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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Decreto 353/2003, do 11 de setembro,
polo que se establece o currículo da espe-
cialidade deportiva de grao medio corres-
pondente ó título de técnico deportivo en
fútbol.

O Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro,
polo que se configuran como ensinanzas de réxime
especial as conducentes á obtención de titulacións
de técnicos deportivos, se aproban as directrices
xerais dos títulos e as correspondentes ensinanzas
mínimas, e habilitan as comunidades autónomas
para establece-lo currículo das modalidades ou espe-
cialidades deportivas.

Pola súa parte, o Real decreto 320/2000, do 3 de
marzo, estableceu para a modalidade deportiva de fút-
bol o título de técnico deportivo na especialidade de
fútbol, así como as súas ensinanzas mínimas e as
probas e os requisitos de acceso a elas en consonancia
co devandito Real decreto 1913/1997.

Pola súa vez, o artigo 19 do Real decreto
1913/1997 atribúelles ás respectivas administra-
cións a competencia para establece-lo currículo dos
correspondentes grao e modalidade, do que deben
formar parte as ensinanzas mínimas.

Seguindo os principios xerais que rexen a acti-
vidade educativa nesta materia, o currículo das ensi-
nanzas deportivas no ámbito territorial galego esta-
blécese de xeito que permita a adaptación da nova
titulación ó eido profesional da realidade socioe-
conómica galega e ás necesidades de cualificación
dos sectores productivos da nosa economía, tendo
en conta a marxe suficiente de autonomía pedagóxica
que posibilite ós centros adecua-la docencia ás
características do alumnado e ó contorno sociocul-
tural do centro.

Isto require o posterior desenvolvemento nas pro-
gramacións elaboradas polo equipo docente das ensi-
nanzas deportivas que concrete a adaptación sina-
lada, tomando como referencia inmediata as capa-
cidades profesionais que definen o perfil profesional
de cada un dos niveis nos que están organizadas
as ensinanzas do título. Estas teñen que permitir
realiza-lo papel do posto de traballo en actividades
específicas que producen resultados concretos,
dirixi-las variacións que se dan na práctica do tra-
ballo nos procesos productivos, actuar correctamente
ante anomalías, dirixi-lo conxunto do traballo e aca-
da-los obxectivos da organización, así como esta-
blecer prioridades e actuar en coordinación con
outros departamentos.

O currículo que se establece neste decreto describe
os obxectivos xerais que se fixan para cada nivel
de ensinanzas, o conxunto de aptitudes que configura

a cualificación profesional, así como os obxectivos
para acadar dos distintos módulos formativos, expre-
sados neste decreto como capacidades terminais, e
os criterios de avaliación que definen en termos de
resultados avaliables o comportamento, saber e com-
prender que se require do alumnado para acada-los
logros profesionais do perfil profesional.

Estas capacidades terminais acádanse a partir
duns contidos mínimos necesarios de tipo concep-
tual, procedemental e actitudinal, que proporciona-
rán o soporte de información e destreza preciso para
desenvolver comportamentos profesionais, tanto no
aspecto tecnolóxico como no de valoración funcional
e técnica. Estes contidos son igualmente importan-
tes, xa que todos eles levan a acada-las capacidades
terminais sinaladas en cada módulo. Preséntanse
agrupados en bloques que non constitúen un temario
nin son unidades compartimentadas que teñan por
si mesmas sentido; a súa estructura responde a aqui-
lo que deberá ter en conta o profesorado á hora
de elabora-las programacións de aula e a orde na
que se presentan non implica secuencia.

As ensinanzas de cada grao e nivel estructúranse
agrupadas en bloques:

O bloque común está composto por módulos trans-
versais de carácter científico-técnico xeral, que
serán coincidentes e obrigatorios para tódalas espe-
cialidades deportivas.

O bloque específico ten os módulos de formación
deportiva específica de carácter científico e técnico
relacionados coa modalidade e especialidade depor-
tiva á que se refire o título. Neste bloque integraranse
os contidos que atinxan ás singularidades que requi-
ra a mellor e completa formación de cada modalidade
e especialidade deportiva.

O bloque complementario abrangue os contidos
que teñan por obxectivos formativos a utilización
de cursos tecnolóxicos e as variacións da demanda
social, así como a atención a outros aspectos que
os centros desexen incorporar ó currículo.

Tamén forma parte da estructura das ensinanzas
a formación práctica, constituíndose dentro dela
coma un bloque de módulo único e independente.
A formación práctica desenvolverase en institucións
deportivas de titularidade pública ou en entidades
privadas, así como no marco de programas de inter-
cambio internacional, e realizarase ó supera-los blo-
ques comúns, específicos e complementarios de cada
nivel ou grao.

A inclusión do módulo de formación práctica
(MFP) posibilita que o alumnado complete a com-
petencia profesional acadada no centro educativo,
mediante a realización dun conxunto de actividades
productivas desenvolvidas no centro de prácticas.
Estas actividades de referencia poden ser modifi-
cadas ou substituídas por outras que, adaptándose
mellor ás actividades programadas no centro de prác-
ticas, conduzan á adquisición das capacidades ter-
minais deste módulo.
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Os centros educativos disporán no segundo nivel
das ensinanzas dun determinado número de horas
que lles permitirán realiza-lo desenvolvemento
curricular establecendo os obxectivos, os contidos,
os criterios de avaliación, a secuencia e a meto-
doloxía que respondan ás características do alum-
nado e ás posibilidades de formación que ofrece
o seu contorno.

Por todo isto, por proposta do conselleiro de Edu-
cación e Ordenación Universitaria, co informe do
Consello Galego de Ensinanzas Técnico-Profesionais
e do Consello Escolar de Galicia e logo de deli-
beración do Consello da Xunta de Galicia na súa
reunión do día once de setembro de dous mil tres,

DISPOÑO:
Capítulo I

Perfil e currículo
Artigo 1º.-Identificación do título.
1. Este decreto establece o currículo que será de

aplicación na Comunidade Autónoma galega, con
validez académica e profesional en todo o territorio
do Estado, para o ensino de réxime especial relativo
ó título de técnico deportivo na especialidade de
fútbol regulado no Real decreto 320/2000, do 3 de
marzo, polo que se aproban as ensinanzas mínimas
e se regulan as probas e os requisitos de acceso
a estas ensinanzas:

2. A denominación, o nivel de formación e a dura-
ción das ensinanzas son os que se establecen no
punto 1 do anexo deste decreto.

Artigo 2º.-Validez académica e profesional do
título.

1. O título de técnico deportivo en fútbol obterase
trala superación dos dous niveis de que constan as
ensinanzas que regula este decreto. Será equiva-
lente, para tódolos efectos, ó grao medio ó que se
refire o artigo 35.2º da Lei orgánica 1/1990, de orde-
nación xeral do sistema educativo, e o artigo 7.3º
da Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de
calidade da educación.

2. A completa superación do primeiro nivel de
grao medio das ensinanzas que se regulan neste
decreto dará lugar á obtención do certificado de pri-
meiro nivel na especialidade de fútbol.

Artigo 3º.-Perfil profesional.
1. A competencia xeral, as capacidades profesio-

nais, as unidades de competencia, as realizacións,
a localización no ámbito deportivo, a responsabi-
lidade nas situacións de traballo e a evolución da
competencia que definen o perfil profesional do títu-
lo son as que se establecen nos puntos 2 e 4 do
anexo deste decreto.

Artigo 4º.-Currículo das ensinanzas.
O currículo das ensinanzas é o que se establece

nos puntos 3 e 5 do anexo deste decreto. Os criterios
de avaliación son os resultados avaliables das capa-
cidades terminais de cada módulo.

Capítulo II
Ordenación académica e impartición

Artigo 5º.-Acceso ás ensinanzas.

Os requisitos de acceso ás ensinanzas deportivas
son os que se expresan no punto 6.1 do anexo deste
decreto.

Artigo 6º.-Profesorado.

1. As especialidades do profesorado de centros
sostidos con fondos públicos con atribución docente
nos módulos formativos que compoñen este título
son as que se expresan no punto 6.2 do anexo deste
decreto.

2. Os requisitos de titulacións que acreditan o
profesorado para imparti-los módulos destas ensi-
nanzas son os que se expresan no punto 6.2.2 no
anexo deste decreto, ou as que foron declaradas equi-
valentes ou homologadas con elas.

3. As equivalencias de titulación para efectos de
docencia son as que se expresan no punto 6.2.3
do anexo deste decreto.

4. As equivalencias de titulación para o seguimento
dos bloques de formación práctica son as que se
establecen no punto 6.2.4. do anexo deste decreto.

5. A habilitación docente de expertos e especia-
listas recóllese no punto 6.2.5. do anexo deste
decreto.

Artigo 7º.-Espacios, instalacións e equipamentos.

Os requisitos de espacios e instalacións que deben
reuni-los centros educativos para a impartición das
ensinanzas deportivas son as que se determinan no
punto 6.3 do anexo deste decreto.

Artigo 8º.-Validacións, correspondencias e acceso
a outros estudios.

1. Os módulos formativos susceptibles de valida-
ción por estudios de formación ocupacional, corres-
pondencia coa práctica laboral ou ben con outros
estudios ou diplomaturas son os que se especifican
no punto 6.4 do anexo deste decreto.

2. As persoas que cursen estas ensinanzas poderán,
unha vez que as superen, acceder ós bacharelatos
en tódalas especialidades, tal e como se indica no
punto 6.4 do anexo deste decreto.

Artigo 9º.-Criterios xerais para o desenvolvemento
da avaliación destas ensinanzas.

A obtención do correspondente certificado de pri-
meiro nivel ou do título correspondente ó grao medio
das ensinanzas que se regulan neste decreto requi-
rirá a avaliación positiva dos distintos módulos nos
que se organizan as ensinanzas e segundo os criterios
que se establecen no punto 6.5 deste decreto.

Artigo 10º.-Distribución horaria.

1. Os módulos formativos destas ensinanzas orga-
nizaranse segundo se establece no punto 6.6 do
anexo deste decreto.
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2. As horas de libre disposición que se inclúen
neste punto serán utilizadas polos centros educativos
para reforzar, nos módulos do bloque específico aso-
ciados a unidades de competencia do nivel I, as
capacidades de formación profesional de base ou
de formación profesional específica, para lles dar
resposta ás características dos alumnos e ter en conta
as necesidades de desenvolvemento económico,
social e de recursos humanos do seu contorno
socioproductivo.

Disposicións adicionais

Primeira.-Non regulación de profesión titulada.

Os elementos que definen o perfil profesional nas
correspondentes ensinanzas mínimas, conducentes
ós títulos oficiais de técnico das especialidades de
fútbol, non constitúen regulación do exercicio da
profesión titulada.

Segunda.-Habilitación docente a expertos e espe-
cialistas.

Nas condicións que se establezan e cos criterios
que se determinen con carácter xeral para todo o
territorio nacional, concederanse as habilitacións
docentes ós deportistas con méritos sobresalientes
a nivel internacional e as persoas nas que concorran
méritos deportivos de prestixio recoñecido e expe-
riencia profesional que aseguren, en cada caso, a
preparación necesaria para o desempeño do seu labor
docente, para os efectos de obter habilitación para
imparti-las ensinanzas de determinados módulos do
bloque específico ou do bloque de formación práctica
que se regulan neste decreto.

Mediante esta habilitación docente, obterase a
condición de profesor especialista para imparti-la
docencia do módulo correspondente.

Terceira.-Adecuación das ensinanzas.

A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria poderá adecuar estas ensinanzas ás pecu-
liares características da educación a distancia e da
educación de persoas adultas, así como ás carac-
terísticas dos alumnos con necesidades educativas
especiais.

Disposición transitoria

Habilitación do profesorado ata que se realicen
os cursos de capacitación pedagóxica.

1. Mentres se leven a cabo os recursos de capa-
citación pedagóxica do profesorado ós que se refire
o artigo 27 do Real decreto 320/2000, a Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria habilitará,
para imparti-las ensinanzas dos técnicos deportivos
da especialidade de fútbol, a quen reúna os requi-
sitos de titulación ou posúa algún dos títulos decla-
rados equivalentes recollidos no punto 6.2 do anexo
deste decreto.

2. De igual xeito, para impartir determinados
módulos do bloque específico ou para a titorización
do módulo de formación práctica, poderá ser auto-

rizado quen estea en posesión do diploma ou cer-
tificado de máximo nivel federativo na especialidade
de fútbol, que foran recoñecidos polo Consello Supe-
rior de Deportes, conforme o previsto no artigo 42
do Real decreto 1913/1997. Ademais, terá que acre-
ditar mediante currículo persoal a formación e a
experiencia docente na materia.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Órgano competente para o desenvolve-
mento e a aplicación desta norma.

Autorízase o conselleiro de Educación e Ordena-
ción Universitaria para dictar cantas disposicións
sexan precisas, no ámbito das súas competencias,
para a execución e o desenvolvemento do disposto
neste decreto.

Segunda.-Entrada en vigor do decreto.

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, once de setembro de dous
mil tres.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

1. Identificación do título

-Denominación do título: técnico deportivo en
fútbol.

-Nivel: grao medio.

-Duración: 455 horas para o primeiro nivel e 565
horas para o segundo nivel.

-Duración total: 1.020 horas.

2. Perfil profesional: nivel I.

2.1. Competencia xeral.

Inicia-los deportistas na modalidade deportiva do
fútbol dirixindo a súa participación e a competición
de nivel básico, así como promover esta modalidade.

2.2. Capacidades profesionais.

2.2.1. Capacidades técnicas.

* Planifica-los obxectivos, os contidos, os medios,
os métodos, a temporalización e a avaliación das
actividades en función da programación xeral e as
características dos participantes.

* Aplica-la técnica e as tácticas propias das acti-
vidades co uso do equipamento e dos materiais apro-
piados, demostrando os movementos e os xestos con-
forme os modelos de referencia.

* Avalia-la progresión da súa aprendizaxe en fun-
ción do seu nivel; identifica-los erros de execución
dos deportistas e as súas causas; aplica-los métodos
e os medios necesarios para a súa corrección; pre-
paralos para fases posteriores de tecnificación
deportiva.
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* Explicarlles ós deportistas as normas, os valores
e os contidos éticos da práctica deportiva.

* Conduci-los deportistas na práctica deportiva
saudable.

* Planifica-la utilización das instalacións espe-
cíficas dos campos de fútbol.

* Describi-las normas básicas do Regulamento de
fútbol.

* Detectar e interpretar información técnica rela-
cionada co seu traballo co fin de incorpora-las novas
técnicas e tendencias e utiliza-los novos equipos
e materiais.

* Aplicar técnicas propias da súa modalidade
deportiva, segundo criterios de eficacia, seguridade
e relevancia, para conseguir satisface-las expecta-
tivas dos participantes.

2.2.2. Capacidades para afrontar continxencias.

* Analiza-las condicións de posible emerxencia
e transmitir con serenidade e celeridade os sinais
de alarma, con aplicación das pautas e dos protocolos
establecidos.

* Resolve-las continxencias que se presenten en
relación ás persoas, ás instalacións e ós equipos
ou materiais, consultando as decisións cando as
repercusións excedan o seu ámbito de actuación.

* Informar sobre as lesións máis frecuentes na
práctica da modalidade deportiva do fútbol.

2.2.3. Capacidades para a dirección de tarefas.

* Dirixir e asesora-los deportistas sobre a ves-
timenta adecuada para a practica do fútbol.

* Seleccionar, preparar e supervisa-lo material de
ensino, adaptándose á súa programación.

* Organiza-las actividades de xeito que sexan
atractivas e motivadoras, e que fomenten a cohesión
do grupo e o seu control.

* Orienta-los deportistas na consecución dun pro-
greso técnico e dunha mellora na súa condición física
adaptada á práctica do fútbol.

* Verifica-la dispoñibilidade de asistencia sani-
taria existente comunicándonos e actuando de
maneira conxunta con eles.

* Organiza-lo traslado do enfermo ou accidentado
en caso de urxencia, en condicións de seguridade
e empregando o sistema máis adecuado á lesión e
ó nivel de gravidade.

2.2.4. Capacidades para adaptarse ó medio.

* Incorporar á práctica deportiva os cambios tec-
nolóxicos, organizativos, económicos e sociais que
inciden na súa actividade profesional.

2.3. Responsabilidade e autonomía nas situacións
de traballo.

Esta figura, no marco das funcións e dos obxectivos
asignados por técnicos e/ou profesionais de nivel
superior ó seu, requiriránselle nos campos ocupa-

cionais concernidos, polo xeral, as capacidades de
autonomía en:

* Ensino do fútbol ata a consecución, por parte
do deportista, dos coñecementos técnicos e tácticos
elementais que os capaciten para a competición do
fútbol en categorías infantís e, no caso de adultos,
en categorías inferiores.

* Selección dos obxectivos, os medios, os métodos
e os materiais más axeitados para o proceso do ensino
do fútbol.

* Avaliación e control do plan do traballo e das
sesións no ensino deportivo.

* Información ós deportistas sobre aspectos da ves-
timenta relacionados coa práctica de actividades físi-
co-deportivas concernidas, e a súa relación depen-
dendo das condicións climatolóxicas.

* Conducción de deportistas e de grupos durante
a práctica deportiva.

* Selección e adopción das medidas de seguridade
necesarias para levar a cabo a actividade.

* Realización do socorro e administración dos pri-
meiros auxilios, cando as características do caso o
permitan.

* Cumprimento do regulamento oficial do fútbol.

* Colaboración cos servicios de asistencia médica
das instalacións deportivas.

* Cumprimento das instruccións xerais definidas
polo responsable das entidades deportivas.

* Conducción do grupo de deportistas nos aspectos
relacionados coa propia modalidade deportiva.

2.4. Unidades de competencia.

1. Instruír nos principios fundamentais da técnica
e da táctica deportiva de fútbol.

2. Conducir e acompaña-lo equipo durante a prác-
tica deportiva.

3. Garanti-la seguridade dos deportistas aplicando,
de se-lo caso, os primeiros auxilios necesarios.

2.5. Realizacións de cada unidade de competencia.

2.5.1. Unidade de competencia 1: instruír nos
principios fundamentais da técnica e da táctica
deportiva do fútbol.

* Explicar de xeito claro e atractivo os aspectos
básicos da técnica do fútbol.

* Determina-los principais aspectos da táctica e
dos sistemas de xogo no fútbol.

* Organizar un adestramento deportivo adaptando
o ritmo e os descansos ás necesidades dos depor-
tistas.

* Explicar e, de se-lo caso, adapta-lo regulamento
do fútbol, ó nivel adecuado e utilizando a meto-
doloxía conveniente.
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2.5.2. Unidade de competencia 2: conducir e
acompaña-lo equipo durante a práctica deportiva.

* Transmitirlles ós usuarios información completa,
clara, precisa e adecuada ás súas características
sobre o material, a indumentaria e os complementos
máis adecuados ás súas necesidades e ó seu nivel
de execución, así como sobre os aspectos relativos
ó seu uso e á súa conservación.

* Controlar e dirixi-lo grupo durante a realización
da actividade, dando as indicacións oportunas en
cada momento.

* Utiliza-las metodoloxías coherentes e adaptalas,
de se-lo caso, ós futbolistas.

* Informa-los participantes sobre os seus progresos
e erros.

2.5.3. Unidade de competencia 3: garanti-la segu-
ridade dos deportistas aplicando, de se-lo caso, os
primeiros auxilios necesarios.

* Establecer e adopta-las medidas de seguridade
necesarias para o desenvolvemento da actividade.

* Aplica-los coidados de urxencia seguindo as pau-
tas e os protocolos de actuación establecidos.

* Comprobar que o material e a instalación se
atope nas condicións previstas para a súa utilización.

2.6. Localización no ámbito deportivo.

2.6.1. Contorno profesional e de traballo.

Esta figura exercerá a súa actividade no ámbito
da iniciación deportiva do fútbol prestando servicios
de dirección, acompañamento e competición de nivel
básico. Exclúese o ensino do fútbol-sala.

Este técnico actuará sempre no seo dun organismo
público ou privado relacionado coa práctica do
fútbol.

2.6.2. Contorno funcional e tecnolóxico (ocupa-
cións).

Esta figura localízase nos procesos de iniciación
e ensino a nivel básico da modalidade deportiva
do fútbol.

As técnicas e os coñecementos tecnolóxicos abran-
guen os seguintes campos:

* Anatomía e fisioloxía do deporte.

* Psicopedagoxía do ensino e do adestramento do
fútbol.

* Hixiene e primeiros auxilios.

* Fundamentos sociolóxicos do deporte.

* Organización e lexislación deportivas.

* Iniciación da técnica e da táctica do fútbol.

* Regulamento do fútbol.

* Valoración e desenvolvemento da condición
física.

* Técnicas de dirección de equipos a nivel básico.

* Desenvolvemento profesional.

* Seguridade deportiva.

2.6.3. Entidades ou empresas nas que desenvolven
as súas funcións.

Os distintos tipos de empresas e entidades onde
pode desenvolve-lo seu traballo son:

* Escolas e centros de iniciación deportiva.

* Clubs ou asociacións deportivas.

* Federacións deportivas.

* Padroados deportivos ou entidades deportivas
municipais.

* Empresas de servicios deportivos.

* Centros escolares (actividades extraescolares).

3. Ensinanzas mínimas de nivel I.

3.1. Obxectivos xerais.

* Pór en práctica as actividades de ensino e do
adestramento do deporte de fútbol de nivel básico
programadas, aplicando os fundamentos e os pro-
cedementos didácticos oportunos.

* Establecer unha eficaz progresión na aprendi-
zaxe das distintas execucións técnicas e tácticas
básicas do fútbol a nivel individual e colectivo.

* Aplica-los fundamentos básicos de acondicio-
namento físico tendo en conta as características dos
deportistas, as diferentes idades e as condicións do
medio onde se van desenvolve-las actividades.

* Aplicar en todo momento as normas de segu-
ridade e hixiene, identificar e previ-los riscos de
accidentes e domina-las técnicas de evacuación e
de administración de primeiros auxilios.

* Avalia-las progresións das aprendizaxes dos
deportistas, identifica-los erros e aplica-los métodos
e os medios necesarios para a súa corrección.

* Analiza-lo marco legal, económico e organizativo
que regula e condiciona as actividades profesionais
do técnico deportivo en fútbol do primeiro nivel.

* Avalia-la función social do deporte transmitindo
valores sociais e culturais no proceso de ensino e
aprendizaxe do deporte.

* Analiza-la lexislación vixente relacionada coa
seguridade nos campos de fútbol.

* Aplica-lo regulamento e as normas básicas que
interveñen no desenvolvemento do xogo de fútbol.

* Aplicar unha eficaz comunicación verbal, escrita
e xestual para transmitir e recibir unha correcta
información e resolver situacións conflictivas, tanto
no ámbito das relacións no contorno de traballo como
no das relacións cos deportistas novos.

* Analiza-las fontes de información relacionadas
co exercicio da profesión que fagan posible o coñe-
cemento e a inserción no sector profesional do fútbol,
e a evolución e a adaptación das capacidades pro-
fesionais propias ós cambios tecnolóxicos e orga-
nizativos que se produzan ó longo da vida activa.
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3.2. Bloque común.
3.2.1. Módulo formativo: bases anatómicas e fisio-

lóxicas do deporte.

Capacidades terminais e criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Analiza-las características
estructurais, funcionais e
mecánicas do aparello loco-
motor.

* Describir a nivel macroscópico as estructuras
anatómicas do aparello locomotor.
* Localiza-los principais ósos e grupos mus-
culares do corpo humano e vinculalos espa-
cialmente.
* Explica-la influencia dos principais elementos
osteomusculares na postura estática e dinámica
do corpo humano.
* Describi-los distintos movementos e explica-la
implicación do esqueleto e a musculatura
implicada.
* Localiza-las principais articulacións do corpo
humano e describi-lo seu grao de mobilidade.
* Describi-los diferentes grupos musculares e
os distintos movementos nos que están impli-
cados.

2 Analiza-los fundamentos de
biomecánica do aparello
locomotor.

* Describi-los diferentes tipos de pancas impli-
cadas nos principais movementos do corpo
humano.
* Explica-los tipos de pancas coñecidos e deter-
minar, nun corpo humano, os existentes.
* Reproduci-los distintos tipos de movementos
dos segmentos corporais e explica-la interacción
producida entre músculos e esqueleto.
* Sinala-la influencia dos principais elementos
osteomusculares na postura ergueita do corpo
humano.
* Distingui-los principios da mecánica do corpo
humano.
* Defini-los conceptos fundamentais da biome-
cánica do movemento humano.
* En supostos prácticos, identifica-la posición
do centro de gravidade en imaxes de individuos
durante a práctica deportiva.

3 Analiza-las grandes rexións
anatómicas do corpo humano
e relaciona-la súa estructura,
as funcións e as repercusións
que sobre o corpo pode te-la
práctica do deporte.

* Reproduci-los distintos movementos dos seg-
mentos corporais e explica-las interaccións mús-
culo-esqueléticas producidas.
* Nun modelo anatómico, analiza-los movemen-
tos básicos do aparello locomotor, desde o punto
de vista biomecánico.

4 Analizar a nivel macroscópi-
co as estructuras anatómicas
do sistema cardiovascular e
respiratorio.

* Describi-lo aparello respiratorio e a súa mecá-
nica de funcionamento.
* Relaciona-lo transporte e o intercambio fisio-
lóxico dos gases ó aparello respiratorio coa súa
mecánica.

5 Analiza-la función dos com-
poñentes do sistema car-
diorrespiratorio e relaciona-
los coa actividade física.

* Describi-lo aparello cardiocirculatorio e a súa
resposta ó exercicio.
* Describi-lo papel do sangue no transporte e
intercambio de gases, así como as súas modi-
ficacións como resposta ó exercicio físico.
* Recoñece-los beneficios que supón a práctica
deportiva sobre os sistemas cardiovascular e
respiratorio.
* Describi-los efectos da práctica sistematizada
de exercicio físico sobre os sistemas do orga-
nismo humano.

6 Describi-los fundamentos do
metabolismo enerxético.

* Defini-las principais vías metabólicas de pro-
ducción de enerxía durante o exercicio e o seu
papel na contracción muscular.
* Diferencia-las distintas fibras musculares
atendendo á súa función, así como o seu papel
no metabolismo enerxético.

7 Explica-la incidencia dos
fundamentos da hidratación
e da nutrición na práctica da
actividade física.

* Nun suposto práctico onde se definan as carac-
terísticas do deportista e a actividade que se
realice, ser capaz de:
-Facer dietas equilibradas.
-Explica-las pautas de hidratación.
* Describi-los efectos da práctica sistematizada
do exercicio físico sobre os sistemas do orga-
nismo humano.

8 Familiarizarse coa termino-
loxía básica das ciencias
biolóxicas.

* Defini-los conceptos fundamentais da biome-
cánica do corpo humano.
* Defini-los conceptos principais anatómicos e
fisiolóxicos de corpo humano.

Contidos (duración 15 horas teóricas)

Contidos procedementais

* Análise mecánica do movemento.

* Análise da intervención muscular na actividade
deportiva.

* Análise funcional do movemento humano.

* Adaptacións funcionais dos sistemas respiratorio
e circulatorio á actividade física.

* Aplicación do concepto do gasto cardíaco en
repouso e en exercicio.

* Manexo de táboas de gasto enerxético.

* Análise da importancia da hidratación e da ali-
mentación na práctica da actividade física.

Contidos conceptuais

Bases anatómicas da actividade deportiva.

* Ósos.

-Estructura, clasificación e función do sistema óseo.

* Articulacións.

-Estructura, clasificación e función do sistema
articular.

-Movementos articulares.

-Principais articulacións do corpo humano.

* Músculos.

-Estructura, clasificación e función do sistema
muscular.

-Tipos de músculos.

-Vascularización e nervación muscular.

-Principais grupos musculares.

* Grandes rexións anatómicas.

-Compoñentes óseos, articulares e musculares de:
pescozo, tronco, tórax, columna vertebral, membro
superior (ombreiro, cóbado e pulso) e membro inferior
(cadeira, xeonllos e nocellos).

* Fundamentos biomecánicos da actividade depor-
tiva.

-Biomecánica do aparello locomotor.

-Conceptos básicos de biomecánica.

-Biomecánica do movemento articular.

-Introducción á biomecánica do movemento humano.

Bases fisiolóxicas da actividade deportiva.

* Aparello respiratorio.

-Características anatómicas.

-Mecánica respiratoria.

-Intercambio e transporte de gases.

* Corazón e aparello circulatorio.

-Corazón. Estructura e funcionamento.

-Aparello circulatorio. Estructura e o seu funcio-
namento.

* Tecido sanguíneo.
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-Sangue. Compoñentes e funcións.

* Fundamentos do metabolismo enerxético.

-Principais vías metabólicas.

-Contracción muscular.

* Fundamentos da nutrición e da hidratación.

-Nutrientes e auga na dieta equilibrada.

-Efectos da nutrición e da hidratación sobre a saúde
no exercicio físico.

Contidos actitudinais

* Valoración do exercicio físico como unha fonte
de saúde.

* Aceptación da importancia de promover hábitos
saudables nas persoas.

* Preocupación pola mostra das conductas desti-
nadas a rexeita-los hábitos tóxicos ou nocivos.

* Valoración da importancia dunha boa alimentación
e hidratación na práctica de exercicio físico.

3.2.2. Módulo formativo: bases psicopedagóxicas do
ensino e do adestramento deportivo.

Capacidades terminais e criterios de
avaliación correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Analiza-los factores psicope-
dagóxicos dos nenos e dos
rapaces que poden influír na
iniciación deportiva.

* Describi-las principais características psico-
lóxicas dos nenos e dos rapaces.
* Describi-los aspectos organizativos e de
desenvolvemento das actividades deportivas
tendo en conta as características psicolóxicas.

2 Identificar, utilizar e selec-
cionar diversas técnicas de
motivación adecuadas ós
deportistas novos.

* Seleccionar e empregar técnicas de motivación
adecuadas ó contexto situacional.
* Describi-las estratexias empregadas para con-
seguir unha boa motivación dos deportistas.

3 Analiza-lo proceso de ensino
e aprendizaxe das técnicas
deportivas e identifica-los
factores que a melloran.

* Describi-lo proceso de aprendizaxe e a súa
implicación no ensino de actividades físico-de-
portivas.
* Selecciona-los elementos que compoñen o pro-
ceso de comunicación, o seu funcionamento den-
tro do grupo e a súa aplicación no ensino
deportivo.

4 Analiza-lo papel que se
require do técnico-deportivo
na adquisición de habilida-
des e destrezas deportivas.

* Relaciona-las funcións específicas do técnico
deportivo no proceso de aprendizaxe coas des-
trezas e habilidades deportivas.
* Explica-las calidades principais requiridas ó
técnico deportivo no ensino deportivo.

5 Aplicar métodos e sistemas
de ensino das habilidades
deportivas.

* Describi-los factores que interveñen no pro-
ceso de ensino das habilidades deportivas.
* Explica-los distintos métodos utilizados na
adquisición de habilidades deportivas.

6 Identificar, seleccionar e uti-
liza-la terminoloxía básica
da didáctica do fútbol sala.

* Defini-los conceptos principais utilizados na
didáctica do fútbol sala.

7 Analizar e levar a cabo o pro-
ceso da avaliación do ensino
e da aprendizaxe de habili-
dades deportivas.

* Describi-los tipos de avaliación do ensino e
da aprendizaxe do deporte.
* Aplica-los aspectos fundamentais para ava-
lia-la aprendizaxe das habilidades deportivas.

Contidos (duración 10 horas teóricas e 5 horas
prácticas)

Contidos procedementais

* Análise psicolóxica dos nenos e dos rapaces.

* Enumeración das distintas técnicas de motivación
dos deportistas novos.

* Aplicación das principais actuacións psicolóxicas
do técnico-deportivo.

* Análise do proceso de aprendizaxe do acto motor.

* Aplicación dos distintos estilos de ensino e apren-
dizaxe das habilidades deportivas.

* Determinación dos sistemas de avaliación ade-
cuados ó ensino deportivo.

Contidos conceptuais

* Características psicolóxicas dos nenos e dos
rapaces.

* Motivación dos deportistas novos: conceptos
básicos.

* Intervencións psicolóxicas do técnico deportivo.

* Estilos de ensino e aprendizaxe das habilidades
deportivas.

* O acto motor e a súa aprendizaxe.

* Avaliación do ensino da actividade física.

Contidos actitudinais

* Valoración do papel motivador que o técnico
deportivo ten no deporte do fútbol sala.

* Sensibilidade á hora de establecer explicacións
adecuadas ás necesidades das persoas.

* Valoración do aspecto formativo das actividades
deportivas.

3.2.3. Módulo formativo: adestramento deportivo.

Capacidades terminais e criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Analiza-las diferentes capa-
cidades condicionais e coor-
dinativas, e explica-la súa
evolución en función da ida-
de.

* Explica-las calidades físicas condicionais e
coordinativas, e indica-los criterios utilizados
para a súa clasificación.
* Describi-los factores determinantes das capa-
cidades condicionais e coordinativas.
* Describi-las etapas sensibles para o desen-
volvemento das capacidades condicionais e
coordinativas.

2 Analiza-las calidades per-
ceptivo-motoras e o seu
desenvolvemento en función
da idade.

* Explica-las calidades perceptivo-motoras e
indica-los criterios utilizados para a súa cla-
sificación.
* Describi-los factores determinantes das cali-
dades perceptivo-motoras.
* Describi-las etapas sensibles para o desen-
volvemento das calidades perceptivo-motoras.

3 Describi-los métodos e os
medios básicos para o desen-
volvemento das capacidades
físicas condicionais, coordi-
nativas e perceptivo-moto-
ras.

* Nun suposto dado dun grupo de deportistas
dunha idade determinada, levar a cabo un ades-
tramento das capacidades físicas condicionais.
* Nun suposto dado dun grupo de deportistas
dunha idade determinada, levar a cabo un ades-
tramento das capacidades coordinativas.
* Nun suposto dado dun grupo de deportistas
dunha idade determinada, levar a cabo un ades-
tramento das capacidades perceptivo-motoras.
* Elixir e xustifica-lo equipamento e o material
tipo para o desenvolvemento da condición física
e das calidades perceptivo-motoras.

4 Seleccionar unha secuencia
básica correcta de exercicios
máis adecuados ó desenvol-
vemento das calidades físi-
cas condicionais, percepti-
vo-motoras e coordinativas.

* Identifica-los erros máis frecuentes na rea-
lización dos exercicios tipo para o desenvol-
vemento das capacidades condicionais, percep-
tivo-motoras e coordinativas.
* Xustifica-la elección dos exercicios para o
desenvolvemento dunha determinada capacida-
de física.

5 Aplica-las pautas básicas
para facer un quecemento
básico e unha volta á calma.

* Realizar unha sesión de quecemento para un
grupo de deportistas dunha idade determinada.
* Nun suposto dado dun grupo de deportistas
determinado, facer unha volta á calma axeitada
ó adestramento.
* Determina-la orde e as fases axeitadas para
o desenvolvemento dun quecemento.
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Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

6 Familiarizarse cunha termi-
noloxía básica da teoría do
adestramento deportivo.

* Defini-los conceptos básicos do adestramento
deportivo.
* Empregar unha terminoloxía básica do ades-
tramento deportivo.

Contidos (duración 10 horas teóricas e 10 horas
prácticas)

Contidos procedementais

* Manexo de terminoloxía axeitada ó adestramento
deportivo.

* Análise das capacidades físicas condicionais,
coordinativas e perceptivo-motoras.

* Aplicación dos métodos axeitados para o desen-
volvemento das capacidades condicionais, coordina-
tivas e perceptivo-motoras.

* Selección e manexo do material e o equipamento
axeitado para a correcta realización do acondiciona-
mento físico.

* Aplicación dos tipos de quecemento.

* Aplicación dos diferentes tipos de relaxacións e
voltas á calma.

Contidos conceptuais

* Bases conceptuais do adestramento deportivo.

-Concepto de adestramento.

-Clases de adestramento: físico, técnico, táctico e
psicolóxico.

-Obxectivos, medios e métodos de adestramento.

* Condición física e calidades físicas.

-Clasificación de calidades físicas.

-Diferentes teorías.

-Calidades físicas condicionais (forza, velocidade,
resistencia e flexibilidade) e calidades coordinativas.

-Conceptos e adaptacións do adestramento en fun-
ción das idades.

-Etapas sensibles para o seu desenvolvemento.

-Métodos e medios sinxelos para o desenvolvemen-
to das calidades físicas condicionais.

* Calidades perceptivo motrices.

-O equilibrio.

-O ritmo.

-A orientación espacio-temporal.

-A capacidade de reacción.

-Conceptos e adaptacións do adestramento en fun-
ción das idades.

-Etapas sensibles para o seu desenvolvemento.

-Métodos e medios sinxelos paro o desenvolvemen-
to das calidades físicas.

* Quecemento e volta á calma. Funcións e meto-
doloxías.

* Concepto de recuperación.

* Concepto de relaxación.

* Actividade física e saúde.

Contidos actitudinais

* Valoración do exercicio físico como unha fonte
de saúde.

* Tomar conciencia da importancia do acondicio-
namento físico na práctica do deporte.

* Aceptación da necesidade dunha orde cando se
leva a cabo un adestramento deportivo.

3.2.4. Módulo formativo: fundamentos sociolóxicos
do deporte.

Capacidades terminais e criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Identifica-los valores sociais
e culturais transmisibles a
través do deporte.

* Explica-la influencia dos valores sociais e cul-
turais transmisibles desde o deporte.
* Analizar comparativamente as distintas con-
cepcións sobre o deporte.

2 Sinala-lo papel do técnico
deportivo na transmisión de
valores sociais a través do
deporte.

* Describi-las actuacións do técnico deportivo
no proceso de transmisión de valores sociais.
* Recoñece-los medios e os métodos utilizados
polo técnico para realiza-la transmisión de valo-
res sociais e culturais.
* Nun suposto práctico dunha sesión de ensino
deportivo, empregar correctamente as técnicas
útiles na transmisión de valores sociais.

3 Analiza-la responsabilidade
do técnico deportivo na
transmisión de valores
sociais.

* Identifica-las actuacións educativas do técnico
deportivo para a transmisión de valores sociais
e culturais no proceso de ensino e aprendizaxe
do deporte.

4 Analiza-la incidencia da
dimensión social do deporte
e a función que desempeña
na sociedade.

* Describi-la función social do deporte.
* Analiza-la incidencia do deporte a nivel social
nas etapas de iniciación deportiva.

Contidos (duración 5 horas teóricas)

Contidos procedementais

* Análise dos valores sociais e culturais transmi-
sibles a través do deporte.

* Identificación dos valores sociais e culturais trans-
misibles polo técnico a través do proceso de ensino
e aprendizaxe do deporte.

* Análise dos valores persoais.

* Análise dos valores relacionais entre individuos.

* Análise dos valores relacionais co contorno.

* Determinación das actuacións de comportamento
do técnico deportivo no proceso de transmisión de
valores sociais.

* Determinación das actuacións educativas do téc-
nico deportivo na transmisión de valores sociais e
culturais no proceso de ensino e aprendizaxe do
deporte.
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Contidos conceptuais

Valores sociais e culturais do deporte. As diferentes
concepcións.

* Valores persoais.

-Estética.

-Saúde.

* Valores de relacións entre persoas.

-Familia.

-Equipo.

-Confrontación deportiva.

-Árbitro.

-Espectadores.

-Regulamento.

* Valores de relación co contorno.

-Contorno social. Función social do deporte. Función
social do espectáculo deportivo.

-Contorno urbano. Respecto pola cultura urbana.
Conservación das infraestructuras e dos equipamentos.

-Contorno rural. Respecto pola cultura rural.

-Contorno natural. Conservación da natureza.

* O técnico deportivo no proceso de transmisión
de valores sociais e culturais.

* O técnico deportivo no proceso de ensino e apren-
dizaxe do deporte.

Contidos actitudinais

* Interese polas características persoais do técnico
deportivo e a súa implicación na transmisión de valores
sociais e culturais.

* Toma de conciencia da importancia da función
social do deporte.

* Respecto e valoración da importancia da relación
entre individuos e entre estes e o contorno social.

* Respecto polo medio (rural, urbano, natural, etc.)
no que se desenvolven as distintas actividades
deportivas.

3.2.5. Módulo formativo: organización e lexislación
do deporte.

Capacidades terminais e criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Analiza-la estructura admi-
nistrativa para o deporte en
Galicia e a súa relación coa
Administración xeral do
Estado no mesmo ámbito.

* Describi-la estructura administrativa para o
deporte na Comunidade Autónoma galega.
* Relaciona-la estructura administrativa para
o deporte en Galicia e na Administración xeral
do Estado.
* Relaciona-las competencias da administración
deportiva en Galicia no marco das correspon-
dentes á Administración xeral do Estado.

2 Analiza-las competencias
administrativas que no ámbi-
to do deporte lle correspon-
den á Administración auto-
nómica e as que, no mesmo
ámbito, son propias das enti-
dades locais.

* Describi-las competencias, en materia depor-
tiva, da Administración autonómica e as propias
das entidades locais.
* Compara-las competencias en materia depor-
tiva da Administración autónoma coas propias
das entidades locais.

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

3 Analiza-lo modelo asociativo
da Comunidade Autónoma
galega.

* Compara-los modelos de asociacións depor-
tivas recoñecidas na nosa Comunidade Autó-
noma.
* Analiza-las funcións das asociacións depor-
tivas recoñecidas na nosa Comunidade Autó-
noma.

Contidos (duración 5 horas teóricas)
Contidos procedementais

* Identificación da estructura administrativa para
o deporte en Galicia.

* Análise das competencias no ámbito deportivo
na nosa Comunidade Autónoma.

* Determinación da estructura administrativa e das
competencias das entidades locais no ámbito depor-
tivo.

* Diferenciación do modelo asociativo do deporte
na Comunidade Autónoma galega.

Contidos conceptuais
* Comunidade Autónoma galega e Administración

xeral do Estado.
-Estructura administrativa de Galicia no ámbito

deportivo.
-Competencias deportivas da Comunidade Autóno-

ma galega.
* Entidades locais (provincias e concellos).
-Estructura administrativa no ámbito deportivo.
-Competencias deportivas.
* Modelo asociativo da comunidade galega.
-Os clubs deportivos.
-Federacións deportivas autonómicas.
-Agrupacións deportivas escolares.
-Ligas profesionais e sociedades anónimas depor-

tivas.
-Entidades de fomento deportivo.

Contidos actitudinais
* Interese pola organización e a lexislación en mate-

ria deportiva da nosa Comunidade Autónoma.
* Respecto e valoración polas peculiaridades das

nosas asociacións deportivas.
* Aceptación da necesidade dunha lexislación e

unha organización propias de Galicia no ámbito
deportivo.

3.2.6. Módulo formativo: primeiros auxilios e hixiene
no deporte.

Capacidades terminais e criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Analiza-la lexislación vixen-
te que caracteriza a interven-
ción do técnico deportivo en
materia de primeiros auxi-
lios.

* Identifica-las funcións do técnico deportivo
ante un accidente.
* Describi-las funcións e as actuacións do téc-
nico deportivo na prevención dun accidente en
materia de primeiros auxilios.

2 Identifica-los primeiros
auxilios que se deben prestar
para cada tipo de lesión ou
de doenza.

* Realiza-la intervención ante un accidentado
ou un lesionado.
* Explica-lo procedemento da avaliación do
estado dun accidentado.
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Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

3 Indicar para cada tipo de
traumatismo e de lesión a
súa posible prevención, as
causas, os síntomas e as pau-
tas de actuación.

* Realiza-la secuencia de actuación ante un
accidente.
* Describi-las actuacións de prevención ante
posibles accidentes.
* Identifica-los síntomas máis característicos
das diferentes lesións.
* Enumera-las causas máis frecuentes dos dis-
tintos accidentes.

4 Describi-las técnicas e os
métodos de primeiros auxi-
lios que se deben aplicar en
situacións de lesións ou acci-
dentes.

* Realizar correctamente durante un tempo pre-
fixado as técnicas de recuperación cardiorres-
piratoria sobre modelos e manequíns.
* Realizar correctamente as técnicas ante un
atragoamento dun paciente adulto consciente e
inconsciente.
* Dados diferentes supostos en sesións de simu-
lacións, realizar:
-Técnicas de inmobilización ante fracturas pre-
viamente determinadas e avaliadas.
-As manobras de inhibición dunha hemorraxia.
-Manobras de traslado de accidentados en razón
do estado de gravidade da lesión.
* Describi-la actuación para realizar por parte
dun técnico deportivo nun deportista en coma
diabético ou en choque insulínico.
* Analiza-las pautas de actuación dun técnico
deportivo nun caso de anxina de peito.
* Ante un suposto práctico dun cadro convul-
sivo, organiza-los primeiros auxilios pertinentes.

5 Aplica-los protocolos de eva-
cuación de lesionados e feri-
dos.

* Ante un suposto práctico dun traumatizado
de columna vertebral, defini-lo papel do técnico
deportivo na manobra de traslado do acci-
dentado.
* Describi-la forma de evacuación ante un trau-
matizado da columna vertebral.

6 Explica-los principios xerais
da hixiene no deporte.

* Describi-las indicacións e o seguimento para
realizar polos deportistas trala sesión de ades-
tramento ou a participación nunha competición,
desde o punto de vista da hixiene persoal.
* Fundamenta-los principios xerais de hixiene
deportiva.

7 Determina-las técnicas recu-
peradoras tralo exercicio
físico.

* Nun suposto práctico, aplica-las técnicas de
recuperación máis axeitadas.
* Establecer unha secuencia axeitada de exer-
cicios para a recuperación tralo exercicio físico.

8 Diferencia-los efectos das
principais drogodependen-
cias sobre o organismo
humano.

* Explica-la incidencia da drogadicción na saú-
de do individuo.
* Describi-los efectos nocivos das drogas no
organismo do deportista.

9 Identifica-los factores que
inducen ó tabaquismo e ó
alcoholismo e defini-los
efectos producidos por estes
consumos nos deportistas
novos.

* Explica-la incidencia do tabaquismo na saúde
do individuo e as repercusións a nivel deportivo.
* Describi-los efectos do consumo de bebidas
alcohólicas nos deportistas novos e a súa inci-
dencia no rendemento deportivo.

Contidos (duración 30 horas teóricas e 15 horas
prácticas)

Contidos procedementais

Primeiros auxilios.

* Identificación das pautas xerais de actuación nos
primeiros auxilios.

* Manexo e aplicación das técnicas exploratorias
básicas nos primeiros auxilios.

* Aplicación dos procedementos e as técnicas de
atención urxente nos traumatismos físicos e mecá-
nicos.

* Simulación dunha reanimación cardiopulmonar.

* Identificación e comprobación dos xeitos de inmo-
bilización e vendaxe máis importantes.

* Execución dos sistemas de evacuación dos feridos.

* Intervencións primarias en caso de necesidade
nos pacientes.

* Avaliacións básicas dos pacientes feridos.

* Actuacións nos casos de coma diabético e choque
insulínico.

Hixiene deportiva.

* Identificación das técnicas recuperadoras máis
axeitadas tralo exercicio físico.

* Aplicación dos procedementos básicos necesarios
en caso de drogodependentes e alcohólicos.

* Experimentación, desde o punto de vista hixiénico,
das indicacións e as pautas oportunas tralo exercicio
físico.

Contidos conceptuais

Primeiros auxilios.

* Introducción ós primeiros auxilios.

-Concepto e obxectivos.

-Pautas xerais de actuación.

-Valoración primaria e secundaria do paciente.

* Lexislación. Límites da actuación do técnico
deportivo en primeiros auxilios.

* Traumatismos mecánicos: contusións, feridas,
hemorraxias, lesións do aparello locomotor e lesións
craniais e da columna vertebral.

-Contusións.

-Explicacións xerais sobre contusións.

-Intervencións primarias nas contusións.

-Contusións mínimas, de primeiro, segundo e ter-
ceiro grao.

-Feridas.

-Explicacións xerais sobre feridas.

-Intervencións primarias nas feridas.

-Síntomas principais.

-Hemorraxias.

-Explicacións xerais sobre hemorraxias.

-Intervencións primarias nas hemorraxias.

-Hemorraxias internas, externas e exteriorizadas.

-Lesións no aparello locomotor.

-Explicacións xerais sobre lesións do aparello
locomotor.

-Síntomas e intervencións primarias.

-Escordaduras, luxacións e fracturas. Clasifica-
cións.

-Lesións craniais e da cara.

-Explicacións xerais sobre lesións craniais.

-Intervencións primarias.

-Lesións na columna vertebral: explicacións xerais
sobre lesións da columna vertebral e intervencións
primarias.

-O politraumatizado.
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* Traumatismos físicos producidos pola calor, o frío
e a electricidade.

-Queimaduras.

-Explicacións xerais sobre queimaduras produci-
das pola calor, a electricidade e o frío.

-Intervencións primarias.

-Clasificacións segundo a profundidade e a exten-
sión.

-Outras lesións producidas pola calor.

-Esgotamento, cambras, golpes de calor e inso-
lacións.

-Explicacións xerais sobre intervencións primarias
e prevención dos trastornos de calor.

-Hipotermia e conxelación.

-Explicacións xerais.

-Intervencións primarias.

-A prevención dos trastornos producidos polo frío.

* Inmobilización e vendaxe.

* Reanimación cardiopulmonar.

-Causas máis frecuentes de parada cardio-pulmonar.

-Reanimación cardiopulmonar básica en adultos e
en nenos.

-Complicacións e perigos da reanimación cardio-
pulmonar.

-Obstrucción da vía aérea por un corpo estraño.
Manobra de Heimlich. Atragoamento en paciente
consciente e inconsciente.

* Anxina de peito e infarto de miocardio. Inter-
vención primaria e evacuación.

* Reacción alérxica. Prevención. Intervención pri-
maria.

* Alteracións endócrinas. Coma diabético e choque
insulínico.

* O shock. Tipos, etioloxía, signos, síntomas e inter-
vencións primarias.

* Os cadros convulsivos. Signos, síntomas e inter-
vencións primarias.

Hixiene deportiva.

* Hixiene no deporte.

-Aspectos xerais da hixiene.

-Actividade física e saúde.

-Ciclo de actividade e descanso.

-Actividade física e hixiene.

-Actividade física e adaptacións.

* Técnicas recuperadoras do exercicio físico:

-Volta á calma.

-Relaxación.

-Masaxe.

-Ducha.

-Baño.

* Principais drogodependencias.

-Opiáceos. Intoxicación. Tolerancia. Síndrome de
abstinencia.

-Cocaína. Formas de uso e vías de administración.
Intoxicación. Síndrome de abstinencia.

-Cannabis. Formas de consumo. Intoxicación. Sín-
drome de abstinencia.

-Anfetaminas. Repercusións psicolóxicas. Síndrome
de abstinencia.

* Tabaquismo.

-Efectos. Dependencia e síndrome de abstinencia.

* Alcoholismo.

-Repercusións psicopatolóxicas da intoxicación.

-Síndrome de abstinencia.

* Anabolizantes e actividade física.

Contidos actitudinais

* Valoración da importancia dos primeiros auxilios
no mundo da actividade física.

* Respecto pola figura do técnico deportivo e cola-
boración con el na prevención e na actuación dos
distintos accidentes que poidan ocorrer.

* Toma de conciencia da importancia da prevención
dos accidentes.

* Recoñecemento e valoración da importancia da
hixiene no campo das actividades físicas.

* Respecto pola lexislación vixente e polos límites
da actuación do técnico deportivo no campo dos pri-
meiros auxilios.

* Toma de conciencia da importancia dunha vida
sa recoñecendo as repercusións psicopatolóxicas das
diferentes intoxicacións.

3.3. Bloque específico.

3.3.1. Módulo formativo: desenvolvemento profe-
sional.

Transversal ás tres unidades de competencia do
primeiro nivel

Capacidades terminais e criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Analiza-la lexislación labo-
ral aplicable ós titulares do
certificado do primeiro nivel
de fútbol.

* Describi-la lexislación laboral aplicable ó
exercicio da profesión do primeiro nivel en
fútbol.
* Describi-las funcións e as tarefas propias do
primeiro nivel de técnico deportivo en fútbol.

2 Analiza-los requisitos legais
para o exercicio da profe-
sión.

* Enumera-los requisitos laborais e fiscais para
o exercicio da profesión do técnico deportivo
en fútbol do primeiro nivel.
* Diferencia-las responsabilidades civís e
penais do técnico deportivo no exercicio da súa
profesión.
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Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

* Nun suposto dun accidente cunhas condicións
determinadas, defini-la responsabilidade civil e
penal do técnico.
* Describi-los tipos e as vantaxes dos seguros
de responsabilidade civil.

3 Analiza-las competencias, as
funcións, as tarefas e as res-
ponsabilidades do certifica-
do de primeiro nivel en
fútbol.

* Describi-los dereitos, as obrigas e as respon-
sabilidades de carácter laboral e fiscal que
corresponden a un técnico deportivo no exer-
cicio da súa profesión.
* Determina-las limitacións e as competencias
do certificado de primeiro nivel de fútbol.
* Describi-los trámites administrativos, laborais
e fiscais necesarios para exerce-la profesión.

4 Analiza-lo sistema básico de
organización territorial do
fútbol.

* Analiza-la estructura organizativa do fútbol
en Galicia, diferenciando as funcións das fede-
racións deportivas e as dos clubs deportivos.
* Defini-lo sistema básico de organización do
fútbol na Federación Autonómica Galega.
* Describi-lo funcionamento dun club elemental
de fútbol.

5 Describi-la estructura forma-
tiva dos técnicos deportivos
de fútbol en España.

* Diferencia-los distintos plans de formación
dos técnicos deportivos na especialidade de
fútbol.
* Analiza-las vantaxes e os inconvenientes da
actual estructura formativa dos técnicos depor-
tivos en fútbol.

Contidos (duración: 10 horas teóricas)

Contidos procedementais

* Análise da figura profesional do técnico deportivo
de primeiro nivel de fútbol.

* Determinación das principais competencias pro-
fesionais do técnico deportivo de primeiro nivel de
fútbol.

* Clasificación dos clubs de fútbol.

* Diferenciación do sistema básico da organización
do fútbol en Galicia e no ámbito do Estado.

* Análise dos distintos plans de formación dos téc-
nicos deportivos de fútbol.

Contidos conceptuais

* Figura profesional do técnico deportivo.

-Requisitos legais para o exercicio profesional.

-Requisitos laborais e sociais para o exercicio da
profesión.

-Requisitos fiscais para o exercicio da profesión.

* Réxime de responsabilidades do técnico deportivo
no exercicio profesional.

-Responsabilidade civil.

-Responsabilidade penal.

-Requisitos fiscais do traballador por conta allea.

* Lexislación aplicable ás relacións laborais.

* Competencias profesionais do primeiro nivel dos
técnicos deportivos en fútbol.

-Funcións e tarefas.

-Limitacións.

* Organización dos adestradores dentro da RFEF.

-Organización dos adestradores.

-Centro de estudios, desenvolvemento e investiga-
ción do fútbol.

-Escola Nacional de Adestradores.

* Federación Territorial da Comunidade Autónoma
Galega de Fútbol. Organización e funcións.

* Clubs de fútbol. Características.

* Plans de formación dos técnicos deportivos das
especialidades de fútbol.

Contidos actitudinais

* Aceptación da lexislación vixente respecto ó ámbi-
to profesional do técnico deportivo en fútbol do pri-
meiro nivel.

* Respecto e valoración polas peculiaridades na
organización territorial do fútbol.

* Interese polos plans de formación dos técnicos
deportivos na especialidade de fútbol.

3.3.2. Módulo formativo: dirección de equipos.

Asociado á unidade de competencia 2: conducir e
acompaña-lo equipo durante a práctica deportiva

Capacidades terminais e criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Analiza-las características
psicolóxicas máis significa-
tivas dos diferentes períodos
da evolución do futbolista.

* Describi-las características psicolóxicas máis
significativas dos futbolistas segundo a idade.
* Defini-las características psicolóxicas máis
significativas para a obtención de talentos
deportivos.

2 Identifica-los modelos de
relación do adestrador cos
futbolistas novos.

* Describi-lo papel do adestrador nun equipo
de fútbol base.
* Selecciona-los aspectos máis positivos dos
modelos de relación entre o adestrador e o fut-
bolista novo.

3 Valora-la responsabilidade
do adestrador no desenvol-
vemento deportista do futbo-
lista novo.

* Defini-la responsabilidade do adestrador de
futbolistas novos.

4 Analiza-la influencia dos
grupos humanos non depor-
tivos no desenvolvemento
deportivo do futbolista novo.

* Describi-la posible influencia da familia no
desenvolvemento deportivo do futbolista novo.
* Analiza-la posible interacción entre o ades-
trador e os grupos humanos non deportivos para
a facilitación do desenvolvemento deportivos nos
rapaces.

5 Detecta-los distintos intere-
ses dos deportistas novos
cara ó fútbol.

* Valora-los intereses máis positivos dos depor-
tistas para a práctica do fútbol base.
* Contrasta-los diferentes intereses dos futbo-
listas novos e do adestrador cara ó seu deporte.

6 Analiza-lo papel do arbitro
de fútbol e a responsabili-
dade do adestrador fronte á
súa autoridade.

* Especifica-la relación entre árbitro e ades-
trador nun partido de fútbol.
* Describi-lo papel do adestrador durante as
actuacións arbitrais.

7 Determina-lo papel do ades-
trador na dirección de equi-
pos durante o adestramento
e a competición.

* Nun suposto práctico, dirixir un equipo de
fútbol de xogadores novos durante unha sesión
de adestramento e durante un partido de fútbol.
* Analiza-la comunicación existente durante o
adestramento e os partidos entre o adestrador
e os deportistas novos.

Contidos (duración: 5 horas teóricas e 5 prácticas)

Contidos procedementais

* Diferenciación das características psicolóxicas dos
deportistas segundo as distintas idades.

* Análise da responsabilidade do adestrador nos
futbolistas novos.

* Comparación entre o papel do adestrador nas súas
dúas facetas: educador e instructor deportivo.
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* Análise do fútbol como xogo educativo.

* Observación directa de equipos de fútbol durante
o adestramento e a competición.

* Observación, por parte do adestrador, de imaxes
gravabas durante a competición.

Contidos conceptuais

* Futbolista.

-Características psicolóxicas do futbolista infantil.

-Características psicolóxicas do futbolista xuvenil.

-Detección de talentos deportivos.

* Papel do adestrador no feito deportivo.

-Papel do instructor deportivo.

-Papel de educador.

* Responsabilidade do adestrador de futbolistas
novos.

* Grupos humanos non deportivos de influencia.

-Familia, colexio e amigos.

-Relación do adestrador de fútbol cos grupos
humanos.

* Fútbol como xogo deportivo.

-Iniciación ó fútbol.

-Xogo limpo.

-Fútbol e violencia en futbolistas novos.

* Árbitro de fútbol.

* Comunicación no ensino do fútbol.

-Conceptos e tipos de comunicación.

-Modelos de comunicación entre adestrador e
xogadores.

* Papeis do adestrador.

* Dirección de equipos de fútbol durante o ades-
tramento.

-Relación entre xogadores.

-Traballo en equipo.

* Dirección de equipos de fútbol durante a com-
petición.

-Observación directa.

-Comunicación entre adestrador e xogador.

Contidos actitudinais

* Valoración da importancia do adestrador para
dirixir equipos de deportistas novos.

* Interese e preocupación polos modelos de relación
do adestrador cos futbolistas novos.

* Colaboración co árbitro para o desenvolvemento
dun xogo limpo durante a competición deportiva.

* Preocupación polo papel educativo do fútbol.

3.3.3. Módulo formativo: metodoloxía do ensino do
adestramento do fútbol.

Asociado á unidade de competencia 1: instruír
nos principios fundamentais da técnica e da táctica

deportiva do fútbol

Capacidades terminais e criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Aplica-los principios da
didáctica ó proceso de ensi-
no e aprendizaxe do fútbol.

* Describi-lo proceso de aprendizaxe dun deter-
minado xesto de fútbol.
* Aplica-las principias pautas didácticas para
o ensino dunha habilidade deportiva no fútbol.

2 Empregar unha progresión
metodolóxica no ensino da
técnica e da táctica do fútbol.

* Nun suposto práctico de desenvolvemento
dunha sesión de ensino dun determinado xesto
técnico-táctico de fútbol:
-Seleccionar nunha orde progresiva de dificul-
tade as actividades adaptadas ó grupo deportivo.
-Executa-la secuencia dos exercicios máis axei-
tados para a aprendizaxe.
-Os xogos axeitados á sesión.

3 Analiza-los contidos técni-
cos e tácticos das etapas de
iniciación ó fútbol e de
adquisición dos fundamen-
tos da técnica.

* Para a etapa de iniciación e adquisición dos
fundamentos da técnica do fútbol:
-Describi-los obxectivos terminais do ensino.
-Enumera-los contidos técnicos das etapas.
-Concreta-las diferentes metodoloxías do ensino
dos contidos técnicos.
* Explicar e aplica-los contidos técnicos e tác-
ticos desenvolvidos na etapa de iniciación.

4 Identifica-los diferentes
métodos e estilos de ensino
aplicables nas fases de ini-
ciación e adquisición dos
fundamentos da técnica.

* Aplicar un método de ensino do xesto técnico
e xustifica-lo seu emprego.
* Aplicar un estilo de ensino e xustifica-la súa
utilización.

5 Aplica-los medios, os recur-
sos e as axudas para o ensino
da técnica do fútbol e a súa
aplicación nas fases de ini-
ciación e adquisición dos
fundamentos da técnica.

* Aplicar, nun suposto práctico de ensino dunha
técnica deportiva, polo menos tres axudas peda-
góxicas e xustifica-la súa utilización.
* Selecciona-los recursos didácticos máis axei-
tados para o ensino dun determinado xesto téc-
nico do fútbol.
* Utiliza-lo xogo como medio de ensino depor-
tivo.

6 Identifica-los erros de exe-
cución técnica, determi-
na-las súas causas e apli-
ca-los métodos e medios
máis axeitados para a súa
corrección.

* Explicar e caracteriza-los erros de execución
máis frecuentes no fútbol.
* Nun suposto práctico de ensino dun xesto
técnico na etapa de inicio deportivo.
-Detecta-los erros de execución do deportista.
-Aplica-los exercicios axeitados para a correc-
ción do erro detectado.

7 Defini-los criterios para ava-
lia-la progresión na aprendi-
zaxe da técnica.

* Describi-los parámetros que se deben ter en
conta para avalia-lo desenvolvemento da sesión
de ensino deportivo.
* Enumera-los parámetros que se deben ter en
conta para avalia-la aprendizaxe dos deportistas.

Contidos (duración: 10 horas teóricas e 10 horas
prácticas)

Contidos procedementais

* Explicación das características técnicas do xesto.

* Clasificación dos contidos axeitados á iniciación
deportiva do fútbol.

* Selección das actividades para o ensino deportivo
en razón dos obxectivos.

* Aplicación dos distintos exercicios para a adqui-
sición de habilidades técnicas.

* Execución da secuencia dos exercicios máis axei-
tados para a aprendizaxe dunha técnica deportiva.

* Utilización de xogos no ensino da iniciación do
fútbol.
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* Clasificación dos distintos exercicios para o que-
cemento específico.

* Selección de recursos para o ensino do fútbol.

* Utilización dos instrumentos básicos para a ava-
liación do ensino do fútbol.

* Aplicación dos medios e dos recursos máis apro-
piados ás idades de iniciación ó fútbol.

* Elección dos medios de ensino deportivo.

* Demostración e análise dos distintos xestos
técnicos.

* Observación da execución do xesto técnico por
parte do adestrador.

* Análise do proceso de corrección de erros nos
xestos técnicos.

* Utilización de exercicios para a corrección de
defectos de execución técnica.

Contidos conceptuais

* Fundamentos do proceso de ensino e aprendizaxe
do fútbol.

-Proceso de aprendizaxe dos xestos técnicos de
fútbol.

* Principios da didáctica e a súa aplicación ó ensino
do fútbol.

* Etapas no ensino da técnica do fútbol. Progresión
metodolóxica.

-Características das etapas no ensino da técnica do
fútbol.

-Etapa de iniciación ó fútbol.

* Obxectivos no ensino do fútbol nas fases de ini-
ciación deportiva e adquisición de fundamentos
técnicos.

-Concepto de tipos de obxectivos.

-Obxectivos no ensino do fútbol.

* Contidos das etapas de iniciación deportiva e
adquisición dos fundamentos da técnica.

-Concepto e tipos de estilos e métodos de ensino.

-Principais métodos e estilos de ensino aplicables
ó fútbol.

* Medios, axudas e recursos para o ensino de fútbol.

-Recursos no ensino do fútbol. Concepto e tipos.

-Medios no ensino do fútbol. Factores que deter-
minan a elección dos medios de ensino.

* Sesión de ensino de fútbol.

-Concepto e partes da sesión.

-Características da sesión de ensino do fútbol.

-Factores que determinan a aprendizaxe do fútbol.

-Fases do proceso de aprendizaxe.

* Explicación e demostración do xesto técnico.

-Imaxe ideomotora do xesto técnico.

-Linguaxe corporal na explicación dun xesto técnico.

-Imaxe visual do xesto técnico.

-Imitación do xesto técnico.

* Execución do xesto técnico no deportista.

-Execución individual e en grupos.

-Papel do técnico na execución do xesto técnico.

-Observación da execución do xesto técnico.

* Corrección dos defectos de execución do xesto
técnico.

-Defectos e erros de coordinación.

-Defectos automatizados e non automatizados.

-Sincinesias.

-Proceso de corrección de defectos.

-Características didácticas da corrección de defec-
tos.

* Avaliación no ensino do fútbol.

-Concepto e tipos de avaliación.

-Obxectivos e instrumentos básicos para a ava-
liación.

-Criterios para a avaliación do ensino deportivo.

* Motivación para o proceso de aprendizaxe da téc-
nica do fútbol.

-Construcción do grupo.

-Participación dos deportistas no proceso de ensino
e aprendizaxe.

-Información e xustificación das tarefas e dos obxec-
tivos do ensino.

-Determinación de obxectivos conseguibles.

-Corrección positiva.

-Afirmación e recoñecementos dos progresos e
esforzos.

-Diversión.

Contidos actitudinais

* Conciencia da importancia das progresións meto-
dolóxicas na iniciación da técnica deportiva.

* Aceptación do xogo como medio de ensino do
fútbol.

* Preocupación polas adaptacións do ensino técnico
e táctico ós deportistas no fútbol base, en función
das características do grupo.

* Rigor no desenvolvemento das distintas sesións
canto á seguridade do grupo.

* Esforzo e preocupación, por parte do adestrador,
das avaliacións do desenvolvemento da sesión de ensi-
no, da propia aprendizaxe do alumno e da propia
autoavaliación da súa actuación.
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3.3.4. Módulo formativo: preparación física.

Asociado á unidade de competencia 1: instruír nos
principios fundamentais da técnica e da táctica depor-

tiva do fútbol

Capacidades terminais e criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Analiza-la influencia das
calidades físicas condicio-
nais e das calidades percep-
tivo-motoras nos xestos téc-
nicos básicos do fútbol.

* Describi-la relación existente entre as cali-
dades físicas condicionais e as calidades per-
ceptivo-motoras nos xestos técnicos básicos do
fútbol.
* Partindo dun xesto técnico determinado, selec-
ciona-la calidade física condicional ou percep-
tivo-motora desenvolvida.

2 Aplica- los modelos de
desenvolvemento das calida-
des físicas condicionais e as
calidades perceptivo-moto-
ras en función das diferentes
idades.

* Nun suposto dun equipo de fútbol infantil
nun momento determinado da tempada depor-
tiva, establece-los exercicios que compoñen
unha sesión de adestramento físico.
* Explica-la elección dos exercicios aplicables
para o desenvolvemento das calidades físico
condicionais e perceptivo-motoras na dirección
dunha sesión de adestramento para deportistas
de diferentes idades.
* Simula-la dirección dunha sesión de ades-
tramento dun equipo de fútbol de idade infantil
atendendo ó obxectivo da mellora das calidades
perceptivo-motoras.

Contidos (duración: 5 horas teóricas e 10 prácticas)

Contidos procedementais

* Análise da relación entre as calidades condicionais
e a técnica do fútbol.

* Análise da relación entre as calidades percep-
tivo-motoras e a técnica do fútbol.

* Desenvolvemento da condición física en función
das diferentes idades.

Contidos conceptuais

* Calidades físicas condicionais e a súa relación
coa técnica do fútbol.

* Calidades perceptivo-motoras e a súa relación coa
técnica do fútbol.

* Condición física en función das diferentes idades.

Contidos actitudinais

* Valoración do desenvolvemento da técnica do fút-
bol en relación coas calidades físicas condicionais
e perceptivo-motoras.

* Preocupación pola condición física adaptada as
diferentes idades.

3.3.5. Módulo formativo: regras de xogo.

Asociado á unidade de competencia 1: instruír
nos principios fundamentais da técnica e da táctica

deportiva do fútbol

Capacidades terminais e criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Analiza-las medidas e as
características regulamenta-
rias dos elementos que inter-
veñen no desenvolvemento
do xogo do fútbol.

* Desenvolver e ilustrar mediante gráficos ele-
mentos que interveñen no desenvolvemento do
xogo do fútbol: terreo de xogo, balón, xogadores,
etc.
* Describi-la evolución das medidas e das carac-
terísticas regulamentarias dos elementos que
interveñen no desenvolvemento do xogo do
fútbol.

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

2 Interpretar e aplica-las nor-
mas básicas do regulamento
do fútbol.

* Nun suposto práctico:
-Interpreta-los xestos e as indicacións do árbitro
e dos árbitros asistentes.
-Explica-las situacións arbitrais en función da
aplicación das normas de xogo.
-Aplica-las regras do xogo ó desenvolvemento
dun partido de fútbol.
-Xustifica-la aplicación da regra.

Contidos (duración: 15 horas teóricas e 5 prácticas)
Contidos procedementais

* Ilustración mediante gráficos de tódolos elementos
que interveñen no xogo do fútbol.

* Interpretación das principais normas regulamen-
tarias do fútbol.

* Análise dos diferentes saques de fútbol: saída,
banda, porta e esquina.

* Aplicación dos recursos para a aprendizaxe do
regulamento do fútbol en deportistas novos.

Contidos conceptuais
* Terreo de xogo.
* Balón.
* Número de xogadores e equipo de xogadores.
* Árbitro e árbitros asistentes.
* Duración do partido.
* Saque de saída.
* Balón en xogo e fóra de xogo.
* Tanto marcado.
* Posición de fóra de xogo.
* Faltas e incorreccións.
* Tiros libres.
* Penalti.
* Saques.
* Recursos para a aprendizaxe das regras por depor-

tistas novos.
Contidos actitudinais

* Aceptación das normas regulamentarias que rexen
o desenvolvemento do fútbol.

* Cooperación e colaboración cos encargados da
aplicación do regulamento do xogo.

* Actitude positiva durante a evolución da apren-
dizaxe do regulamento en deportistas novos.

3.3.6. Módulo formativo: seguridade deportiva.
Asociado á unidade de competencia 3: Garanti-la
seguridade dos deportistas aplicando, de se-lo caso,
os primeiros auxilios necesarios.
Capacidades terminais e criterios de avaliación

correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Enumera-las lesións por
sobrecarga máis frecuentes
no fútbol, así como os medios
e os métodos para evitalas.

* Describi-las lesións e os traumatismos máis
usuais no fútbol.
* Determina-las causas que producen as prin-
cipais lesións por sobrecarga.
* Precisa-las medidas máis axeitadas para pre-
vi-las lesións por sobrecarga.
* Indica-las normas de actuación do adestrador
durante un traumatismo ou lesión.
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Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

2 Describi-las lesións por
axentes indirectos máis fre-
cuentes no fútbol e aplica-las
medidas máis axeitadas para
evitalas.

* Describi-las lesións máis frecuentes por axen-
tes directos.
* Indica-los mecanismos de producción destas
lesións e a forma de previlos.
* Sinala-la influencia dos materiais na xeración
de lesións deportivas no deporte do fútbol.

3 Describi-los métodos e os
medios de seguridade apli-
cables ós adestramentos e
partidos de fútbol.

* Nun suposto práctico dun partido de fútbol
de categorías infantís:
-Enumera-los principais medios de seguridade.
-Aplica-los principais métodos de seguridade
durante o partido.
* Durante un adestramento deportivo con depor-
tistas novos:
-Xustifica-la elección dos métodos e dos medios
de seguridade aplicados.

4 Aplica-los métodos máis
efectivos para a prevención
dos trastornos ocasionados
pola acción das radiacións
solares.

* Explica-los efectos sobre a pel da sobreex-
posición ás radiacións solares nos deportes ó
aire libre.
* Indica-las medidas que hai que tomar para
a prevención dos efectos perniciosos do sol na
pel dos practicantes dos deportes ó aire libre.

Contidos (duración: 10 horas teóricas e 10 horas
prácticas)

Contidos procedementais

* Clasificación das principais lesións producidas
por sobrecargas no fútbol.

* Aplicación dos métodos e dos medios para evita-las
lesións por sobrecarga no deporte do fútbol.

* Indicación dos aspectos positivos do quecemento
na prevención dos accidentes por sobrecarga.

* Explicación da influencia dos distintos materiais
na xeración de lesións.

* Recoñecemento dos trastornos ocasionados pola
acción das radiacións solares.

* Aplicación dos métodos e medios de seguridade
aplicables ós adestramentos e ós partidos de fútbol.

Contidos conceptuais

* Lesións por sobrecarga máis frecuentes no fútbol.

-Mecanismo de producción.

-Prevención das lesións por sobrecarga.

-Medios e métodos de evitalas.

-Efecto do quecemento na prevención dos accidentes
por sobrecarga.

* Lesións por axentes indirectos máis frecuentes:

-Mecanismo de producción.

-Prevención de lesións.

-Influencia dos materiais na xeración de lesións.

* Trastornos ocasionados pola acción das radiacións
solares.

-Eritema solar. Síntomas. Prevención. Intervencións
primarias.

-Avellentamento cutáneo. Síntomas. Prevención.
Intervención a medio prazo.

-Procesos canceríxenos na pel. Recoñecemento e
prevención. Intervención a medio e a longo prazo.

* Métodos e medios de seguridade aplicables ós
adestramentos e ós partidos de fútbol.

Contidos actitudinais

* Interese pola prevención das principais lesións
producidas na práctica do fútbol.

* Valoración dos métodos e dos medios máis axei-
tados para a práctica segura do fútbol.

* Preocupación polas normas de actuación que debe
segui-lo adestrador cando xorde un accidente.

3.3.7. Módulo formativo: tácticas e sistemas de xogo.

Asociado á unidade de competencia 2: Conducir
e acompaña-lo equipo durante á práctica deportiva.

Capacidades terminais e os criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Analiza-los principios fun-
damentais da táctica do fút-
bol e a súa aplicación ó xogo
na etapa de iniciación depor-
tiva.

* Describi-los principios fundamentais da tác-
tica e relaciona-los principios ofensivos e
defensivos.
* Nun suposto dun equipos de fútbol de cate-
goría infantil con deportistas na etapa da ini-
ciación deportiva:
-Xustifica-los fundamentos da táctica e a súa
aplicación ó xogo na fase de iniciación depor-
tiva.
-Establece-los principios fundamentais da tác-
tica relacionados co traballo específico do
porteiro.
* Explica-la influencia das calidades percep-
tivo-motoras sobre a execución de accións tác-
ticas en idades novas.

2 Describi-los sistemas bási-
cos de xogo e as accións
estratéxicas aplicables ó
xogo na etapa de iniciación
deportiva.

* Dado un suposto práctico dun equipo de fútbol
de categoría infantil, con deportistas na etapa
de iniciación deportiva:
-Determinar e xustifica-los sistemas básicos de
xogo e as accións estratéxicas aplicables ó xogo.
-Diferencia-los aspectos fundamentais das
accións estratéxicas sen e con posesión de balón.
-Diferencia-las accións tácticas en función das
distintas idades.

3 Aplica-los coñecementos
sobre a táctica, os sistemas
de xogo e as estratexias ó
xogo de equipos de futbolis-
tas novos.

* Emprega-los criterios axeitados sobre a táctica
e os sistemas de xogo con futbolistas novos no
desenvolvemento do xogo.
* Identifica-lo fundamento táctico partindo dun
determinado esquema de xogo en deportistas
novos.

4 Aplica-la terminoloxía ele-
mental da táctica do fútbol.

* Utiliza-los termos tácticos básicos aplicados
á iniciación deportiva.
* Emprega-la terminoloxía máis axeitada nunha
formulación táctica.

5 Describi-los criterios para
adestrar na táctica, na estra-
texia e nos sistemas de xogo
con futbolistas novos.

* Nun suposto práctico dun equipo de fútbol
de rapaces nun período concreto da competición,
establece-los obxectivos tácticos para o ades-
tramento.
* Diferencia-los obxectivos tácticos con base
nas accións tácticas de defensa ou ataque adap-
tado á idade dos deportistas.

6 Iniciar no coñecemento da
historia do fútbol.

* Describi-la evolución histórica do fútbol desde
o século XVI ata a actualidade.
* Analiza-los feitos máis relevantes na evolución
histórica do fútbol.

Contidos (duración: 20 horas teóricas e 20 prácticas)

Contidos procedementais

* Clasificación das tácticas deportivas.

* Análise das capacidades cognitivas en relación
coas capacidades de accións tácticas.

* Enumeración das distintas calidades percepti-
vo-motoras e condicionais, así como das habilidades
técnicas en relación coas accións tácticas.
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* Identificación dos principios fundamentais da
táctica.

* Aplicación dos sistemas de xogo á iniciación
deportiva.

* Adestramento nas distintas accións tácticas.

* Organización do xogo con base en situacións
estratéxicas.

* Aplicación das accións tácticas en función das
idades dos rapaces.

* Enumeración dos obxectivos tácticos para os equi-
pos de fútbol atendendo ás idades.

Contidos conceptuais

* Táctica do fútbol.

-Concepto e principios.

-Capacidades cognitivas na súa relación coas
accións tácticas.

-Calidades perceptivo-motoras e habilidades técni-
cas en relación coas accións tácticas.

* Principios fundamentais da táctica.

-Principios ofensivos.

-Principios defensivos.

-Diferentes accións tácticas.

-Traballo específico do porteiro.

* Sistemas tácticos.

-Sistemas.

-Sistema de xogo.

-Sistemas de xogo aplicables na iniciación deportiva.

* Accións estratéxicas.

-Estratexia. Conceptos xerais.

-Accións estratéxicas con e sen posesión do balón.

-Relación entre ataque e defensa.

-Organización do xogo.

-Accións tácticas en función das distintas idades.

* Obxectivos tácticos para os equipos de fútbol
segundo as diferentes idades.

-Acondicionamento físico e obxectivos tácticos.

-Acción tácticas de ataque e defensa.

-Velocidade de execución das accións tácticas.

* Accións tácticas do porteiro.

* Historia do fútbol desde o século XVI ata o século
XXI.

Contidos actitudinais

* Valoración dos principios fundamentais da táctica
no desenvolvemento do fútbol.

* Rigor na aplicación dos criterios axeitados para
adestrar na táctica nos deportistas novos.

* Esforzarse pola adaptación dos sistemas tácticos
á iniciación deportiva.

3.3.8. Módulo formativo: técnica individual e colec-
tiva.

Asociado á unidade de competencia 1: instruír
nos principios fundamentais da técnica e da táctica

deportiva do fútbol

Obxectivos formativos e os criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Analiza-los fundamentos da
técnica do fútbol.

* Explica-los fundamentos técnicos do fútbol
adaptándoos á iniciación deportiva.
* Describi-los fundamentos técnicos do fútbol.

2 Analiza-los xestos técnicos
básicos do fútbol na etapa de
iniciación deportiva e a
metodoloxía máis axeitada
para o seu ensino.

* Explica-las posicións corporais de cada un
dos xestos técnicos en función das superficies
de contacto entre o xogador e o balón.
* Describi-los exercicios prácticos aplicables
á aprendizaxe dos xestos técnicos básicos do
fútbol en función dos diferentes condicionantes
de execución.
* Caracteriza-los diferentes erros de execución
dos xestos técnicos básicos do fútbol e propor
exercicios para a súa corrección.
* Describi-la secuencia de exercicios que per-
mitan a adquisición por parte do futbolista dos
xestos técnicos básicos.
* Nun suposto práctico dun equipo de fútbol
de rapaces nun período concreto da competición,
establece-los obxectivos técnicos do adestra-
mento.

3 Aplica-la terminoloxía ele-
mental da técnica do fútbol.

* Utiliza-los termos técnicos básicos aplicados
á iniciación deportiva.

4 Realiza-los xestos técnicos
fundamentais do fútbol.

* Demostra-lo control do balón en función das
distintas superficies de contacto.
* Empregando imaxes reais da execución dun
determinado xesto técnico, detecta-los erros de
execución, coordinación ou sincinesias, e propor
exercicios para a súa corrección.
* Partindo dun determinado esquema de xogo,
identifica-lo fundamento técnico no que se
fundamenta.

Contidos (duración: 20 horas teóricas e 20 horas
prácticas)

Contidos procedementais

* Clasificación das técnicas deportivas.

* Análise dos distintos xestos técnicos.

* Análise das calidades perceptivo-motoras e faci-
litadoras que interveñen no control, na conducción,
no golpeo e no caneo do balón.

* Aplicación dos exercicios máis axeitados para a
aprendizaxe do control, o manexo, a conducción, o
golpeo e o caneo do balón.

* Elección da progresión de exercicios encamiñados
ó tiro, á interceptación e á recuperación do balón.

* Determinación do adestramento técnico de equipos
infantís, de adolescentes e de adultos.

* Deseño de adestramentos relacionando calidades
perceptivo-motoras, condicionais e facilitadoras coa
técnica de fútbol.

* Aplicación de circuítos técnicos no adestramento.

* Execución dos adestramentos atendendo ós medios
e ás instalacións necesarias.
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* Emprego da terminoloxía elemental do fútbol.

Contidos conceptuais

* Técnica deportiva.

-Concepto e clasificación.

* Xestos técnicos básicos do fútbol.

-Control do balón.

-Manexo do balón.

-Conducción do balón.

-Golpeo co pé.

-Golpeo coa testa.

-Caneo.

-Tiro.

-Interceptación e recuperación do balón.

* Técnica colectiva.

-Finta.

-Pase.

-Desdobramento.

-Accións de xogo combinativas.

* Técnica de porteiro.

-Técnica individual e colectiva.

* Estratexia.

-Accións técnicas en estratexia.

* Aplicacións ó adestramento.

-Circuítos técnicos.

-Medios e instalacións.

-Adestramento técnico de equipos infantís, de ado-
lescentes e de adultos.

* Obxectivos técnicos para os equipos de fútbol
segundo as diferentes idades.

-Acondicionamento físico e obxectivos técnicos.

-Xestos técnicos defensivos e ofensivos.

-Velocidade de execución dos xestos técnicos.

Contidos actitudinais

* Preocupación pola utilización da terminoloxía téc-
nica básica adecuada á iniciación deportiva do fútbol.

* Valoración da calidade dos xestos técnicos básicos.

* Interese pola aplicación das diferentes formas de
adestramento dos rapaces atendendo ós xestos técnicos
e á súa idade.

* Valoración do traballo das calidades percepti-
vo-motoras, condicionais e facilitadoras para a con-
secución dos xestos técnicos.

3.4. Bloque complementario do primeiro nivel.

3.4.1. Módulo formativo: módulo complementario

Capacidades terminais e criterios de avaliación
correspondentes

Nº Capacidades terminais Criterios de avaliación

1 Aplica-la terminoloxía máis
frecuentemente utilizada nas
ciencias da especialidade
deportiva en alemán, en
francés e en inglés.

* Sobre un texto no idioma que proceda referido
á especialidade deportiva, seleccionar e tradu-
ci-los seus termos básicos e emprega-la termi-
noloxía máis axeitada.

2 Elaborar textos utilizando un
procesador de textos para
facilita-lo cumprimento das
funcións adecuadas ó seu
nivel.

* Emitir un informe ou unha tarefa.
* Elaborar un documento que se refira ó plan
de viaxe dun equipo de fútbol para xogar un
partido noutra localidade, que conteña tódolos
datos precisos.

3 Inicia-los futuros técnicos na
práctica deportiva realizada
por discapacitados.

* Aplica-la didáctica adecuada para ensinar un
aspecto da especialidade a discapacitados físi-
cos, psíquicos ou sensoriais.
* Describir, en función da discapacidade, os
sistemas e os métodos para desenvolve-las cali-
dades físicas e perceptivo-motoras necesarias
para practica-lo fútbol no caso de deportistas
discapacitados.
* Selecciona-las discapacidades que fan posible
a práctica do fútbol de competición.
* Nun suposto dado, utiliza-los recursos didác-
ticos para lle ensinar a un discapacitado tres
xestos técnicos diferentes.
* Nun suposto dun equipo de discapacitados
de idade infantil, enumerar e explicar recursos
que motiven a aprendizaxe ou a mellora de xes-
tos técnicos.

Contidos (duración: 25 horas)

Contidos procedementais

* Utilización da terminoloxía específica básica da
especialidade deportiva nos idiomas alemán, francés
ou inglés.

* Selección e traducción, sobre un texto, de termos
básicos da especialidade deportiva do fútbol.

* Emprego dos procesadores de textos habituais
actualmente no mercado.

* Desenvolvemento de adestramentos de fútbol rea-
lizada por discapacitados.

* Aplicación de técnicas de motivación para fut-
bolistas discapacitados.

Contidos conceptuais

* Terminoloxía específica básica da especialidade
deportiva no idioma que proceda.

* Procesamento de textos.

-Documentos: apertura, pechamento e elaboración
de documentos.

-Formatos de caracteres, parágrafos e páxinas.

-Almacenamento de textos e gráficos con autotexto.

-Táboas e columnas.

-Patróns e estilos.


