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Entidade 
Xaruma é unha escola de tempo libre sen ánimo de lucro que nace no ano 1996 

ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, e baixa as normas 

complementarias do Decreto 50/2000, de 20 de xaneiro coa finalidade de aportar 

unha formación social á cidadanía.  

O seu  obxectivo  xeral é o de favorecer a integración na comunidade de persoas 

promovendo unha formación social que constrúa profesionais implicadas, 

participativas e cunha visión global das educación e intervención. Pretende dar 

formación, perfeccionamento e especialización á mocidade e aos educadores/as nas 

actividades e técnicas orientadas á animación sociocultural, á educación ambiental e 

á promoción e emprego axeitado do lecer. 

A OFERTA EDUCATIVA da Escola de Tempo Libre Xaruma acompáñase cunha serie 

de actividades complementarias que se desenvolven conxuntamente e que teñen por 

finalidade a intervención social e a formación integral das persoas, ao mesmo tempo 

que se sensibiliza y conciencia sobre unha educación medioambiental integral.  

Dende a súa creación, a Escola impartiu cursos oficiais de formación e 

especialización no tempo libre en Cangas, Gondomar, Vigo, Rianxo e Redondela. Nos 

anos 1997, 1998, 2011, 2012 e 2013 impartiu cursos de monitores/as de Tempo Libre 

organizados pola Concellaría de Xuventude de Vigo, no 2013 no Colexio Apóstolo 

Santiago de Vigo e nos anos seguintes de forma anual na propia entidade. Cabe 

mencionar a participación na Mostra de Asociacións do Concello de Vigo en maio do 

2001. 

Paralelamente, tamén leva desenvolvendo dende hai dez anos actividades 

campamentís e de animación para asociacións de veciños, o Círculo Recreativo, 

Cultural e Mercantil de Vigo, así como un programa de actividades familiares e 

amigos/as das persoas con trastornos mentais. 



 

 

A entidade tamén conta coa labor das accións de voluntariado no campo da 

inclusión de persoas con trastornos mentais e foi recoñecido publicamente pola 

Federación de Asociacións de Familiares e Enfermos Mentais de Galicia (FEAFES) ao 

concedernos o Premio colaborador activo en  2007 e o premio de “Toda unha vida 

para mellorar” no ano 2009.  

A Escola de Tempo Libre Xaruma tamén dispón dun numeroso grupo de  

colaboradores, todos profesionais do tempo libre e especialistas nas súas materias, 

que contan cunha dilatada e probada experiencia na elaboración e execución de 

programas de intervención no tempo libre, participando en actividades 



 

desenvolvidas tanto por entidades públicas (Xunta de Galicia, Deputación de 

Pontevedra, Concello de Cotobade, Concello do Grove, Concello de Marín...) como 

privadas (Colexio Rías Altas, Colexio Lar, Cáritas, CEIP García Barbón, CPR 

Possumus...) 

Datos da entidade 

Nome da Entidade: Escola de Tempo Libre Xaruma 

CIF: G-36817385 

Rexistro e data de 

inscrición: 

Nº G-21 da Dirección Xeral de Xuventude e 

Solidariedade (Dirección Xeral de Xuventude e 

Solidariedade) da Xunta de Galicia. 13 setembro 

1996. 

Nº 521-97 no rexistro de asociacións do Concello de 

Vigo. Epígrafe 4.1. Entidade de formación social. 

Nº ASC-0474 como Entidade de Voluntariado -

Secretaría Xeral do Benestar da Xunta de Galicia. 

Ámbito - Dirección e 

contacto: 

Vigo: Sanjurjo Badía 79, Centro Gárate. 

698175266 

Santiago de Compostela: Rúa da República Arxentina 

639406994 (só tardes) 

Ámbito autonómico 

Correo electrónico: etlxaruma@gmail.com 

Páxina web http://xaruma.org/escola-de-tempo-libre/ 

Calidade Certificado de calidade segundo a norma UNE-EN-

ISO-9001:2015 

Igualdade Plan de Igualdade 2020 - 2024 

 

 

 

http://xaruma.org/escola-de-tempo-libre/


 

Obxectivos 
Obxectivos xerais 

1. Fomentar un coñecemento e potenciación do Camiño de Santiago Portugués 

pola Costa a partir de actividades de dinamización sociocultural e medioambiental.  

2. Sensibilizar e educar nunha maior conciencia medioambiental que fomente 

hábitos saudables de consumo e de convivencia.  

3. Potenciar a integración de todas as persoas na comunidade a través da 

formación, especialización e de actividades de ocio saudable. 

4. Favorecer  unha educación profesional  nos campos da educación, das ciencias 

sociais e do medioambiente. 

Obxectivos específicos 
Área medioambiente e patrimonio: 

O.E.2.3 Fomentar o traballo colaborativo para conseguir unha mellor convivencia 

na sociedade. 

O.E.2.4  Promover a educación ambiental en todos os ámbitos da nosa sociedade 

para acadar melloras nos comportamentos das persoas no medio natural e co noso 

planeta. 

O.E.2.5 Potenciar o coñecemento da nosa riqueza patrimonial material e 

inmaterial a través do desenvolvemento de actividades  vencelladas á celebración do 

Xacobeo 2021. 

Área de formación 

O.E.4.1. Saber detectar as necesidade de intervención na animación social dun 

grupo de persoas. 

O.E.4.2. Fomentar o coñecemento da biodiversidade e o respecto polo 

medioambiente como recurso na animación social. 

O.E.4.3. Facilitar unha nova perspectiva do concepto de saúde, concienciando 

sobre hábitos saudables e coidado do entorno. 

O.E.4.4. Proporcionar recursos para favorecer o movemento asociativo a 

voluntarios/as e a xuventude 



 

O.E.4.5.  Favorecer que o noso alumnado siga unha formación atendendo ao 

sistema de cualificación profesional  nacional e europeo. 

O.E.4.6. Traballar os recursos e potenciais de cada persoa, dun xeito lúdico.   

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

As actividades desenvolvidas pola Escola de Tempo Libre Xaruma durante o 2021 

divídense en dous bloques:  

 

 

“FORMANDO: SABERES DO 

VOLUNTARIADO” 
 

  O proxecto: “Formando: Saberes do Voluntariado” pretende establecer un 

programa formativo para o voluntariado, coa finalidade de mellorar a súa labor 

voluntaria e adquirir novas destrezas, habilidades e coñecementos que favorezan o 

dinamismo da sociedade. Están son actividades programadas: 

 

 

 



 

1. FORMACIÓN BÁSICA 

 

 

Curso en liña e/ou presencial de voluntariado  

Neste curso establecéronse as bases do voluntariado (historia, lexislación, obrigas, 

deberes…). Estivo enfocado ás persoas que realizan voluntariado na entidade, polo 

que tamén preparouse un módulo sobre a propia Escola, os nosos valores, a forma de 

traballar que ten a entidade, os proxectos… 

Este curso tivo (e ten) presenza durante todo o ano, xa que cada vez que unha persoa 

faise voluntaria, ofréceselle este material tanto de maneira informatizada como 

presencial nas instalacións da Escola de Tempo Libre Xaruma. De xeito presencial 

realizouse esta acción formativa o día 2 de xuño (10 persoas) e o 23 do xuño (10 

persoas). Durante esta temporalización, realizaron a formación en voluntariado 20 

persoas da provincia de Pontevedra. 

  

  

 

 

 

 

 



 

2. FORMACIÓN  DE ESPECIALIZACIÓN  

1.  PROGRAMA DE FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

Curso de Agricultura Ecolóxica  

A horta é un lugar de aprendizaxe, de lecer, de encontro, de convivencia. Formarse en 

como é o funcionamento da mesma, lévanos a impartir este curso para dotar de 

ferramentas ao voluntaria/o. 

Curso formativo teórico-práctico de 30 horas realizado na Escola de Tempo Libre Xaruma 

no que participaron 9 persoas. Tivo que ser cancelado na primeira data proposta por non 

chegar ao mínimo de persoas, polo que se pospuxo para as datas do 2 de agosto ao 12 

de agosto tamén a realizar na propia Escola.  

Contidos: 

 1. ¿Por que á agricultura ecolóxica? 

- A agricultura ecolóxica: O medio ambiente e a saúde. 

- Conceptos de sostibilidade e biodiversidade. 

2. O solo 

- O solo como organismo vivo. 

- Características físicas e químicas do solo. 

3. Fertilización 

- A materia orgánica. 

- O proceso do compostaxe e vermicompostaxe. 

- Os abonos inorgánicos e a fertilización verde. 

4. Técnicas en agricultura ecolóxica 

- As sementes. 

- Elaboración de bancais. 

- Os cultivos, rotacións e asociación. 

5. Métodos de prevención e control 

- Concepto de enfermidade en agricultura ecolóxica. 

- Protección de cultivos. 

- Prevención de enfermidades. 



 

6. A auga 

- Regar sen malgastar. 

Prácticas do curso: 

- Preparación do terreo e manexo do solo. 

- Análise do solo. 

- Selección de sementes e plantas. 

- Preparación de sementeiras. 

- Elaboración dun composteiro. 

- Elaboración e aplicación de fertilizantes. 

- Cultivo, labores de rutina. 

- Rega baixo criterios de aforro. 

- Control de patóxenos por medios de loita biolóxica. 

MOSTRA FOTOGRÁFICA 

  

 

 



 

 

 

 

  

  
 

Curso de Conservas Naturais 

Os produtos que recollemos da horta, podémolos conservar para ir abastecéndonos ao 

longo do ano. Neste curso ensinaremos as técnicas de conservación de alimentos. Este 

obradoiro estaba pensado para realizarse en setembro pero finalmente organizouse 

para o sábado día 23 de outubro en horario de mañá (de 10:00h ás 14:00h) nas 

instalacións da Escola de Tempo Libre Xaruma. 5 foron as persoas participantes, todas 

elas residentes na provincia de Pontevedra (A Guarda, Salvaterra e Vigo). Neste curso, 

ensináronse técnicas de conservación de alimentos cun método de elaboración natural 

e artesanal sen a utilización de aditivos químicos e realizáronse de maneira práctica as 

conservas de: 

1. Salsa Kétchup 

2. Conservas de cenoria ao natural 

3. Xalea de laranxa 

4. Picles de verduras 

   

 



 

Curso de Monitor/a Horta Escolar 

A horta escolar ecolóxica é un recurso educativo cada vez máis necesario no ámbito 

académico en Galicia. Debemos entendelo coma un espazo dentro do centro educativo 

onde se vai a abordar unha serie de contados encamiñados a desenvolver as capacidades 

do alumnado. O gran número de recursos didácticos que permite o traballo ao aire libre 

ou ver como medren as plantas con axuda da nosa implicación, son razón máis que 

suficientes para que nos animemos a incorporar unha horta na escola. Temos especial 

intención de que as ANPA’S se podan beneficiar desta formación, para poder implantar 

as hortas nos centros a través do voluntariado das familias. Nesta formación de 24 horas 

teórico-prácticas foron 12 as persoas participantes de diversos lugares da Comunidade 

de Galicia (Cangas, Vigo, Cuntis, Noia e A Guarda).  Este curso estivo apoiado polo Grupo 

de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia da Universidade de 

Vigo (GIEEAH) e foi impartido por Aurora Calviño, bióloga e educadora ambiental e María 

Rodríguez, psicopedagoga e educadora social na Escola de Tempo Libre Xaruma. 

Realizouse dende o 26 de marzo ao 15 maio na mesma Escola. 

Contidos do curso: 

A horta ecolóxica escolar, a educación ambiental e a escola. 

A horta escolar no apoio aos contados do currículo. 

Proxecto da horta. 

Actividades da horta escolar. 

Avaliación do proxecto. 

Obxectivo Xeral: 

Dotar aos participantes das bases da agroecoloxía, das técnicas e os recursos necesarios 

para intervir como monitores/as de horta escolar. 

Obxectivos específicos: 

- Axudar a que os alumnos adquiran unha sensibilidade para as cuestións ambientais 

desde unha horta agroecolóxica (Conciencia). 

- Promover o coñecemento da horta, do medio, os seus elementos, as interrelacións que 

nel danse e tamén os seus problemas (Coñecementos). 



 

- Fomentar a adquisición dunha serie de valores, que os motiven a sentir interese e 

preocupación pola agroecoloxía. (Comportamentos). 

- Capacitar aos alumnos para que poidan intervir na procura do desenvolvemento dunha 

horta (Aptitudes). 

- Proporcionar a posibilidade de participar activamente na construción dun espazo de 

horta (Participación). 

- Animar, dinamizar e facilitar o desenvolvemento dun grupo de persoas. 

- Deseñar, dirixir e executar un taller de horta escolar. 

- Localizar recursos para o desenvolvemento de actividades. 

- Promover o traballo cooperativo e colaborativo en equipo. 

- Ensinarlles a avaliar o traballo realizado. 

- Crear un ambiente agradable, divertido e satisfactorio. 

- Fomentar hábitos alimenticios saudables. 

 

 

Mostra fotográfica 

 

  



 

 

 

2.PROGRAMA DE FORMACIÓN EN BENESTAR 

Obradoiro de Mindfulness: claves para unha consciencia plena (Proxecto Ser) 

Técnicas para descubrir a conciencia plena ou atención plena dunha mesma; a 

actitude de prestar atención aos acontecementos da vida de forma especial. 

Acudiron 15 persoas participantes. Nestas sesións impartidas nas instalacións da 

Escola de Tempo Libre Xaruma, promóvese o autocoñecemento e tómase consciencia 

da nosa mente, corpo e alma. Este proxecto iniciado o 4 de agosto e rematado o 29 

de decembro, vense levando a cabo os mércores en horario de tarde, de 16:30h ás 

18:00h e pretendese adquirir ferramentas para unha adecuada educación e xestión 

emocional do noso cotiá. 

 

  

  
 



 

  

 

 

 

 

Obradoiro de Autocoidados: autoestima e autoconcepto, habilidades comunicativas e 

sociais 

Promover o autocoñecemento e tomando consciencia da nosa mente e corpo; 

adquirir ferramentas para unha adecuada educación e xestión emocional. 

- Obradoiro de Autoestima e Autoconcepto “Achégate máis a ti”: 

Este obradoiro foi levado a cabo nas instalacións da Escola de Tempo Libre Xaruma 

de maneira presencial e a través de plataforma de videochamadas dende o 14 de 

setembro ao 21 de outubro, os martes e xoves de 18:00h ás 19:30h. 

 



 

MOSTRA FOTOGRÁFICA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARTICIPATIVA 

Accións formativas sobre Saúde Mental 

Traballaremos sobre o estigma en saúde mental; prevención do suicidio; o 

trastorno esquizoafectivo; a esquizofrenia; a depresión e a saúde mental fronte o 

proceso de confinamento e desescalada provocado pola COVID-19. 

Abordáronse accións formativas neste eido dentro do módulo de “Psicoloxía e 

Educación no tempo libre” do curso oficial de Monitor/a de Actividades de Tempo 

Libre, traballando sobre a situación actual da estigmatización da saúde mental e 

profundizando nos trastornos mentáis máis habituáis e na súa intervención no eido 

do tempo libre. Por outra banda, a Escola de Tempo Libre Xaruma tamén fixo 

especial visibilización e sensibilización no propio traballo de voluntariado, en 

actividades realizadas como as andainas (actividades mensuais) das que acoden 



 

persoas participantes da Asociación Xaruma, asociación de saúde mental. 

 

 

Accións formativas sobre Igualdade de Xénero 

Un dos obxectivos prioritarios do Observatorio Galego de Acción Voluntaria.  

Empregando ferramenta como as artes escénicas, a lectura de contos e diversas 

dinámicas, desenvolveranse dous obradoiros: 

• Accións formativas sobre Igualdade de Xénero: 

Os días 1 e 2 de xullo as mulleres traballadoras da entidade recibiron, nas 

instalacións da Escola, accións de formación e sensibilización sobre a igualdade de 

xénero na actualidade. Abordáronse conceptos e termos básicos como roles e 

estereotipos de xénero ou discriminación sexista, así como a prevención na 

violencia de xénero. 

Respecto ao curso oficial de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre, no módulo 

de “Educación en Igualdade” traballouse para fomentar a inclusión dunha ollada 

coeducativa no ámbito do ocio e do tempo libre. Púxose o foco na necesidade de 

que todas as persoas sexamos formadas nun sistema de valores, comportamentos, 

normas e expectativas que non estea xerarquizado en función do sexo, para 

promover unha educación dende o respecto polas diferenzas individuais e pola 

diversidade. Isto supón detectar todos os estereotipos asociados ao masculino e 

ao feminino, sendo conscientes deles, reflexionalos e por en marcha as medidas 

necesarias para eliminalos da nosa linguaxe e do noso comportamento e prácticas 

laborais. Os contidos sobre os que se afondaron foron: 

• Inclusión da perspectiva de xénero no deseño de proxectos educativos e de 

ocio. 

• Comunicación non sexista: linguaxe inclusiva. 

• Conceptos clave: socialización de xénero, estereotipos e roles de xénero, 

desigualdade de xénero, machismo/micromachismo, Violencia de xénero, 

coeducación, corresponsabilidade.  

• Os coidados como ferramenta educativa. 

 



 

  

  

 

 

- Obradoiro de Participación Comunitaria e Perspectiva de Xénero 

 

Esta formación puxo o foco na importancia da participación comunitaria para a 

transformación da sociedade. Foi un espazo de reflexión e creación, cooperativo e 

coidadoso, un espazo onde se crearon vínculos interpersoais positivos entre as 

participantes, as que adquiriron ferramentas de autoconfianza e empoderamento 

persoal e grupal; un lugar de expresión e comunicación, onde a perspectiva de 

xénero guiou o transcurso dos encontros. 

 

Nas 8 sesións deste obradoiro traballouse baixo estes módulos: 

- O que non se nomea non existe: (repartido en 2 sesións). Reflexionouse 

sobre a invisibilización das mulleres no discurso e de como podemos 

transformar a realidade a través do poder da linguaxe para resignificar os 

relatos das vidas das mulleres. 



 

- Como nos relacionamos?: (repartido en 2 sesións). Traballouse arredor da 

estrutura patriarcal que sostén a sociedade e de como podemos romper 

coas relacións de poder dende o noso cotiá, fomentando vínculos 

horizontais, respectuosos e igualitarios. 

- Cartografías feministas: analizouse o espazo como lugar de socialización e 

de violencias e se afondou na dicotomía público/privado para tratar de 

deconstruír os estereotipos de xénero que agochan eses espazos. 

- Interseccionalidade: analizáronse as diferentes opresións que atravesan a 

vida das mulleres (por cuestións, por exemplo, de xénero, raza, clase social, 

diversidade funcional, orientación sexual, sufrimento psíquico…), 

aprendendo a identificalas e posteriormente artellando ferramentas de 

concienciación social para tratar de erradicalas. 

- Memoria e xénero: camiñouse pola liña cronolóxica da historia do 

feminismo, realizando un percorrido pola xenealoxía de cada participante 

en clave de xénero e rescatáronse memorias esquecidas de reivindicacións, 

de loitas e de empoderamento feminino, poñendo en valor a contribución 

das mulleres á sociedade ao longo da historia. 

 

- Participación para a transformación social: posta en común das 

aprendizaxes adquiridas ao longo desta formación, indagando tamén na 

importancia da participación comunitaria coma metodoloxía para construír 

unha sociedade na que agromen valores coma a cooperación, a xustiza 

social, o feminismo, a coeducación, a valorización da diversidade, a 

solidariedade e o apoio mutuo. 

 

 

 

 



 

Accións formativas sobre novas tecnoloxías: móbil, tablet e pc 

Acción que pretende dotar e aportar coñecementos útiles sobre as NNTT, tendo 

en conta a importancia que teñen na actualidade tanto por seren ferramentas 

rutinarias na sociedade como pola situación actual provocada pola COVID-19. 

Grazas a estas accións, favorécese a comunicación e se fomenta un maior acceso 

ás persoas. Ademais, é un obxectivo prioritario da Estratexia de Inclusión de Galicia.  

Realizadas os días 26 e 27 de xullo en horario de mañá nas instalacións da Escola de 

Tempo Libre. Nesta formación participaron 4 persoas. Potenciáronse destrezas e 

habilidades relacionadas coas novas tecnoloxías en ordenador, móbil e tablet. 

Empregáronse e traballáronse con diferentes aplicacións de mensaxaría 

instantánea e de chat de vídeo, correo electrónico e recursos web. A maiores, nesta 

formación, acompañouse no proceso de realización de certos trámites como 

consulta de operacións en banca en liña, solicitude de citas médicas e renovacións 

de demandas de emprego.  

 

 

 

 

4. PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE. FORMACIÓN 

BAIXO AS NORMAS DO DECRETO 50/2000. 

Curso de Monitorado de Actividades de Tempo Libre  

A base para o dinamismo da sociedade e a intervención entre persoas é ser 

monitor/a de actividades de tempo libre. Con este título se poden desenvolver 

innumerables proxectos de voluntariado, ademais de seres o único acceso posible 

para ser director/a de actividades de tempo libre e, nun nivel superior, director/a 



 

de campos de traballo. Tamén aporta as habilidades, capacidades e técnicas 

necesarias para poder desenvolver o traballo con persoas e/ou coa contorna.  

Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre (verán 2021) 

Datas: 21 de xuño – 30 de xullo de 2021. 

Horario xeral:  de luns a venres 9 a 14. 

Lugar: Sanjurjo Badía 79, Centro Gárate (detrás do hórreo) 

Alumnado: 19 

Contidos: 

1. Animación 

2. Psicoloxía e Educación en Tempo Libre 

3. Educación Medioambiental 

4. Educación para a saúde 

5. Educación en Igualdade 

6. Organización e recursos 

 

 

 

 



 

Mostra fotográfica 

  

  

 

 

  

 
 



 

  

  

Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre 

Datas: 18 de setembro – 19 decembro de 2021.  

Horario xeral: 9 a 14 e 15 a 20.    

Lugar: Sanjurjo Badía 79, Centro Gárate (detrás do hórreo) 

Alumnado: 19 

Contidos: 

1. Psicoloxía e Educación no Tempo Libre 

2. Animación 

3. Educación para a Saúde 

4. Educación Medioambiental 

5. Organización e Recursos 

 

 



 

Mostra fotográfica 

  

  

  

  

  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“TRANSFORMANDO: 

SENTIRES DO 

VOLUNTARIADO” 
  

• Impulsar a participación e o dinamismo da sociedade a través do voluntariado. 

• Promover o voluntariado social nas persoas con trastornos mentais para 

fomentar a súa iniciativa e a súa autonomía persoal. 

• Promover o voluntariado ambiental dentro da sociedade para acadar melloras 

nos comportamentos das persoas no medio natural e co noso planeta. 

Coa fin de dar a coñecer o voluntariado como elemento de cambio social e para a 

consecución, levaranse a cabo o fomento das seguintes contidos e actividades: 

 

ACTIVIDADES VOLUNTARIADO/SESIÓNS VOLUNTARIADO 

a. Actividades de Hortas Escolares. 

Desde a perspectiva da innovación educativa e da educación ambiental, a horta 

como recurso educativo supón un instrumento de primeira orde, debido a que 

permite poñer en práctica unha aprendizaxe activa, cooperativa e de voluntariado 

en contacto ca terra e os seus procesos. 

 

ACTIVIDADES HORTAS ESCOLARES:  Leváronse a cabo xornadas de horta con 

rapaces e rapazas de diversas idades en varios centros:  

◦ CEIP García Barbón (448 nenos/as)  

*Xaneiro 2021: Elaboración de Casiñas de miñocas, recoñecemento das hortalizas, 

plantación de amorodos e plantación de allos. 

*Febreiro 2021: Plantación de amorodos, cebola, remolacha, col riza, leituga,  

sementeira de Pemento padrón, berenxena, tomate cherrie, cabaciño. Recolección 

de grelos. 



 

*Marzo 2021: Sementeira de ravos, cenoria, tomate cherrie. Limpeza de herbas nos 

bancais e transplante de carballos. 

*Abril 2021: Plantar distintos plantóns: fresas, leitugas, tomates, pementos, 

cabaciños.. Eliminación das malas herbas. Vermicompost; elaboración de casiñas 

de miñocas. Tarefas de regado. Recoñecemento de plantas amigas da horta. 

Elaboración dun herbario  

*Maio 2021: Colleitar allos. Recoñecemento de insectos e aves da horta. Tarefas de 

regado. Eliminación das herbas. 

 *Outubro 2021:Preparación de bancais. Plantación de hortalizas e bulbos de 

inverno. 

*Novembro 2021: Plantación de allos, análisis da terra  e medición do pH. 

*Decembro 2021: Elaboración de maceteros con material reciclado e acolchado dos 

bancais con follas do bosque.  

 

 

 



 

 ◦ CEIP Escultor Acuña ( 101 nenos/as)  

*Abril 2021: Recoñecemento de plantas amigas da horta. Elaboración dun herbario. 

*Maio 2021: Vermicompost; elaboración de casiñas de miñocas.  

*Xuño 2021: Recoñecemento de insectos e aves da horta. 

 

 

 

 

 ◦ CEIP Igrexa Candeán (72 nenos/as)  

*Xaneiro 2021: Preparando compost para a horta. 

*Febreiro 2021: Taller de comederos de aves. Sementeira de primavera: tomate 

cherrie, cabaciño, remolacha, pemento de padrón. 

*Marzo 2021: Saída ornitolóxica: polo sendeiro local de Candeán, para facer 

recoñecemento de aves silvestres. 



 

*Abril 2021: Elaboración de Candeas. Esqueixado e transplante de plantas 

aromáticas e medicinais menta, ourego, tomiño, herba luísa….). Preparación de 

carretilla e camión para plantar aromáticas (ourego e tomiño). Esqueixado en 

envases reciclados de romeu e lavanda.  

*Maio 2021: Sementeiras de tomate, pemento, leituga, remolacha.  

*Xuño 2021: Despedida Ambiental de los alumnos de sexto. Plantación dunha 

árbore. Enterrar unha cápsula do tempo. Elaboración dun mandala colaborativo. 

*Outubro 2021: Limpeza da horta e plantación de amorodos. 

*Novembro 2021: Saída ao monte de recoñecemento de árbores da contorna no 

parque forestal o Vixiador en Candean. Análisis do pH co método col lombarda 

extraer compost, peneirar e abonar. 

*Decembro 2021: Extracción de sementes de tomate, sementar allos, chícharos e 

tirabeques. Recoller follas para o acolchado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

*CEIP A Doblada (96 nenos/nenas) 

*Marzo 2021:  Preparar a terra, Sementar de allos e amorodos. Cebolas e acelgas. 

*Octubre 2021: Sementar bellotas, castaño de indias,  froita da pasión e aceitunas 

 

 



 

*CEIP San Salvador (53 nenos/nenas) 

*Outubro 2021:  Plantación de rúcula, faba loba, canónigos, remolacha, grelos. 

*Novembro 2021: obradoiro do "pH do chan co método da col lombarda. 

 

 

 

*CPR Possumus (55 nenos/as)  

*Novembro 2021: sementes de rúcula, cenoiras, canónigos, rabanitos, remolacha e 

leituga variada. 

*Decembro 2021:  plantación de allos, e bulbos de flor 

 

 

 

 



 

 

◦ EEI Vilalaura (80 nenos/as)  

*Xaneiro 2021: Plantación de allos e amorodos. 

*Febreiro 2021:  Elaboración de Casiña de miñocas. 

*Marzo 2021: Limpeza de herbas dos bancais da horta. 

*Abril 2021: Plantar distintos plantóns: fresas, leitugas, tomates, pementos, 

cabaciño,... Eliminación das herbas.  

*Maio 2021: Colleitar allos e leitugas. Tarefas de regado. Eliminación das herbas.  

*Xuño 2021: Elaboración de estruturas de suxeición para plantas de tomates. 

Eliminación de herbas e rastrillar a terra dos bancais. Plantación de aromáticas.  

*Setembro 2021: Sementar grelos, rúcula, plantas de bulbos (crocus, iris) regar e 

sacar herbas. 

*Outubro 2021: Plantar leitugas, faba loba e col lombarda. 

*Novembro 2021: Plantar allos, chícharos e limpar herbas, e recoller follas para 

acolchar. 

 

 

 

 

 
 



 

b. Actividades de Teatro. 

A arte pode converterse nunha linguaxe potente para a expresión de desexos e 

emocións. As artes escénicas, a escritura creativa, a música e o movemento, a 

pintura, entre outras disciplinas artísticas, poden constituír unha canle a través da 

cal as comunidades poden reelaborar e transformar realidades, colectivizando 

problemáticas e creando alternativas dende a creación colectiva e a solidariedade. 

Creouse este espazo para experimentar, reflexionar e imaxinar outros mundos a 

través do teatro comunitario. Este taller de teatro comunitario foi realizado todos 

os luns dos meses de xuño e xullo de 16:30h ás 19:30h na propia Escola. Contouse 

con 15 persoas participantes. 

 

 
 

c. Actividades de “Cóntame unha cousa”. 

Debido á situación provocada pola crise da COVID-19, moitas das actividades e 

actuacións foron modificadas e adaptadas. Esta acción voluntaria foi creada para 

realizarse dende a distancia e empregando as novas tecnoloxías tan presentes no 

día a día. Trátase de "conectar" ás persoas voluntarias con outras persoas co fin de 

establecer conversas. Nos inicios, estarán dirixidas, propoñendo temas ou 

actividades concretas e, pouco a pouco, serán máis libres e espontáneas. Grazas a 

esta acción de voluntariado, favorécese o intercambio de sentires, afástase ao 

illamento, diminúen os niveis de estrés e técense lazos entre a comunidade. 

 

- Cóntame unha cousa: este proxecto estivo dedicado a poñer en contacto 

a persoas voluntarias con persoas de diferentes eidos co obxectivo de 

recoller saberes do patrimonio de Galicia. Neste caso, levouse a cabo a 

primeira toma de contacto e organización dunha xuntanza para realizar o 



 

proxecto no barrio de Navia o 23 de xuño na Escola de Tempo Libre 

Xaruma.  

O 29 de xuño desprazámonos ata A Coruña, concretamente a RIANXO, 

terra de Castelao, de mariscadoras e bateeiras, terra onde se escoitou por 

primeira vez no gramófono do Bar Feliciano “A Rianxeira” alá polo 1950... 

Grazas ao Voluntariado “Cóntame unha cousa” da ETL Xaruma, 

voluntariado social adicado a poñer en contacto a persoas para transmitir 

saberes do patrimonio inmaterial de Galicia, coñecemos a Charo, Susana 

e Dolores, grandes mulleres con moito que dicir. 

 

 

 

 

Dende o noso voluntariado social “Cóntame unha cousa”, o mes de 

novembro fixemos uns poucos de quilómetros para desprazarnos con 

algunhas voluntarias da Escola ata Doade, onde compartimos tempo e 

verbas con Alba, veciña de Cerdedo pero traballadora desta aldea do 

municipio de Beariz (Ourense). 

Alba contounos como é a zona, a súa biodiversidade e ata que ten unha 

das maiores feiras que fan os 9 de cada mes…Anotamos na axenda para 



 

pasarnos algún día por aí e seguir descubrindo cousiñas das persoas, dos 

barrios, das aldeas, do mundo. 

 

 

 

En decembro do 2021, grazas ao voluntariado social que levamos dende a 

ETL Xaruma “Cóntame unha cousa”, tivemos o pracer de coñecer a Chusa 

e Carmela, dúas mulleres emprendedoras, as mulleres da cooperativa de 

Milhulloa, S. Coop. Galega  en Palas de Rei (Lugo). 

Compartiron con nós a súa historia, experiencias e anécdotas deste longo, 

duro e apaixonante traballo Traballan na recuperación de plantas de Ulloa; 

no cultivo e transformación de plantas mediciñais e aromáticas, 

dedicando as súas xornadas á elaboración de infusións, de especias, do 

grelo deshidratado e de extractos de plantas para facer cosmética… todo 

unha maravilla!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Festiña das Flores. A Escola de Tempo Libre Xaruma tivo varias reunións 

para un futuro proxecto en colaboración con outras entidades do Concello 

de Vigo co obxectivo de coñecer as persoas participantes destas entidades 

e as persoas do propio barrio, especialmente as persoas que conviven no 

barrio de Teis, co obxectivo principal de crear unha rede de apoio. As 

reunións leváronse a cabo na propia Escola os días 13 de maio, 11 persoas; 

18 de maio, 11 persoas; 24 de maio, 5 persoas; 1 de xuño, 11 persoas; 21 

de xuño, 3 persoas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

VOLUNTARIADO NO CAMIÑO DE SANTIAGO 

Este proxecto que se realizará o próximo ano 2021, coincide co Ano Xacobeo 2021. 

Queremos aproveitar esta ocasión, debido a boa experiencia de convivencia e 

superación obtida o ano pasado (2019), ano no que se realizou o Camiño de 

Santiago cun grupo de persoas voluntarias, orixinando un momento importante e 

intenso para cada unha delas. 

Camiño de fins de semana. Peregrinar polo Camiño de Santiago Portugués da 

Costa dende Baiona ata Santiago de Compostela (126 km.) en sete etapas que se 

realizarán durante os sábados. 

O 10 de xullo comezamos co Camiño de Santiago portugués pola costa, en sete 

etapas chegamos a Santiago, facendo os sábados de cando en vez, o 9 de outubro 

chegamos a Compostela, peregrinando con moita ilusión. Participamos 15 

peregrinos/as. E quedámonos cas ganas de continuar facendo este tipo de 

experiencias tan gratificantes para o noso corpo e alma: Ultreia!!! 

 

 



 

 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL NAS ANDAINAS POLA CONTORNA 

 

Nestes tempos, os momentos de lecer ao aire libre, cobran aínda maior 

importancia. Plantéxanse andainas de participación social para coñecer, 

desfrutar, convivir, relaxarse e conectar co ambiente natural pola contorna da 

cidade de Vigo. 

• ANDAINAS POLOS SENDEIROS DA CONTORNA: 

 

Organizáronse diversas andainas de participación social para coñecer, desfrutar, 

convivir, relaxarse e conectar co ambiente natural pola contorna da Cidade de Vigo. A 

maiores, aproveitouse para facer unha labor de limpeza e recollida de lixo para 

conservar os espazos naturais. 

- Sendeiro de A Guía, 20 de marzo: 7 participantes. 

- Sendeiro Candeán 3 de Abril: 9 participantes. 

- Sendeiro do Lagares, 1 de maio: 11 participantes. 

- Sendeiro Local de Zamáns, 5 de xuño con motivo do Día Mundial do 

Medioambiente: 11 participantes. 

- Sendeiro Local de Matamá, 24 de xullo: 8 participantes. 

- Sendeiro da Costa de Cangas:  12 de novembro: 15 participantes. 

- Sendeiro da Costa de Vigo: 15 de decembro: 15 participantes. 
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VOLUNTARIADO NA CONSERVACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS 

Estas actividades pretendemos facelas con continuidade no tempo, para que 

acaben sendo un hábito do voluntariado e cause un impacto positivo no medio 

natural. Na conservación de espazos naturais, teremos dúas liñas a que adicar:  

a. Limpeza de lixo de espazos naturais, como areais de praias, ríos e/ou 

sendeiros. 

En todas as andainas e o recorrido no Camiño de Santiago fixemos recollido 

de lixo, chegando moitas veces a un peso de quince kilos de lixo casi por 

andaina. 

  

  

 

 

 

 

 

b. Reforestación de frondosas, colaborando coas Comunidades de Montes 

do Concello de Vigo. 

*Fixemos unha visita a Comunidade de Montes de Matamá, para que nos 

explicaran o traballo que están a facer o 24 de xullo. 



 

  

 

*Colaboración ca Comunidade de Montes de Candean e CEIP IGREXA 

CANDEAN o 16 de novembro participamos na reforestación de árbores no 

parque do Vixiador. 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 RADIO: “A VOZ DO VOLUNTARIADO 

A radio é un método innovador de aprendizaxe, de comunicación e de 

participación, para dar voz ás persoas que teñan vontade de expresarse. 

Traballarase en formato “podcast” e empregarase como un espazo de reflexión e 

sensibilización para abordar diferentes temáticas adaptadas ao momento como a 

importancia do voluntariado, a implicación na cidadanía, a conciencia 

medioambiental, as boas prácticas en saúde mental, a integración social, entre 

outras. As participantes converteranse en suxeitos activos onde, ademais de crear 

contido a través das TIC (tecnoloxías da información e a comunicación), reforzarán 

coñecementos en diversas materias e fomentarán o seu pensamento crítico. 

ETL nas ondas, programas de radio comunitaria. A radio é un método innovador de 

aprendizaxe, de comunicación e de participación, para dar voz ás persoas que teñan 

vontade de expresarse. Traballouse en formato “podcast”, empregándoo coma un medio 

no que reflexionar e sensibilizar abordando diferentes temáticas adaptadas ao momento. 

As persoas participantes foron suxeitos activos onde, ademais de crear contido a través 

das TIC (tecnoloxías da información e a comunicación), reforzaron coñecementos en 

diversas materias e fomentaron o seu pensamento crítico. 

 

◦ Creación de Podcast: 

- Programa Letras Galegas Xela Arias: (14 de maio, 13 persoas participantes na Escola 

de Tempo Libre Xaruma). 

https://www.ivoox.com/recitando-a-xelas-arias-letras-galegas-2021-audios-

mp3_rf_70155354_1.html   

Polo día das Letras Galegas realizamos un podcast entre as voluntarias da ETL 

Xaruma para divulgar e visibilizar a obra poética de Xela Arias. Este podcast 

complementouse coa creación dun vídeo para subir ás redes:  

https://www.facebook.com/watch/?v=202648901694160 

 

- Programa Zapatista: (16 de xuño, 10 persoas participantes na Escola de Tempo 

Libre Xaruma). 

https://www.ivoox.com/chegada-das-zapatistas-audios-mp3_rf_73221034_1.html  

Despois do relatorio dunha persoa que veu á Escola a contar a súa experiencia 

vivida en Chiapas, decidiuse publicar un podcast no que se describiu este encontro. 

https://www.ivoox.com/recitando-a-xelas-arias-letras-galegas-2021-audios-mp3_rf_70155354_1.html
https://www.ivoox.com/recitando-a-xelas-arias-letras-galegas-2021-audios-mp3_rf_70155354_1.html
https://www.facebook.com/watch/?v=202648901694160
https://www.ivoox.com/chegada-das-zapatistas-audios-mp3_rf_73221034_1.html


 

 

- Programa Patrimonio Inmaterial “Rianxo”:  (1 de xullo, 3 persoas participantes na 

Escola de Tempo Libre Xaruma). 

Dentro das actividades de participación cidadá “Cóntame unha cousa”, realizouse 

unha excursión a Rianxo e toda a información que se recolleu da parte do seu 

patrimonio inmaterial quedou plasmada a través dun podcast de radio:  

https://www.ivoox.com/concha-e-as-orixes-da-rianxeira-audios-

mp3_rf_73222700_1.html  

 

-  Descripción de Saúde mental e xénero - Obradoiro de participación e xénero 

Durante o mes de outubro realizamos un Obradoiro de participación e xénero 

dentro das actividades subvencionadas pola Concellería de Igualdade do Concello 

de Vigo. Con motivo do día da saúde mental quixemos saír a rúa para reflexionar 

arredor dos malestares psicolóxicos e as desigualdades de xénero. Para a creación 

deste podcast contamos coa participación de diferentes mulleres do barrio de Teis 

que se prestaron para responder a unhas enquisas sobre saúde mental e xénero. 

https://www.ivoox.com/saude-mental-e-xenero-obradoiro-participacion-audios-

mp3_rf_77283287_1.html 

 

- Descripción de Módulo Educación Afectivo-Sexual MTL outono 2021 

Este outono dende a ETL Xaruma iniciamos un novo curso de Monitor@s de Ocio 

e Tempo Libre. Como coñecemos as potencialidades da radio como ferramenta 

educativa decidimos experimentar coa mesma no módulo de Educación Afectivo-

Sexual. Este podcast é unha recopilación dos traballos realizados polo alumnado, 

logo dun exercicio de introspección sobre aquelas curiosidades, dúbidas non 

resoltas e inquedanzas arredor das sexualidades que saíron no grupo. Botádelle 

unha escoita e aprendamos xuntas a crear relacións afectivas saudables, onde o 

autocoñecemento, o respeto, a escoita e o pracer non falten! 

https://www.ivoox.com/modulo-educacion-afectivo-sexual-mtl-outono-2021-

audios-mp3_rf_77281311_1.html 

 

 

- Milhulloa 

Neste mes de decembro continuamos o proxecto “Cóntame unha cousa” e fomos 

de excursión a Palas de Rei a visitar a Milhulloa. Chusa e Carmela faláronnos sobre 

https://www.ivoox.com/concha-e-as-orixes-da-rianxeira-audios-mp3_rf_73222700_1.html
https://www.ivoox.com/concha-e-as-orixes-da-rianxeira-audios-mp3_rf_73222700_1.html
https://www.ivoox.com/saude-mental-e-xenero-obradoiro-participacion-audios-mp3_rf_77283287_1.html
https://www.ivoox.com/saude-mental-e-xenero-obradoiro-participacion-audios-mp3_rf_77283287_1.html
https://www.ivoox.com/modulo-educacion-afectivo-sexual-mtl-outono-2021-audios-mp3_rf_77281311_1.html
https://www.ivoox.com/modulo-educacion-afectivo-sexual-mtl-outono-2021-audios-mp3_rf_77281311_1.html


 

a súa cooperativa, como se iniciou, que produtos teñen, as colaboracións que fan, 

entre moitas outras cousas. 

https://www.ivoox.com/milhulloa-audios-mp3_rf_79835008_1.html 

 

- Alba e as orixes de Doade 

Continuamos co noso proxecto "Cóntame unha cousa", esta vez na provincia de 

Ourense, coa compañía de Alba, unha veciña de Cerdedo, pero que pasa a maior 

parte do día en Doade, unha aldea do municipio de Beariz, un lugar que é coñecido 

pola súa feira. 

Comentarvos tamén que a música que nos acompaña nesta entrevista é unha 

danza de Caroi interpretada por Xandre Outeiro 

https://www.ivoox.com/alba-e-as-orixes-doade-audios-mp3_rf_79836351_1.html 

 

 

  

  

 

 
 

 

https://www.ivoox.com/milhulloa-audios-mp3_rf_79835008_1.html
https://www.ivoox.com/alba-e-as-orixes-doade-audios-mp3_rf_79836351_1.html


 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL E COLABORACIÓNS CON ENTIDADES E INSTITUCIÓNS 

O traballo en rede é unha das prioridades deste proxecto. Traballar en rede 

enriquece tanto aos axentes que interveñen como á propia Escola. Realizaranse 

diversas actuacións de voluntariado con entidades e institucións dentro do ámbito 

territorial galego como por exemplo os servizos sociais do Concello de Vigo. 

- Festiña das Flores. A Escola de Tempo Libre Xaruma tivo varias reunións para un 

futuro proxecto en colaboración con outras entidades do Concello de Vigo co 

obxectivo de coñecer as persoas participantes destas entidades e as persoas do 

propio barrio, especialmente as persoas que conviven no barrio de Teis, co 

obxectivo principal de crear unha rede de apoio. As reunións leváronse a cabo na 

propia Escola os días 13 de maio, 11 persoas; 18 de maio, 11 persoas; 24 de maio, 5 

persoas; 1 de xuño, 11 persoas; 21 de xuño, 3 persoas.  

- Colaboración en Rede “Oasis das Bolboretas”: 15 de xullo nas hortas de 

Xaruma, 7 persoas. 

 

   

- Visita programa Participa á Horta de Xaruma; Emaús e Provivienda: 20 de 

abril nas hortas Xaruma, 10 persoas. 

 

- Participación spot “Que pasa no barrio!”; Emaús e Provivienda: 22 de abril 

no barrio das flores, 10 persoas. 

          https://www.facebook.com/quepasanobarrio/videos/218732553541593 

 

 

https://www.facebook.com/quepasanobarrio/videos/218732553541593


 

- Colaboración na horta, entrega de material: 28 de abril no barrio das flores, 

10 persoas. 

 

- Voluntariado na horta de Xaruma os martes. Dende setembro ata final de 

ano cinco voluntarios/as da Escola estiveron facendo actividades da horta en 

Xaruma 

 

  

  

-  
 
 

 

 

FOMENTO DE PROXECCIÓNS AUDIOVISUAIS DE TEMÁTICA SOCIAL E AMBIENTAL 

Creouse este espazo para o diálogo e a reflexión a través de diferentes proxeccións 

audiovisuais de temática tanto social como ambiental, para intercambiar opinións 

entre o grupo e ir aprendendo do que se ve, do que se oe e do que se sinte. Estas 

xornadas abertas de proxección leváronse durante todo o ano (26 abril, 10 maio, 

2 xuño e 30 xullo) nunha aula da propia Escola, ás que acudiron un total de 48 



 

persoas participantes. As filmacións proxectados foron: “Concepción Arenal: a 

visistadora das cárceres”, “El Camino”,“Pradolongo”, “Conversas co meu xardiñeiro”, 

“O que arde”, “A praia dos afogados”, Serie “3 Camiños”, “Vilamor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

OBRADOIROS EDUCATIVOS MEDIOAMBIENTAIS 

Organizaremos unha serie de obradoiros educativos relacionados co 

medioambiente para dotar de ferramentas aos voluntarios e voluntarias, na súa 

labor de voluntariado. 

a. Obradoiros educativos medioambientais de Destilación de Plantas: 

hidrolatos. Aproveitamento das plantas medicinais e aromáticas 

para extraer os hidrolatos. 

 En setembro fixemos un obradoiro de destilación de plantas 

medicinais: hidrolatos, un obradoiro sorprendente e moi fácil de 

realizar, conseguimos elaborar hidrolato de romeu, moi 

recomendable para darnos unha masaxe desestresante e tamén 



 

para elaborar os nosos xabóns e cosméticos naturais. 

 

 
 

b. Obradoiros educativos medioambientais de Elaboracións de 

Xabóns e Cosmética Natural. Saber elaborar os nosos propios 

xabóns con propiedades extraídas das plantas, dunha maneira moi 

sinxela e práctica. 

Taller impartido na Escola de Tempo Libre Xaruma o día 17 de xullo do 2021 

con 9 persoas participantes. Neste obradoiro aprendéronse técnicas de 

elaboración de xabóns en frío e en proceso quente e algún produto de 

cosmética natural coma un bálsamo labial. 
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Resultados 

As actividades puidéronse levar a cabo en boas condicións, tanto antes como 

despois do confinamento, atendendo aos seguintes resultados.  

Analizados os indicadores marcados inicialmente, o resultado é o que segue.  

Área medioambiente e patrimonio: 

R.E.2.4. O 100% das persoas que participaron na limpeza de praias melloraron  a súa 

acción no medioambiente.  

R.E.2.5.1. O 100% das persoas participantes nas actividades propostas manifestaron a 

súa satisfacción coas actividades realizadas. 

R.E.2.5.2. O 90% das persoas participantes amosan un aumentos nos seus 

coñecementos sobre o patrimonio galego. 

Área de formación 

O.E.4.1. 30 persoas beneficiáronse da formación de monitor/a e director/a de 

actividades de tempo libre 

O.E.4.2. 30 persoas coñeceron o potencial recurso da natureza como recursos na 

animación social.  

O.E.4.3. Todas as formacións realizadas puxeron en valor o coidado da saúde.  

O.E.4.4. Levouse a cabo un módulo específico de asociacionismo dentro do curso 

de director/a de actividades de tempo libre.  

O.E.4.6. As persoas formadas aprenderon a sacar a súa mellor versión.  

 

Persoas destinatarias 
Colectivo Estimación nº persoas 

Persoas formadas 113 

Nenos/as 1008 

Voluntariado 30 

TOTAL 1151 

 


