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Prólogo 

O Sistema Educativo español, e por extensión o galego, atópase nun período de renovación. A 

Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou en distintos 

aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de desenvolver medidas 

que permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a 

igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna 

desenvolvan ao máximo as súas potencialidades. A presente programación basearase nos decretos 

que desenvolven dita lei na Comunidade Autónoma de Galicia, para elo debemos ter presente o 

seguinte marco lexislativo: 

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. 

- Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a ESO e do 

bacharelato. 

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 

secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

- RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a 

implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 

docentes de Galicia. 

A citada RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, no capítulo III, dita instrucións para a 

implantación do Bacharelato no curso 15/16, e, no capítulo IV, instrucións sobre as materias de libre 

configuración do centro. 

Desta forma temos situada a materia PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLE (PEVS) 

dentro do marco lexislativo, e pasamos a desenvolver o terceiro nivel de concreción curricular a 

través da programación didáctica de área. 

A programación didáctica realízana os departamentos e os apartados que debe presentar 

están recollidos no Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria (Decreto 

324/1996, do 26 de xullo, DOG 09-08-96) na Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan 
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instrucións para o desenvolvemento do ROC, na Orde do 28 de xuño de 2010 que a modifica 

parcialmente a anterior, e a Orde do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar 

para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma 

de Galicia, e na RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, no Capitulo V, relativo ás programacións 

didácticas. 

Todos estes aspectos lexislativos, así como os intereses do noso alumnado e a tradición do 

noso centro son os aspectos nos que o departamento de Educación Física do IES Campo de san 

Alberto de Noia se baseou para a proposta e realización da presente Programación Didáctica. 

Xustificación 

Na sociedade actual, a mellora da esperanza de vida, o maior logro alcanzado pola raza 

humana, vese ameazada debido á adquisición e ao mantemento de estilos de vida prexudiciais para 

a saúde. A enorme capacidade de adaptación do ser humano, que lle permite entre outras cousas 

habitar en ambientes extremos en todos os recunchos do mundo, converteuse nunha arma de dobre 

fío para a esperanza de vida. A adquisición de hábitos de vida prexudiciais para a saúde, como a 

inactividade ou a dieta desequilibrada, está a conseguir que se incrementen os índices de obesidade 

e de sedentarismo ata niveis alarmantes, xa desde idades moi temperás, así como as doenzas 

derivadas diso e, como consecuencia, a morte prematura. Se non se cambia o estilo de vida 

probablemente a seguinte xeración sexa a primeira cunha esperanza de vida inferior a súa 

antecesora. 

As institucións nacionais e internacionais máis importantes no ámbito da saúde alertan de 

que a prevención de comportamentos perigosos para a saúde e a promoción de estilos de vida 

saudable deben abordarse en idades cada vez máis temperás, e desde o ámbito educativo. Estas 

institucións coinciden en que a loita contra os baixos niveis de actividade física e os seus efectos 

prexudiciais, e a loita contra a obesidade e os seus efectos negativos, son os alicerces sobre os que 

se debe asentar calquera intervención desde o ámbito educativo. Nos primeiros cursos da ESO o 

alumnado experimenta importantes cambios persoais e sociais, e entra en contacto por primeira vez 

con determinados hábitos tóxicos aos que debe saber enfrontarse. 

O currículo de Promoción de Estilos de Vida Saudables ten como finalidade abordar a 

prevención dos efectos negativos da inactividade física e da dieta desequilibrada, tratando de 

proporcionarlle ao alumnado 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. 
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Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

En liña coa Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de 

decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, o novo marco 

curricular baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos 

curriculares para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensinanza 

aprendizaxe. Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea e 

identifícanse sete competencias clave que son aquelas que toda persoa precisa para a súa 

realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o 

emprego. 

A materia de PEVS ten como finalidade principal que o alumnado alcance a COMPETENCIA 

MOTRIZ, entendida como un conxunto de coñecementos, procedementos, actitudes e emocións 

que interveñen nas múltiples interaccións que realiza unha persoa no seu medio e cos demais, que 

permite que o alumnado supere os problemas motores propostos. A competencia motriz, malia 

non estar recollida como unha das competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento 

destas: 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

- Competencias sociais e cívicas 

- Competencia aprender a aprender 

- Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

- Competencia dixital 

- Competencia en conciencia e expresións culturais 

O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro relativo ás 

destrezas e, por último, un con grande influencia social e cultural, que implica un conxunto de valores 

e actitudes. 

Características do Centro. Contextualización. 

 O IES Campo de San Alberto é un centro no que se imparten ensinanzas correspondentes a: 

ESO, Bacharelato, Ciclos Formativos, EBI, ESA, FP Básica e Educación Especial. 

 Está situado nun entorno urbano, con proximidade a diferentes instalacións deportivas e de 
lecer do concello de Noia.  
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AS INSTALACIÓNS 

• Instalacións propias do centro: 

- Ximnasio de 25 x 15 m. e 4 – 4,5 m. de altura. Dotado de: pavimento sintético; vestiarios masculinos 

e femininos, espaldeiras, almacén e departamento para os docentes. 

- Rocódromo de 4 x 5 m. 

 - Pista polideportiva exterior de 40 x 20 m. con liñas para diferentes deportes colectivos 

 - Pista polideportiva exterior de 20 x 30 m. Con dúas canastras e rede móbil de Voleibol 

• Instalacións anexas ó centro: 

- Pavillón polideportivo con liñas demarcando: 

1 campo de fútbol sala 

3 campos de baloncesto 

3 campos de voleibol 

O pavillón está equipado con: 

2 porterías de fútbol sala 

2 canastras de baloncesto móbiles 

4 canastras de minibaloncesto móbiles 

Paos e redes de voleibol 

Vestiarios masculinos e femininos 

• Instalacións próximas ó centro 

- Piscina municipal climatizada (aproximadamente a 5 minutos camiñando) 

 - Parque e alameda (aproximadamente a 100 m.) 

 - Pavillón polideportivo municipal (aproximadamente a 100 m.) 

MEDIOS MATERIAIS 

Para ver os medios materiais dispoñibles pódese consultar o inventario na programación de 
Educación Física. 

O ALUMNADO 

O número de alumnos que cursarán a materia de Promoción de Estilos de Vida Saudables é 

de 23, pertencentes todos a 2º de ESO. 

O PROFESORADO 

 O Departamento de Educación Física, que propuxo a materia de Promoción de Estilos de Vida 
Saudables, está constituído por 2 profesores, Alberto Albán Salgado e Francisco J. González García. 
O profesor Alberto Albán Salgado será o encargado de impartir a materia este curso 2019-20, que 
ten unha carga lectiva de unha hora semanal. 
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Obxectivos xerais de etapa e obxectivos didácticos 

A materia PEVS reguladas ten como finalidade, xunto coas outras áreas do currículo, a 

educación integral do individuo, contribuíndo deste xeito á consecución dos  

OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA, recollidos no artigo 11 do Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

decembro: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, exercer os seus dereitos no respecto ás demais 

persoas, practicar la tolerancia, cooperación e solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 

como valores dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver hábitos de disciplina e traballo individual e en equipo, como condición para 

unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición persoal 

ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en campos do coñecemento e 

da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, o sentido crítico, a iniciativa 

persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias, e das outras 
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persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á 

súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como 

dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 

nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 

comunidade lusófana. 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

• Concienciar ao alumnado da importancia de manter un estilo de vida saudable 

• Desenvolver hábitos deportivos como ferramentas para loitar contra o sedentarismo 

• Desenvolver hábitos de prevención de comportamentos perigosos para a saúde 

• Desenvolver hábitos de alimentación e hidratación saudables de acordo á idade, sexo e 

actividade 

• Aprender a utilizar as novas tecnoloxías para adquirir información sobre o coidado da saúde. 

Contidos 

A materia de PEVS, divídese en dous bloques de contidos: «Actividade física e saúde» e 

«Alimentación para a saúde». 

O bloque de contidos «Actividade física e saúde» está centrado no coñecemento dos efectos 

positivos sobre a saúde de levar unha vida activa. Abordaremos, de forma sinxela, o traballo no 

ámbito socioemocional de estratexias que lle permitan evitar os hábitos tóxicos relacionados coa 

actividade física (sedentarismo, lecer excesivo a través de pantallas, etc.). 
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O bloque de «Alimentación para a saúde», céntrase na instauración duns hábitos de 

alimentación e hidratación saudables que lle permitan ao alumnado o cumprimento das 

recomendacións científicas para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria. Procúrase 

tamén o desenvolvemento da capacidade crítica na compra de alimentos e bebidas, dotando de 

ferramentas que permitan facer unha análise crítica das etiquetas nutricionais. 

CONTIDOS DIDÁCTICOS 

Actividade física Vs. Sedentarismo 

- Proposta de actividades deportivas para loitar contra o sedentarismo 

- Organización de torneos deportivos nos recreos 

- Promoción de hábitos de ocio saudables relacionados coa actividade física 

Nutrición e Alimentación 

- Nutrición e hábitos alimenticios 

- Dieta equilibrada 

- Análise da oferta alimenticia da cafetería do centro 

- Actitude crítica ante as enfermidades alimenticias 

Primeiros Auxilios e Prevención de Lesións 

- Estratexias de actuación ante lesións e accidentes. Primeiros auxilios. 

- Experimentación dos protocolos de actuación en situacións cotiás de emerxencia 

- Consumo e prevención de hábitos prexudiciais para a saúde 

- Prevención de adiccións 

Secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación e estándares 
de aprendizaxe 

CRITERIOS DO DEPARTAMENTO PARA A SELECCIÓN DOS CONTIDOS. 
 

Os criterios básicos do departamento para o tratamento dos diferentes bloques son: 

• A selección dos bloques para a organización de actividades facendo sempre referencia aos 

Obxectivos Xerais de Etapa. 

• Os contidos atenderán á etapa de formación do alumnado; estarán por iso adecuados á etapa 

de desenvolvemento motor e ao nivel psicolóxico, con especial atención ao momento máis crítico 

da adolescencia, cubrindo as súas necesidades. 

• Os contidos de tipo conceptual extraerémolos dos procedimentais para facer que o 

alumnado tome consciencia de que é o que está facendo e que utilidade ten. Acción e reflexión irán 
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unidas nestes casos. Desta forma buscamos que estes contidos colaboren á formación integral, 

evitando os tratamentos unidireccionais e parcelados nos ámbitos: afectivo, cognitivo ou motor. 

• Os contidos de tipo actitudinal estarán asociados ós diferentes tipos de contidos e deben ir 

construíndose ao longo de toda a etapa. Aproveitaremos os contidos procedimentais para xerar 

actitudes. 

• Buscamos utilizar contidos que propicien a implicación do alumno, evitando a división 

tradicional en dous roles delimitados: profesor-activo-comunicador, alumno-pasivo-receptor. 

• Faremos uso na medida do posible de contidos que axuden a ter un hábito ou inciten a unha 

práctica habitual de actividade física, polo que se desenvolverán contidos cos que poda gozar no seu 

entorno próximo. 

• Procuraremos non tratar sempre un contido do mesmo xeito, para manter viva a motivación 

do alumnado. 

• Contidos que respecten a coeducación, plasmado nas intencións educativas. 

• Tentaremos garantir cos contidos utilizados que todo o alumnado poda participar, 

independentemente das súas capacidades físicas. 

• Os contidos terán unha parte individualizada en función dos intereses do alumnado. 

 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

O que se pretende é proporcionarlle ao alumnado os recursos necesarios que lles permitan 

chegar a un nivel de competencia motriz e a ser autónomos na súa práctica de actividades físicas, 

tamén se intenta que fagan unha práctica regular de actividade física. Os contidos serán individualizados 

e tamén os estándares, en función dos intereses individuais. 

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe organízanse en torno aos seguintes 

eixes: 

• Comprender os conceptos. 

• Amosar un comportamento persoal e social responsable, respectándose a si mesmo, 

a os outros e á contorna. 

• Valorar a importancia de levar a cabo un estilo de vida saudable no día a día. 

Contidos 

No primeiro trimestre abordaremos a promoción de estilos de vida saudable a través da 

promoción da actividade física. Loitaremos contra o sedentarismo de diversas formas: 

- Organización de torneos  deportivos  nos recreos 
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- Valoración positiva de calquera actividade física realizada fora do horario lectivo 

- Práctica de xogos e deportes de forma global e lúdica. 

- Promoción de rutas alternativas para vir ao instituto en bicicleta, andando ou en patíns. 

No segundo trimestre abordaremos a promoción de estilos de vida saudable a través dunha 

alimentación sa e equilibrada. Levaremos a cabo diversas actividades: 

- Características dunha dieta equilibrada 

- Roda dos alimentos 

- Análise crítica das etiquetas dos diferentes alimentos 

- Análise grupal da oferta alimenticia da cafetería do centro 

- Almorzos saudables nos recreos 

No terceiro trimestre abordaremos a promoción de estilos de vida saudable a través do 

coñecemento e aplicación de principios básicos, e do desenvolvemento de actitudes críticas ante 

hábitos prexudiciais para a saúde. Levaremos a cabo diversas actividades: 

- Vídeos educativos 

- Charlas da Cruz Vermella 

- Lectura de artigos 

- Debates 

- Xogos de rol 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS:  

Para concretar a distribución de actividades por sesións fíxose a seguinte previsión de horas de clase 

para o curso 2019/20: 
 

 Setembro: 2 sesións 
 Outubro: 5 sesións 
 Novembro: 4 sesións   1º Avaliación: 13 sesións 
 Decembro: 2 sesións 

 

Xaneiro:  3 sesións 
Febreiro:  3 sesións    2º Avaliación: 10 sesións 

 Marzo:  4 sesións 
 

Abril:  2 sesións 
 Maio:  4 sesións   3º Avaliación: 8 sesións 
 Xuño:  2 sesións 
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No primeiro trimestre abordaremos a promoción da actividade física saudable no tempo de 

ocio. No segundo trimestre abordaremos a promoción de estilos de vida saudable a través dunha 

alimentación sa e equilibrada. Por último, no terceiro trimestre abordaremos o coñecemento e 

aplicación de principios actitudinais básicos, e do desenvolvemento de actitudes críticas ante 

hábitos prexudiciais para a saúde. 

Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

BLOQUE 1. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

1.1. Coñecer a relación entre a práctica regular de actividade física e a saúde 

           1.1.1. Coñece os beneficios para a saúde da práctica regular de actividade física, así como os 

efectos adversos da inactividade. 

           1.1.2. Identifica os principais parámetros de saúde axeitados para a súa idade, e relaciona a 

actividade física idónea para a súa mellora. 

1.2. Organizar e difundir actividades para fomentar o incremento da práctica de actividade física 

diaria. 

            1.2.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade peonil e/ou en bicicleta no seu contorno. 

            1.2.2. Deseña, utiliza e difunde unha guía para o incremento da actividade física na vida cotiá 

            1.2.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, actividades para a difusión, o fomento 

e a práctica de actividade física saudable en grupo (familia, grupo clase, centro, amizades, etc.). 

BLOQUE 2. ALIMENTACIÓN PARA A SAÚDE 

2.1. Valorar a alimentación como un hábito de vida saudable e as recomendacións dietéticas e de 

hidratación adaptadas á idade, ao sexo e á actividade física diaria 

           2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, a importancia para a saúde 

dunha alimentación sa e equilibrada, e os riscos para a saúde da inxestión desmesurada de 

determinados produtos. 

           2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións que propoñen os modelos de dieta atlántica 

e mediterránea, e os seus beneficios 

2.2. Analizar e avaliar de xeito sinxelo a inxestión habitual e a hidratación, e coñecer as 

recomendacións de inxestión máis adecuadas á súa idade, ao seu sexo e á súa actividade física 

diaria 

2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión durante un período de tempo acordado, 

tendo en conta as recomendacións para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria 

2.2.2. Coñece as recomendacións de inxestión alimentaria e hidratación adecuadas á súa 
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idade, ao seu sexo e ao seu nivel de actividade física diaria 

2.2.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para evitar hábitos tóxicos relacionados 

coa alimentación (anorexia, drogas, alcohol, tabaco, etc.). 

2.3. Facer unha escolla de alimentos e de bebidas axeitada á súa idade, ao seu sexo e á súa 

actividade física diaria, valorando criticamente as indicacións da etiquetaxe dos produtos 

2.3.1. Elabora unha lista da compra semanal, respectando as recomendacións dietéticas 

segundo a idade, o sexo e a actividade física diaria 

2.3.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a etiquetaxe nutricional dos produtos 

alimenticios, identificando os valores recomendados para a súa saúde 

Metodoloxía didáctica 

A metodoloxía vai estar orientada polo modelo construtivista do ensino e aprendizaxe. As actuacións 

do profesor irán encamiñadas a que sexa o propio alumnado quen constrúa os seus aprendizaxes. Búscase 

principalmente o impulso da autonomía persoal. 

 Na selección e secuenciación das actividades de aprendizaxe terase en conta o significado que estas 

teñen para o alumnado e a súa relación cos coñecementos que xa posúe. Ademais, consideraremos en cada 

caso as características particulares de cada un, co fin de poder axustar adecuadamente a axuda pedagóxica 

pertinente. 

Con todo, dada a importancia que para a instauración dun hábito ten a súa práctica frecuente, é 

importante favorecer unha metodoloxía que se fundamente na aprendizaxe a través da práctica, o 

traballo en equipo e o desenvolvemento de proxectos. 

En definitiva, preténdese vincular ao alumnado a prácticas saudables, a través de 

aprendizaxes que teñan unha carga emocional positiva e que poida aplicar nas vivencias do seu día 

a día. É tamén unha boa ocasión para aplicar diferentes metodoloxías para a xestión de aula con 

tarefas pertinentes e contextualizadas, buscar a relación con outras materias e, así, construír 

aprendizaxes significativas para facer do alumnado suxeitos competentes no desempeño do seu 

propio estilo de vida saudable. 

Recoméndanse metodoloxías que poidan mobilizar coñecementos, habilidades e actitudes 

en situacións moi próximas á realidade vivida polo alumnado, que estimulen a súa creatividade e 

sexan capaces de crear aprendizaxes significativas. 

ASPECTOS METODOLÓXICOS 

Os estilos de ensino variarán en función das unidades didácticas. Sen embargo, nunha mesma 
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unidade didáctica poderemos poñer en práctica os diferentes métodos de ensinanza en función das 

actividades e dos obxectivos buscados. 

Dentro do espectro dos diferentes estilos, aqueles mais directivos como é o “mando directo” 

utilizaranse con aquelas actividades dirixidas a aprendizaxes moi concretos, que necesitan un maior control 

por parte do docente. Por outra banda o método de “asignación de tarefas” será moi utilizado xa que permite 

adaptarse a heteroxeneidade da clase, e ter a todo o alumnado traballando sincronicamente. 

Por outra parte os estilos menos directivos como poden ser o “descubrimento guiado” ou a 

“resolución de problemas” utilizaranse en moitas actividades nas que os propios alumnos son capaces de 

construír os seus aprendizaxes, a partires da presentación por parte do docente dun obxectivo. 

Avaliación e cualificación. 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 

currículo: as competencias clave, os obxectivos, os contidos, criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe. 

A avaliación será continua en canto que forma parte do proceso de ensino aprendizaxe e terá 

carácter formativo e orientador permitindo detectar as dificultades no momento que se producen 

e, en consecuencia, incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación 

que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso 

educativo do alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 O proceso de avaliación que propoñemos intenta adaptarse aos aspectos esgrimidos da 

lexislación vixente. Por elo, propoñemos unha avaliación: 

- consecuente cos fins e obxectivos do sistema educativo, 

- que se estenda ao sistema (programación-proceso, educativo-profesor-medios e métodos) e 

ao alumnado, 

- que se realice de forma continua e non circunstancial. 

- que nos proporcione información continua, obxectiva e suficiente para regular o proceso 

educativo, 

- na que interveñan os axentes externos e internos ao propio proceso: administración (criterios 

de avaliación), profesor e alumnado. 

¿Que imos avaliar? 

1.- Ao alumnado: conceptos, procedementos e actitudes 



Páxina 16 de 28 
Promoción de Estilos de Vida Saudables 2019-20 

2.- Ao proceso: consecución dos obxectivos, desenvolvemento dos contidos, desenvolvemento das 

tarefas, utilización de estratexias, etc.… 

3.- Ao profesor: características, comportamentos, aptitudes.. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Ao alumnado. 

• Antes: a través da observación e o coñecemento do pasado académico e as súas experiencias na 

actividade física. Confección da ficha inicial do alumno. 

• Durante: 

- a través do exame teórico, 

- a través de actividades como análise de artigos, realización de resumes de actividades e 

reflexións escritas sobre os contidos e outros aspectos da materia (2º ciclo da ESO e 1º de 

Bach.) 

- mediante os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe dos contidos nas unidades 

didácticas (baseados en actividades de ensinanza-aprendizaxe). 

- a través da observación día a día reflectida no caderno do profesor, no que se recollerá a 

valoración das actitudes. 

• Despois: avaliación final ou sumativa que ten en conta toda a información recollida antes e durante 

o proceso 

- exame teórico, 

- probas prácticas, 

- traballos (obrigatorios e voluntarios), 

- participación e actitudes diarias (caderno do profesor,) 

Para facer media das notas deberán chegar, como mínimo, a un tres en cada unha delas. 

Ao proceso. 

Durante: 

- a través do caderno do profesor no que se recolle información acerca do cumprimento dos 

obxectivos 

- a través dos alumnos: 

• A observación realizada por alumnos lesionados/exentos. 

Despois: 

- valoración da información obtida a través dos instrumentos anteriores. 

- valoración da consecución dos obxectivos xerais ao final do ciclo. 



Páxina 17 de 28 
Promoción de Estilos de Vida Saudables 2019-20 

Ao Profesor.    

Durante: De forma subxectiva: diario persoal do profesor. 

Despois: Valoración da información obtida cos instrumentos anteriores. 

Retroalimentación 

Toda a información obtida neste proceso de avaliación será rexistrada e analizada co fin de emitir 

xuízos de cara á toma de decisións con respecto a: 

• Cualificación final do alumno. 

• Consecución dos obxectivos marcados. 

• Modificación de aspectos do proceso de ensinanza-aprendizaxe: contidos, obxectivos, 

medios, materiais… 

• Modificación na intervención do profesor: comportamentos, renovación de coñecementos, 

utilización de estratexias de ensinanza/aprendizaxe… 

Recolleranse ditas reflexións na Memoria Final realizada no mes de xuño. 

Avaliación Interna da programación. 

 RESPECTO A CRITERIOS DE  AVALIACIÓN E CALIFICACIÓN 

INDICADORES SI NON OBSERVACIÓNS 

1. A programación recolle os criterios de avaliación de forma clara e 

sinxela 

   

2. O alumnado ten acceso aos criterios de avaliación/cualificación.    

3. As familias, teñen acceso aos criterios de avaliación/cualificación.    

4. Avalíanse os coñecementos previos.    

5. Vai dirixida aos diferentes tipos de contido.    

6. Valóranse os contidos actitudinais e procedementais.    

7. Avalíanse as competencias.    

8. Valórase o traballo que desenvolve na casa.    

9. Valórase o traballo que desenvolve o alumno na aula.    

10. Avalíase o proceso de aprendizaxe de maneira directa e a través 

dos cadernos (materiais)de traballo do alumnado. 

   

11. As probas contemplan diferentes niveis de dificultade    

12. Analízanse os resultados do grupo de alumnos.    

13. Establécense os procedementos de recuperación por avaliación.    
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14. As sesións de avaliación son suficientes e eficaces.    

15. Avalíase periodicamente a programación.    

16. Avalíase a propia práctica docente.    

17. A avaliación é continua.    

18.Os resultados das avaliacións úsanse para adecuar a programación    

20. A programación contempla mecanismos propios de avaliación 

interna 

   

 

 2.- RESPECTO Á METODOLOXÍA. 

INDICADORES SI NON OBSERVACIÓNS 

1.Prevese unha metodoloxía activa e participativa do alumnado    

 
 

Participa nunha selección de actividades:    

-Expoñendo traballo ao grupo    

-Realizando proxectos    

-Realizando traballos en grupo    

-Mediante actividades por descubrimento guiado    

-Outras: propostas...    

2. A  actuación do profesor ten un enfoque interdisciplinar    

3. Os diferentes tipos de actividades baséanse en aprendizaxes 
significativas e funcionais. 

   

4. A distribución da aula facilita o traballo autónomo.    

5. A distribución da aula modifícase en función das actividades.    

6. Prevese o uso doutros espazos    

 
 

-Biblioteca    

-Salas de informática    

-Laboratorios    

-Espazos fose do centro    

-Outros:    

7.Recursos previstos    

 
 

-Recursos propios da materia    

-Materiais elaborados polo departamento    
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-Medios audiovisuais    

-Medios informáticos    

-Libro de texto    

-Actividades extraescolares e complementarias    

-Libros de consulta    

-Libros de lectura    

8. Póñense en práctica técnicas de estudo: subliñado, esquema, mapas    

9. Favorécese a lectura e a comprensión lectora.    

10. Contémplase o seguimento individualizado do alumno a través de…    

 
 

A gradación dos contidos de aprendizaxe    

A distribución de forma flexible dos tempos das sesións.    

A utilización de actividades de reforzo    

A utilización de actividades de ampliación    

 

 Para ter constancia dos logros da nosa programación, e reflectir todo o recollido nos 

anteriores instrumentos, faremos constar no libro de actas das reunións de departamento, todos 

aqueles problemas que puideran xurdir, así como o grado de consecución dos obxectivos e o grado 

de execución dos contidos. 

PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial ou diagnóstica permite adecuar a aprendizaxe as posibilidades do 

alumnado, mediante a observación e interpretación de coñecementos, actitudes e capacidades. Ten 

o seu momento idóneo ao comezo dunha unidade didáctica, dun período educativo ou dun proceso 

formativo. O referente da avaliación tratará de ser criterial (respecto ao nivel de habilidade do 

alumnado). 

Esta avaliación realizarase a través da observación directa, do coñecemento do pasado 

académico e as súas experiencias na actividade física. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: PONDERACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN E 
ESTÁNDARES 

Indicadores de logro 

Utilizaremos como indicadores de logro para decidir a avaliación positiva do alumnado na 

materia de PEVS os seguintes: 

• Presentar de maneira aceptable todos os traballos, encargados ao longo do curso. Máximo 
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de tres traballos por avaliación. 

• Asistir as clases coa vestimenta adecuada. 

• Participar nas actividades realizadas nas sesións, mínimo un 70% e alcanzar unha progresión 

individual suficiente. 

• Amosar un coñecemento dos conceptos básicos transmitidos ao longo do curso e sinalados 

no apartado de contidos da presente programación. Mínimo dun 3 nos exames teóricos. 

Proba extraordinaria de Setembro 
 

• O alumnado que non cumpra algún destes requisitos terá que repetir no mes de setembro 

todas as probas individuais realizadas (exames prácticos) para a valoración dos procedementos e 

realizar un exame teórico sobre os contidos conceptuais impartidos, cunha valoración cuantitativa 

de 50% o primeiro e 50% o segundo.  A nota mínima en cada un dos apartados será dun 3. Así mesmo 

deberán entregar os traballos non realizados ou realizados incorrectamente. 

A nota final da avaliación será a media dos apartados á avaliar.  

Ponderación dos criterios e estándares de aprendizaxe 
 

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES – 2º ESO 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. CLAVE 

BLOQUE 1. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

1.1. Coñecer a relación entre 
a práctica regular de 

actividade física e a saúde. 

PEVS1.1.1. Coñece os beneficios para a saúde da práctica 
regular de actividade física, así como os efectos adversos da 
inactividade. 

CMCCT 

PEVS1.1.2. Identifica os principais parámetros de saúde 
axeitados para a súa idade, e relaciona a actividade física 
idónea para a súa mellora. 

CMCCT 

1.2. Deseñar, organizar e 
difundir actividades para 

fomentar o incremento da 
práctica de actividade física 

diaria. 

PEVS1.2.1. Deseña, utiliza e difunde un plan de mobilidade 
peonil e/ou en bicicleta no seu contorno 

CD 
CAA 

PEVS1.2.2. Deseña, utiliza e difunde unha guía para o 
incremento da actividade física na vida cotiá. 

CD 
CAA 

PEVS1.2.3. Organiza, nun medio tanto natural como urbano, 
actividades para a difusión, o fomento e a práctica de 
actividade física saudable en grupo (familia, grupo clase, 
centro, amizades, etc.). 

CMCCT 
CAA 
CSC 

CSIEE 
BLOQUE 2. ALIMENTACIÓN PARA A SAÚDE 

2.1. Valorar a alimentación 
como un hábito de vida 
saudable e as 
recomendacións dietéticas e 
de hidratación adaptadas á 
idade, ao sexo e á actividade 
física diaria. 

PEVS2.1.1. Coñece as recomendacións dietéticas e de hidratación, 
a importancia para a saúde dunha alimentación sa e equilibrada 
(variada, suficiente, etc.), e os riscos para a saúde da inxestión 
desmesurada de 20roductos azucrados, salgados, etc. 

CMCCT 

PEVS2.1.2. Identifica os alimentos e as recomendacións que 
20roducto os modelos de dieta atlántica e mediterránea, e os seus 
beneficios. 

CMCCT 
CAA 
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2.2. Analizar e avaliar de xeito 
sinxelo a inxestión habitual e a 
hidratación, e coñecer as 
recomendacións de inxestión 
máis adecuadas á súa idade, 
ao seu sexo e á súa actividade 
física diaria. 

PEVS2.2.1. Rexistra, analiza e avalía a súa propia inxestión durante 
un período de tempo acordado, tendo en conta as 
recomendacións para a súa idade, o seu sexo e a súa actividade 
física diaria. 

CMCCT 
CAA 

PEVS2.2.2. Coñece as recomendacións de inxestión alimentaria e 
hidratación adecuadas á súa idade, ao seu sexo e ao seu nivel de 
actividade física diaria 

CMCCT 

PEVS2.2.3. Adquire e utiliza estratexias socioemocionais para 
evitar hábitos tóxicos relacionados coa alimentación (anorexia, 
drogas, alcohol, tabaco, etc.). 

CSC 

2.3. Facer unha escolla de 
alimentos e de bebidas 
axeitada á súa idade, ao seu 
sexo e á súa actividade física 
diaria, valorando criticamente 
as indicacións da etiquetaxe 
dos productos. 

PEVS2.3.1. Elabora unha lista da compra semanal, respectando as 
recomendacións dietéticas segundo a idade, o sexo e a actividade 
física diaria. 

CMCCT 
CAA 

PEVS2.3.2. Interpreta correctamente e de xeito básico a 
etiquetaxe nutricional dos productos alimenticios, identificando 
os valores recomendados para a súa saúde. 

CMCCT 
CAA 

 

A CUALIFICACIÓN establecerase en función da consecución dos criterios de avaliación en cada 

trimestre, quedando resumidos da seguinte maneira: 

 

2º ESO  

CRITERIOS DE AVAL 1ª AVAL. 2ª AVAL. 3ª AVAL. XUÑO 

Criterio 1.1 20% 20% 20% 20% 

Criterio 1.2 20% 20% 20% 20% 

Criterio 2.1 20% 20% 20% 35% 

Criterio 2.2 25% 25% 25% 25% 
Criterio 2.3 15% 15% 15% 15% 

 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Cualificación final da materia 

A) O alumnado que aprobe todas as avaliacións obterá a media aritmética obtida da suma das 

tres avaliacións. 

B) O alumnado con unha ou dúas avaliación suspensas que presentou as actividades de 

recuperación correctamente: 

- Obterá a súa nota da media aritmética de cada avaliación, sendo o cinco a nota da avaliación 

suspensa. Dita nota poderase subir no caso que a súa actitude cara a materia sexa moi positiva e 

participativa pero nunca será superior a un seis. 
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C) O alumnado que teñan dúas ou máis avaliacións suspensas cuxa actitude cara á materia sexa 

negativa: 

- Terán a cualificación de Insuficiente na convocatoria de Xuño. 

Procedemento de seguimento, avaliación e cualificación do alumnado con 
materias pendentes 

Seguindo a  Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, modificada pola Orde do 23 de xuño 

de 2008: 

O alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias seguirá un programa de 

reforzo destinado a recuperar as aprendizaxes non adquiridas e deberá superar a avaliación 

correspondente ao devandito programa. A avaliación do programa de reforzo será tida en conta 

para os efectos de cualificación das materias non superadas. Correspóndelles aos departamentos 

didácticos a organización destes programas. Cada profesor ou profesora desenvolverao no curso no 

que imparte docencia. Os centros educativos organizarán os procesos de avaliación da recuperación 

das materias pendentes. 

- O alumnado que non promocione permanecerá un ano máis no mesmo curso. Esta repetición irá 

acompañada dun plan de recuperación das aprendizaxes non adquiridas co fin de favorecer a 

adquisición das competencias básicas. 

Polo tanto, dende o departamento, levaranse a cabo as seguintes actividades: 

• Actividades de seguimento/reforzo: 

Fixaranse citas con certa periodicidade e de acordo co alumnado en cuestión para tratar os 

temas máis importantes e revisar a confección dos traballos propostos. Da mesma forma practicarán 

aquelas actividades que consideremos teñen peor nivel e necesitan reforzar. 

• Actividades de recuperación: 

- Presentación dos traballos pendentes 

- Participación activa nas diferentes actividades 

• Actividades de avaliación: 

- Exame teórico 

- Execución de probas prácticas, segundo os contidos procedimentais vistos 

 

Tanto o programa de reforzo, como o programa de recuperación, organizaranse para cada 
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estudante tendo en conta as dificultades de aprendizaxe que motivaron a non superación da materia 

en relación cos mínimos establecidos na programación docente da mesma. Para a avaliación da 

materia terase en conta os progresos que o alumnado realice nas actividades de reforzo de 

recuperación, así como a súa evolución na materia. 

O alumnado que non supere a materia con estas probas, poderá acudir a convocatoria de 

setembro cun exame práctico e outro teórico cunha valoración cuantitativa de 50% o primeiro e 50% 

o segundo. 

O alumnado que promocione ao seguinte curso ca materia de Promoción de Estilos de Vida 

Saudables pendente, deberán realizar actividades de seguimento, recuperación e avaliación ao 

longo do seguinte curso consistentes en: 

• Actividades de seguimento: 

Periodicamente, quedaremos co alumnado no transcurso dun recreo, para tratar os temas máis 

importantes e revisar a confección dos traballos propostos. Da mesma forma practicarán aquelas 

actividades que consideremos teñen peor nivel e necesitan reforzar. 

• Actividades de recuperación: 

- Presentación dos traballos pendentes do ano anterior 

- Práctica de actividades realizadas no ano anterior 

• Actividades de avaliación: 

- Contestación a preguntas sobre conceptos vistos no curso anterior. Exame teórico. 

- Execución de probas prácticas, segundo os contidos procedimentais vistos o curso anterior e 

repasados nas actividades de seguimento e recuperación. 

Os criterios de cualificación serán os mesmos que os especificados nos seus mínimos e 

porcentaxes cando proceda. 

Medidas de atención á diversidade 

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao 

desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e 

recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno. Será de grande 

importancia a coordinación de todo o profesorado que imparta docencia en cada grupo co fin de 

tomar medidas conxuntas que faciliten o progreso do alumnado. 

Esta nova materia ten un carácter optativo cunhas características moi específicas polo que, 

o alumnado que a escolle xa debe ter uns intereses e unhas condicións determinadas, acorde cos 
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contidos. De calquera xeito, o departamento de Educación Física tenta garantir a atención á 

diversidade a través dun tratamento dos contidos no que se fomenta a valoración individual do 

alumnado, xa que se lles solicita que cada un traballe sempre en función das súas posibilidades e 

limitacións. 

 Entre os instrumentos que se utilizarán para atender a diversidade do alumnado están: 

• A organización da sesión en grupos de nivel, 

• O traballo personalizado que debe realizar o alumnado fora do horario escolar, 

• Actividades de quecemento autoxestionadas polo propio alumnado, 

• A participación voluntaria en actividades máis complexas, 

• O ensino recíproco, 

• O traballo a partir do nivel inicial en test de condición física, 

• A ensinanza de exercicios de forma individual para o fortalecemento de determinados 

segmentos corporais con debilidade ou recuperación de lesións... 

 

Todo aquel alumnado que puntualmente non poida participar na sesión práctica deberá tomar 

parte das seguintes actividades: 

• Colaborar co profesor no que se lle solicite. 

• Prestar atención a todos os contidos conceptuais que se transmitan oralmente na sesión. 

• Tomar nota do realizado para posteriormente plasmalo nunha ficha diaria. 

• Presentación daqueles traballos que puntualmente lle encomende o docente. 

Existe a posibilidade de que os alumnos que teñan unha prescrición médica de determinados 

exercicios os poidan realizar nas sesións prácticas. 

 

 Dunha maneira máis concreta especificamos os mínimos esixibles para aquel alumnado que 

necesite reforzo educativo ou medidas de atención á diversidade por diferentes causas, no 

hipotético caso de que elixa esta materia: 

• Dificultades de aprendizaxe: 

- De tipo motor ou procedimental; o mínimo esixible será unha actitude participativa na clase 

que mostre afán de superación a pesar dos múltiples problemas (motores, sensoriais ou 

psicolóxicos) que supón a tarefa. A non consecución das tarefas ou actividades non levará unha 

avaliación negativa si a actitude é a adecuada. 

- Dificultades conceptuais; neste caso o grao de esixencia diminúe centrándose naqueles 
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aspectos básicos e elementais que son necesarios na nosa materia con respecto a cada nivel. A 

elaboración de resumes destes conceptos e as respostas correctas as preguntas previamente 

sinaladas serán suficientes para superalos. 

- Dificultades actitudinais; o mínimo esixible será o respecto das persoas, materiais e 

instalacións. 

• Alumnado que modifica a súas actividades en función da prescrición médica correspondente: 

Só naqueles casos nos que a exención médica é total, quedarían exentos/as da práctica e 

realizarían a parte teórica e actividades de axuda e colaboración en clase; colocar material, 

anotacións, etc. Nestes casos terase en conta a súa participación noutros aspectos da clase e os 

coñecementos teóricos. 

Para as exencións parciais, requírese unha práctica de actividade física alternativa en 

consonancia cos requirimentos médicos prescritos, a participación e actitude en clase e os 

coñecementos teóricos correspondentes. 

• Persoas desmotivadas e de baixo interese pola materia: 

Exporanse posibles actividades alternativas que permitan a consecución dos obxectivos tanto 

na práctica coma na teoría. Preténdese encontrar puntos intermedios entre o que se considera 

necesario aprender e os intereses e motivacións do alumnado. Baséase en que o alumnado propón 

unha serie de actividades que poidan substituír ás que se ofertan na clase. De entre elas o profesor 

selecciona algunhas para que elixan aquelas polas que o alumnado pode mostrar maior interese ou 

motivación. Actividades que sen estar recollidas na programación poden ser adaptadas para que 

cumpran parte dos obxectivos. 

Contidos transversais 

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato 

sinala: 

 Artigo 4. Elementos transversais 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional 

traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das 

materias de cada etapa. 

A parte diso, dende a materia de Preparación de probas físicas reguladas trataranse os 

seguintes contidos transversais: 
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EDUCACIÓN PARA A PAZ 

Un dos contidos actitudinais no desenvolvemento curricular da área de Preparación de 

probas físicas reguladas é o da aceptación e o respecto da propia realidade (corporal y funcional), 

das diferencias cos demais (de capacidade, de eficiencia motriz e morfoloxía) e das normas e 

resultados. 

EDUCACIÓN PARA O CONSUMIDOR 

É un contido que desde a nosa área abrangue o relacionado cos aspectos sociais e 

económicos que rodean a actividade deportiva e o deporte na actualidade. 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

En todos os bloques de contidos aparecerá este contido transversal xa que constitúe un nexo 

común a toda a actividade física. Tratarémolo con máis especificidade relacionándoo coa condición 

física, e tratando aspectos como a alimentación, a hixiene, e o consumo de sustancias prexudiciais 

para a saúde. 

EDUCACIÓN PARA A CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE 

O coñecemento do medio e a súa vulnerabilidade, as técnicas adecuadas para “utilizalo” e as 

normas para a súa conservación, impartiranse ao tratar estes temas. De igual maneira, aparecen 

aspectos da educación medioambiental a medida que se desenvolven contidos deportivos e de 

condición física en canto á utilización do entorno escolar, á manipulación do equipamento e o 

cumprimento das normas de seguridade e prevención de accidentes. 

EDUCACIÓN VIAL 

Aparecerá con aqueles contidos como son as actividades no exterior, nos que o alumnado 

debe desenvolverse por un medio determinado, respectando unhas normas básicas de seguridade. 

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE AMBOS SEXOS 

Constitúe tamén un contido presente en todo momento nas sesións e sobre o cal o docente intentará 

incidir a través do control daquelas variables que máis inciden na transmisión dun currículo oculto 

sexista: comunicación oral, tipo de contidos a traballar, comportamentos valorados, 

exemplificacións con alumnos e alumnas, demostracións... Con todo elo intentaremos que os 

estereotipos sexistas presentes na sociedade e con elo, na educación, non sexan reforzados nesta 

materia. Para elo, non buscamos unha situación de igualdade de comportamentos entre ambos 

sexos, senón valorar as características de cadanseu na súa xusta medida. Isto supón un intento de 

integración dos valores masculinos e femininos, no cal ambos sexos deben compartir diferentes 

actividades, posibilitando así que poidan destacar todos e todas. 
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Tratamento do fomento da lectura. Plan Lector. 

Dende o departamento de Educación Física e en concreto na materia de Preparación de 

probas físicas reguladas, a actividade lectora non é moi habitual durante o desenvolvemento das 

sesións, posto que é unha materia eminentemente práctica e procedimental, se ben consideramos 

que podemos axudar dunha maneira positiva á consecución dun plan lector no centro, propoñendo 

as seguintes actividades para levalo a cabo: 

- Realización de traballos escritos nos que teñan que consultar e ler libros da nosa biblioteca 

(contamos con material bibliográfico adecuado) ou facer buscas en internet. 

- Propostas de traballos de busca de información actual tanto en medios físicos coma virtuais. 

- Recomendación de lecturas. 

 Dende este departamento fomentaremos entre o alumnado, na medida das nosas 

posibilidades, o gusto pola lectura como fonte de información, entretemento e enriquecemento 

persoal, desenvolvendo adecuadas prácticas lectoras e de manexo crítico dos diversos temas e 

mensaxes que recibamos ou queiramos transmitir. 

Tratamento do fomento das TIC. 

 Dentro da área de Promoción de Estilos de Vida Saudables, tentaremos contribuír ao 

desenvolvemento e fomento das TIC a través das seguintes actividades de clase: 

• Presentación de traballos feitos a ordenador, cunha presentación adecuada, seguindo unhas 

pautas predeterminadas coma: encabezados, títulos, pé de páxina, tipo de letra, táboas,... 

Traballaremos sobre todo con procesadores de texto e bases de datos, tanto de software libre 

coma privativo. 

• Realización de traballos en grupo nos que usemos gravacións auditivas e visuais, empregando 

a cámara de vídeo e montaxes de fotografías 

• Consulta de páxinas web de contidos tratados nas clases de Educación Física. 

• Utilización da Aula Virtual para a proposta de traballos obrigatorios ou voluntarios e como 

fonte de información teórica para os exames. 

Actividades Complementarias e Extraescolares. 

 Inclúense dentro da programación didáctica a realización das seguintes actividades, estando 

sempre pendentes da posibilidade de levalas a cabo: 

- Saídas ao entorno próximo do centro para desenvolver actividades propias das unidades 
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didácticas. 

- Posible excursión con alumnado de 1º e 2º ESO onde a práctica física sexa o seu obxectivo 

principal. 

Información ao alumnado. 

Para que todo o alumnado estea informado correctamente da programación que facemos do 

curso, empregamos os seguintes métodos: 

• Ao principio de curso, na sesión de presentación, informamos das unidades didácticas que se 

van a realizar, tanto dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe, como dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

• Expoñemos, no taboleiro do Ximnasio, os puntos máis importantes da programación para que 

o alumnado poda consultalo en calquera momento. 

• Expoñeremos a programación na páxina web do centro. 

 

Esta programación da área de Promoción de Estilos de Vida Saudables foi realizada polos 

membros do Departamento de Educación Física, 

 

En Noia a 30 de setembro de 2019. 

 

 

 

Francisco Javier González García    Alberto Albán Salgado 
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