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I.- ANALISE CONTEXTUAL DO CENTRO



1.- Encadre xeográfico

Ames está situado no sudoeste da provincia da Coruña e limita ao norte cos
concellos de Negreira, A Baña e Val do Dubra; ao sur co de Teo; ao leste co de
Santiago, e pola parte occidental co de Brión.
Ocupa  unha  superficie  suavemente  ondulada  por  pequenas  elevacións
irregulares. A carón destas elevacións, aparecen vales e encanadas fértiles. O
val máis salientable é o de A maía, que abrangue a metade sur, en concreto, as
parroquias de Ortoño, Bugallido e Biduído. (Ver figura 1).
A capitalidade correspóndelle a Bertamiráns, localidade pertencente á parroquia
de Ortoño, situada no sudoeste, na marxe dereita do río Sar, e que está ben
comunicada  con Santiago  a  través  da  estrada  C-543  Santiago-Noia.  A  boa
comunicación e a proximidade son dous dos factores que inflúen nun proceso
de esparexemento da  poboación de Santiago cara a puntos concretos deste
concello.  Este  proceso  de  descentralización  tradúcese  tamén  na  evolución
económica de Ames.
Dentro de Bertamiráns, atoparemos a Escola Infantil Municipal  “O Bosque” na
estrada que vai a Negreira, co seguinte enderezo:

Avenida da Peregrina, nº 28 / 15220 Bertamiráns-Ames.

2.- CONSIDERACIÓNS DEMOGRÁFICAS

O Concello de  Ames consta, segundo o padrón municipal , cunha poboación
de feito   que é a máis alta dos concellos limítrofes, a excepción de Santiago, e
bastante  superior  á  densidade  comarcal,  provincial  e  autonómica.  Esta  alta
densidade de poboación é un dos trazos invariables da demografía do concello
ao longo de todo o presente século.
O territorio municipal de Ames abrangue once parroquias (Agrón, Ameixenda,
Ames, Biduído, Bugallido, Covas, Lens, Ortoño, Piñeiro, Tapia e Trasmonte) e
117 núcleos de poboación.  A superficie destas parroquias é moi variable.  A
máis grande é a de Ames con 16,30 Km2 e a máis pequena a de Lens con 3,04
Km2. O resto das parroquias, aínda que de tamaño dispar, achéganse bastante
á media municipal que é de 6,75 Km2.
A poboación aséntase principalmente nos núcleos urbanos do Milladoiro e de
Bertamiráns, nos núcleos  rurais do Val de Augapesada e nas parroquias de
Biduído, Bugallido e Ortoño. 
É precisamente nestes núcleos rurais onde se dá un tipo de asentamento que é
fiel reflexo da mocidade e  do dinamismo da poboación de Ames. Nesta zona
comezan  a  aparecer  cada  vez  máis  urbanizacións  de  vivendas  unifamiliares
dirixidas  a  un  tipo  de  poboación  non  orixinaria  do  concello  que  traballa
principalmente  en  Santiago  e  que  busca  o  contacto  coa  natureza.  Esta
poboación é a que lle dá forza demográfica ao Concello de Ames dentro do
conxunto  de  concellos  limítrofes  e  a  que  fai  contemplar  con  amplas
perspectivas o futuro poboacional do concello. O seu crecemento vexetativo é
moderado, aínda que positivo, grazas á chegada da poboación emigrante.
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Nos  últimos  anos,  o  Concello  de  Ames  experimentou  unha  enorme
transformación económica. O feito de que unha boa parte do concello se fora
convertendo en zona residencial dun gran número de habitantes procedentes, a
maioría, de Santiago provocou un aumento considerable de establecementos
comerciais e industriais e  así, o sector primario, que anteriormente constituía a
base  da  súa  economía  a  través  da  agricultura  e  a  gandería,  deixou de  ser
prioritario e ocupou protagonismo o sector servizos, a construción e as novas
industrias.
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Figura 1
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Nivel socio-cultural das familias:

Despois de facer unha descrición  e situación do contexto no que se atopa o
noso centro faremos mención ao nivel socio-cultural e económico das familias.
Moitas  das  familias  que  viven  en  Bertamiráns-Ames  proceden  doutros
municipios e fixaron aquí a súa residencia debido á proximidade con Santiago,
á facilidade para acceder a unha vivenda e á  posibilidade de vivir máis preto do
campo e de fuxir do rebumbio da cidade.
A  maioría dos pais e nais dos nosos nenos traballan en Santiago ou noutros
concellos  limítrofes.  Son  familias  con  estudios  superiores  e  traballan  en
profesións  relacionadas  coa  docencia,  profesións  liberais,  sanidade,
organismos oficiais, grandes empresas, etc. O seu nivel  socio-económico  e
cultural  é  medio-alto  e  traballan  os  dous  cónxuxes.  Normalmente  viven  en
urbanizacións ou en vivendas unifamiliais próximas ao centro  escolar.
Arredor dun 20% das familias pertencen a un nivel medio-baixo e desempeñan
o seu traballo no sector servizos e en pequenas empresas.
Un 28 %  aproximadamente están exentos de cota, dado que os  seus ingresos
familiares son baixos, normalmente só traballa un  cónxuxe, están en situación
de desemprego ou de traballo temporal.

3.- SERVIZOS PÚBLICOS QUE OFRECE O CONTORNO
Os nenos e nenas que asisten a esta gardaría, igual ca as súas familias teñen á
súa disposición unha serie de servizos públicos dos cales se poden beneficiar.
Entre outros, estarían:
Sanidade
Existen  dous   centros  de  saúde   situados  nos  lugares  do  Milladoiro  e
Bertamiráns.

Instalacións recreativas, deportivas e culturais

 Praia fluvial de Tapia (situada na parroquia de Tapia e na marxe esquerda do
río Tambre )

 Centro Socio-Cultural de Bertamiráns e do  Milladoiro
 Pavillón Municipal de Deportes de Bertamiráns e de Milladoiro
 Piscina o aire libre e piscina climatizada
 Diversos  parques  infantís  ,  o  aire  libre,  distribuidos  entre  Milladoiro  e

Bertamiráns
 Ademais existen zonas de recreo e parques infantís distribuídos por todas as

parroquias do concello

Centros  de ensino

 Escolas unitarias de educación infantil repartidas por todo o concello
 Colexio público de Educación Infantil 
  Colexios públicos de Educación Infantil e Primaria 
  Dous  Institutos.
 Escolas Infantís municipais
 Rede de escolas infantis Galiña Azul
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II.- IDENTIDADE DO CENTRO
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1.- TITULARIDADE

A Escola é de titularidade municipal  xestionada polo concello e 
 subvencionada polo propio concello e mais pola concellería 
Sistema de admisión

A idade  mínima de ingreso no centro é de 3 meses, e a idade máxima de 3
anos, feitos despois do 31 de decembro.
Integrarase tamén a nenos e nenas con minusvalía física, psíquica ou sensorial.
Reservarase así mesmo,  un 5% das prazas do centro para casos especiais que
nos poda remitir a Consellaría de Igualdade.
O prazo para a presentación de solicitudes de novo ingreso será do 1 ao 15 de
Abril de cada ano. A documentación  que se requirirá será a seguinte:

-Certificado de empadroamento e convivencia do neno/a
-Dúas fotocopias  compulsadas do Libro de Familia.
-Dúas fotocopias compulsadas do Certificado de familia     
numerosa.
-DNI dos pais do neno/a.
-Dúas fotocopias compulsadas da Declaración da Renda dos pais/nais,
ou, no seu defecto, certificado da entidade conforme están exentos de
declaración.
-Cumprimentar o formulario de solicitude que se lle dará na Escola.

Para a formalización da matrícula :
- 6 fotos tamaño carné do neno/a.
- Fotocopia do calendario de vacinas.
- Fotocopia da tarxeta sanitaria.
- Certificado médico.
- Cumprimentar todos os impresos que se lles facilitarán na Escola

Horarios

O horario da Escola para este curso é de 7:30 a 19:00 h de setembro a 
xuño 
No verán o horario será de 7:30 a 18:00, sempre que teñamos suficiente
demanda.
Ambos horarios  poderán modificarse según a demanda .

Almorzo: Ata ás 9:00
Xantar: De 12:00 a 13:15
Merendas : De 16:30 a 17:15

 O horario de comedor será ás 12 h para os nenos de 0 a 2 anos e ás
12:30 h para os nenos de 2 a 3 anos, podendo variarse por razóns de
ratios.
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2. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DO EDIFICIO.

2.1  RECURSOS ESPACIAIS.

2.1.1  Espazos interiores.  (Ver figura 2 y 2a)

  Espazos educativos.

- Aula de 0-1  anos  ( 2 unidades).
- Sala de durmir ( 3 )
- Aula de 1 a 2 anos ( 3 unidades)
- Aula de 2 a 3 anos ( 3 unidades)
- 2 Patios interiores e 1 exterior

Espazos de servizos.

- Sala de titorías e ordenadores
- Dirección
- Vestiarios mestres/as (2)
- Lavandería
- Cuarto limpeza
- Almacén
- Enfermaría
- Cociña
- Comedor
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Figura

 2
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Figura 2a
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2.1.2 Outros espazos que non pertencen ao centro  pero que poden ser
utilizados.

- Casa de Cultura de Bertamirans

2.2 RECURSOS MATERIAIS.

Aula de 0 a 1 :

- 8 Hamacas 
- 7 berces
- 1 mesa
- 3 cadeiras
- 3 mobles estantes
- 1 moble cambiador  con dúas bañeiras
- 1 moble para c
- 1 colector cueiros
- 1 colector roupa sucia
- 1 papeleira
- 16 perchas
- 1 radiocasete
- 4 tronas
- 1 esterilizador
- 1 microondas
- 1 ventilador

Aulas de 1 a 2:

- 3 mesas
- 9 cadeiras
- 6 mobles estantes
- 39 perchas
- 3 radiocasete
- 2 mobles cubeteros
- 3 colectores cueiros
- 3 colectores roupa  sucia
- 3 papeleiras
- 6 hamacas
- 15 camas apilables
- 3 ventiladores

Aulas  de 2 a 3 :

- 18 mesas
- 64 cadeiras
- 12 mobles estantes
- 60 perchas
- 3 encerado
- 2 andel de libros
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- 3 espellos
- 1 mesa de auga
- 3 radiocasetes
- 3 papeleiras
- 2 colectores cueiros
- 2 colectores roupa sucia
- 22 colchonetas para durmir
- 3 ventiladores

3. RECURSOS PERSOAIS

PERSOAL FIXO NO CENTRO

NOME E APELIDOS TITULACION CATEGORIA

ALVITE  BARRIENTOS,
Belén

Graduado Escolar Servizos Xerais

CAMPOS  CRESPO,
Carmen

Curso de Habilitación para o primeiro
ciclo de Educación Infantil. Educadora

CAMPOS CRESPO,
SOFÍA

Graduado Escolar Servizox Xerais

DIOS  CORREA  ,  SUELI
DEL ROCÍO

Graduado Escolar Auxiliar  de
Cociñeira

FREIRIA IGLESIAS, Alba
Diplomada  en  Formación  do
profesorado  de  E.X.B.  Especialidade:
Educación Infantil

Educadora

GARCÍA GARCÍA,
EVA

Diplomada en Ciencias da Educación: 
Educación Infantil Educadora

GARCIA  PATIÑO,  Mª
Carmen

Graduado Escolar Servizos Xerais

GOMEZ SEOANE,
MÓNICA

Licenciada  en  Pedagoxía.  Curso  de
especialización en Educ. Infantil Educadora

LOSADA  QUINTELA  ,
PILAR

Graduado Escolar Servizs Xerais

LOURIDO  MARTELO,
Rosa Mª

Diplomada  en  Formación  do
profesorado  de  E.X.B.  Especialidade:
Preescolar

Mestra

NOGUERA  COUCEIRO,
Mar

Postgrao “Especialista universitaria en
Educación Infantil” Educadora
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OUTEIRO  SUÁREZ,  Mª
CARMEN

Técnico Superior en Educ. Infantil Educadora

PATIÑO  NIMO,  Mª
TERESA

Técnico Superior en Educ. Infantil Educadora

PORTO  MIRAMONTES,
Ana

Curso de Habilitación para o primeiro
ciclo de Educación Infantil. Mestra

RIAL FERNÁNDEZ, Rosa
Diplomada  en  Formación  do
profesorado  de  E.X.B.  Especialidade:
Preescolar

Mestra

SANTISO MATA, Sandra Diplomada en Ciencias da Educación:
Educación Infantil Educadora

ÁLVAREZ IGLESIAS,Mª 
del Mar

Diplomada  en  Formación  do
profesorado  de  E.X.B.  Especialidade:
Preescolar

Educadora

SEARA  FERNÁNDEZ,
Emilia

Diplomada  en  Formación  do
profesorado  de  E.X.B.  Especialidade:
Preescolar

Dir. Pedagóxica

SEOANE  ANTELO,
Susana

Postgrao “Especialista universitaria en
Educación Infantil” Educadora

SOUTO CRESPO, Pilar Técnica  Especialista  en  Xardín  de
Infancia Educadora

SUAREZ  SILVEIRA,
Isabel

Oficial Administrativo Auxiliar
administrativa

VILLAR MARTÍNEZ,
Milagros

Técnica  Especialista  en  Xardín  de
Infancia Educadora

REGUEIRO BALSA,Lucía Mestra en Educación Infantil Educadora
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III.- OBXECTIVOS DO CENTRO
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O  principal  obxectivo  que  formulamos  na  nosa  Escola  é  estimular  o
desenvolvemento  de  todas  as  capacidades  humanas  (físicas,  afectivas,
intelectuais e sociais ) do neno/a, nos seus primeiros anos de vida sen esquecer
a parte asistencial establecida para este tramo de idade.

Pretendemos ademais desenvolver:

 O movemento e o control corporal

 As primeiras manifestacións de comunicación e linguaxe

 As primeiras pautas elementais de convivencia e relación  social

 Descubrimento do contorno inmediato

A  nosa  intención  é  colaborar  coas  familias  compartindo  e  completando  a
función educativa.
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IV.- ORGANIZACIÓN INTERNA
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1.- ORGANIZACIÓN DOS RECURSOS HUMANOS

1.1- Grupos e responsabilidades

 1 Directora Pedagóxica: É a  representante do Centro e a responsable
do seu correcto funcionamento.

 3 Mestras: Elaboran e executan as programacións da aula; exercen a
actividade  educativa  integral  na  súa  unidade  desenvolvendo  as
programacións  curriculares,  incluíndo  as  actividades  relacionadas  coa
saúde, hixiene e alimentación.

 13  Educadoras: Desempeñan  a  súa  función  educativa  na  formación
integral  dos  nenos/as  e  coidan  da  orde,  seguridade,  entretemento,
alimentación e aseo persoal do grupo.

 4  Persoal  de  Servizos  xerais: Encárganse  de  funcións  e  servizos
especiais ou mixtos das diversas categorías deste grupo.

 1  Auxiliar  de  cociña: Encargada  da  elaboración  das  comidas  e  do
mantemento da cociña.

 1  Auxiliar  administrativo: Realiza  funcións  de  administración,
burocráticas, atende o teléfono, recepción e demais servizos da mesma
índole.

20



1.2 Coordinación das actividades educativas.

Na Escola procuramos ter unha coordinación constante entre todo o persoal, de
todos os xeitos, están estipulados uns momentos nos que se reúne o persoal
para  falar  e  solucionar  os  problemas  que  poidan  xurdir   na  realización  das
distintas actividades que levamos a cabo.

Dentro  de  cada  grupo  de  idades,  a  coordinación  vai  relacionada  coas
actividades propias dese grupo.
Despois  coordinamos  entre  os  distintos  grupos  coa  dirección  para  deixar
estipulado o que se realizará entre todos ou só por aulas.

Antes de comezar cada trimestre reúnese, todo o persoal, para poñer en
común todo o que se ten  falado e así poder coordinar todos os servizos da
escola   dende  a  cociña  ,  pasando  por  psx  ,  educadoras  ,  mestras  e
dirección.
A coordinación  faise  para  a  realización  das  distintas  programacións  anuais,
mensuais, ..., e ademais en distintos momentos como:

- Magosto
- Festival de Nadal
- Entroido
- Festival Fin de curso
- Saídas
..............................................................

Nestas datas, sobre todo , a coordinación tamén inclúe os pais e as nais, xa
que  eles  participan  de  distintas  formas  nas  actividades:  traendo  material,
participando na festa, realizando os disfraces,  asistindo a xornada de portas
abertas , etc.

2.- ORGANIZACIÓN DOS RECURSOS MATERIAIS.

Todo o material da Escola está organizado en función das idades dos neno/as e
das actividades que se realizan con el.  Debido a que estamos tratando con
nenos/as moi pequenos, o material sofre un gran desgaste polo que ten que ser
renovado anualmente.

2.1.- Material dispoñible no centro

Os nenos teñen a súa disposición diferentes xogos, dependendo do lugar da
Escola no que se atopen.
No  Patio  exterior poden  xogar  nos  bambáns  e  no  tobogán;  no  areal,  con
caldeiros, pas, angazos e carretas; no xardín, con pelotas ...     Este patio ten
árbores, unha pérgola e bancos,...
No Patio interior poden xogar con: cabaliños de madeira e de espuma, motos,
coches, balancíns, bicicletas, casa, verme, tomate e tobogán,... Este é o patio
que máis se usa debido á climatoloxía tan adversa e fría desta zona.
No comedor hai un recuncho no que existe un vídeo e un DVD  
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con coleccións de peliculas didácticas  que os nen@s visualizan unha vez por
semana en función do tema que se estean traballando na aula.

.- Colección Baby Enistein

.- Colección aprender con Disney

.- Colección Barrio Sésamo

.-Inglés con Disney

.- Clásicos Disney

.- Colección Cantajuegos

.-Variados

.- etc

2.2.- Material necesario nas aulas

Aulas de 0 a 1

- Exploración sensorial: axóuxeres, tartarugas, ximnasios, xoguetes
variados,  móbiles,  tractores,  peluxes  e  xoguetes  para  encaixar,
mantas de actividades, casiña de actividades

- Actividades motrices: xoguetes de arrastre, andadeiras, balancín,
corraliño,  campo  de  xogos,colchonetas,  arcos,  bumbos,
ferraduras, 

- Desenvolvemento musical: tambores, paos de choiva, pandeiretas,
trompetas,  xilófonos,  casiña  musical,  guitarra,  pao  para  rascar,
maracas , cascabeis, piano con teclado para mans e pes, pombo
musical,etc.

- Xogo  simbólico:  Cociña,  vaixelas,  xogos  de  café,  comidiñas,
bonecas, peluches, coches, tractores, camións, biberóns, 

- Construcións diversas
- Xoguetes de actividades múltiples
- 1 biblioteca:  contos variados de tela,plástico e  cartón.
- Caixas  con  xoguetes  variados:  mordedores,  teléfonos,  arrastres

pequenos, peonzas, animaliños, etc.

Aula de 1 a 2

- Motricidade  fina:  construcións,  crebacabezas,  dominós,
encaixables apelables,  ...

- Actividades  motrices:  cabaliños  balancíns,  tobogán,  andadeiras,
aros, set de golf, bolos...

- Xogo  simbólico:  camións,  teléfonos,  bonecos,  pontetesos,
bonecos  de  plástico,  de trapo;  roupa,  peluxes  variados,  cociña
con cacharriños, casa seta, coches, froitas, comidas  e repostería,
animais, marionetas

- Exploración  sensorial:  torre  de  cubos  para  encaixar,  tren  de
actividades musicais,  caixa de actividades musicais,  casiña con
pezas  de  encaixar,  caixa  de  formas  encaixables,  fotos  cinco
sentidos, caixas multiactividades..

- Linguaxe  e  comunicación:  láminas  de  imaxes  de  obxectos,
contos, bits de intelixencia, 
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- Plástica:  pinceis,  ceras  de  cores,  pintura  de  dedos,  gomets,
tampóns de distintas formas,  papel  continuo ,  cartolinas,  folios,
material de desfeito

- Desenvolvemento  musical:  caixa  con  diversos  instrumentos
musicais,  axóuxeres, pandeiretas, maracas , cascabeis,  guitarra,
cintas e CD diversos

-  Biblioteca con coleccións de contos:

 Os contos da rata Luísa
 Tento
 Neno, a nena e o buau
 Coelliño branco
 Uxía e Iago
 Boubou
 Cole cción de Everest
 Colección clásicos de Kalandraka
 Contos variados

- Caixas de construcións variadas
- Correpasillos
-

Aulas de 2 a 3 

- Xogo simbólico: bonecas e bonecos brancos e de cor, roupa para
os  bonecos/as,  peluxes,  bañeira  e  vestidor,  coches  e  garaxes,
taller de carpintería coas ferramentas, cociñas, vaixelas, alimentos,
froitería  con  froitas  e  verduras,  cofre  de  perruquería,  granxa,
animais domésticos,  salvaxes,  dinosauros,  prancha,  castelo con
soldados, ...

- Desenvolvemento  musical:  xilófono,  frauta,  pandeireta,  pratos,
triángulo,  axóuxeres,pandeiretas,maracas,  cascabeis,  tambores,
caixas chinas, crótalos, ..., radiocasete e CD con música variada.. 

- Linguaxe e comunicación: cartas secuenciais de alimentos, xogos
de  asociación,  obxectos,  animais,  pequenas  historias;
monicreques, contos, espello, almanaque climatolóxico, murais e
debuxos decorando as paredes.

- Matemáticas:  crebacabezas  xeométricos,  o  ábaco,  contas  de
plástico con cordón multicolor, bloques lóxicos, medidores.

- Manipulación e lóxica: dominós de animais, de obxectos, dominó
táctil,  diferentes  crebacabezas  de  animais,  froitas,  verduras,  de
esquema corporal, ...

- Motricidade   fina:  Botóns  con  cordóns  multicolores;  animais  e
froitas  para  enlazar,  roscas  e parafusos  para  enroscar  e
desenroscar,  salta ra,  xogos de construccións ( clipos, coelliños
grandes,  módulos  H,  ladrillos,  cuboplast  tamaño  pequeno;
plastilina con coitelos, rolos e siluetas, 

- Psicomotricidade: Babitúnel, aros, pelotas.
- Plastilina,  ceras,  pinceis,  rolos,  esponxas  estampadas,

rotuladores,  pintura  de  dedos,  témperas,  xices  brancos  e  de
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cores,  folios,  cartolinas,  papel  charón,  papel  pinocho,  cola  de
barra, cola, purpurina, algodón branco e de cores, ...

- Material  da  mestra:  libros  de  manualidades,  guía  didáctica  do
Método  que  seguen  cada  curso,  guías  didácticas  de  outros
métodos, ficheiros de cancións, ...etc

- Colección  de  contos  diversas:  Montaña   encantada,  Tento,  Os
bolechas, Kalandraka, Antón e Pompón, Coelliño branco, Contos
Populais, Veo,Veo, Boubou, Dediños, Victor, Iago, Uxía,etc

3.- PAIS E NAIS

Dado que os nenos/as pasan a maioría das horas do día entre a familia e a
escola, é moi importante que exista unha relación estreita entre ambas as dúas
partes.
Un esquema do modelo de relación-comunicación que intentamos conseguir
sería o seguinte:

COMUNICACIÓN

FAMILIA – ESCOLA

 Entrevista  informativa:  Nesta  primeira  entrevista,  os  pais/nais  teñen  o
primeiro  contacto  coa  escola.  Nela  intentaremos  amosarlles  as
instalacións,  o funcionamento da escola infantil,  a liña pedagóxica,  os
aspectos prácticos diarios, os gastos do centro, ...
 Tamén confeccionaremos unha ficha na que quedarán os datos máis
específicos que normalmente manipularán as educadoras. (ver figura 4)

 Reunión de grupo: Esta reunión facémola normalmente no mes de xuño,
unha  vez  formalizada  a  matrícula,  cada  mestre/a  ou  educador/a  con
todas as familias da súa clase.
Nesta reunión trataranse temas máis específicos do propio        grupo,
como por exemplo:

- Presentación de pais/nais, educadoras.
- Sobre a adaptación-
- Explicamos  un  día  enteiro  no  centro  (  temporalización  de

actividades cotiás, como traballamos os hábitos, as rutinas, ...)
- Festas que realizamos.
- Horarios de titorías.
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 Titorías: Cada educadora terá un horario de titoría. Procurarase que sexa
en quenda de mañá e tarde, para tratar todos os temas que  preocupen
aos pais/nais relacionados cos seus fillos/as, ou que nós teñamos que
comunicarlles.

Figura 4

IDADE:
Nº EXPEDIENTE:
NOME ALUMNO:
DATA DE NACEMENTO:
ENDEREZO:
POBOACIÓN:
TELÉFONOS:
NOME DO PAI:
PROFESIÓN DO PAI:
NOME DA NAI:
PROFESIÓN DA NAI:
Nº DE IRMÁNS:
OBSERVACIÓNS:

 Comunicación diaria. Libro viaxeiro: A primeira comunicación prodúcese
cando o pai/nai deixa o neno/a na Escola  e informa á persoa que o colle
sobre as incidencias que poidan interesarlle á educadora e nós faremos o
mesmo ao entregar ao neno/a aos seus pais/nais.


A comunicación prodúcese oralmente, pero, para os máis pequenos ( grupos de
0 a 1, 1 a 2), temos unha axenda “ A miña axenda ”, onde, tanto os pais/nais
coma as educadoras, anotan todas as observacións que lle parecen prudentes
con relación aos nenos/as : a comida, o sono, os cambios de cueiros, o xogo,
etc. 

4.- AS AULAS: ORGANIZACIÓN, RECUNCHOS E MATERIAIS DIDÁCTICOS

4.1 Grupos de 0 a 1 

Nesta idade  a programación e aínda mais flexible que no resto. Tendo moitas
veces que cambiala en función das necesidades básicas destes nenos/as.

As  educadoras  intentan  crear  situacións  de  aprendizaxe  que  favorezan  o
desenvolvemento  do neno/a   a  todos os  niveis  e  que lle  axuden  a  adquirir
seguridade e autonomía persoal.

Proporcionaremos tamén certos rituais e accións regulares no tempo que os
fagan sentir seguros. Estas secuencias son as rutinas que, á forza de repetilas,
proporcionaranlle  ao  neno/a  a  confianza  necesaria  para  ser  activo  e  poder
establecer  relacións  positivas  cos  outros  nenos/as,  coas  educadoras  e  con
outros adultos.
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Algún exemplo de rutinas son: a hora da galleta, da comida, de sesta, do patio,
sempre  respectando  o  ritmo  individual  do  neno/a,  sobre  todo  nos  mais
pequenos

A aula quedará dividida en recunchos. Ofrecerase sempre  un material rico e
variado  que   responda  ás  actividades  que  se  programan  para  cubrir  os
obxectivos que se formulan para esta idade.

Tanto  a   organización espacial  como  a  temporal  deseñouse pensando nas
características evolutivas destes nenos

En  canto  ao  horario,  este  será  flexible,  considerando  sempre  os  ritmos
individuais.

As aulas de 0 a 1 están divididas nos seguintes recunchos:
 Recuncho  da  alimentación  :  neste  recuncho  prepáranse  e  esterilízanse  as

mamadeiras.  Os  materiais   utilizados  son:  esterilizador,  microondas  ,
mamadeiras, auga, vasos, leite, cereais, galletas,.......

 Recuncho  de  aseo  e  hixiene  :  este  espazo  está  destinado  ao  cambio  de
cueiros e ao aseo persoal dos nenos. Os materiais utilizados son: cambiador,
compartimentos  para  os  cueiros  e  toalliñas,  bañeiras,  peites,  xel  ,
esponxas,.....

 Recuncho  das  educadoras  :  é  o  lugar  onde  as  educadoras  cobren   as
axendas  e organizan as  actividades  dirixidas.  Os materiais  utilizados son:
moble para gardar as medicinas, mesa con cadeiras, rotuladores, témperas
,folios, cartolinas, papel de seda,......

 Recuncho da casiña  : neste recuncho realízanse actividades  que introducen
ao  neno   no  xogo  simbólico  e  contribúen   ao  desenvolvemento  da  súa
imaxinación. Os materiais utilizados son: casiña, cociña con pratos, potas,....
bonecas, peluches,...

 Recuncho dos colchóns  :  é  o espazo destinado aos encontros  de  todo o
grupo.  Neste  recuncho  trabállanse  actividades  que  fomentan  a  linguaxe
(cancións, contos, ..)  e outras actividades colectivas como tomar a galleta;
xogar  coas  construcións...  Os  materiais  utilizados  son:  colchóns,
construcións ,contos,.....

 Recuncho do corraliño  :  é  o recuncho dedicado ao xogo libre.  Os cativos
teñen ao seu alcance distintos tipos de xoguetes. Os materiais utilizados son:
corraliño  acolchado,  colchón,  xoguetes  musicais,   peluxes,  teléfonos,
coches, bonecas......

 Recuncho  de  observación  :  é  o  lugar  destinado  á  observación  e
experimentación libre con contos, láminas e diversos obxectos. O material
utilizado son: mesas e cadeiras adaptadas para aos máis pequenos.

 Recuncho  do  descanso  :  é  onde  os  neno/as  dormen  ou  descansan.  O
material  utilizado son: berces , hamacas, mantiñas, .....

 Recuncho do aire libre  : este recanto está situado no patio exterior, onde os
nenos poden realizar desprazamentos libremente e gozar dos elementos da
natureza como árbores, plantas, terra,....

Entre ás distintas actividades que se realizan nesta clase poderiamos destacar:
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 Establecemos  dende  o  principio  un  horario  de  comida,  sono,  xogos  e
actividades, reforzando que cada neno espere a súa vez.

 Intentaremos  reforzar  o  inicio  da  linguaxe,  repetindo  palabras  simples  de
dúas sílabas ( papá, mamá , nené..)

 Facemos  actividades  que  estimulen  o  desenvolvemento  motor  (  gateo,
marcha, posición de sentado...)

 Amosámoslles as distintas posibilidades de xogo  que ten cada xoguete.
 Escoitamos sons de animais e obxectos familiares.
 Lemos contos amosando, ao tempo, ás imaxes
 Intentamos  estimular  a  coordinación  óculo-manual  con  distintos  xogos

( pasar a pelota...)
 Traballamos o esquema corporal , sinalando cada parte do corpo diante do

neno/a. Pode facerse cunha canción sinxela.
 Observamos láminas con imaxes cotiás.

Existen outra serie de actividades de carácter puntual que dalgún xeito,
están planificadas con anterioridade como son: magosto, Nadal, o día da nai,
o día do pai e, por suposto, os aniversarios.

Neste sentido sempre intentamos, na medida do posible, que os nenos
participen.

A medida que vai avanzando o curso vaise establecendo unha relación
entre  educador/a  neno/a  que deriva no afecto  mutuo;  e  mesmo entre  os
propios nenos/as  xurde unha relación froito da convivencia diaria.
Por outro lado, é moi importante que, ao longo do curso, se estableza unha
coordinación entre os pais / nais e as educadoras á hora de establecer unha
serie de hábitos e normas de comportamento.

4.2 Grupos de 1 a 2.

Durante  este curso formulamos unha serie de obxectivos xerais propios
deste período evolutivo que intentaremos conseguir mediante actividades que
alternen o XOGO-TRABALLO, xa que o neno aprende mentres xoga.

Para  facer  estas  actividades  seguimos  un  horario,  sempre  flexible  e
considerando os ritmos individuais de cada neno/a.

Parar lograr todos estes obxectivos contamos cunha clase dividida en
varios recunchos para experimentar,  manipular e estimular a súa capacidade
creativa e imaxinativa.

Estes recunchos son os seguintes:

 Recuncho da manipulación e da observación  : 

 Aquí é onde se lle ofrecen aos nenos/as  os diferentes xoguetes e materiais
para traballar a precisión manual e tamén óculo-manual.

Os materiais son os seguintes: andeis con crebacabezas, pezas, bloques
de construcións, pelotas, teas, caldeiros encaixables, casiña de formas, ...
Neste recuncho podemos facer moitas actividades:
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- Faremos  torres  cos  caldeiros  encaixables.  Cada  un  dos  nenos
colocará  un  caldeiro  ata  completar  a  torre.  Despois  xogamos  a
derrubala e a volvela facer.

- Clasificaremos  diferentes  formas:  coas  distintas  pezas  e  bloques
xogamos  todos  xuntos  a  introducir  cada  peza  no  seu  sitio.  Por
exemplo, as pezas  con forma de peixe metémolas nunha caixa e os
módulos  H noutra caixa.

 Recuncho do xogo simbólico  :

Neste recuncho predomina a capacidade de imitación das situacións cotiás.
Os materiais e o mobiliario constan de : 

- Cociña  cos seus cacharriños, culleres, garfos, coitelos, cazolas, ...
-    Disfraces con distintos complementos, teas, espello,  pinturas, ...
- Bonecos e bonecas ...
- Monicreques.
- Coches, camións, pas, ...

As actividades que se propoñen son: 

 - Xogo libre.
Cada neno elixe  un material (a cociña, os bonecos...) e desempeña un
rol (nai, paI...) Un neno/a coidará do bebé e outro/a fará a comidiña, ...
- Carreiras de coches.
Poñémonos todos nun recuncho e empurramos cada un o noso coche.
Observamos quen empurra máis forte o coche, que coche anda máis,
chocamos, ...

 Recuncho de libros e asemblea  :  

Aquí é onde os nenos comezan a poñerse en contacto co mundo dos libros,
das imaxes, ... Aprenden a escoitar e valorar os contidos dos mesmos.
Os materiais que utilizaremos neste recuncho son:

- Colchón ou alfombra.
- Contos, libros de imaxes, tarxetas de visualización, fotos, debuxos,

recortes de revistas, xornais, ...

As actividades que facemos son:
-  Aprenderemos a recoñecernos a  nós mesmos e tamén aos demais.
Para conseguir isto xogaremos todos xuntos: ¿Onde está María?  ¿Onde
está Xoán? Dálle a pelota a Uxío …
- Conversaremos, contaremos contos, historias, ...
- Descubriremos os libros, os nenos collerán os libros, pasarán as follas,
verán os seus debuxos, ...
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- Este recuncho tamén o utilizaremos para tomar a galleta sentadiños,
para relaxarnos na hora do descanso ou para prepararnos para a sesta.

 Recuncho da música:  
Este  recuncho  servirá  para  estimular  os  diferentes  aspectos  da  música:
movemento, sentido do oído, ritmo...
Os  materiais  dos  que  dispoñemos  neste  recuncho  son:  radio,  cd,  cintas,
instrumentos musicais, ...
As actividades que facemos son:

-  Cantamos  cancións  todos  xuntos,  facendo  xestos  e  movementos,
bailes, ...
- Escoitaremos sons e aprenderemos a pronuncialos ( animais, chuvia, ...)
-  Aprenderemos  a  coñecer  instrumentos,  observámolos,  tocámolos  e
escoitamos os seus sons.

-  Escotaremos  distintos  tipos  de  música:  cancións  infantís,  música
clásica, música moderna, tradicional, ...
En  cada  momento  utilizaremos  un  tipo  de  música  axeitado  ao  que  
estamos traballando. Por exemplo,  no outono escoitaremos cancións  
infantís de outono, na hora do descanso escoitaremos música clásica ...
Tamén utilizaremos outras dependencias ou estancias para o xogo libre.
Patio ou xardín:  aquí  os nenos xogarán e gozarán do aire libre, das  
árbores,  das flores,  das plantas  e tamén da area con pas,  caldeiros,  
carretas,  ...  Todo  isto  utilizarémolo  sempre  que  as  condicións  
meteorolóxicas o permitan.

 Recuncho d@ educadora:  

Aquí é onde @s educadoresas cobren o caderno ou axenda que informa aos
pais/nais do comportamento dos seus fillos/as, do que fan ao longo do día, ...
Neste  recuncho  @s  educadores/as  planifican  e  preparan  o  traballo  diario,
debuxos, pequenas fichas, murais, ...

4.3 Grupos de 2 a 3.

Na nosa Escola contamos con 3 grupos de 20 nenos e nenas de 2-3 anos
distribuídos por orde alfabética en 3 aulas de características similares.

Ás aulas teñen acceso a un patio interior onde os nenos/as xogan e móvense
libremente. Así mesmo, teñen todas saída a un patio exterior e xardín onde imos
cando o tempo o permite.
Dende o interior da aula accedemos ao baño que está adaptado ao tamaño dos
nenos/as para facilitar a súa autonomía.
Cando imos mudar e asear os nenos  podemos controlar os que están na aula e
podemos mandar solos  ao baño aos máis maduros no control de esfínteres.
A aula está organizada en función das necesidades e intereses dos nenos cun
ambiente  estimulador,  gratificante  e  con  materiais  variados  que  permitan
atender as súas necesidades, desenvolver a creatividade, autonomía e propiciar
situacións onde poidan compartir, cooperar e aprender xuntos, en relación co
medio, en interacción cos seus iguais e co adulto.
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Ás  aulas  están  distribuídas  por  recantos  para  facilitar  a  aprendizaxe  dos
nenos/as.
Estes recantos son espazos polivalentes que nos ofrecen varias alterntivas en
función dos temas, proxectos, talleres, etc. que queiramos traballar.

Recuncho da asemblea e do  xogo de gran grupo:

Espazo  libre  sen  obstáculos  onde  sentamos  no  chan,  conversamos,
escoitamos contos e historias, cantamos, facemos construcións, xogamos
cos coches nos garaxes, facemos psicomotricidade, etc.

Recuncho do xogo simbólico:

Neste recanto xogamos con bonecos, vestímolos, espímolos, facemos de
comer, xogamos cos animais, xogamos ás tendas etc.

Recuncho dos contos:

Neste lugar dispoñemos duns andeis con contos, libros, revistas, catálogos,
etc. e os nenos/as van manipúlanos, ven as imaxes e comentan entre eles.

Recuncho da expresión e comunicación:

Este espazo é amplo e dispoñemos dun encerado, de mesas e de cadeiras
axeitadas  á  altura  dos  nenos.  Aquí  facemos  actividades  diversas  como
plastilina,  crebacabezas,  debuxo  libre,  pinturas,  estampamos,  resgamos
papeis, facemos fichas moi sinxelas, tomamos a galleta etc.

Recuncho d@ mestra/e:

Lugar   destinado  @  mestra/e.  Alí   prepara  os  traballos  dos  nenos/as,
programacións etc.

Recuncho dos monicreques:

Espazo destinado á representación con monicreques.

Patio interior:

Aquí pasamos moito tempo e podemos  movernos libremente e xogar cos
coches,  motos,  tobogán,  casiña,  pelotas,  verme,  tomate,  cabaliños,
espumas, etc.

5.- PERÍODO DE ADAPTACIÓN

O comezo do neno/a na escola, sexa da idade que sexa, tense que tratar dun
xeito moi particular e sobre todo sen présas
A adaptación ao centro tense que producir de forma gradual e tendo en conta
todos os factores que favorecen o benestar do neno/a
Temos que ter presente que a adaptación é un proceso que nos afecta a todos:
pais,  nais,  nenos/as,  educadoras.....;  pero  aos  nenos/as  aféctalles
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especialmente e  pódelles producir ( ou non ) trastornos alimentarios, de sono,
de comportamento,.....etc.
Nesta   Escola  o  período  de  adaptación,  en  principio,  abrangue  o  mes  de
Setembro, ou o mes no que se incorpore o neno/a a escola. No mes de Xuño,
temos  unha  reunión  coas  familias,   na  que  se   intenta  tranquilizalas   e
explicarlles  o  mellor  modo  de  actuar  ante  o  neno/a   e  contestar  todas  as
dúbidas que poidan ter. Nesta reunión explícaselles o proceso que seguimos:

 A primeira semana os nenos e nenas permanecen na escola media
hora . Esa semana non terían servizo de comedor os nenos/nenas
de novo ingreso.

 A segunda  semana os nenos e nenas permanecen na escola unha
hora, tamén sen servizo de comedor os de novo ingreso

 A partir da terceira semana ,segundo como se vaia adaptando o
neno  /nena  irémoslle  ampliando  o  horario  de  permanencia  na
escola .

Normalmente  seremos @s mestras  e  educadoras  as  que valoraremos se  os
nenos/as  se  adaptaron,  cando comprobemos que estes  se  atopan  a gusto,
felices, cómodos e relaxados.

O proceso de adaptación, como dixemos antes, debe ser progresivo e  tendo
en conta que non todos os nenos/as o alcanzan ao mesmo tempo.

Os nenos/as poden reaccionar de moi diversos xeitos ao entraren na escola:
-Chorar ou non chorar.
-Non deixarse cambiar
-Illarse.
-Non querer deixar as súas pertenzas
- Ou vir sen problema dende o primeiro día

           - ..............

6.- NORMAS DE SAUDE E HIXIENE.

6.1.- Hixiene.
Manter unha boa hixiene a todos os niveis é fundamental sempre, pero máis
nestas idades.
Algunhas das cuestións hixiénico-prácticas que aplicamos no centro son:

• Ventilación  frecuente  da  estancia;  abrimos  as  ventás  tanto  no  verán
coma no inverno, para renovar o aire.

• Limpeza diaria da escola.
• Lavar  e desinfectar  os xoguetes e os outros materiais con frecuencia.
• Colocar  en  diferentes  espazos uns dispensarios de panos de papel  e

papeleiras para botalos.
• Esterilizar as chupetas que quedan no centro con bastante frecuencia.
• Poñer os vasos dos nenos/as boca abaixo para que non entre o lixo nin

se acumule auga que poida provocar o cultivo de xermes.
• No cambio  de cueiros, o  persoal  terá un  coidado  especial, xa  que

nós  mesmas podemos  ser   transmisoras   dalgunhas  enfermidades
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contaxiosas (lombrigas, fungos...). Por iso, durante o cambio do cueiro,
tomamos as seguintes precaucións: usar guantes de plástico dun só uso,
utilizar  toalliñas  húmidas  dun  só  uso,  despois  lavar  e  desinfectar  as
mans,...

6.2.- Enfermidades.

Cando os nenos/as chegan ao centro deben presentar un bo estado de saúde,
xa  que,  se  non  é  así,  non  poden  participar  na  dinámica  das  actividades  e
ademais  poden  contaxiar  aos  seus  compañeiros/as  e  necesitaran    uns
coidados que @ educadora /o non lle pode ofrecer pois ten mais nenos/ as o
seu coidado.

Non é recomendable asistir ao centro cando os cativos presentan:

o Temperatura superior a 38ºC rectal, 37,5º  na axila e  na boca
o Diarrea.
o Erupcións e outras alteracións da pel contaxiosas.
o Conxuntivite purulenta
o Parasitose intestinal.

No primeiro curso os nenos/as caen enfermos a miúdo; a familia debería prever
que a asistencia do neno/a pode ser irregular e, ao mellor, sería ben contar  con
algunha persoa que o puidera coidar neste caso.

ENFERMIDADE TEMPO  DE
INCUBACIÓN

SÍNTOMAS TEMPO  DE
CONTAXIO

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Conxuntivite
Bacteriana

De 1 a 5 días Lagrimexo,
irritación  e
conxestión  de
ollos

Ata  que
remate  o
tratamento

Non ir ao centro.
Aconséllase
limpeza persoal e
de obxectos

Escarlatina De 1 a 4 días Febre.
Erupción
cutánea  e
anxinas
inflamadas

1  ou  2  días
con
tratamento

Non ir ao centro
ata  dous  días
despois  de
comezar  o
tratamento

Gripe De 1 a 3 días Febre,  dor  de
cabeza,
malestar  xeral,
dor  de
pescozo e tose

3 días a partir
do  comezo
dos síntomas

Non ir ao centro

Lombriga De 7 a 28 días Diarrea
crónica, colite

Ata rematar o
tratamento

Non ir ao centro
ata  rematar  o
tratamento.
Hixiene persoal e
de obxectos

Constipado De 12 horas a 6
días

Lagrimexo,
esbirros  e

Ata  5  días
despois  da

Pode  ir  o  centro
se  non  ten
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malestar aparición dos
síntomas

malestar  nin
febre

Rubéola De 15 a 20 días Febre,
constipados,
erupción
cutánea  e
inflamación  de
ganglios detrás
da orella

Ata  4  días
despois  da
aparición  da
erupción

Non ir ao centro
ata que remate a
erupción. 

Sarampelo 10 días aprox.. Febre,
manchas
vermellas  no
pescozo  na
cara  e  no
corpo

Ata  5  días
despois  da
aparición  das
manchas

Non ir ao centro
ata  que
desaparezan  as
manchas

Varicela De 7 a 13 días Febre,
esgotamento,
bochas na cara
corpo  e
extremidades 

Ata  que  caia
a  última
costra  das
bochas

Non ir ao centro
ata  que
desaparezan  as
costras

Piollos Uns  15  días
despois  da
implantación
dos ovos

Proído  e
visualización
directa  das
lendias  e  do
parasito

Ata  a
eliminación
dos parasitos

Non ir ao centro
mentres  os
teñan.Hixiene  e
control do pelo

Tose ferina De  1  a  2
semanas

Constipados,
tose  seca  e
vómitos

Dende  10
días antes do
primeiro
síntoma ata 1
semana
despois  de
pasar o punto
álxido  da
enfermidade

Non ir ao centro
ata  que  non
desapareza todo

Cando o neno/a teña que tomar algun medicamento  durante o tempo  que
permanece no centro, as familias terán que asinar unha autorización e anexar a
receta médica correspondente.    ( ver figura 6)

Figura 6
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Bertamiráns, a ...........de ..................... de 
2.00

D/Dª  ..........................................................................................,  pai/nai  do

neno/a  .........................................................................., autoriza ao persoal da Escola Infantil

M.  “O  Bosque”  a  que  lle  administren  ao  seu  fillo/a  o  medicamento

denominado  ..........................................................  con  unha  dose

de   .....................................................  ás horas seguintes .......................................  e ata o

día .......................................... .



6.3.- Primeiros auxilios

En caso dalgún accidente dentro do centro, os pasos que seguiría o persoal
serían os seguintes:

- En primeiro lugar, moita serenidade por parte d@ educadora/or.
- Intentar  observar  se  o  accidente  é  leve  e  se  podemos  curalo  no

centro. Neste caso, proceder á cura.
- En caso de dúbida, informar os pais e chamar directamente ao 061 ou

112.

ACCIDENTE DE  QUE  SE
TRATA

SÍNTOMAS QUE FACER QUE NON FACER

Feridas Cortes.
Rascaduras.
Perforacións
na pel

Vese  a  lesión.
A  gravidade
dependerá  da
súa  extensión,
profundidade
e/ou  presenza
de  corpos
estraños

Se  é  leve: lavar
ben a ferida con
auga  e  xabón.
Se  sangra,
comprimir
durante 5 ou 10
minutos, e poñer
un antiséptico
Se é grave: Non
manipular  a
ferida,  colocar
unha  gasa
estéril  e  fixala
cunha  venda.
Trasladalo  a  un
servizo  de
urxencias

Se  é  leve:  NON
poñer  pomadas
nin  pos.  NON
usar  algodón.
NON  tapar  a
ferida.
Se  é  grave:  NON
arrancar  nunca
cachos  de  roupa
que  puideran
quedar pegados a
ferida.  NON lavar
nunca a ferida.

Contusións Golpe recibido
en  calquera
parte do corpo
e  que  non
sangra.

Pódese
inflamar a zona.
Aparece  un
hematoma  por
unha  pequena
hemorraxia
baixo a pel.

Aplicar  gasas
molladas  de
auga  fría  ou
aplicar  xeo
cunha  gasa  ou
cun  pano  limpo
durante  5  min.
(sen  que  entre
en contacto coa
pel)

Traumatismo
cranial

Golpe recibido
en  calquera
parte  da
cabeza.  Pode
ir

Pódese
inflamar a zona.
Aparece  un
hematoma  por
unha  pequena

Observacións
durante  24
horas  para  ver
se hai :
- Perda  de

NON   poñer  a
durmir despois do
golpe, xa que non
se  pode  valorar
adecuadamente  o
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acompañado
de  ferida
aberta.

hemorraxia
baixo a pel.

coñecement
o.

- Dor  de
cabeza

- Moito sono
- Perdas  de

sangue  ou
liquido  polo
nariz ou polo
oído.

- Convulsións
- Parálises
- Vómitos
- Trastornos

da visión

alcance que ten.

Epistaxes
(sangue  polo
nariz)

Prodúcese  de
súpeto ou por
un  golpe  no
nariz.

Sae sangue do
nariz.

Sentar  o  neno
coa  cabeza
inclinada  un
pouco  adiante
premendo
burato  que
sangra 

NON   poñer
algodón.  NON
tombar o neno nin
poñelo para atrás

Queimaduras Prodúcense
cando  hai  un
exceso  de
calor.

1º Grao: afecta
á  pel  exterior,
ponse  vermella
e doe. 
2º Grao: Afecta
á pel exterior e
interior  .
Fórmanse
bochas  de
líquido.
3º  Grao:
Tecidos
carbonizados.
Afecta  os
tecidos  moi
profundos.

1º  Grao:
Refrescar a zona
cun  chorro  de
auga  fría  e
deixar  a  ferida
ao aire.
2º  Grao:
Refrescar  a
zona,  non
rebentar  as
bochas,  poñer
unha  gasa
estéril.
3º  Grao:
Refrescar  a
zona.,  envolver
nunha  saba
limpa e levalo a
urxencias

NON   poñer
pomadas  nin
aceites.
NON   rebentar as
bochas.  NON
quitar  a  roupa
apegada aáferida.

Corpos
Estraños

Entrada
dalgún
obxecto  nos
orificios  do
corpo:  nariz,
oído, ollos.

Quéixase  de
dor  nos
órganos  ónde
está o obxecto
estraño. 

Ollos:  Lavar con
auga  fría
axudados  coa
punta  dunha
gasa.
Oídos:   Se é un
insecto
debemos  poñer
auga  para

NON  quitar
ningún  corpo
estraño  se  non
está  accesible  ou
é difícil de sacar.
NON   refregar  os
ollos.
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afogalo.
Nariz: Sempre
que sexa posible
respirar
normalmente  é
preferible  non
intervir e ir a un
centro sanitario.

Torcedura  ou
esguice 

Un  mal
movemento
pode provocar
dano  ou  dor
ao  facer  o
movemento
correcto.

Pódese
inflamar a zona,
ten  calor  e
normalmente
doe.

Repousar  o
membro
afectado.
Apósito  frío.
Inmobilización  e
traslado  ao
servizo  de
urxencias.

NON  Poñer  auga
quente.
NON  forzar  a
parte afectada.

Luxación Mal
movemento  e
saída  do  óso
da  súa
articulación.

Non  se  pode
mover  a  parte
afectada.

Inmobilizar  a
extremidade
afectada  e
traslado  ao
servizo  de
urxencias.

NON   mover  a
parte afectada

Fracturas O óso rompe. Dor  intensa.
Non  se  pode
mover  a  parte
afectada.
Queda  esta
parte
deformada. 

Inmobilizar  a
extremidade
afectada  e
trasladalo  ao
servizo  de
urxencias. 

NON   mover  a
parte afectada
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