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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

A tendencia da poboación cara a adquisición de estilos de vida pouco 

saudables é un problema cada vez máis preocupante na actualidade e, 

en especial, durante a adolescencia. 

Almorzar adecuadamente, inxerir cinco pezas de froita ao día, practicar 

actividade física ou reducir o consumo de bollería e golosinas, entre 

outros, son algún dos hábitos que intentaremos corrixir desde esta 

materia. 

A Organización Mundial Da Saúde sinala que seis dos sete factores 

determinantes para a saúde están relacionados coa alimentación e o 

exercicio físico (OMS 2002); tamén indica que todos eles son 

susceptíbeis de modificarse (Delgado, Gutierrez e Castillo,2004). Neste 

sentido, o ámbito escolar posúe un grande potencial ao respecto e, polo 

tanto, unha enorme responsabilidade, e, en especial, a Educación Física, 

a cal nunca foi tan necesaria como na actualidade (Hernando, 2006) . 

 

De feito, a idoneidade dos centros educativos, así como o impacto que 

poden supor os programas de EF na promoción da actividade física e a 

saúde é una cuestión amplamente recoñecida dende hai tempo. 

O alumnado adolescente do noso centro escolar vese reflexado na 

descripción que acabo de facer. Especialmente observamos o abandono 

da práctica deportiva no caso das rapazas e tamén,  moitos casos de 

rapaces que veñen ao centro escolar sen almorzar ou que non se 

alimentan debidamente. 

 

 

 

 

 

 



2. OBXECTIVOS. 

A finalidade desta materia é 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. 

 

O alumnado ao remate do curso será capaz de: 

 

 Coñecer os efectos positivos que ten sobre a saúde levar unha vida 

activa. 

 Avaliar de forma básica o seu nivel de actividade física  

 Deseñar e por en práctica un plan de intervención e promoción dun 

estilo de vida activo tanto para él mesmo como para as persoas do 

seu entorno, con especial atención á familia.  

 Evitar os hábitos tóxicos relacionados coa actividade física 

(sedentarismo, ocio excesivo a través de pantallas, ...) 

 Afianzar as ferramentas e os coñecementos necesarios para definir 

e por en práctica os seu propio estilo de vida saudable.  

 Instaurar uns hábitos de alimentación e hidratación saudables que 

lle permitan o cumprimento das recomendacións científicas para a 

súa idade, o seu sexo e a súa actividade física diaria.  

 Aprender a avaliar de forma sinxela os alimentos e as bebidas, así 

como as súas proporcións máis adecuadas ás súas propias 

características e demandas enerxéticas. 

 Instaurar un estilo de vida saudable a través da elaboración e a 

posta en marcha de dietas equilibradas, partindo de patróns 

alimentarios saudables, como as dietas atlántica e mediterránea. 



 Desenvolver a capacidade crítica na compra de alimentos e 

bebidas baseándose nas etiquetas nutricionais.. Utilizar 

ferramentas básicas para se enfrontar con éxito ao perigo de 

adquirir hábitos tóxicos para a súa saúde (alcohol, tabaco, drogas, 

etc.) 

 

3. DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 Promoción de Estilos de Vida Saudables. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Actividade física e saúde  

c 

m 

B1.1. Actividade física como 
hábito de vida saudable: como, 
cando, onde, canta e por que.  

B1.1. Coñecer a relación entre a 
práctica regular de actividade 
física e a saúde. 

 PEVSB1.1.1. Coñece os beneficios 
para a saúde da práctica regular de 

actividade física, así como os 
efectos adversos da inactividade. 

 CMCCT 

 PEVSB1.1.2. Identifica os principais 

parámetros de saúde axeitados 

para a súa idade, e relaciona a 
actividade física idónea para a súa 
mellora. 

 CMCCT 

a 

c 

e 

m 

B1.2. Avaliación e análise da 

postura, da composición 
corporal e da actividade física 

saudable realizada. 

B1.2. Avaliar a postura, a 

composición corporal, a 
actividade física desenvolvida e 

a inactividade, aplicando 
sistemas sinxelos e as novas 
tecnoloxías. 

 PEVSB1.2.1. Coñece e avalía a súa 

postura, a composición corporal 

(talla, peso, IMC, etc.), a actividade 
e inactividade física diaria, a tensión 
arterial, etc., aplicando sistemas 
sinxelos e as novas tecnoloxías. 

 CMCCT  

 CAA 

 PEVSB1.2.2. Elabora, analiza e 

avalía un diario da súa actividade 
física desenvolvida durante un 
período de tempo acordado. 

 CMCCT 

g 

l 

m 

B1.3. Plans e estratexias para o 

incremento da actividade física 
diaria e para a redución dos 

períodos de inactividade. 

B1.3. Aplicar un plan para o 

incremento da actividade física 
saudable ao longo do día, 

utilizando os recursos 
dispoñibles no contorno. 

 PEVSB1.3.1. Elabora un plan para o 

incremento da súa actividade física 

diaria, reducindo os tempos de 
inactividade (televisión, teléfono 
móbil, etc.) e os desprazamentos 
con motor, e comprométese a pólo 

en práctica durante un período de 
tempo acordado de xeito individual 
ou en grupo. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 PEVSB1.3.2. Localiza e utiliza os 

recursos dispoñibles no seu 

contorno para a realización de 
actividade física saudable. 

 CMCCT  

 CD 

 CAA 

 PEVSB1.3.3. Adquire e utiliza 

estratexias socioemocionais para 
evitar os hábitos tóxicos 

relacionados coa actividade física 
(sedentarismo, vigorexia, dopaxe, 
etc.). 

 CSC 

g 

l 

m 

B1.4. Organización e promoción 
da práctica de actividade física 
diaria. 

B1.4. Deseñar, organizar e 
difundir actividades para 
fomentar o incremento da 

práctica de actividade física 

 PEVSB1.4.1. Deseña, utiliza e 
difunde un plan de mobilidade 

peonil e/ou en bicicleta no seu 
contorno e/ou a súa localidade. 

 CD  

 CAA 
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diaria.  PEVSB1.4.2. Deseña, utiliza e 

difunde unha guía para o 

incremento da actividade física na 
vida cotiá. 

 CD  

 CAA 

 PEVSB1.4.3. 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  

l 

m 

B2.1. Alimentación como hábito 

de vida saudable. Beneficios e 
riscos para a saúde derivados 
da dieta. Modelos de dieta 

atlántica e mediterránea como 
patróns alimentarios saudables. 

B2.1. Valorar a alimentación 

como un hábito de vida 
saudable e as recomendacións 
dietéticas e de hidratación 

adaptadas á idade, o sexo e a 
actividade física diaria. 

 PEVSB2.1.1. 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 produtos 

azucrados, salgados, etc. 

 CMCCT 

 PEVSB2.1.2. Identifica os alimentos 

e as recomendacións que propoñen 
os modelos de dieta atlántica e 
mediterránea, e os seus beneficios. 

 CMCCT  

 CAA 

e 

m 

B2.2. Inxestión alimentaria e 
hidratación segundo as 

recomendacións saudables 
máis adecuadas á súa idade, o 
seu sexo e a súa actividade 
física diaria.  

B2.2. 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.  

 PEVSB2.2.1. 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 

 PEVSB2.2.2. Coñece as 

recomendacións de inxestión 
alimentaria e hidratación adecuadas 

á súa idade, ao seu sexo e ao seu 
nivel de actividade física diaria. 

 CMCCT 

 PEVSB2.2.3. Adquire e utiliza 

estratexias socioemocionais para 
evitar hábitos tóxicos relacionados 

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

 CSC 

g 

l 

m 

B2.3. Deseño de propostas 

dietéticas sinxelas. Estratexias 
para a incorporación das 
recomendacións de 

alimentación e hidratación como 
hábito de vida saudable. 

B2.3. Deseñar, utilizar e difundir 

estratexias para a adquisición 
de hábitos de alimentación e 
hidratación saudables. 

 PEVSB2.3.1. Deseña, utiliza e 

difunde unha guía para aplicar as 
recomendacións dietéticas e de 

hidratación adaptadas á idade, ao 
sexo e á actividade física diaria, e 
comprométese a aplicala durante un 
período de tempo acordado. 

 CMCCT  

 CD 

 CAA 

B2.4. Deseñar dietas sinxelas, 
aplicando as recomendacións 

segundo idade, sexo e 
actividade física diaria durante 
un período de tempo acordado. 

 PEVSB2.4.1. Deseña e elabora unha 

proposta de almorzos e merendas 
saudables, respectando as 
recomendacións dietéticas para a 
súa idade, o seu sexo e o seu nivel 

de actividade física, e 
comprométese a desenvolvela 
durante un período de tempo 
acordado. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

l 

m 

B2.4. Estratexias para a 
selección de alimentos e 

bebidas, que permitan o 
cumprimento das 
recomendacións. Etiquetaxe 

 B2.5. Facer unha escolla 

axeitada de alimentos e de 
bebidas á súa idade, ao seu 
sexo e á súa actividade 

física diaria, valorando 

 PEVSB2.5.1. Elabora unha lista da 

compra semanal, respectando as 
recomendacións dietéticas segundo 
a idade, o sexo e a actividade física 

diaria. 

 CMCCT  

 CAA 
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nutricional dos alimentos e das 

bebidas. 

criticamente as indicacións 

da etiquetaxe dos produtos. 
 PEVSB2.5.2. Interpreta 

correctamente e de xeito básico a 

etiquetaxe nutricional dos produtos 
alimenticios, identificando os 
valores recomendados para a súa 
saúde. 

 CMCCT  

 CAA 

 

 

 

4.TEMPORALIZACIÓN  

A materia de Promoción de Estilos de Vida Saudables ten unha carga 

horaria dunha sesión de 50 minutos á semana, distribuíndo os seus 

bloques de contidos da seguinte maneira:  

 

1º Avaliación:  

 Bloque “Alimentación para a saúde”.  Temas 1, 2 e 3 

2ª Avaliación: 

 Bloque “Alimentación para a saúde”. Tema 4 

 Bloque “Actividade física e saúde”. Temas 1 e 2 

3ª Avaliación:  

 Bloque “Alimentación para a saúde”. Tema 3 e 4.  

 Traballo final   

 

 

 

 

 

 

 



5. GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

CONTIDOS GRAO MINIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDAD FÍSICA E SAÚDE 

Tema 1 Coñece os beneficios para a saúde que 
ten a práctica regular de actividade física 
e os efectos adversos da inactividade. 

Búsqueda crítica da 
información 

Redacción 

Exposición e debate 

Portafolio 

Tema 2 É capaz de avaliar a súa postura, 
composición corporal e actividade física 
diaria.  

Traballos escritos 

Diario 

Elaboración dunha rúbrica de 
observación 

Tema 3 Elabora un plan para o incremento da súa 
actividade física diaria e comprometese a 
poñelo en práctica. 

Coñece as oportunidades do contorno 
natural próximo 

Coñece as estratexias socio emocionais 
para evitar os hábitos tóxicos 
relacionados coa actividade física  

Enquisa 

Cuestionario 

Traballo de investigación 

Diario 

Rúbrica de avaliación 

Tema 4  Deseña, organiza e leva a práctica 
actividades físicas saudables  

Diario 

Exposición  

ALIMENTACIÓN PARA A SAÚDE  

Tema 1 Identifica hábitos alimenticios incorrectos 
para un estilo de vida saudable 

Coñece as enfermidades máis 
importantes derivadas por unha inxesta 
excesiva de graxas, sal e/ou azúcares 
(enf. Cardiovasculares e diabetes). 

Identifica os alimentos e recomendacións 
das dietas atlántica e mediterránea.  

Cuestionarios 

Traballos de investigación  

Exposicións 

Debates 

Portafolio 

Tema 2 Coñece as recomendacións de inxesta 
alimentaria e hidratación adecuadas a 
súa idade, sexo e nivel de condición física 
diaria. Rexistra e analiza a súa propia 
inxesta durante ao menos 5 días. 

Coñece estratexias socio emocionais 
para evitar hábitos tóxicos 

Traballo de investigación 

Diario 

Planilla de control 

Exposición/Debate 

 

Tema 3 Deseña e utiliza unha guía para aplicar as 
recomendacións dietéticas, de ao menos 
almorzos e merendas,  e de hidratación 
adaptadas á idade, ao sexo e á 

Traballo de investigación 

Diario 

Planilla de control 

Entrevistas 



actividade física diaria, e comprométese 
a aplicala durante unha semana.  

Exposición/Debate 

Tema 4 Interpreta de forma básica o etiquetado 
nutricional de alimentos e bebidas 
identificando os máis prexudiciais para a 
súa saúde 

Cuestionario 

Exposición e debate 

 

6.CONCRECCIÓNS METODOLÓXICAS. 

Co obxectivo de instaurar hábitos saudables utilizaremos unha 

metodoloxía eminentemente práctica, de traballos de campo e 

desenvolvemento de proxectos, principalmente en grupos.  

As tarefas estarán contextualizadas, mobilizando coñecementos, 

habilidades e actitudes en situacións moi próximas á realidade vivida polo 

alumnado, que estimulen a súa creatividade buscando a relación con 

outras materias, principalmente a de Educación Física e Ciencias 

Naturais. De esta maneira o alumnado será quen de construír 

aprendizaxes significativas facendo deles suxeitos competentes no 

desempeño do seu propio estilo de vida saudable.  

 

7. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

A idea de avaliación continua presidirá o proceso evaluativo, e estará 

formada por unha avaliación inicial (determinará o nivel inicial dos 

alumnos),  unha avaliación formativa (determinará cómo transcorre o 

proceso de ensino-aprendizaxe) e unha avaliación sumativa (determinará 

se se alcanzaron os obxectivos). 

 

 Os instrumentos a utilizar serán os seguintes: 

 

 Traballos de investigación. 

 Traballos de campo.  

 Diario de aula. 

 Planillas de control. 



 Exposición/Debate. 

 Traballos persoais o en grupo: realizados o longo do curso según 

os contidos a impartir. Valorárase da seguinte maneira: 

- os aspectos formais (portada, índice, presentación, ortografía, 

numeración, fontes consultadas, … 

- os aspectos de contido (desenrolo do traballo). Se terá moi 

enconta as opinións persoais. 

Resérvase a posibilidade de facer unha proba escrita se a 

profesora observase que o grupo non está a traballar de maneira 

axeitada.   

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A cualificación que os alumnos obteñen en cada avaliación ven 

dada pola suma de: 

 40% traballo e diario de aula. 

 60% traballos e/ou exames. 

 

 

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para o desenvolvemento desta materia o alumnado de 2º ESO 

solicitaremos or ordenadores portátiles. Esta é unha importante 

ferramenta para obter información, xa que non contamos con libro de 

texto.  

Tamén contamos coa pizarra dixital, o proxector portatil e os das aulas. 

Utilizaremos tamén as instalacións deportivas das que contamos no noso 

centro escolar. 

  

 



10. ACORDO DO DEPARTAMENTO. 

   Cambre, 17 de setembro de 2021 

 

Firmado: MªLuisa Álvarez López   

    (Xefa do departamento de EF) 


