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PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO DO C.E.I.P POBRA DO BR OLLÓN 

 

1. Introdución e xustificación  

2. Obxectivos  

3. Organización  

4. Metodoloxía  

5. Avaliación  

 

 

1.Introdución e xustificación 

O proxecto Deportivo de Centro é o instrumento de planificación, desenvolvemento e avaliación  

dos programas de fomento da actividade física. É necesario que o alumnado leve unha vida 

activa, que  incremente a carga de actividade física realizada tanto dentro coma fora do centro 

escolar. Nunha sociedade tan sedentaria coma actual é necesario conseguir unha condición  

física máis saudable e  adoptar uns hábitos de vida máis activos. 

O exercicio físico proporciona un mellor funcionamento do corazón, fortalece os ósos, favorece o 

desenvolvemento muscular, axuda a controlar o estrés, facilita o descanso e o sono, mellora o 

desempeño intelectual, mellora o estado anímico e a autoestima, axuda a integrarse, a adquirir 

normas, a confiar nun mesmo, contribúe a inculcar valores coma o respecto, a tolerancia, a 

constancia… 

Polo tanto, o deporte / actividade física ofrécenos unha serie de beneficios que debemos 

aproveitar. 

O pasado curso puxemos en marcha esta iniciativa, conseguindo uns resultados moi positivos. 

Cremos conveniente seguir desenvolvendo o PDC, darlle continuidade.   

O noso proxecto trata de axustarse á nosa realidade, para que se poda aplicar axeitadamente. 

Garantirá que todas as actividades deportivas que realicen os alumnos/as teñan un carácter 

eminentemente educativo . Debemos aproveitar a actividade física, o deporte como un excelente 

medio para educar persoas. 

Temos que seguir fomentando no noso alumnado a práctica de actividade física a diario e  que 

adquira uns hábitos saudables de vida (boa alimentación, hixiene…). É un obxectivo que nos 
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debemos propoñer na sociedade na que nos atopamos, marcada polo sedentarismo, pola pouca 

práctica de actividade física dos nenos/as xa que dedican moitas horas ás novas tecnoloxías; 

prodúxose  un incremento das taxas de obesidade. 

En definitiva, toda a comunicade educativa (familia, mestres/as, alumnado ) implicarase neste 

proxecto que estamos a piques de comezar. 

2. Obxectivos 

• Converter o centro educativo nun espazo dinamizador e promotor de actividade física e hábitos 

de vida saudables. 

• Mellorar a nosa condición  física e  adoptar uns hábitos de vida máis activos. 

• Afianzar hábitos deportivos saudables nos escolares de tal xeito que a necesidade de practicar 

deporte se estenda máis alá da idade escolar. 

• Promover a educación en valores a través do potencial educativo do deporte / actividade física. 

• Dar información e asesoramento ao alumnado e as familias de cómo incorporar no seu día a día 

a actividade física, o deporte…  

• Loitar contra o sedentarismo, a obesidade… creando hábitos que perduren no alumnado fóra do 

horario lectivo. 

• Desenvolver unha formación integral da persoa na que se contemplen todas as súas 

capacidades: motrices, cognitivas, sociais e afectivas, mediante a participación en diferentes e 

variadas actividades deportivas.  

• Adaptar a práctica da actividade física e o deporte, ás finalidades e necesidades da etapa de 

primaria. 

• Ofrecer unha actividade física e deportiva inclusiva. 

3. Organización 

O Proxecto Deportivo de Centro desenvólvese do seguinte xeito: 
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OUTUBRO 

ACTIVIDADE DESCRICIÓN / ORGANIZACIÓN 

• Recreos saudables  

 

Dende o día 1 de outubro  buscaremos que os tempos de lecer sexan 

máis activos, máis saudables, nos que a actividade física estea 

presente. 

 

  

ZONA 2 : PISTA POLIDEPORTIVA DESCUBERTA  

 

   

 

ZONA 3: PARTE DESCUBERTA 
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ZONA INFANTIL (COLUMPIOS E AREEIRO) 
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 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

LUNS 1º / 2º 3º / 4º 5º / 6º 

MARTES LIBRE 

MÉRCORES 3º / 4º 5º / 6ª 1º / 2º 

XOVES LIBRE 

VENRES 5º / 6º 1º / 2º 3º / 4º 

 

OBSERVACIÓNS: 

• O material de cada unha das zonas cóllese ao comezo do  tempo de lecer (tanto no da mañá 

coma no do comedor) e débese deixar recollido ao rematar . 

• Os luns, mércores e venres  cada grupo xogará na súa zona co material  que lle 

corresponde. 

• Os martes  e xoves pódese xogar en calquera das zonas , con calquera material e con 

calquera compañeiro /a. 

• Os días que chova non se seguirá esta organización, dadas as limitacións dos espazos. 

• A zona 2  é a única  na que se pode xogar ao fútbol . 

• Os grupos  son os seguintes: 

- 1º / 2º: Lola, Candela, Elena, Ainara,Alejandra, Sara, José Ramón, Marcos. 

- 3º / 4º: Erea, Manuel, Senén, Daniel, Fabián, Carlos, Roi, Aday, Xulia. 

- 5º / 6º: Lucía, Sarai, Noé, Lorena, Moraima, Xana, Joel, Zaro, Candela, Leila. 

• Material  das zonas: 

- ZONA 1:  1 Pelota baloncesto, 2 pelotas espuma, 3 cordas. 

- ZONA 2:  1 Pelota de fútbol, 1 pelota de baloncesto, 1 pelota balonmán. 

- ZONA 3:  1 Pelotas voleibol, 1 pelota espuma (brilé), 3 aros grandes, sacos. 

- ZONA INFANTIL:  1 Pelota espuma, 3 pelotas plástico, 5 aros pequenos. 
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NOVEMBRO 

ACTIVIDADE DESCRICIÓN / ORGANIZACIÓN 

• Liga interna 

baloncesto 3  

 

• Realizarase durante o mes de novembro , os martes e xoves xa que 

son os días de xogo libre. 

• Teremos 2 grupos : 

- 1º, 2º, 3º: 13 alumnos/as (3 equipos de 3 xogadores e un equipo 

de 4 xogadores) – (Martes) 

- 4º, 5º, 6º: 14 alumnos/as (2 equipos de 3  xogadores e 2 equipos 

de 4 xogadores ) – (Xoves) 

• Os equipos  serán mixtos e variados , contando polo menos cun neno 

e cunha nena; ademais deberán ter un participante de cada curso (por 

exemplo, un neno/a de 4º, un neno/a de 5º e un neno/a de 6º). 

• Se o día do partido faltase un participante, o mestre responsable da 

actividade encargarase de buscar un  xogador para ese partido. 

• Será unha liga a unha volta, na que a vitoria suma 3 puntos e o partido 

perdido 1 punto. 

• A finais de outubro  faranse os equipos e o calendario  

 

DECEMBRO (12.12 – 16.12) 

ACTIVIDADE DESCRICIÓN / ORGANIZACIÓN 

• Calendario de 

merendas  

 

• O alumnado seguirá un calendario semanal de merendas ; cada día  
deberá traer un alimento diferente. Fomentamos así unha alimentación 
rica e variada, que nos aporte parte do que precisamos na nosa dieta 
diaria.  

- Luns: Froita 

- Martes: Lácteos 

- Mércores: Galletas ou similares 

- Xoves: Bocadillo 

- Venres: Libre 
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XANEIRO / FEBREIRO 

ACTIVIDADE DESCRICIÓN / ORGANIZACIÓN 

• Liga interna Pin - Pon  

 

• Realizarase durante os meses de xaneiro e febreiro , os martes e 

xoves xa que son os días de xogo libre. 

• Teremos 3 grupos : 

- 1º, 2º: 8 alumnos/as  

- 3º, 4º: 9 alumnos/as 

- 5º, 6º: 10 alumnos/as 

• Os partidos serán individuais, xogaranse ao mellor de 3 sets ( 11 

puntos por set) 

• Será unha liga, na que a vitoria suma 3 puntos e o partido perdido 1 

punto. 

• Antes das vacacións de Nadal  farase o calendario  

 

 

MARZO (xoves 2) 

ACTIVIDADE DESCRICIÓN / ORGANIZACIÓN 

• Almorzo saudable  

 

• Intimamente relacionada coa actividade física; é moi importante  unha 

alimentación saudable  para obter a enerxía que nos permitirá facer 

exercicio físico. 

• Faremos un almorzo saudable no comedor, resaltando a importancia 

desta comida, a máis importante do día. 

• O almorzo consistirá  en zume de laranxa natural, leite con cereais, 

froita, torradas con xamón e tomate. 
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ABRIL (Do 3 ao 7) 

ACTIVIDADE DESCRICIÓN / ORGANIZACIÓN 

• Semana do deporte  

 

• O 7 de abril  é o Día Mundial da Saúde . Por este motivo, decidimos 

facer unha semana do deporte no centro, fomentando a actividade física 

e hábitos de vida saudables. 

• Calendario: 

- LUNS:  Miniolimpiadas no centro parte I (Velocidade, lonxitude e 

relevos) 

- MARTES:  Miniolimpiadas parte II (Lanz. Peso, vallas e 

resistencia) 

- MÉRCORES: Sobre rodas (bicicletas, patíns…) 

- XOVES: Charla / visita dun equipo / xogador da zona  

- VENRES: Partido de fútbol alumn@s / mestres/as 

- Como colofón final para esta semana, asistiremos a un partido 

de deporte profesional na cidade de Lugo  (Fútbol, fútbol sala, 

baloncesto ou voleibol). (Pendente confirmar partido) 

• O alumnado recibirá un diploma  pola súa participación e implicación. 

• Cada día da semana dedicaráselle unha hora a actividade 

correspondente (de 12h a 13h)  
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MAIO 

ACTIVIDADE DESCRICIÓN / ORGANIZACIÓN 

• Brilé  

 

• Realizarase durante o mes de maio , os martes e xoves xa que son os 

días de xogo libre. 

• Teremos 2 grupos : 

- 1º, 2º, 3º: 13 alumnos/as  – (Martes) 

- 4º, 5º, 6º: 14 alumnos/as  – (Xoves) 

• Ao comezo do recreo faranse os equipos , elixidos ao azar por 2 

nenos/as. Cando se acabe a partida, outros 2 alumnos/as volve rán 

a elixir novos equipos.   

• Tódolos mestres/as  que así o desexen poderán participar na 

actividade . 

 

 

Na páxina web do centro irase informando da realiza ción de todas estas actividades. 

 

 

Pendente, organizar unha ruta de sendeirismo. 
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4. Metodoloxía 

É importante ter en conta os seguintes principios metodolóxicos : favorecer a construción de 

aprendizaxes significativas, partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas 

aprendizaxes previas, dotar aos contidos dun enfoque integrador, global e crítico, debe centrarse 

na funcionalidade dos contidos para a súa aplicación en diferentes contextos, procurar que o 

alumnado aprenda a aprender, impulsar a participación activa do alumno/a, favorecer a 

cooperación e a resolución pacífica de problemas, proporcionar unha intensa actividade – 

interactividade por parte do alumnado… enmarcarémonos nunha concepción construtivista da 

aprendizaxe. 

Empregaremos métodos  que sexan globais e lúdicos, activos, que favorezan que os nenos/as 

cooperen, progresen ao seu ritmo… acadando cada vez máis autonomía, sendo protagonistas da 

súa propia aprendizaxe. 

Os estilos de ensinanza  que máis empregaremos son a resolución de problemas, o 

descubrimento guiado, traballo cooperativo en grupos… Non nos debemos de esquecer do xogo 

como un dos principais recursos. 

 

5. Avaliación 

Realizaremos unha avaliación continua e global (inicial, formativa e final ou sumativa). 

Con respecto aos obxectos  de avaliación destacamos: o alumnado (se logrou uns obxectivos e 

saberémolo empregando criterios e estándares) ; os docentes (en relación coa adecuación ao 

alumnado, co logro dos obxectivos do proxecto, coas competencias clave; o proceso de 

ensinanza – aprendizaxe (avaliarase o grao de adecuación dos obxectivos, contidos, criterios de 

avaliación, así como das aprendizaxes acadadas polo alumnado); metaavalición (o propio sistema 

avaliador debe quedar afectado polo seguimento, análise e reflexión crítica; en definitiva, supón 

avaliar a propia avaliación). 

Como instrumentos  empregaremos rúbricas para algunhas actividades, a observación 

sistemática (rexistro anecdótico, escalas de observación, diario do mestre…), probas específicas 

(obxectivas, abertas, resolución de tarefas, produción persoal…) 
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Para saber se o alumnado chegou á consecución dos obxectivos e contidos traballados nas 

propostas mencionadas anteriormente, empregaremos os seguintes criterios de avaliación : 

• Mellora a súa condición  física. 

• Adopta uns hábitos de vida máis activos. 

• Adquire  a necesidade de practicar actividade física fora do horario lectivo. 

• Amosa valores, actitudes adquiridas coa práctica do exercicio físico. 

• Sabe como incorporar no seu día a día a actividade física e pode darlle consellos a outros 

nenos/as. 

• Coñece os beneficios de practicar exercicio (saúde, relacionarse…) e os efectos prexudiciais 

dunha vida sedentaria. 

• Disfruta na realización das actividades propostas. 

É necesario a presenza duns mínimos esixibles  nas diferentes actividades propostas neste 

proxecto deportivo. 


