo. 

o Empezar polo básico. Un peso saudable empeza en casa ao prover aos 
nenos comidas e refrixerios que inclúan unha variedade de alimentos 
nutritivos do cinco grupos da Pirámide dos Alimentos e ao motivalos a 
realizar unha actividade física polo menos 60 minutos ao día.  

o Deixar que os nenos se auto-regulen dun principio. Os nenos pequenos e 
os preescolares son excelentes para interpretar o que lles di o seu 
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barriga e saben cando comeron suficiente. Déixarlles decidir se queren 
máis comida ou se xa están satisfeitos. Isto senta as bases para 
desenvolver hábitos saudables de comida para toda a vida.  

o Saltarse as pelexas pola comida. Aos nenos de calquera idade, non se 
lles debe insistir que deixen o prato limpo nin prohibirlles comidas como 
galletas ou doces, no seu lugar, débeselle servilas de cando en vez en 
porcións sensatas.  

o Manter as calorías baixo control. Motivar aos teus nenos a comer 
porcións adecuadas. Recortar calorías adicionais das graxas e os 
azucres, servíndolles carnes magras (baixas en graxa), produtos lácteos 
sen ou baixos en graxa e versións sen azucre de produtos como o iogur e 
as gasosas.  

o A énfase dos hábitos saudables é sentirse ben, non o peso. No canto de 
concentrarse no seu peso, cómpre explicar aos nenos que os hábitos da 
boa comida e a actividade física a axuda a ser fortes e sans. Facer 
comentarios positivos cando, por exemplo, escollan unha froita como 
refrixerio ou decidan saír a xogar no canto de mirar TV.  

o Incorporar hábitos saudables na familia. Traballar en equipo para 
planificar as comidas, facer as compras, cociñar, limpar a casa... Estas 
actividades ensínanlles aos nenos valiosas destrezas para a vida diaria. 
Saír a camiñar, a nadar ou xogar xuntos xogos activos.  

o Fomentar unha imaxe corporal saudable. Os nenos posúen diferentes  
tamaños e formas e é normal que o seu corpo cambie a medida que 
crecen e se desenvolven. Se lles debe asegurar que non hai unha talla -
perfecta- de corpo. Para desenvolver a confianza en si mesmos e a súa 
autoestima, hai que facerlles notar os seus talentos especiais: un é un 
mago das matemáticas, outro é capaz de saltar a corda sen equivocarse 
a maioría das veces.  

o Dar un exemplo positivo. Os pais necesitan levar unha dieta saudable e 
facer exercicio para dar o exemplo. 

RECOMENDACIÓNS XERAIS 

 En idade escolar tense que comer de todo, unha alimentación baseada 
na variedade de alimentos. 
  

É moi importe que os nenos en etapa de crecemento realicen 5 comidas 
ao longo do día. 

 A preparación dos alimentos debe ser variada: fervidos, á prancha, 
guisados, asados- e non abusar dos fritos.  

 Estimular o consumo de alimentos crus tamén é unha boa opción 
(ensaladas, gazpacho, sopas frías...). 
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 A presenza de alimentos ricos en proteínas de orixe animal e vexetal é 
esencial na dieta dos nenos e adolescentes. 

 Os alimentos ricos en hidratos de carbono (pan, pasta, arroz, legumes) 
proporcionan un achegue de enerxía imprescindible nos escolares.  

 Habitualos a comer froitas e ensaladas. 

 A mellor bebida é a auga. 

 En idade escolar as bebidas alcohólicas deben estar totalmente 
prohibidas.  

 Controlar o consumo de refrescos, doces e "snacks". 

 Moderar o consumo de alimentos ricos en graxas, azucre e sal. 

!  

PROBLEMÁTICA ACTUAL ALIMENTICIA NA INFANCIA 

A mala adquisición de hábitos alimenticios pode ser debida a tres 
factores principalmente: 

ERROS ALIMENTICIOS: Ben por malos hábitos ou por expresión de rebeldía, 
variacións no ánimo do neno, etc. 

      Os erros máis comúns que debemos evitar son: 
• Menosprezo a hortalizas e verduras, ricas en vitaminas e 

minerais. 
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• Tomar bebidas en exceso: abusar de bebidas gasosas ou 
carbonatadas con gran cantidade de azucres. 

• Exceso de conservas ou comidas precocinadas: hai que evitar dos 
conservantes e colorantes. 

• O consumo elevado de azucre: fomenta a aparición de carie nos 
dentes e a obesidade. 

• Exceso de sal. 
• Unha alimentación excesiva orixina obesidade infantil. Aínda que 

o neno/a ten gran desgaste calórico e enerxético un exceso non 
é beneficioso xa que o organismo só gasta o que necesita. 

• Un almorzo escaso, é unha das comidas de maior importancia, 
dános enerxía para iniciar a xornada. 

A ACTITUDE DOALUMNO 
• Timidez. 
• Dificultade para seguir o ritmo escolar. 
• Necesidade de afecto. 
• Rebeldía ante unha situación. 
• Falta de interese polos alimentos. 
• Desgusto ante un ambiente familiar tenso. 

RAZÓNS LIGADAS A HÁBITOS ALIMENTICIOS 
• Non respectar un horario de comida estrito. 
• Comer só o que lle gusta. 
• Cear sempre o mesmo. 
• Abusos de lambetadas. 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS INFANTÍS MÁIS FRECUENTES. 

Os alumnos nas Etapas de Educación Infantil, Primaria e Secundaria 
viven un momento crucial no seu desenvolvemento e por iso é de vital 
importancia unha dieta equilibrada. Os trastornos alimenticios poden ser 
debidos tanto por exceso de nutrientes como por defecto dos mesmos 
(anorexia, bulimia, pica…). 

Existen diferentes aspectos que poden influír na aparición de trastornos 
alimenticios como: 

-Malos hábitos alimenticios. 
-Razóns e tipo biolóxico. 
-Razóns de tipo afectivo. 
-Forma de actuar do adulto. 

 Estes transtornos deberían ser obxecto de prevención a través destes  
Programas de Promoción da Saúde e contar coa estreita colaboración do 
Departamento de Orientacións dos centros e de Saúde para realizar unha 
resposta multidisciplinar en caso de ser necesario. 
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ALIMENTACIÓN SEGUNDO GRUPOS DE IDADE 

EN NENOS DE 3 A 6 ANOS 

Durante os primeiros anos da súa etapa escolar é esencial a formación de 
hábitos alimentarios. 

 Educarlles a comer de todo. 

 Atender as necesidades de enerxía, é un período importante da vida 
para o normal crecemento e desenvolvemento, e de gran actividade física. 

 Coidar o achegue de proteínas de moi boa calidade (carnes, peixes, 
ovos, lácteos). 

 Habituarlles a un almorzo completo. 

 Evitar o abuso de doces, lambetadas e refrescos. 

 Dedicar o tempo necesario para que o neno aprenda a gozar a comer. 
Os alimentos non deben ser percibidos por el como un premio ou un castigo. 

!  

EN NENOS DE 7 A 12 ANOS 
  

Nesta etapa de crecemento débese de coidar o achegue enerxético da 
dieta controlando o peso e ritmo de desenvolvemento do neno. 

 Evitar que abusen de doces, refrescos, queixos grasos e de alimentos 
moi salgados. 

 Inxerir a diario lácteos, froitas, verduras, ensaladas, pan, carne, peixes 
(brancos e azuis), ovos, legumes, arroz e pasta. 
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 Recoméndase non abusar do consumo de bolos, doces e refrescos, e por 
suposto, nada de tomar bebidas alcohólicas. 

  

17- CONCLUSIÓN 

Desde as primeiras fases da infancia as nenas e nenos xa senten o sabor 
dos produtos alimenticios que inxeren e se estes non teñen un hábito 
alimenticio correcto e equilibrado seguirano facendo do mesmo xeito durante 
toda a vida, de aí a importancia nun hábito correcto desde o comezo do 
desenvolvemento dos nenos e nenas desde as primeiras fases da súa vida. 

Os responsables do comedor debe comprender e ter en conta que ás 
veces as familias  cometen erros na formación deses hábitos alimenticios nos 
seus fillos e fillas por diferentes causas -ben sexa por descoñecemento e 
omisión da importancia que carrexa ou ben por que eles mesmos xa adquiriron 
unha cultura alimenticia errónea-.  

Nestes casos o papel dos monitores é fundamental xa que posúen 
coñecementos de nutrición para infundir nos nenos e nenas un hábito correcto 
e á súa vez fai ver aos pais xa non só a importancia destes hábitos senón o 
camiño a seguir na correcta formación das súas fillas e fillos para promocionar 
un bo desenvolvemento infantil e un bo estado de saúde. 

É de vital importancia o papel que nesta formación e corrección xogan 
tanto escolas, educadores como familias facendo que os rapaces entendan 
que é correcto e que non á hora de levar a cabo unha alimentación sa e 
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equilibrada para formarse saludablemente, a través de actividades que lles 
mostra non só os alimentos se non tamén os horarios (almorzo, xantar, 
merenda e cea) sendo as familias as que deben facer máis fincapé no respecto 
dos devanditos horarios. 

Os encargados deberán inculcar nos alumnos e pais o exemplo e a 
seguridade para levar a cabo a unha alimentación correcta aproveitando a súa 
vantaxosa situación de cara á educación e a formación. 

Pero non só uns bos hábitos de alimentación, senón tamén a práctica 
diaria de exercicio físico e a valoración do deporte como complemento 
indispensable para disfrutar dunha vida saudable. 

!  

18- NOTAS 
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