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Guía didáctica docente
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1.

Identificación do Proxecto

1.1

Destinatarios
Área: Educación Física
Destinatarios: 5º Primaria

1.2

Breve resumo.
A presente secuencia didáctica multimedia pretende o traballo a prol das condutas saudables e sostibles, co fin de facer visibles os automatismos comportamentais, comprendelos e propoñer cambios actitudinais. A estrutura narrativa
do mesmo presentase nunha sucesión temporal liñal, un día escolar, a través da
cal evidéncianse diferentes tópicos de traballo de interese educativo que van
dende os beneficios dun almorzo saudable, pasando pola prevención de riscos
escolares para finalizar no uso e disfrute do tempo de lecer circunscrito ao eido
tecnolóxico.

1.3

Atención á diversidade
A continuación se detaian as pautas particulares do presente recurso orientadas á
atención a diversidade.
1. Débense propor actividades adicionais de ampliación para o alumnado que
vaia un paso por diante para que estes podan superarse e evitar que se
aburran ao superar rapidamente os obxectivos.
2. Tamén se deben propor actividades adicionais para o alumnado que, tras
impartir a clase, non alcanzaran os obxectivos mínimos para que estes
podan traballar en casa e conseguir así cubrir os obxectivos marcados.
Deberanse preparar fichas de traballo para o alumnado que non este
alcanzando os obxectivos mínimos.
3. Para o alumnado a programas de integración realizaranse adaptacións
curriculares en colaboración co departamento de orientación.

1.4

Metodoloxía
O docente pode usar os contidos deste material como recurso dunha estratexia expositiva, utilizando si é posible un EDI (Encerado Dixital Interactivo) co
fin de explotar ao máximo a capacidade interactiva dos contidos.
Rematada a parte correspondente á explicación dos contidos, de existir EDI,
o docente pode utilizar unha estratexia de aprendizaxe activa, na que un (o
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1.

máis alumnos) poden saír o EDI para resolver as actividades interactivas desta
SD.

Por último devandita SD, pode servir de material de poio e reforzo para o alumnado ,
pola súa posibilidade de ser usado tanto dentro como fora da aula.

1.5

Temporalización.

A continuación propón se un almanaque para a temporalización dos contidos a traballar.
Os docente poden modificar mencionada temporalización en función da organización do
curso e da realización do tema proposto dentro do plan curricular anual.

1.6

Aspectos técnicos.
Para a correcta visualización dos contidos multimedia a producir necesítase:

-

Acceso: Conexión a rede para acceso en liña dos contidos ou no seu defecto descarga no equipo.

-

Funcionamento: Multiplataforma, acceso vía web con navegador, non necesita
instalación.

-

Navegadores: versións actualizadas de Chrome, Safari, Explorer, Firefox, Opera e
Seamonkey.
o Javascript habilitado e flash player v.10.
o Resolución óptima 1024x768.
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Outra alternativa é que o docente fomente o procedemento de autoavaliación onde o
alumnado individualmente pode resolver actividades incluídas na SD dentro da aula
(sempre e cando haxa ordenadores dispoñibles). Evidentemente, este procedemento require un apoio docente mentres o alumnado resolve as actividades.

Descrición curricular

2.1

Fundamentación.
Co gallo dos actuais plans marco da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria en materia de dixitalización do ensino, Proxecto ABALAR, xustifícase a necesidade da creación de contidos dixitais multimedia como os presentados neste proxecto coherentes cos regulamentos, protocolos e recomendacións del derivados:
Bases lexislativas educativas:




Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
Decreto 130/2007, de 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (CAG)
Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación primaria
na CAG

Condutas saudables:






Lei de Seguridade Alimentaria e Nutrición. (621/000094 – BOCG 14/06/2011)
Serie Medrando Sans (CEOU)
Programa Saúde na escola e a experiencia de educar para a saúde na escola (SERGAS)
Proxecto de educación Ambiental CLIMANTICA (Dirección Xeral de Sostenibilidade e Paisaxe)
Proxecto Terra (COAG)

Orientacións sobre a creación de ODEs:
http://www.edu.xunta.es/web/ODEs

Políticas web corporativas








(Distribuídas pola Secretaría Xeral Modernización Tecnolóxica e aprobadas pola Comisión
de coordinación web) en http://intranet.xunta.es
Taxonomías Web
Estandarización de arquivos
Uso de linguaxe non discriminatoria
Identidade corporativa
Estandarización navegación
Accesibilidade e estándares.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación fai referencia á concepción da educación como instrumento de mellora da condición humana e da vida
colectiva é á necesidade de ofertarlle, ao alumnado, unha formación que permita dar resposta ás cambiantes necesidades e ás demandas que presentan as
persoas e os grupos sociais. Un dos alicerces desta lei consiste en situar a preocupación pola educación nos valores nun lugar moi destacado do conxunto das
actividades educativas, coa finalidade de promover a reflexión, a análise e o
estudo das características principais do funcionamento dun réxime democrático.
Así pois, con relación ao tema, temos que un dos fins de dita Lei é:
“A Adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desenvolvemento de hábitos saudables, no exercicio físico e no deporte.” (Art. 2.
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2.

Así mesmo, e xustificado coas actuais correntes de programación por competencias, evidéncianse os principais eidos a traballar nesta SD:




Competencia en comunicación lingüística
o Variedade de intercambios e vocabulario específico que achega.
Competencia matemática.:
o Interpretación de símbolos e iconas como linguaxe alternativo.

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico:
o Mellora da saúde e da calidade de vida: entendida como o estado de completo benestar físico, mental e social, e non só como ausencia de enfermidade.
Tamén contribúen á mellora da saúde e da calidade de vida o traballo da hixiene corporal, a adquisición de hábitos alimenticios axeitados, o rexeitamento da inxestión de substancias prexudiciais, así como a práctica de hixiene postural en accións cotiás e propias da actividade física.



Tratamento da información e competencia dixital.
o Aprender a valorar criticamente as mensaxes referidas ao corpo, procedentes
dos medios de información e de comunicación, que poden danar a imaxe corporal.
o Seleccionar a información importante. Achar a información usando as TIC:
bases de datos, procesadores de texto, tratamento da imaxe, utilización d a
internet como ferramenta de busca... Debe amosar un dominio básico de diferentes linguaxes (icónica, visual, sonora, gráfica...)
o Coñecer os tipos de información, das súas fontes, das súas posibilidades e da
súa localización.



Competencia social e cidadá:
o A busca de obxectivos grupais comúns en detrimento ao beneficio persoal, o
diálogo e a toma de decisións compartidas.



Competencia para aprender a aprender:
o Estratexias que cada nena e neno desenvolven con respecto ao autocontrol e
ao control da actividade, regulando os seus movementos e accións e respondendo aos obxectivos propostos, favorecerán o feito de aprender a aprender.



Autonomía e iniciativa persoal:
o Incrementando o nivel de habilidades e de capacidades ao reflexionar sobre
os automatismos condutuais dun día escolar

Con todo, preséntase o guión multimedia dun proxecto de produción de contidos dixitais que segue as directrices, pautas e normas anteriormente citadas
ao abeiro da convocatoria.
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Fines)
Este mesmo fin esta implícito no Currículo de Primaria da nosa Comunidade
Autónoma (Decreto 130/2007), aínda que se perfila de maneira transversal as
diferentes disciplinas, é necesario que o xermolo destas condutas estea na asignatura da Educación Física fundamentada especialmente na adquisición das capacidades que contribúan ao desenvolvemento persoal e a unha mellor calidade
de vida. Dirixíndose cara o coñecemento progresivo da conduta saudable e cara
a asunción de actitudes, de valores e de normas referentes ao desenvolvemento
sostible.

Datos identificativos

TÍTULO

LOM-ES 1.2.

Hábitos saudables e sostibles na escola.

DESCRICIÓN

LOM-ES 1.4.

Mencionada SD pretende reflitir un día escolar dun alumnado de educ. primaria facendo visible os automatismos condutuais que poden levar a prexuízos na
súa saúde, autonomía e medio ambiente. Coñecidos os mesmos, propóñense
pequenas medidas para facer grandes cambios.

IDIOMA

LOM-ES 1.3.

Galego

ETAPAEDUCATIVA>
CICLO>CURSO

LOM-ES 9.1. y 9.2.

3.3.2 Educación Primaria>Terceiro ciclo>Sexto curso

DISCIPLINA

LOM-ES 9.1. y 9.2.

2.3.3. Educación Física
2.3.3.1. O corpo, movemento, imaxe e percepción
2.3.3.4. Actividade física e saúde
2.3.3.5. Xogos e actividades deportivas
2.3.1. Coñecemento do Medio Natural, Social e cultural
2.3.1.3. A saúde e o desenvolvemento persoal; funcionamento do corpo humano e identidade persoal
2.3.1.4. Persoas, culturas e organización social
2.3.1.6. Materia e enerxía
2.3.1.9. Proxectos de investigación: Estudios de campo e vida saudable.
2.3.1.10. Paisaxes
2.3.1.11. Materiais e aplicación, fontes de enerxía
2.3.1.15. Entorno, tecnoloxía e sociedade
2.3.4. Educación para a Cidadanía
2.3.4.1. Individuos e relacións interpersoais e sociais
2.3.4.2. A vida en comunidade
2.3.4.4. Autonomía e responsabilidade
2.3.4.6. Práctica da participación e a convivencia
2.3.4.9. Identidade e autonomía
2.3.4.10. Convivencia e valores cívicos
2.3.4.16. Análise comparativo e avaliación crítica de informacións
2.3.4.17. Dereitos e deberes dos cidadáns

PALABRAS CLAVE

LOM-ES 1.5. y 9.4.

Condutas saudables, sostenibilidade, novas tecnoloxías, saúde, autonomía.

ÁMBITO

LOM-ES 1.6.

Global, entorno próximo o cercano.

LICENCIAMENTO

LOM-ES 6.2

Creative Commons 3.0 (CC-BY-SA.3.0)
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2.2

2.3

Descrición curricular

COMPETENCIAS

LOM-ES 9.1. y 9.2.

1.1. Actitude positiva ao cambio
1.4. Autoestima
1.7. Procura de información relevante
1.18. Invención e creación
1.21. Perseveranza
1.26. Resistencia ao fracaso
1.22. Planificación e xestión de recursos propios (tempo, diñeiro,...)
1.30. Uso básico das TIC
2.3. Aprender a aprender
2.7. Escoitar para entender e aprender
2.14. Presentación de traballos ou conclusións escritas de forma eficiente
2.13. Pensar criticamente
2.20. Utilizar as TIC de maneira segura e crítica
2.19. Tomar decisións
3.7. Respetar as maneiras de pensar e las opinións dos integrantes do grupo
3.8. Tomar decisións e planificar en grupo
3.9. Traballar e/ou aprender cos outros

OBXECTIVOS
Xerais

LOM-ES 5.10.

-

Específicos

LOM-ES 5.10.

-

-

-

-

Amosar interesa por unha conduta persoal e social saudable e sostible.
Valoración da necesidade de normas compartidas que regulan a
convivencia frutífera no ámbito social. Elaboración de normas de
convivencia da aula e do centro positivas, facilitadoras e asumidas polo
grupo e pola comunidade.
Apreciar a actividade física para o benestar, manifestando unha actitude
responsable cara a si e cara ao resto das persoas e recoñecendo os efectos
da actividade física, da hixiene corporal, da alimentación e dos hábitos
posturais sobre a saúde e a calidade de vida.
Coñecer e valorar a diversidade de actividades físicas, lúdicas e
deportivas como elementos culturais, amosando unha actitude crítica,
tanto desde a óptica de participante como desde a de público.
Ser consciente da transcendencia presente e futura de acción habituais na
vida cotiá do alumnado e da necesidade de realizalas seguindo pautas que
teñen a súa base na reflexión e na análise individual e colectiva deses
comportamentos.
Téntase avaliar a capacidade de análise de diferentes accións realizadas
na actividade diaria do alumnado (uso da auga, gasto de papel, hábitos de
consumo persoal e familiar, produción e tratamento do lixo, riscos viarios,
etc.) e a capacidade de relacionar esas accións con situacións prexudiciais
para a vida no presente e no futuro. Así mesmo, valorarase a capacidade
de ir introducindo melloras nos hábitos de vida propios e o interese por
participar na elaboración e na difusión de actuacións preventivas
Responsabilidade polos propios actos.
Aplicación de condutas responsables no uso das TIC (autonomía,
autocontrol, seguridade, sentido ético) e análise da realidade que
presentan os medios de comunicación para desenvolver a capacidade de
elección crítica e responsable.

CONTIDOS
Coñecementos previos

LOM-ES 5.10.

-

De carácter conceptual (declarativos)

LOM-ES 5.10.

-

De carácter procedimental

LOM-ES 5.10.

-

De carácter actitudinal

LOM-ES 5.10.

-

Coñecementos básicos sobre terminoloxías relacionadas co coidado
persoal e do medio ambiente.
Destrezas básicas sobre a procura de información na rede.
Coñecer as normas de uso e disfrute do medio escolar.
Coñecer habilidades motrices no medio natural.
Coñecer as normas básicas e procedementos de respeto ao medio
ambiente.
Utilización correcta e respectuosa do contorno, adoptando medidas de
seguridade e de prevención de accidentes na actividade física.
Actitude favorable cara á actividade física con relación á saúde.
Autonomía na hixiene corporal e adquisición de hábitos posturais
axeitados na vida cotiá e na actividade física.
Disposición favorable para participar en actividades físicas diversas,
esforzándose e aceptando as diferenzas no nivel de habilidade.
Valoración e aceptación da propia realidade corporal, reflexionando
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1.20. Pensamento crítico

-

criticamente acerca das mensaxes proporcionadas polos medios de
comunicación.
Seguridade, confianza e autonomía persoal.

MODELO DE DESENVOLVEMENTO
Modelo metodolóxico

LOM-ES 5.10. y 5.2.

Utilizarase un modelo baseado na combinación de actuación simulada e exposición de información, tamén na procura orientada de información utilizando
recursos da rede para resolver os problemas que se plantexan con resposta
avaliadora ao acabar cada OA.

Tipo de interactividade

LOM-ES 5.1.

Combinada. Baseada no análise da información e na correcta resolución que o
alumnado debe facer das actividades que se plantexan en cada OA.

Tipo de recurso educativo

LOM-ES 5.2.

Lecturas guiadas, lección maxistral, actividade de discusión, escenario real e
ou virtual de aprendizaxe, caso contextualizado, xogo didáctico, exercicio ou
problema pechado, simulación, enquisa, exame, autoavaliación, webquest,
proxecto real.

Nivel de interactividade

LOM-ES 5.3.

Medio, en canto a que as accións que teñen que realizar na OA se basean na
análise da información e no desenvolvemento da sesión.

Tempo típico de
aprendizaxe
Proceso cognitivo

LOM-ES 5.9.

O tempo recomendable do uso deste SD non debe ser superior a 60 minutos.

LOM-ES 5.12.

Analizar, comprender, comprobar, comunicar, contextualizar, controlar,
decidir, definir, describir, deseñar, avaliarse, extrapolar, innovar, investigar,
xulgar, motivar, observar, organizar, planificar, practicar, producir, recoñecer, recordar, reflexionar, relacionar, representar, resolver, simular, sintetizar, valorar.

Estrutura narrativa do
ODE

LOM-ES 1.7.

Liñal: Un conxunto de obxectos completamente ordenados. Por exemplo un
conxunto de obxectos conectados mediante relacións de tipo “anterior” e
“seguinte” e en rede: un conxunto de obxectos cunha relación entre eles.

Tipo de secuenciación
Observacións sobre
accesibilidade

Guiada: O alumno vai seguindo as instrucións que se lle van dando a realizar
na Secuencia Educativa ou Obxecto Aprendizaxe.
LOM-ES 9.1.

Explicación auditiva e visual da actividade. Uso de linguaxe sinxelo e directo.
Locucións subtituladas. Utilización do menor número posible de teclas. Delimitación de zona de actividade e panel de botóns de interacción. Botóns de
axuda. Contraste alto gradiente, iconografía atractiva e escenarios ilustrados
e animados. Navegación con teclado e rato. A navegación con teclado será
circular. Elementos comúns en cada pantaia coa mesma localización. Información sonora da finalización dunha acción. Fontes: sen serifas (paloseco). Sen
códigos de cores. Sons de acerto e erro identificables rápidamente. Aviso
sonoro final. Textos editables. Posibilidade de deshabilitar contador de tempo. Os elementos estarán debidamente etiquetados.

AVALIACIÓN
Criterios de avaliación

LOM-ES 5.10.

-

-

-

-

Ser consciente da transcendencia presente e futura de acción habituais na
vida cotiá do alumnado e da necesidade de realizalas seguindo pautas que
teñen a súa base na reflexión e na análise individual e colectiva deses
comportamentos.
Téntase avaliar a capacidade de análise de diferentes accións realizadas
na actividade diaria do alumnado (uso da auga, gasto de papel, hábitos de
consumo persoal e familiar, produción e tratamento do lixo, riscos viarios,
etc.) e a capacidade de relacionar esas accións con situacións prexudiciais
para a vida no presente e no futuro. Así mesmo, valorarase a capacidade
de ir introducindo melloras nos hábitos de vida propios e o interese por
participar na elaboración e na difusión de actuacións preventivas.
Verificar se os alumnos e as alumnas son conscientes da relación que
existe entre a actividade física practicada de forma coherente, axeitada e
habitual e a mellora da saúde e da calidade de vida.
Valorar o interese por buscar información variada e en distintos medios,
así como a capacidade de reflexión crítica sobre as mensaxes que estes
medios acheguen.
Coñecer e apreciar os valores e normas de convivencia, obrar de acordo
con elas asumíndoas como propias e participar activamente na
elaboración das normas do centro educativo (da aula, relativas ao uso de
instalación e materiais, nos regulamentos de actividades, etc.).
Ser capaz de analizar a situación do medio natural no contorno próximo,
tomar conciencia da situación a niveis máis amplos, recoñecer a
incidencia das propias accións no seu coidado ou na súa deterioración,
desenvolver actitudes comprometidas para a súa conservación e mellora e
asumir comportamentos (vida saudable, consumo responsable,
seguridade...) que contribúan á sustentabilidade.

Instrumentos
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Metodoloxía

Variables para medición

LOM-ES 5.10.

Empelaranse como indicadores o tempo empleado na resolución dos problemas
plantexados en cada un das partes do obxecto, a forma de traballar en grupo
e valoración da presentación e calidade do traballo final realizado.

Orientacións para a
interpretación dos
resultados en bruto

LOM-ES 5.10.

Según o indicado anteriormente:
1. No caso de realización individual de cada OA realizaranse avaliación individual de cada un.

Penalizarase o tempo de resolución supera o estimado para cada actividade.
Advertirase mediante unha alarma visual a demora en resolver os retos que se
plantexen. Opcionalmente poderase visualizar a ficha persoal coa evolución do
progreso en cada OA, os acertos logrados y o tempo empleado.
A avaliación do alumno deberá estar dispoñible para o profesor en todo momento.
Tipo de avaliación
Segundo o destinatario

LOM-ES 5.10.

Alumno: Cuantitativa nas respostas aos retos que se propoñen. Docente: Porcentaxes de éxito do alumno na realización das actividades.

Segundo o carácter

LOM-ES 5.10.

Avaliación por parte do programa na resolución das actividades.
HeteroAVALIACIÓN. O docente poderá determinar certas actuacións de reforzo
ou ampliación en función do resultado final dos traballos realizados.

SUXERENCIAS DE EXPLOTACIÓN
Comentarios sobre
cómo pode/debe utilizarse este ODE

LOM-ES 5.5., 5.6., 5.7,
5.8, 5.9 y 5.10

O alumnado traballará o SD en grupos reducidos e o docente poderá guiar o
desenvolvemento das actividades (preferentemente metodoloxía ALERT de
Allen (1989)). O acceso inicial ao OA presentarase de forma simple e moi
vistosa para que o alumno descubra os elementos coa curiosidade de atopar en
cada paso novos elementos. Os elementos que se utilicen serán variados,
atractivos visualmente e adecuados ao seu nivel educativo. Utilizarase unha
presentación flash con imaxes reais que amosen unha idea do que se vai a
atopar no OA.
A utilización dun formato moodle como apoio nos OA é un aliciente para
investigar y afondar no tema e para realizar traballos de profundización no
tema en pequenos grupos fora do horario escolar.
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2. De realizarse varios OAs o programa dará una avaliación resumen da interacción con cada obxecto.

Secuencia de obxectos de aprendizaxe
multimedia

3.1

OAs informativos

OA01

Portada: Título, destinatarios y logo
Neste OA aparecerá o título da SD e o avatar que acompañará ao alumno durante o
mesmo. Así mesmo faise mención explícita dos destinatarios. Destacarán 4 iconas:
Acceso a versión móbil de soporte para o docente, servizo web de novas vía twitter,
guía didáctica e logo da xunta de Galicia.

OA02

Descrición
Descrición sucinta da SD no que se salientan as principais finalidades da mesma.

OA03

Aval. Inicial: Que sabes de?
Pequenas preguntas que suscitan o interese sobre a temática a traballar e posibiliten
unha avaliación inicial en pequenos grupos.

OA04

Metadatos (LOM-es)
Descritores máis significativos da SD segundo a normativa LOM-ES.

OA05

Obxectivos: 2/3 obxectivos operativos
Principais obxectivos a traballar como alicerces do multimedia e toma de contacto
dos coñecementos mínimos necesarios.

OA06

Competencias: Traballo das competencias respectivas
Explicitación das competencias a fornecer que redunden na capacitación e sensibilización do alumnado e comunidade educativa.

Paxina 11 de 24

Licencia por estudios 2011-2012| HS2E | Abraham Domínguez Cuña | Mod. 1| 2º Trimestre

3.

OA07

Atención a diversidade: Pautas Ampliación, reforzo ou adaptación curricular.
Salientar os posibles usos do SD para ampliación curricular, reforzo ou adaptación
amosando as capacidades de cada competencia.

Metodoloxía: PDI aula – Creative Commons
Especificación o uso maxistral con soportes dixitais táctiles e extraescolares posibilitándose a comunicación do SD con plataformas de teleformación tipo moodle grazas
ao empaquetado SCORM.

OA09

Versión Móbil da SD. Soporte Docente
Versión móbil da secuencia didáctica con funcionalidades de soporte para o docente
que posibilita unha maior flexibilidade, colaboración e actualización. Aplicación só
dispoñible para smartphones con android.

OA10

Creative Commons
Vídeo representativo da filosofía creative commons e explicitación do licenzamento
da secuencia didáctica.

OA11

Índice:
Enumeración dos ODES curriculares e acceso independente aos mesmos.

OA12-OA64

Palabra Segreda - Acceso recurso sorpresa.
Proponse ao alumnado a procura dunha palabra segreda a través da
realización correcta de todas as actividades propostas (12
actividades-palabra de 12 letras). Mencionada verba posibilita o
acceso a un exercicio sorpresa (OA64) que enfatiza o fin da SD.

OA65

Recursos e descargas
Recursos e material de ampliación sobre a temática exposta así como apartado de
descargas, coa posibilidade de poder facer unha copia en local da secuencia didáctica en diferentes formatos (Web, SCORM e APK (Android))

OA66

Avaliación: Criterios e indicadores de avaliación
Síntese dos indicadores básicos explicitados nos ODES curriculares.
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OA08

OAs curriculares

3.2.1

08:03 am Comeza o día: Almorzos Saudables

DESCRICIÓN

Preténdese salientar a importancia do almorzo para o comezo dun día escolar saudable o cal mellora o
rendemento e capacidade física. Así mesmo destácanse nas animacións a importancia dunha boa hixiene
do soño e normas básicas de comportamento na mesa. A pirámide alimenticia, o descanso e a hixiene
matutina serán os contidos máis destacables os cales serán representados con animacións, vídeos e textos, no cal un rapaz esperta, aséase e almorza evidenciando as boas prácticas. Posteriormente propóñense unha serie de actividades interactivas sobre o exposto.

DISCIPLINA

2.3.3.1. O corpo, movemento, imaxe e percepción
2.3.3.4. Actividade física e saúde
2.3.1.3. A saúde e o desenvolmento persoal; funcionamento do corpo humano e identidade persoal

PALABRAS CLAVE

Almorzos saudables, saúde, pirámide alimenticia, hixiene, sono

COMPETENCIAS

1.4. Autoestima
1.22. Planificación e xestión de recursos propios (tempo, diñeiro,...)
2.19. Tomar decisións
1.27. Responsabilidade
1.29. Uso eficiente da información
2.8. Avaliar situacións

OBXECTIVOS
-

Coñecer, comprender e practicar condutas básicas de respecto e consideración na mesa e a
alimentación.
Valorar positivamente a práctica de determinados hábitos asociados á hixiene, á alimentación
equilibrada, ao exercicio físico e ao descanso.
Coñecer e comprender a pirámide dos alimentos e a importancia dunha dieta equilibrada.
Comprender e valorar positivamente a importancia do almorzo como inxesta máis importante do día.

CONTIDOS
Coñecementos previos

Coñecementos básicos sobre os diferentes tipos de grupos alimenticios.
-

Identificación e descrición de alimentos diarios necesarios.
Análise de usos e costumes na alimentación diaria.
Valora o feito social da alimentación e dos almorzos.
Valoración dos aspectos que inflúen nunha vida saudable: a correcta respiración, alimentación variada
e equilibrada, a hixiene persoal, o exercicio, o descanso e a adecuada utilización do tempo de ocio.

AVALIACIÓN
Criterios de avaliación

-

Identifica os principais elementos da pirámide alimenticia.
Identifica os aspectos febles da súas rutinas
Propón e valora cambios para mellorar as rutinas matutinas.
Comprende a importancia da hixiene no benestar físico, psíquico e social.

Observacións
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3.2

08:26 am A mochila…é todo necesario?

DESCRICIÓN

A finalidade deste obxecto de aprendizaxe é salientar a necesidade dunha boa planificación e carga do
material escolar. A anatomía das costas, os seus coidados, a ergonomía básica e a consciencia propioceptora dos movementos lumbares póñense en evidencia ao expoñer con animacións, vídeos e textos se todo o
que se leva nas mochilas escolares é necesario así como cal é a mellor maneira de levalo dende a hixiene
postural. Os exercicios interactivos irán encamiñados a identificar cales son as mellores posturas, posicións
e xestos así como levar a cabo investigacións básicas dos límites recomendables das mochilas escolares.

DISCIPLINA

2.3.3.1. O corpo, movemento, imaxe e percepción
2.3.3.4. Actividade física e saúde.
2.3.1.3. A saúde e o desenvolvemento persoal; funcionamento do corpo humano e identidade persoal
2.3.4.4. Autonomía y responsabilidade.

PALABRAS CLAVE

Hixiene postural, ergonomía infantil, pesos, cargas, planificación, exercicio físico

COMPETENCIAS

1.1. Actitude positiva ao cambio
1.7. Procura de información relevante
1.22. Planificación e xestión de recursos propios (tempo, diñeiro,...)
2.8. Avaliar situacións
2.16. Realización de observacións exactas e investigacións

OBXECTIVOS
-

Coñecer as partes anatómicas das costas
Planificar convíntemente o material necesario para un día escolar.
Aprender a levar correctamente unha mochila para o coidado da costas.
Concienciar sobre os perigos a medio prazo da sobrecarga nas costas.
Coñecer e comprender os diferentes tipos de mochilas e elixir a máis adecuada.
Previr doenzas nas costas co normas de hixiene postural e ergonomía.

CONTIDOS
Coñecementos previos

Niveis de contidos básicos sobre unidades de peso e partes do corpo.
-

Identificación das maneiras máis saudables de levar unha mochila.
Coidado básico das costas.
Coñecementos teóricos básicos de ergonomía infantil
Planificación e xestión do material escolar como medida de prevención.
O exercicio físico como factor preventivo.

AVALIACIÓN
Criterios de avaliación

-

Coñece os fundamentos básicos da ergonomía infantil
Identifica cales son os factores preventivos da hixiene postural
Planifica correctamente o material axeitado para un día escolar.
Comprende a importancia do coidado das costas e da actividade física como elemento preventivo.

Observacións
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3.2.2

08:37 am Da casa ao centro…e tí como vas?

DESCRICIÓN

Neste apartado salientase a necesaria toma de conciencia da contaminación atmosférica derivada do uso
individual dos transportes urbanos, así como amosa alternativas saudables e sostibles para chegar a escola: transporte compartido, público, en bicicleta, andando…analizando cada un deles para que o alumnado, en base a comprensión da súa realidade, en xogos e mapas interactivos tipo cuestionario, elixa o
medio máis saudable.

DISCIPLINA

2.3.3.4. Actividade física e saúde
2.3.1.3. A saúde e o desenvolmento persoal; funcionamento do corpo humano e identidade persoal
2.3.1.15. Entorno, tecnoloxía e sociedade
2.3.4.6. Práctica de la participación y la convivencia
2.3.1.9. Proxectos de investigación: Estudios de campo y vida saudable .
2.3.1.10. Paisaxes
2.3.1.11. Materiais e aplicación, fontes de enerxía

PALABRAS CLAVE

Contaminación, medios transporte, medio ambiente,

COMPETENCIAS

1.1. Actitude positiva ao cambio
1.9. Coñecemento dos principios básicos da natureza
1.7. Procura de información relevante
1.11. Coñecemento e práctica deportiva
1.20. Pensamento crítico
1.22. Planificación e xestión de recursos propios (tempo, diñeiro,...)
1.29. Uso eficiente da información
2.3. Aprender a aprender
2.8. Avaliar situacións
3.2. Comprender e contribuír á organización dos obxectivos do grupo

OBXECTIVOS
-

Orientarse nun mapa con respecto a unha localización dada.
Valorar a contaminación diaria froito dos desprazamentos.
Coñecer e comprender os diferentes medios de transporte.
Coñecer a influencia de hábitos físicos diarios para a prevención de obesidade.
Identificar a bicicleta como vehículo e elemento de xogo apropiado para a idade escolar.

CONTIDOS
Coñecementos previos

Nivel básicos de orientación en planos e medidas de lonxitude.
-

-

Xeolocalizacións e trazada de roteiros eficientes e sostibles.
Comprensión da contaminación diaria derivada do transporte escolar.
Realización de estimacións valorando distancias e tempo.
Coñecemento das partes principais dunha bicicleta.

AVALIACIÓN
Criterios de avaliación

-

Análise das realidades concretas de desprazamento de cada caso.
Valora a pegada contaminante de cada medio de trasporte.
Orientase e planifica as rutas máis eficientes.

Observacións
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3.2.3

09:00 am Que hai na aula?

DESCRICIÓN

Saliéntanse 5 bloques diferenciados en OAs:
Moreas de material escolar: no cal ponse en evidencia a necesidade de recollida selectiva do lixo constante das aulas, así como a necesidade de coñecer a reciclaxe do medio máis utilizado, o papel mediante simulacións interactivas e diversas actividades.
Vixía os tóxicos escolares: Traballase o código H dos produtos e sustancias e a necesidade dun coñecemento axeitado de mencionada linguaxe icónica mediante actividades de identificación e encrucillados.
Psssss….contaminación acústica: evidénciase a contaminación máis abundante nos centros escolares de
infantil e primaria a cal pode derivar en problemas e/ou alteracións. Con animacións e vídeos expóñense aspectos concretos e básicos do ruído e do son.
Séntate ben e coida a postura: A necesidade dunha boa hixiene postural na aula, a ergonomía nas
cadeiras e diferentes controis corporais evidéncianse nestas OAs xustificadas no moito tempo que o
alumnado está en posición sentada. A toma de conciencia corporal mediante actividades de selección
será a ferramenta escollida para levalo a cabo.

DISCIPLINA

2.3.3.4. Actividade física e saúde
2.3.1.9. Proxectos de investigación: Estudios de campo e vida saudable.
2.3.1.11. Materiais e aplicación, fontes de enerxía
2.3.3.1. O corpo, movemento, imaxe e percepción
2.3.4.4. Autonomía e responsabilidade
2.3.4.6. Práctica de la participación e a convivencia

PALABRAS CLAVE

Código H, tóxicos escolares, hixiene postural, ruído, reciclaxe papel, recollida selectiva

COMPETENCIAS

1.1. Actitude positiva ao cambio
1.7. Procura de información relevante
1.20. Pensamento crítico
1.22. Planificación e xestión de recursos propios (tempo, diñeiro,...)
1.28. Solución de problemas
2.6. Coñecemento dos produtos e procesos tecnolóxicos.
3.3. Comprender e traballar dentro da cultura do grupo
3.9. Traballar e/ou aprender con outros

OBXECTIVOS
-

Identificar e clasificar a tipoloxía dos residuos e coñecer e comprender a súa reutilización
Coñecer a linguaxe iconográfica do código H e as precaucións básicas das sustancias escolares
perigosas.
Coñecer os conceptos teóricos básicos do son e do ruído.
Valorar a necesidade dun bo control postural na aula.

CONTIDOS
Coñecementos previos

Conceptos básicos de hixiene postural, identificación de tóxicos e os seus perigos.
-

Identificación das sustancias perigosas
Selección dos residuos e comprensión do proceso da súa reutilización.
Conciencia do control postural
Identificación e valoración dos parámetros do ruído.

-

Identificación das iconas do código H das sustancias.
Capacidade para valorar a reutiilzación do material lixo
Identificación da hixiene postural na aula
Coñecemento do ruído como elemento disruptivo para a saúde.

AVALIACIÓN
Criterios de avaliación

Observacións
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3.2.4

11:30 am Bocatas e recreos

DESCRICIÓN

Saliéntanse 3 bloques diferenciados en OAs:
Alimentación sá…guerra a bollería industrial: Evidénciase a necesidade de fornecer a educación para a
saúde dende a práctica, xustificada cos actuais proxectos de lei de seguridade alimentaria e nutrición,
grazas ao cal, mediante animacións coñeceremos os aditivos alimentarios (números e).
Non todo é fútbol: O espazo de recreo como elemento saudable e socializador presentará mediante
actividades interactivas sobre xogos populares, alternativas a un lecer monotemático.
Residuos escolares: A recollida selectivas e análise dos residuos escolares en espazos comúns favorecerá
a realización dun proxecto interactivo de aula que nos favorecerá a saúde xeral do centro.

DISCIPLINA

2.3.3.5. Xogos e actividades deportivas
2.3.3.4. Actividade física e saúde
2.3.1.9. Proxectos de investigación: Estudios de campo e vida saudable.
2.3.4.6. Práctica da participación e a convivencia

PALABRAS CLAVE

Recollida selectiva, xogos populares, aditivos, saúde

COMPETENCIAS

1.10. Coñecemento e aprecio pola cultura e lingua da Comunidade Autónoma Galega.
2.13. Pensar criticamente
2.19. Tomar decisións
1.4. Autoestima
1.1. Actitude positiva ao cambio
1.7. Procura de información relevante

OBXECTIVOS
-

Fomentar o consumo controlado e educativo dos alimentos nos recreos.
Propoñer guías de merendas saudables a comunidade educativa.
Coñecer e comprender a potencialidade dos recreos como espazo educativo a prol da saúde.
Dar a coñecer alternativas ao lecer dende unha óptica voluntarista
Fomentar a actividade física e o movemento nos recreos.
Estimular e propiciar o deporte colectivo como instrumento colaborativo e de actividade física.
Identificar e clasificar a tipoloxía dos residuos e coñecer e comprender a súa reutilización

-

Coñecementos teóricos sobre la ecoloxía e alimentación

-

Afianzamento de condutas saudables en espazos de ocio.
Practicar xogos relacionados co medio natural.
Utilizar un plano do terreo para orientarse e localizar obxectos
Coñecemento dos números-e en alimentación.

CONTIDOS
Coñecementos previos

-

AVALIACIÓN
Criterios de avaliación

-

Participa en tarefas de redución, reutilización e reciclaxe de residuos da escola para contribuír á
conservación e avance do medio natural.
Coñece e pon en práctica diferentes xogos populares no tempo do recreo.
Identifica a codificación (e) dos aditivos.

Observacións
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3.2.5

3.2.6

16:07 pm Tempo libre…e tí que fas?

DESCRICIÓN

Xogos e videoxogos: Neste apartado saliéntase a necesidade dunha boa xestión do tempo libre, da actividade física, do xogo e do uso saudable e sostible das novas tecnoloxías e os videoxogos a prol da saúde.
Amósanse mediante animacións e exercicios interactivos diferentes prácticas saudables que diversifican o
noso tempo de ocio e lecer, así como o coñecemento das codificacións PEGI dos videoxogos.
Usos seguros da rede: Os posibles perigos na rede, as boas prácticas, a navegación segura…son os contidos dunha OA que pretende dar unha serie de pautas para un uso educativo e construtivo da rede no
tempo de lecer.
DISCIPLINA

2.3.3.4. Actividade física e saúde
2.3.3.5. Xogos e actividades deportivas
2.3.1.15. Entorno, tecnoloxía e sociedade
2.3.4.4. Autonomía e responsabilidade
2.3.4.1. Individuos e relacións interpersoais e sociais

PALABRAS CLAVE
1.22. Planificación e xestión de recursos propios (tempo, diñeiro,...)
1.30. Uso básico das TIC
1.7. Procura de información relevante
2.20. Utilizar as TIC de maneira segura e crítica
2.6. Coñecemento dos produtos e procesos tecnolóxicos.
3.8. Tomar decisións e planificar en grupo

COMPETENCIAS

OBXECTIVOS
-

Coñecer e comprender a importancia das TIC no eido do lecer.
Sentar as bases de prácticas saudables coas TIC.
Desenvolver unha actitude de curiosidade creativa sobre as TIC.
Planificar de forma autónoma e creativa das actividades de ocio, individuais e colectivas.
Planificar de maneira autónoma e creativa de actividades de ocio individuais e colectivas.
Coñecer e comprender os aspectos positivos dun uso sostible das novas tecnoloxías.

-

Coñecementos básicos sobre terminoloxías relacionadas coa saúde, ocio e tempo libre.
Destrezas básicas sobre a procura de información na rede
Aspectos positivos e negativos do uso das novas tecnoloxías.
Coñecemento da codificación PEGI dos videoxogos.
Xestión do tempo libre e comprensión da súa influencia na procura dunha vida saudable.
Valoración dos perigos da rede, coñecemento de alternativas de bo uso e resolución de problemas.
Actitude de autoesixencia e superación dos límites do seu propio corpo e valoración dos mesmos na
elección das actividades para o empleo do tempo de ocio e recreo.

CONTIDOS
Coñecementos previos

AVALIACIÓN
Criterios de avaliación

4.

-

Identifica e formula opinións sobre os perigos da rede e das boas prácticas de uso.
Planifica e xestiona o seu tempo libre nun día de lecer con diferentes tipos de actividades.
Coñece a codificación PEGI.

Observacións
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Saliéntanse 2 bloques diferenciados en OAs:
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Avalición da SD
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Recursos complementarios por OAS

5.1

Descrición dunha secuencia didáctica
Pautas de produción:

 http://en.proyectoagrega.es/client/documentoLocal/Pautas%20de%20Produccion.pdf
 http://www.edu.xunta.es/web/node/2294
Elementos dunha produción:

 http://www.edu.xunta.es/contidos/ODEs/lex2/guia_anexos_ejemplos_lomes/a01_arquitectura_ode.pdf

5.2

Metadatos...que é LOM?
 http://www.edu.xunta.es/contidos/ODEs/lex2/
 http://www.edu.xunta.es/web/node/2335

5.3

Competencias
Proxecto COMBAS:

 http://www.edu.xunta.es/web/node/3668
Currículo Primaria:
 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070709/Anuncio251AE_gl.pdf

5.4

Atención a diversidade
Plataforma dos Equipos de Orientación Específicos Galicia:

 http://centros.edu.xunta.es/contidos/eoe/
Asociación TADEGA.net

 http://tadega.net/
Decreto Atención a diversidade Galicia
 http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/201

1/12/09/20111221_atencion_diversidade.pdf
Plataforma ARASAAC (Comunicación Aumentativa y Alternativa)

 http://www.catedu.es/arasaac/

5.5

Metodoloxía
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5.

 http://www.edu.xunta.es/web/node/2291
 http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/
 http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/prinia/

Creative Commons
 http://es.creativecommons.org/
 http://wiki.creativecommons.org/OER
 http://cedec.ite.educacion.es/
 http://search.creativecommons.org/?lang=es

5.7

08:03 am Comeza o día: Almorzos Saudables
Hábitos vida saudable Consellería Sanidade

 http://xenteconvida.sergas.es/Paginas/Portada.aspx
Sono na idade escolar

 http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/sleep_esp.html
 http://www.cinteco.com/pacientes/material_recomendado/relajacion_ninos/
 http://www.cinteco.com/pacientes/material_recomendado/guia_sueno_adolescente/
Relaxación en E.F.

 http://www.techtraining.es/revista/numeros/PDF/2010/revista_11/13.pdf
Hixiene

 http://agrega.educa.jcyl.es/visualizar/es/es-cl_2010032213_9180757/false
Almorzos LUDOS

 http://agrega.hezkuntza.net/visualizar/es/es_20071116_2_0160402/false
Webquest almorzos saudables

 http://agrega.catedu.es/visualizar/es/es-ar_20091015_2_9134945/false
Caries

 http://sencarie.xunta.es/
Exercicio Físico e saúde

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/12/0017/indice.htm

5.8

08:26 am A mochila…é todo necesario?
Web de la espalda

 http://www.espalda.org/
Lesións nas costas

 http://agrega.educa.jcyl.es/visualizar/es/es-cl_2010031712_9085517/false
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5.6

Webquest: Hey tronco

 http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/alumnado/webquest/05/
Estou fronte o ordenador:

 http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2003/ordenador/index.htm#
Hixiene postural
Bases para un programa de mantemento físico

 http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/educacion_fisica/educfisica2.htm
O xogo da columna

 http://www.sportaqus.com/inicio/juegos/lacolumna/juegocolumna.html

5.9

08:37 am Da casa ao centro…e tí como vas?
Impacto ambiental

 http://agrega.educa.madrid.org/visualizar/es/es-ma_2009110213_9135228/false
 http://www.sogama.es/es/categoria/temas/educacion-ambiental
Aforro enerxético e alternativa menos contaminantes

 http://agrega.educa.jcyl.es/visualizar/es/es-cl_2010031813_9170142/false
Contaminación

 http://agrega.educa.jcyl.es/visualizar/es/es-cl_2010031813_9170142/false
Saúde e medio ambiente

 http://agrega.educa.madrid.org/visualizar/es/es_2009071413_7280170/false
Atmosfera enferma

 http://agrega.hezkuntza.net/visualizar/es/es-eu_2011100413_1310802/false
Guía da mobilidade escolar, sostible e segura

 http://www.absostenible.es/fileadmin/agenda21/documentos/a21Escolar/Guia_movilidad_A
21E.pdf

Orientación

 http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/educacion_fisica/orientacion.htm
O mundo da bicicleta

 http://www.bicieducavial.org/esp/ninos_1.htm
 http://agrega.educacion.es/visualizar/es/es_20070518_3_0061500/false

5.10 09:00 am Que hai na aula
Videoxogo separa para reciclar

 http://www.sogama.es/videoxogo/sogama.php
El problema de los residuos
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 http://www.colfisio.org/posturas/

 http://agrega.educa.madrid.org/visualizar/es/es-ma_2009093013_9085519/false
Mundo sen ruído

 http://www.mundosinruido.es/contaminacion-acustica/
Contaminación acústica na escola

 http://www.monografias.com/trabajos11/propu/propu.shtml
 http://www.fiso-web.org/imagenes/publicaciones/archivos/2710.pdf
Columna vertebral

 http://www.youtube.com/watch?v=b3AUXLkhb3Q
Exercicios para as costas

 http://www.youtube.com/user/canalvivesoy
Prevención e saúde

 http://www.prevencioncastillayleon.com/escueladeprevencion/estatico/juego1.htm

5.11 11:30 am Bocatas e recreos
Menús infantís e alerxias

 http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/simuladores/socioculturales/
Menus_Inf-Alergias_ali_es/sim77_esp/sim.html

Conflitos na aula

 http://recursostic.educacion.es/fprofesional/simuladores/web/simuladores/socioculturales/
Resolucion_conflictos_aula_es/sim88_esp/sim.html

Aprendo a saudar correctamente

 http://agrega.educa.madrid.org/visualizar/es/es-ma_2010080312_9102531/false
Juegoteca nos recreos escolares

 http://www.preveninos.com/Files_Proyectos/Proy_256.pdf
Recrexogos

 http://www.albeos.org/IMG/pdf/RECREJUEGOS.pdf
Xogos populares

 http://www.xogospopulares.com/brinquedia.php
Residuos escolares

 http://www.aede.eu/fileadmin/docs/project/gedecite/spanish/chapter73.pdf
Plan de mellora do recreo

 http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/educ_fisica/plan_mejora.htm
En marcha

 http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/alumnado/alumnado.php
Valores do xogo

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/10/11/0009/index.htm
Alimentos olímpicos
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Actividade docente e contaminación acústica

 http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-

1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_20071116_3_0160600&secuencia=false

Primeiros auxilios

 http://www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/juegoppaa/castellano/creuroja_cd.swf

O tempo libre infantil e xuvenil

 http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article744
Cuida o teu corpo

 http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem/cuidacuerpo/index.htm
Asociación Española de Distribuidores de Software de Entretemento

 http://www.adese.es/
Pegi

 http://www.pegi.info/es/
Internet

 http://agrega.educa.jcyl.es/visualizar/es/es-cl_2010031512_9113417/false
RedTIC

 http://redtic.educacontic.es/

5.13 Resumíndo mapa conceptual
 http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/contenidosdigitales/program
asflash/Agrega/Primaria/Conocimiento/La_luz/6_ID/

Mapas da actividade física

 http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2001/mapasaf/menus/blanco.
htm

5.14 Avaliación
Avaliación Primaria:

 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20071130/Anuncio4A44E_gl.pdf
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5.12 16:07 pm Tempo libre…e tí que fas?

