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MATERIAS OPTATIVAS 1º ESO

O alumnado deberá escoller unha materia optativa entre:

-Promoción de estilos de vida saúdables

-Obradoiro de música

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES

A materia de Promoción de Estilos de Vida Saudables ten como finalidade abordar a prevención

dos  efectos  negativos  da  inactividade  física  e  dunha  dieta  non  saudable,  tratando  de

proporcionarlle  ao  alumnado  en  base  a  evidencias  científicas  e  cun  traballo  innovador  por

proxectos (sen exames escritos teóricos) unha serie de competencias que lle permitan, desde a

práctica, adquirir e instaurar un estilo de vida saudable e que este se manteña no tempo. 

O currículo divídese en dous bloques de contidos: 

1. “Actividade física e saúde”, centrado no coñecemento dos efectos positivos sobre a saúde de

levar unha vida activa, e en como avaliar de forma básica ó nivel de actividade física, aplicando

métodos sinxelos e as novas tecnoloxías;  á vez que deseña e pon en práctica un plan de

intervención e promoción dun estilo de vida activo tanto para el mesmo como para as persoas

do seu contorno.  

2. “Alimentación para a saúde”, busca que o alumnado adquira as competencias necesarias

para  instaurar  uns  hábitos  de  alimentación  e  hidratación  saudables  que  lle  permitan  o

cumprimento das recomendacións científicas. A través do coñecemento dos alimentos e das

bebidas procúrase tamén o desenvolvemento da capacidade crítica na compra e inxesta de

alimentos  e  bebidas,  dotando  de  ferramentas  que  permitan  facer  unha  análise  crítica  das

etiquetas nutricionais. No ámbito socioemocional, trátase de dotar o alumnado das ferramentas

básicas para se enfrontar con éxito ao perigo de adquirir  hábitos tóxicos para a súa saúde

(alcohol, tabaco, drogas, etc.). 

OBRADOIRO DE MÚSICA 1º ESO

Esta materia de libre configuración en primeiro de ESO é unha materia ponte entre a música na

primaria e a obrigatoria de 2º ESO a través da experimentación da creación, da interpretación e da

escoita, empregando a voz, os istrumentos escolares e o corpo, de xeito que non se produza un

parón na adquisición de habilidades e destrezas entre estas dúas etapas educativas.

Os Bloques da materia inclúen de maneira introdutoria os seguintes contidos:
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❏ interpretación en grupo en formacións instrumentais escolares 

❏ danza e canto

❏ identificación auditiva de instrumentos e elementos da música 

❏ coñecemento dos elementos básicos da linguaxe músical


