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0. Introdución 

A mellora da esperanza de vida na sociedade humana actual vese amenazada debido á 
adquisición e mantemento de estilos de vida prexudiciais para a saúde; a inactividade ou os 
baixos niveis de actividade física e unha dieta desequilibrada están conseguindo incrementar os 
índices de masa corporal e de sedentarismo ata niveis alarmantes, provocando o 
desenvolvemento de enfermidades derivadas disto e, como consecuencia a morte prematura. 

As institucións nacionais e internacionais no ámbito da saúde alertan de que a prevención de 
comportamentos perigosos para a saúde e a promoción de hábitos saudables deben de abordarse 
desde edades moi tempranas, e especialmente no ámbito educativo; as alumnas e os alumnos de 
educación secundaria experimentan cambios morfolóxicos, fisiolóxicos e psicolóxicos durante a 
pubertade ó mesmo tempo que entran en contacto por primeira vez con determinados hábitos 
tóxicos ós que deben saber enfrentarse. 

Este proxecto ten como finalidade abordar a prevención dos efectos negativos da ausencia de 
exercicio físico e dunha dieta desequilibrada, tratando de proporcionar ás mozas e ós mozos unha 
serie de competencias que lles permitan desde a práctica, adquirir, instaurar e manter un estilo de 
vida saudable. 

Preténdese vincular ó alumnado con prácticas saudables a través de aprendizaxes que tengan 
unha carga emocional positiva, satisfagan as súas necesidades acordes ós seus intereses e 
poidan aplicarse no día a día. 

1. Obxectivos 

Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas. 

Respectar as diferenzas e afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais. 

Percudar como, cando, donde, por que e canta actividade física como hábito de vida saudable. 

Incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal 
e social. 

Evaluar e analizar a postura e a composición corporal (talla, peso, IMC..). 

Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social e 
impulsar condutas e hábitos saudables.  

Identificar os factores de risco máis frecuentes que poden afectar ó aparello locomotor e 
relacionalos coas lesións que producen. 

Valorar a alimentación como hábito de vida saudable. 

Coñecer os beneficios e riscos para a saúde derivados da dieta. 

Diseñar propostas dietéticas sinxelas. 

Planificar estratexias para a selección de alimentos e bebidas día a día. 

Apreciar a importancia do sono nocturno. 

Evaluar a saúde, hixene e prácticas sexuais. 

Valorar as revisións médicas (odontolóxicas, oculares, dermatolóxicas, xinecolóxicas...) como 
condutas de vida saudable. 

Usar de xeito responsable os medicamentos. 



 

Propoñer métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns.  

Identificar as doenzas máis comúns no ser humano e relacionalas coas súas causas, cos 
factores de risco e coa súa prevención. 

Adquirir unha rutina responsable ante a exposición ó Sol durante os meses de alta radiación. 

Recoñecer os comportamentos exemplares como peóns e futuros condutores e, o risco que 
implican para a propia saúde e a dos demais, non levalos á práctica. 

Coñecer os hábitos saudables de lectura, para escoitar música e para disfrutar da información a 
través de pantallas de televisión, ordenadores, teléfonos móviles, tabletas... 

Detectar as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias tóxicas e 
estimulantes, como tabaco, alcohol, outras drogas, etc...  

Contrastar os efectos nocivos das drogas e propoñer medidas de prevención e control. 

Identificar as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo e a 
sociedade. 

Identificar as condutas de estrés para diminuilas ou evitalas. 

Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina e traballo individual e en equipo, como condición 
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

Argumentar as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustificar con exemplos as eleccións que 
realizar ou poder realizar para promovelos individual e colectivamente. 

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde e o consumo. 

Conseguir unha sociedade de consumo mais responsable, xusta e solidaria. 

Establecer diferenzas entre as doenzas que afectan ás rexións dun mundo globalizado, e 
deseñar propostas de actuación. 

Detallar a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o ser 
humano. 

2. Contidos 

Aparello locomotor. Organización e relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso. 

Factores de risco e prevención das lesións. 

Alimentación e nutrición. Alimentos e nutrientes: tipos e funcións básicas. 

Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise de dietas. Hábitos nutricionais saudables. 
Trastornos da conduta alimentaria.  

Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e procesos que interveñen na 
nutrición. 

Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas ós aparellos que interveñen na nutrición: 
prevención e hábitos de vida saudables. 



 
 

 
4. Actuacións 

Desde o IES Pedregal de Irimia diséñanse, organízanse e difúndense estes obxectivos desde 
diferentes ámbitos e proxectos: 

 Currículo das materias de Educación Física de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º BAC e 
2ºBAC, de Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO e 1º BAC. e de Consumo Responsable de 2º 
ESO. 

 Clases de Educación Física, de Bioloxía e Xeoloxía en 1º ESO e 4º ESO, Bioloxía de 2º 
BAC e Consumo Responsable de 2º ESO recórdaselle ó alumnado con frecuencia. 

  Elaboración da dieta no comedor escolar diariamente. 

 Liga de fútbol no lecer. 

Consumo responsable. 

Doenzas comúns do sistema nervioso: causas, factores de risco e prevención. 

Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras drogas. Problemas asociados. 

Órganos dos sentidos: coidado e hixiene. 

Doenzas de transmisión sexual: prevención. 

Saúde e hixiene sexual. 

Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida saudables. 

3. Estándares de aprendizaxe 

Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais 
saudables. 

Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas equilibradas, utilizando 
táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais 
trastornos da conduta alimentaria. 

Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición. 

Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na 
nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción da súa 
saúde e da das demais persoas. 

Diferenciar hábitos de consumo responsable dos que non o son. 

Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña 
propostas de actuación. 

Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o ser 
humano. 



 Actividades fin de trimestre, o derradeiro días antes do Nadal, antes do Entroido e antes 
das vacacións de verán. 

 Diferentes charlas e obradoiros: 

 Conferencia da Asociación de prevención de trastornos de alimentación (ABAC) 
para as alumnas, os alumnos e as súas familias.  

 Obradoiro da Cruz Vermella “Educación para a saúde, alimentación e trastornos da 
alimentación”. 

 Obradoiro da Cruz Vermella “Sexualidade e prevención de embarazos non 
desexados. 

 Charla ó alumnado no marco do Plan Director para a convivencia e a mellora da 
seguridade nos centros educativos e nos seus entornos impartida por membros da 
Guardia Civil: 

o “Prevención fronte ós riscos derivados do consumo de drogas e alcohol”  

o “Riscos de seguridade asociados ás novas tecnoloxías e ó uso das redes 
sociais”. 

 Charla ás familias no marco do Plan Director para a convivencia e a mellora da 
seguridade nos centros educativos e nos seus entornos impartida por membros da 
Guardia Civil: 

o “Prevención fronte ós riscos derivados do consumo de drogas e alcohol”. 

o  “Riscos de seguridade asociados ás novas tecnoloxías e ó uso das redes 
sociais”. 

 Obradoiro de reanimación cardiopulmonar a cargo de profesionais sanitarios. 

 Participación no concurso educativo para a prevención do tabaquismo “Clases sen fume” 
que forma parte do Plan Proxecta da Consellería de Educación. 

 Participación no concurso Consumópolis, do Plan Proxecta. 

 Semanas da froita na primavera. 

 Gardas no lecer. 

 
5. Avaliación 

Ao longo do curso escolar, farase un seguimento do proxecto, para detectar as deficiencias que 
houbese e promover as melloras que procedan. 

No mes de xuño recollerase, na memoria anual , a avaliación do mesmo tendo en conta os 
seguintes criterios: 

 Consecución dos obxectivos propostos. 

 Análise das actuacións dinamizadoras levadas a cabo. 

 Valoración do grao de implicación dos membros da Comunidade Educativa. 

 Análise dos materiais e recursos empregados. 

 Progreso do alumnado na adquisición das competencias implicadas. 

 Avaliación dos resultados das actividades levadas a cabo. 

 Valoración da incidencia do proxecto na Comunidade Educativa. 

 


