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SALVAVIDAS
ACTIVIDADES DO PROGRAMA SALVAVIDAS

PARTICIPANTES
O alumnado de 3o e 4o ESO participou no Proxecto

PROXECTO GLOBO E
PHOTOCALL

"Salvavidas" coa colaboración dos alumnos/as de 6o de

O globo, cunha medida de 2 ́30 m de altura, foi

EP e 1o ESO.O Proxecto consistiu na realización dun

realizado polos alumnos/as de 3o e 4o ESO na materia

photocall en forma de globo aerostático baixo o lema

de Tecnoloxía. Está confeccionado en madeira e a cesta

“Compárteos e deíxaos voar” o cal entregouse ao

en corda con una base de madeira. O alumnado de 4o

Hospital Álvaro Cunqueiro como mostra de

ESO foi o encargado de realizar o deseño e de cortar a

agradecemento á colaboración e implicación nos

madeira coa forma proposta tanto do globo como da

proxectos realizados os anos anteriores.

cesta. Os alumnos de 3o ESO confeccionaron a cesta

O lugar elexido para ser exposto foi a parte

con cordas verticais e horizontais pegándoas na base

correspondente a Consultas de Pediatría.

de madeira e pintaron e decoraron o globo con vivas
cores.

PROXECTO SALVAVIDAS
O alumnado de 3o ESO, elaborou na
materia de Tecnoloxía, uns salvavidas en
plástico vermello e papel de cor branco
rodeados dunha
corda da que penduraban os diferentes
órganos e tecidos que se poden doar
Nesta exposición tamén participaron os
alumnos de 1o ESO deseñando un mural
que relacionaba o Nadal e as
doazóns baixo o lema "Doando órganos e
tecidos seredes ben agradecidos. Bo
Nadal” .

DESEÑO E REALIZACIÓN
DUNS CALIGRAMAS EN
FORMA DE ÓRGANOS
ELABORADOS
CON POEMAS POR PARTE
DOS ALUMNOS DE 1O ESO

AO RITMO
DA DOAZÓN
O alumnado de 6o EP participaron nunha
exposición no recibidor do colexio no mes
de Xaneiro na que se relacionou a
músicacoa doazón cun mural realizado
polo alumnado de 1o ESO co lema “Ao
ritmo da doazón” e na que os alumnos/as
de 6o EP confeccionaron uns
instrumentos con forma de órganos e
tecidos.

O ALUMNADO DE 3O ESO
CONFECCIONOU
CALIGRAMAS REALIZADOS
CON DEBUXOS
RELACIONADOS COA
DOAZÓN E CON FORMAS DE
ÓRGANOS E TECIDOS.
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RECOLLIDA DE INFORMACIÓN
O alumnado de 1o ESO obtivo información

Os alumnos colaboradores de 3o ESO

Estes traballos presentáronse xunto cun

sobre o tema a tratar a

realizaron na materia de Tecnoloxía, uns

muralbaixo lema “Doando órganos e

través dunha presentación, de novas de

salvavidas con bolsas plásticas vermellas

tecidos seredes ben agradecidos”

prensa e da páxina web do Sergas. Unha

e papel branco e rodeados dun cabo do

realizado por parte do alumnado

vez obtida, comenzaron a elaborar en

que penduraban diferentes órganos

participante na Exposición do Nadal

traballo cooperativo e ao longo do

confeccionados en cartón e cun lazo e

organizada polo centro. Esta actividade

primeiro

unha ramiña de acebo xa que ían ser

tivo como obxectivo impulsar concienciar

expostos no Nadal no recibidor do colexio.

aos rapaces e a comunidade educativa

presentacións dos distintos

órganos e tecidos co fín de que tomasen
nota dos aspectos e cuestións máis

da importancia das doazóns e do valor da

destacadas e poder dar comenzo ao

solidaridade que este tema supón, e dicir,

deseño dos caligramaspoéticos con

promover actitudes solidarias cara á

formas de distintos órganos e tecidos..

doazón e concienciar no centro e entorno
a necesidade de doar.

MURAL CO LEMA “AO
RITMO DA DOAZÓN”

PHOTOCALL

Os alumnos/as de 3o ESO os se puxeron
a traballar co photocall. Pintárono con
vivas cores e confeccionaron a cesta
colocando cordas en tablillas de 16,5 cm x
7cm, unhas verticales o outras horizontais

O alumnado de 4o ESO na materia de
Tecnoloxía procede ao deseño e
realización do photocall en madeira con
forma de globo aerostático e
cun óso onde se realizarán as fotos. O
deseño ten una medida de 2,30 m. O

hasta un total de 35 tablillas que
posteriormente pegaron.
A cesta foi cortada cun óso engadido
facendo a modo de photocall.
Posteriormente fixeron o lema
“Compárteos e deíxaos voar”

procedemento a seguir foi en primeiro
lugar deseñouse as distintas pezas do
globo en papel, despois
trasladouse os diferentes deseños ao
taboleiro de madeira de balsa e
empezouse co corte das pezas e o seu
posterior desbaste para conseguir un bo
acabado..

NEWSLETTER

LÁMINAS INFORMATIVAS
ILUSTRATIVAS SOBRE AS
DOAZÓNS
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ACTO DE ENTREGA NO HOSPITAL
ÁLVARO CUNQUEIRO
O producto final foi entregado no

Neste acto tamén se fixo entrega, ao

Hospital Álvaro Cunqueiro na área de

Presidente da Asociación ADROVI, dun

Consultas de Pediatría coincidindo co acto

corazón con algúns dos caligramas de

realizado co motivo do “Día Mundial da

debuxos que fixeron os alumnos de

Doazón”e co fín de simbolizar os sonos

3oESO na materia de Bioloxía-Xeoloxía co

das persoas receptoras para poder seguir

mostra de agradecemento ao seu

vivindo coa doazón e promover e

traballo.O obxectivo bfundamental do

concienciar aos máis cativos a

producto que é a difusión, promoción e

importancia de doar.

concienciación da importancia da doazón
conseguese grazas a repercusión
mediática que tivo nos medios de
comunicación.

PROXECTO SALVAVIDAS
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