
                                     

INSTRUCCIÓNS PARA OS DESEÑOS DOS PROXECTOS E PARA CUBRIR AS MEMORIAS.

O seguinte documento ten dous  obxectivos fundamentais:
1. Estandarizar as memorias presentadas polos centros educativos.
2. Axudar aos centros educativos para que reflictan todas as actividades realizadas durante o curso

escolar que  contribúen a que o alumnado leve unha vida máis activa e saudable.

Para cubrir a memoria cómpre ter en conta os criterios xerais de avaliación dos das mesmas, tanto os xerais
do Plan Proxecta como os específicos do programa 

Criterios xerais de avaliación do Plan Proxecta
1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias
e/ou  institucións  da  contorna.  Valorarase  especialmente  a  participación  activa  do  alumnado  no
desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).
2.  Interdisciplinariedade  (achegas  desde  distintos  departamentos  didácticos,  disciplinas  ou  materias)  e
transferibilidade do proxecto.
3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web,
blogs  etc),  evidencias  gráficas  e/ou  documentais  do  traballo  realizado  que  permitan  constatar  o
desenvolvemento do proxecto

Criterios específicos do programa Proxectos de Vida Activa e Saudable (PDC)
4. Grao de motivación e sensibilización do alumnado pola incorporación de hábitos de vida activa e consumo
de actividade física e exercicio físico no seu día a día. Valorarase a realización de enquisas para coñecer os
consumos diarios de actividade fisica e hábitos de vida activa do alumnado, campañas de difusión de vida
activa e saudable, enquisas de satisfacción das actividades ofertadas e realizadas, valoración e seguimento da
condición fisica saudable, etc.
5. Calidade do traballo realizado polo alumnado para fomentar, dende o centro, a adquisición de hábitos de vida
activa e saudable.  Valorarase especialmente a realización de mapas de recursos existentes no ámbito de
influencia do centro educativo para a práctica de actividade física e exercicio físico, traballos de investigación
sobre os clubes deportivos locais e outras entidades que promovan a vida activa e deportiva,  invitación a estas
entidades a dar a coñecer as súas actividades, etc.
6. Calidade e grao de desenvolvemento da programación de actividades do proxecto de vida activa e deportiva
dentro do horario lectivo e non lectivo e dentro e fóra do centro educativo, co obxectivo de incrementar a carga
diaria de actividade física que realiza o alumnado.

No  Anexo I  recóllense listaxes  de actividades para cada ámbito temporal. Son  actividades incluídas nas
memorias dos centros dende o curso 2013-2014.  Estas listaxes pódenvos  axudar a visualizar todas as
posibles actividades que levades a cabo e que non se estaban a incorporar nin aos deseños dos proxectos
nin as memorias.

Respecto aos 4 ámbitos temporais  de actuación,  non é obrigatorio  ter  actividades en cada un,  pero é
recomendable ir mellorando e orientando os proxectos para conseguir este obxectivo.



                                     

DATOS XERAIS DO CENTRO

NOME DO CENTRO

CÓDIGO DE CENTRO

CONCELLO

DATOS XERAIS DO PROXECTO

NOME DO PROXECTO

DESCRICIÓN Breve descrición do proxecto.

OBXECTIVOS Enumerar. Deben ser propios e adaptados ao centro. Incluír tamén o grado de 
consecución (en %) destes obxectivos.

AVALIACIÓN DO PROXECTO Instrumentos que utilizastes para avaliar o proxecto: enquisas de satisfacción, 
consumos de actividade física, IPAQ, DAFIS, seguimento da evolución do 
sobrepeso / obesidade do centro. Non falar de como é o proceso de avaliación, 
senón de como (se o facedes) evaluades o proxecto de forma  global.

MATERIAS QUE COLABORAN Relación doutras materias distintas da EF que colaboraron no proxecto.

PROXECTO EDUCATIVO Está integrado na filosofía do centro, no Proxecto Educativo e demais documentos 
oficiais?

ALUMNADO PARTICIPANTE

Alumnado participante
marcar cun X ou especificar

Todo 
o centro

Cursos 
específicos

COLABORACIÓN CON OUTROS PROGRAMAS-PROXECTOS DE HÁBITOS SAUDABLES

NOME DO PRGRAMA Reflectir se o centro integra outros programas de hábitos de vida saudable
(Aliméntate ben (modalidades: Xermoliño - Xermolón - Cociñando con saúde -
Froita na escola - Lácteos na escola - Fai clic ao teu bocata - Ti si que es un bo

peixe, Clases sen fume, Salvavidas, Xente con Don, Apuntámonos a non beber) ou
calquera outro programa – proxecto que poida contribuír de forma directa ou
indirecta ao incremento de actividade física do alumnado ou a adquisición de

hábitos saudables).

ORGANIZACIÓN E DESENVOLMENTO. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

O alumnado ten á súa disposición alcanzar 60 minutos diarios de AF no centro educativo?
Estes 60 minutos poden acumularse en tramos de 10-15 minutos.

si/non

Listaxe das actividades previstas ou realizadas, ordenadas polo ámbito temporal (Anexo I) e coa data prevista
ou data de realización. Inserir cantas filas sexan necesarias para recoller as actividades realizadas

ÁMBITO TEMPORAL 1: FÓRA DO  CENTRO E FÓRA DO HORARIO LECTIVO

Actividades Ligazón Data

1.

2.

3.

4.

5.

ÁMBITO TEMPORAL 2: DENTRO DO CENTRO E DENTRO DO HORARIO LECTIVO.

Actividades Ligazón Data

1.

2.

3.

4.

5.



                                     

ÁMBITO TEMPORAL 3: FÓRA DO CENTRO E DENTRO DO HORARIO LECTIVO

Actividades Ligazón Data

1.

2.

3.

4.

5.

ÁMBITO TEMPORAL 4: DENTRO DO CENTRO E FÓRA DO HORARIO LECTIVO

Actividades Ligazón Data

1.

2.

3.

4.

5.


