
PVAD- PROXECTO DE VIDA ACTIVA E DEPORTIVA 

 

 TÍTULO: “MOVENDO O ESQUELETO” 
 

 INTRODUCCIÓN:  

O noso proxecto desenvólvese durante todo o curso 2022/23, e integra 3 modalidades do 

programa PVAD: Milla diaria, Camiña/en bici a escola e XOGADE (Xogos Galegos Deportivos en Idade 

Escolar),. Co obxectivo principal de fomentar a práctica diaria de actividade física e os hábitos 

saudables en TODO o alumnado do IES Vilar Ponte de Viveiro. 

 

 MOSTRA 

PROFESORADO QUE PARTICIPA 

Profesora  Participación  Departamento  

María Lamas coordinadora Educación Física 

Noelia Fernández Docente  Xeografía e Historia 

 

alumnado 

Ensinanza Curso Alumnos Alumnas  

ESO 3º 45 43 

 

 OBXECTIVOS: 

1- Mellorar a saúde do alumnado fomentando o uso da bicicleta ou camiñando para 

chegar ao centro, incidindo na seguridade no desprazamentos.  

2- Fomentar a práctica diaria de actividade física co préstamo de material deportivo 

nos recreos.  

3- Implicar aos rapaces/as no organización de torneos e actividades deportivas do seu 

centro, dándolles responsabilidades. 

4- Dar a coñecer as posibilidades deportivas do seu entorno próximo. 

 

 

 ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E METODOLOXÍA: 

- Grupo: todo o alumnado da ESO e bacharelato.  

http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta


- Traballo interdisciplinar con 2 materias: Educación Física e Xeografía e Historia e colaboración 

de todo o equipo docente. 

- Profesor coordinador: María Lamas Pérez. 

- Actividades/desenvolvemento:  

 

ACTIVIDADE 1: “Descubrindo os caminos da contorna”: o obxectivo e promover a 1milla 

diaria ou incluso máis.  Realizamos un rexistro inicial da práctica de actividade física do 

alumnado e marcaremos retos para incrementalo. En Educación Física iniciaremos o curso con 

sendeirismo pola contorna, actividades deportivas na praia …promovemos a actividade física 

nos arredores do centro, mostrando todas as suas posibilidades.  

 

ACTIVIDADE 1: “Fomentamos os deportes e actividade física dos arredores”: damos a 

coñecer as instalación deportivas, deportes e os clubs do entorno, así coma deportistas 

destacados. (Pistas de Padel, Club de remo Celeiro, equipo de Rugby e Futbol Gaélico, 

deportes de loita, Sala 5 Fitness Viveiro, Escuela de Baile Chassé, o atleta olímpico de Viveiro 

Adrián Ben) 

ACTIVIDADE 2: “Carreira de Orientación no Monte San Roque”: inscripción nas 

actividades de XOGADE, priorizando deportes novedosos para o alumnado como son as 

carreiras de orientación, que practicamos no centro e na contorna do centro. 

ACTIVIDADE 3: “Pedaleando ao Insti”: En Educación Física levaremos a cabo unha UD de 

sendeirismo e de manexo da bicicleta, promovendo os desprazamentos ecolóxicos e seguros 

ao instituto.  

ACTIVIDADE 4: “Torneos Deportivos Inclusivos”: o alumnado de 4ºESO e 1º bacharelato 

colaborará na organización de torneos deportivos trimestrales durante os recreos: priorizando 

xogos alternativos e minoritarios e incentivando a participación femenina, equipos mixtos e a 

inclusión de todo o alumnado. 

ACTIVIDADE 5: “Prevención e melloras no material deportivo”: durante este curso 

cambiamos as canastas exteriores, instaranse unhas novas, poner redes nas porterías e 

canastas exteriores, revisar os anclaxes das porterías e poñer en funcionamento as mesas de 

ping pong.  

ACTIVIDADE 6: “Retos deportivos colaborativos”: durante o curso plantexaremos retos 

deportivos, principalmente cooperativos e motivantes, co obxectivo de incrementar a 



actividade física e hábitos saudables. Por exemplo: máximo nº de alumnos/clase saltando a 

comba a vez, etc. 

ACTIVIDADE 7: “Descubrindo novos deportes”: daremos a coñecer otros deportes menos 

practicados en Viveiro como é a escalada deportiva, o Fútbol Gaélico, o Rugby, o Padel 

Surf…como outras opcións para manter unha vida activa e saudable.  

 

- Metodoloxía: empregamos unha metodoloxía activa e participativa, fomentado a implicación 

do alumnado, dándolles responsabilidades e que colaboren en cada proxecto.  Realizan 

traballos de indagación en pequenos grupos mixtos, fomentando o traballo en equipo e a 

coperación.  

 

 AVALIACIÓN: 

Realizamos unha avaliación inicial para analizar datos sobre a práctica física do alumnado.  

Ademáis dunha avaliación continua ao longo de todo o proxecto para ir axustando ou 

modificando os contidos de traballo (observación directa e rexistro no caderno do profesor). 

E ao final do proxecto realizamos unha avaliación final con indicadores de logro e un apartado 

de valoración e suxerecias do alumnado.  


