
                                                       
 
 

      Santiago de Compostela 30 de outubro de 2009 
 
 

Estimado/a compañeiro/a: 
 

O día 21 do pasado mes de setembro comunicabámosvos, a través da páxina web da 
Consellería de Educación, que dende a Secretaría Xeral para o Deporte, conscientes da 
problemática vixente derivada do sedentarismo que reina na sociedade actual e máis 
concretamente na nosa poboación escolar, a Xunta de Galicia pon en marcha o PLAN 
GALEGO DE FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA. Dentro do mesmo recóllense 
actuacións especificamente dirixidas á poboación escolar baixo a denominación de Plan 
Estratéxico do Deporte Escolar Galego (Plan EDEGA). 

 
Este proxecto nace coa esperanza de facilitar a labor dos profesionais da actividade física 

e o do deporte, especialmente ao colectivo docente, na súa loita por conseguir unha sociedade 
máis activa e sa. Estamos convencidos  de que, a través dun esforzo compartido e coordinado, as 
iniciativas recollidas neste plan, demostrarán a súa efectividade.  

 
É por iso polo que antes de nada queremos agradecer a este colectivo, o apoio 

demostrado, palpable na implicación directa co programa XOGADE tal como se extrae do gran 
número de inscritos actualmente. 

 
Tamén queremos comunicarvos que estamos traballando no deseño dun novo modelo de 

deporte escolar, máis axustado ás necesidades da sociedade actual e nomeadamente, da nosa 
infancia a través dunha Comisión de Expertos. Ao longo destes meses necesitarán da vosa 
opinión como especialistas para poder así, entre todos, afrontar o gran reto de que os nosos 
escolares teñan acceso a un maior tempo de actividade física saudable, chegando a constituír 
neles un hábito, algo clave para frear o crecemento alarmante da obesidade e o sobrepeso 
infantil. 

 
O noso punto de partida é un modelo orientado á participación, un modelo educativo 

integral e humanista, cunhas finalidades marcadamente educativas e saudables. Entre elas 
destacamos as seguintes:  
 

⋅ Incrementar a participación en actividades físico-deportivas en horario lectivo e non 
lectivo das poboacións escolares, con especial incidencia no colectivo de nenas. 

⋅ Beneficiarse do gran potencial educativo e formativo das actividades físico-deportivas, 
primando a participación por encima da competitividade. 

⋅ Impulsar a función integradora e de cohesión social do deporte. 
⋅ Manter ou mellorar o estado de saúde a través da adquisición de hábitos de vida activos e 

saudables. 
⋅ Permitir a aprendizaxe dos conceptos técnicos e tácticos, o desenvolvemento das 

diferentes cualidades físicas, así como a transmisión de hábitos, actitudes e valores como 
a tolerancia, o respecto aos demais e ás regras, o esforzo de superación, a cooperación, e 
a confianza, entre outros. 

⋅ Potenciar o xogo limpo e a deportividade. 
⋅ Potenciar os xogos motores como instrumento base da educación. 



                                                       
 

 
⋅ Introducir aos nenos/as en diferentes disciplinas deportivas mediante actividades lúdicas 

de carácter global. 
⋅ Facilitar a comunicación e a convivencia dos nenos/as independentemente do nivel de 

práctica de cada un deles. 
⋅ Fomentar a práctica de actividade física como hábito saudable necesario na sociedade 

actual. 
⋅ Posibilitar que os nenos/as se divirtan realizando actividade física. 

 
Coa intención de comezar a traballar nesta liña, este curso, dentro do programa 

XOGADE e xunto coas actividades de orientación máis competitiva, introducimos novas 
actividades lúdico-recreativas. Están orientadas a ampliar o abano de participantes, chegando a 
aqueles sectores da infancia menos interesados na competición deportiva tradicional. Dado o 
carácter experimental destas propostas, facilitaremos aos docentes unha ficha de avaliación que 
será de gran utilidade para definir e perfilar todas as actividades propostas así como para recoller 
posibles inquietudes ou alternativas que como profesionais podamos compartir. 

 
A Secretaría Xeral para o Deporte, a través do seu Servizo de Coordinación Deportiva 

(formado por docentes en Educación Física) está no proceso de validación das actividades 
lúdico-recreativas do programa XOGADE, amplamente demandadas. A resolución das mesmas 
serán publicadas na páxina web do deporte escolar (www.deporteescolargalego.org) e, a través 
de correo electrónico, comunicarase aos centros educativos implicados procedemento para 
desenvolver estas actividades. 

 
En resumo, o programa XOGADE conta coas iniciativas deportivo-competitivas 

similares ás de anos anteriores e, ademais, co obxectivo de ampliar o máis posible ao acceso dos 
escolares a unha práctica físico-deportiva saudable, incorpora:  
 

1. As ligas B nas actividades deportivas.  
2. As actividades lúdico-recreativas destinadas a centros educativos. 

 
Esperamos así, coa vosa colaboración e sobre todo coas vosas achegas, que sexamos 

capaces entre todos de conseguir máis tempo de práctica para un maior número de escolares. 
 
 
Un afectuoso saúdo 
 
 

 
Coordinación de Deporte Escolar 


