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2.-  Proxecto Deportivo de Centro.

 O Proxecto Deportivo de Centro estase levando a cabo no Instituto dende varios anos, pero este ano

decidimos incorporarnos o Plan Proxecta para optimizar recursos e poder melloralo.

Dende o Departamento de Educación Física este ano creamos dentro do Proxecto Deportivo de

Centro  (PDC) o  lema DX-TIZA-TE (  Deportízate),  no  cal  vincularemos  a  toda  a  comunidade

educativa  (  alumnos/as,  pais,  nais,  profesores,...)para  fomentar  neles  uns  hábitos  de  vida

saudables.Vai ser levado a cabo por:

Coordinador : Adrián Méndez Estévez

Profesores:      Eva Seda Flores

Sandra Pena Rodríguez



 Como obxectivos dentro do PDC temos:

a) Fomentar  o rol da educación en hábitos saudables como unha parte  integrante da educación

integral, deseñando, a tales feitos, un programa de educación en hábitos saudables que comprenda a

programación e establecemento dos obxectivos educativos e dos instrumentos de avaliación.

b) Promover estilos e hábitos de vida saudables, a partir das necesidades específicas do alumnado

do centro docente, e especialmente nos ámbitos da nutrición e alimentación saudables e do deporte

contemplando o  enfoque do xénero e na equidade para evitar desigualdades na saude.

c)Fortalecer e mellorar os comportamentos saudables dos alumnos, con especial énfasis na hixiene e

a prevención.

d) Afianzar os hábitos do coidado e saude corporal e incorporar a educación física e a práctica do

deporte para favorecer o desenvolvemento  persoal e social dos alumnos.

e) Fomentar no alumnado a adquisición das capacidades e competencias que lles permitan coidar  o

seu  corpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar e tener una actuación crítica diante da

información,  publicidade  e  ante  actitudes  sociais  que  poidan  repercutir  negativamente  no  seu

desenvolvemento  físico, social e psicolóxico.

f) Coñecer e detectar as situacions de risco para a saude, vencelladas especialmente co consumo de

sustancias con potenciais  adictivos, tanto de comercio legal como ilegal, así como coa execución

de determinadas actividades que poidan xenerar comportamentos adictivos, con especial atención á

anorexia e á bulimia, contrastando os seus  efectos nocivos e propondo medidas de prevención e

control.

g)  Promover  a  comprensión  e  valoración  da  importancia  de  preserva-lo  medio  ambente  polas

repercusións que el mesmo ten sobre a saúde das personas.

h) Fomentar a responsabilidade do alumnado nas decisións diarias del mesmo, e no coñecemento

das consecuencias que as mesmas ten  na  súa saúde e no contorno cos rodea.

i) Promover o adecuado coñecemento da saúde  e hixiene sexual e reproductiva.



j) Promover a puesta en valor da investigación, desenvolvemento e innovación nos avances médicos

e no  impacto da calidade de vida das persoas.

k) Promover a formación continua do personal docente que preste os seus servizos no centro, na

materia de educación en hábitos saudables e en especial sobre alimentación saudable e práctica de

actividad física.

Para a obtención destos obxectivos levaremos a cabo as seguintes actividades enmarcadas dentro
do noso PDC:

1.- Recreos activos
• Realización de ligas internas nos recreos (fútbol sala primeiro trimestre, baloncesto

segundo trimestre e  bádminton tercer trimestre). Creamos un calendario de gardas
cos diferentes partidos e equipos según a competición .

Luns no  Recreo responsable : Eva
Martes no  Recreo responsable : Adrián
Xoves no  Recreo responsable :Eva
Venres no  Recreo responsable :Adrián

• Organización de espacios activos e reservas de espacios para practicar actividade
física nos recreos con preferencia feminina.  (uso do polideportivo  por parte dos
alumnos  e  alumnas  para  preparar  coreografías  ou  probas  de  condición  física).
Responsable Adrián e Eva

• Cesión  do  material  para  xogar  nos  recreos  a  diferentes  deportes   (pelotas,
colchonetas, raquetas, balóns,...). Responsables: Adrián  e Eva

• Preparación das probas de acceso para o Grao en Ciencias da Actividade Física e do
Deporte nos recreos para explicarlles as probas e ptracticalas cos alumnos que estén
interesados nese Grao. Responsable Adrián.

• Realizacións de sesión de aerobic, danzas e bailes para os profesores nos recreos dos
Martes e Xoves  da 3º avaliación. Responsables: Adrián e Eva.

• Realización de sesións de aerobic, bailes, GAP, body combat, etc. Para os profesores
e profesoras nos recreos dos Martes e Xoves do terceiro trimestre.  Responsables:
Adrián e Eva.



2.- Realización de Conferencias, charlas, relacionadas coa  actividade física saudable.
 

• Realización de sesións prácticas a cargo de persoal da Federación Galega de Loita para a
promoción deste deporte. Responsable:Eva

• Charlas e clases prácticas ( para alumnos e profesores) coa  colaboración dos Profesores
do ciclo  de  Dependencia de  Primeros  auxilios  e  aprendizaje  do RCP.  Vencelladas  ó
Programa RCP na aula. Responsable : Adrián , Eva e Sandra,

3.- Realización e participación de actividades fisicas dentro e fora do contorno escolar.

• Realización dunha ruta de sendeirismo e visita etnográfica a Casa do Patrón ( Lalín) cos
nosos alumnos de 3º da ESO. Responsables Eva e Adrián.

• Colaboración coas actividades TEI , nas que se realicen actividades física relacionadas
coa saúde.

• Realización de campos de xogo nos patios exteriores do instituto para que os alumnos
xoguen nos recreos ( 3 en raia, xadrez xigante, mariola, twister, o espello, etc..).

• Realización dun Musical  por parte  dos  alumnos de 4 da ESO de artes  escénicas  no
Auditorio de Vila de Cruces. Responsable : Eva

• Celebración do día da  Educación Física na Rúa o 25 de abril, coa realización das clases
de Educación Física na Praza do Concello de Vila de Cruces, para amosar á sociedade
parte do trabalo que realizamos nas clases e fomentar e promover a difusión de activades
físicas pouco coñecidas. Responsables Eva  e Adrián.

• Levamos a cabo  unha saída cos nosos alumnos de  1º da ESO  a realizar carreiras de
Orientación ó circuito permanente do Concello de Lalín. Responsables Eva e Adrián.

4.- Fomento das actividades físico-deportivas no  IES.

• Exposición  das  mellores  marcas  nos  tests  de  condición  física  realizados  cós  alumnos  e
alumnas  por curso no   taboleiro principal do ximnasio. Responsables  Eva e Adrián.

• Exposición dos logros deportivos dos alumnos e alumnas  do   Instituto nos seus deportes
federados (recortes dos xornais ) no taboleiro do ximnasio Responsable Adrián e Eva.

• Realización  dun mural en conmemoración do 8 de marzo(día da Muller) con deportistas



galegas e nacionais para a visualización dos éxitos do deporte feminino.Responsable: Adrián
• Torneos  de alumnos e  profesores  nos festivais  de fin de trimestre ( Voleibol, badminton e

futbol sala)  Responsables  Eva e Adrián.

• Realización  de  carteis  expoñendo  a  cantidade  de  azucar  que  levan  as  bebidas  para
concienciar hábitos alimenticios saudables.: Responsable : Adrián e Eva.

• Ensinámoslle os nosos alumnos a utilización de Google maps para la creación de rutas de
sendeirismo ou  en bicicleta na sua contorna  para a realización de actividade física no seu
tempo  libre  que  se  complementa  co  traballo  da  unidade  didáctica  de  Sendeirismo.
Responsable Adrián.

AVALIACIÓN DO PLAN PROXECTA

A avaliación por parte dos profesores que levamos a cabo o plan proxecta desenvólvese en varias
fases, xa que entendemos que un proxecto deste estilo require unha revisión constante que permita
introducir e modificar aquelas actuacións que consideramos que poden ter un mellor funcionamento
en función das necesidades do centro e do alumnado.
Así, distinguimos 3 momentos nos que presentamos plans de avaliación diferentes:

1. Avaliación inicial: a través de varias reunións de departamento levadas a cabo no inicio do
curso  realizamos  unha  lista  consensuada  polos  dous profesores  participantes  nos  que
deixamos  constancia  daquelas  actividades  a  desenvolver  ao  longo  do  curso  e  que
consideramos que terán un impacto positivo tanto cara a nosa materia como para o resto,
traballando así dun xeito transversal co resto de profesores do centro. Para iso consultamos
as  actividades  realizadas  en  anos  previos  e  establecemos  entrevistas con  profesores  de
departamentos  afíns  (como,  por  exemplo,  Bioloxía)  e  cos  propios  alumnos  nos  que
recollemos  información  sobre  actividades  e  accións  que  a  comunidade  educativa  poida
propor, sempre dentro do marco do plan Proxecta. Tras debater cales desas actividades son
axeitadas  e  factibles  de  levalas  a  cabo,  trasládase  a  proposta  de  desenvolvemento  de
actividades ao longo do curso á Vicedirección do centro, que á súa vez lévao ao Consello
Escolar para poder ser aprobada.

2. Avaliación  continua:  propoñemos  unha  serie  de  ferramentas  para  poder  realizar  unha
avaliación  continua  do  proxecto  e  que  este  se  adapte  aos  estándares  consensuados  no
departamento de Educación Física na avaliación inicial. Da un feedback continuo ao proceso
e  busca  solventar  eventualidades  que  vaian  xurdindo  durante  o  mesmo,  servindo  como
modelo en futuras situacións semellantes. O  esquema de retroalimentación do noso Plan
Proxecta que seguimos a cabo, mais a lista de control, son os seguintes:



MENSUALMENTE:
- Profesores participantes: entregan ao coordinador os documentos co seguimento 
mensual das actividades levadas a cabo.
- Xefe de Departamento: Convoca reunión de departamento para a coordinación e 
posta en común dos datos anteriores, poñendo en práctica os acordos adoptados. 

MAPA DE PROCESOS

3. Avaliación final: establecemos unha serie de indicadores de logro para avaliar o proxecto.
O grao  de consecución destes  indicadores  virá  determinado polos  alumnos mediante  un
cuestionario pechado de 17 preguntas máis un cadro onde eles e elas poden engadir aqueles
comentarios que estimen oportunos respecto a futuras modificacións ou aportacións para
que o Plan Proxecta funcione mellor no curso que ven. Os profesores encargados de levalo
acabo tamén realizaremos unha autoavaliación usando as aportacións do caderno do Plan
Proxecta onde recollemos ao longo do curso aquelas anotacións sobre posibles melloras.

PRINCIPIO DE CURSO:
O coordinador do Plan Proxecta envía por correo 
electrónico os documentos e as actividades propostas a 
realizar a cabo ao resto dos profesores involucrados no 
plan, en relación ás entrevistas realizadas

   Fin

Xefe de Departamento: 
- Enviará ao equipo directivo, por correo electrónico, o acta 
correspondiente dentro dos primeiros dez días lectivos de 
cada mes. 
- Final de Curso, envía o documento resumen anual.
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