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Introducción

O

xogo é unha parte imprescindible no desenvolvemento integral da nena e do neno; proporciona ocasións
para o intercambio, a autovaloración, o éxito, e a diversión. En función do xogo que eliximos, traballaremos distintas capacidades e valores, tal é así, que a diferencia entre a competición e a cooperación tamén se pon de manifesto nas formas xogadas.
O xogo competitivo ensalza a victoria, o éxito, a loita, a superioridade, e a discriminación, en definitiva ten
un compoñente agonístico; en contra, no xogo cooperativo non existen gañadores nin vencidos, elimínase o medo
ao fallo, e ao fracaso, reafirmando deste modo a confianza en sí mesmo/a; o seu compoñente é maioritariamente
lúdico.
Terry Orlick dí da cooperación que é “ A cohesión, a confianza e o desenvolvemento das destrezas para
unha interación social positiva. A través das aventuras cooperativas as nenas e nenos aprenden a compartir, a relacionarse cos outros/as, a preocuparse polos sentimentos dos demais e a traballar para superarse constantemente”.
Esta idea é a que nos leva a desenvolver a realización dun vídeo e unha guía didáctica que poña de manifesto todos
estes valores, tan necesarios hoxe en día. Con estas propostas tentamos poñer en práctica, a utilización de novos
materiais na Educación Física, materiais que axudan a darlles ás actividades maior interese e motivación. Os traballos mencionados con anterioridade pretenden abrir as portas aos xogos cooperativos, en todos os niveis educativos, xa que, estes non teñen idades para a súa práctica.
Nas actividades desenvolvidas nestes traballos os xogadores e xogadoras deben axudarse colaborando
como un conxunto e non deixar a ninguén fóra da actividade. O feito de que traballen conxuntamnete para un fin
común é mellor que uns contra outros; isto converte rapidamente as respostas destructivas en constructivas polo
que as e os xogadores se senten parte aceptada do xogo e deste modo involucranse totalmente.
Para comprender mellor as creacións destes traballos, nós formulámonos as seguintes preguntas, relacionadas
todas elas coas cualidades que queremos que primen nas actividades propostas : A primeira delas é ¿ Por que a
participación?. A participación está ligada á sensación de pertenza coa idea de contribuir cos demais, ser separado/a, apartado/a, ou eliminado/a supón sempre unha forma de rexeitamento.
Na maioria dos xogos o neno/a nena quere ser parte da acción e non apartado/a dela; este sentimento de participación une, a no ser que esperen ser substituídos/as.
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A outra pregunta que nos facemos é ¿ Por que a diversión?. A diversión ten que formar parte do xogo da xente
moza, xa que no caso contrario desenvolverán un xogo triste, que leva ao aburrimento, e ao abandono.
Esperamos que os nosos traballos sirvan para o enriquecemento de toda a comunidade educativa. Como banco de
proba para todas e todos aqueles profesionais da educación que queiran levar a cabo un labor integrador e coeducativo. Que ademais sexa o motor que desencadee no alumnado o sentimento de colaboración, confianza, e
unión; en definitiva o gusto por unha actividade divertida e compartida.

O autor

Xogas

Características da utilización
do paracaídas nos xogos cooperativos

CARACTERÍSTICAS DOS XOGOS CON PARACAÍDAS NA COOPERACIÓN

Educación

O

s obxectivos xerais da Educación Física aluden ao desenvolvemento das capacidades implicadas na competencia
motriz, e ao das capacidades derivadas de esixencias volitivas e cognitivas da actividade física.

A continuación, enuméranse os obxectivos xerais da Educación Física. En letra negra aparecen os matices dos obxectivos que resultan da contextualización dos prescritos no Curriculum, e subliñado aparecen os obxectivos que desenvolven
os xogos con paracaídas.
En todas e cada unha das etapa Educativas, e como resultado dos procesos da ensinanza e aprendizaxe, o alumnado
desenvolverá as capacidades seguintes:
1.Aumentar as súas posibilidades de rendemento motor mediante a realización eficiente das habilidades especificas dos
deportes máis usuais e o acondicionamento e mellora das capacidades físicas implicadas, mellorando, en consecuencia, a confianza en si mesmo.
2. Valorar e utilizar a riqueza expresiva do movemento en diversas actividades e manifestacións deportivas, culturais e
artísticas como medio de expresión e comunicación creativa.
3. Relacionar os efectos da práctica habitual e sistemática das actividades físicas co seu desenvolvemento orgánico e a
mellora das súas condicions de saúde e benestar persoal.
4. Respetar o propio corpo e conservalo san, demostrando hábitos saudables en relación coa actividade física, o aseo, a
postura e a alimentación, e adoptando unha actitude crítica ante as prácticas que teñen efectos negativos para a propia saúde e a da colevtividade.
5. Participar en actividades físicas e deportivas como medio beneficioso e saudable de relación cos demais, caracterizándose polo seu espírito de cooperación, xenerosidade, respecto, e favorecendo a conservación das instalacións e
materiais que se utilizan.
6. Demostrar actitudes de autoesixencia e superación no logro dos niveis de rendemento motor requiridos, valorando o
traballo ben feito e o esforzo empregado, tanto coma o resultado obtido.
7. Planificar e levar a cabo sinxelas actividades que lle permitan satisfacer con autonomía as súas propias necesidades
de exercitación físico-deportiva, previa valoración das súas capacidades; empregando para isto as nocións
teórico-prácticas ao seu alcance.
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Xogos

s xogos constitúen unha excelente forma de relación entre os alumnos e alumnas, así como ao intercambio e contraste de coñecemento que fomente a discusión para chegar ao acordo de regras e normas
para poder xogar. O xogo toma entón un papel non só de diversión senón de construcción do coñecemento persoal que inclúa as actitudes de cooperación e aceptación de funcións corresponsabilizándose da actividade común.

O

Os xogos dividirémolos en individuais e colectivos. Os primeiros están dirixidos ó desenvolvemento e formación
dunha persoa en particular; estes xogos atenden, por suposto, á individualidade esquecéndose un pouco da diversidade. Son xogos selectivos e mais discriminatorios pois poñen de manifesto en seguida as diferencias entre
quen esta dotado e quen non para os realizar. Os xogos colectivos atenden a un maior número de persoas e obedecen á diversidade, posúen un maior compoñente cooperativo e participativo e fomentan a integración de todas
as persoas participantes.

Xogos

Colectivos
Individuais
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CARACTERÍSTICAS DOS XOGOS CON PARACAÍDAS NA COOPERACIÓN

Xogos colectivos

Os xogos colectivos podémolos dividir á súa vez, en xogos competitivos e cooperativos. Os xogos competitivos
levan inmersos un compoñente innato “ o individuo compite por natureza”, este afán competidor, fai que durante
toda a vida e en cada unha das facetas sociais compitamos por ser o ou a mellor, conseguir máis có outro ou outra,
etc. E isto lévanos cara a un carácter pouco social e menos solidario, por isto é que os xogos cooperativos fomentan a colaboración entre todas e todos, a axuda mutua e a mellora nas relacións interpersoais. Isto leva a formar
persoas máis sociables cun carácter máis alegre e distendido, en definitiva rapaces e rapazas felices nunha sociedade triste e alleada pola competición.

Xogos colectivos

Cooperativos
Competitivos
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Xogos cooperativos
O xogo cooperativo é unha actividade que ten unha finalidade propia, baseada en valores como a colaboración,
compañeirismo, solidariedade, traballo en grupo ben feito, etc.
É unha actividade que produce pracer e divertimento a quen a realiza, ademais permite unha comunicación continua con quen nos rodea na súa práctica, que máis tarde a aplicaremos á nosa vida cotiá.
Esta actividade cooperativa e de fácil aplicación, xa que, necesita dunhas regras moi básicas, e é asemade elemento fabuloso de expresión.

Pracer

Comunicación

Xogo cooperativo

Expresión

Cooperación

Xogos cooperativos
Xogos con paracaídas
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CARACTERÍSTICAS DOS XOGOS CON PARACAÍDAS NA COOPERACIÓN

Educación

Xogos
Cooperativos
Con paracaídas

Xogos con paracaídas

O paracaídas está feito por moitas porcións de tea de nilón en forma de triángulo cosidas entre si para formar
unha superficie circular cun burato central de pouco tamaño.
Por suposto existen varios tipos de paracaídas no mercado, e realizados en distintos materiais, que caracterizan
aos ditos instrumentos. Agora ben; ¿Que características se necesitan para sacarlles todo o partido que sexamos
capaces?:
- O maior tamaño posible: xa que desta maneira podemos participar un maior número de persoas.
- A maior lixeireza posible: desta forma o paracaídas permanecerá inchado máis tempo.
- A maior resistencia do tecido, que ás veces está rifado coa lixeireza.
- Corda ou bivo que recobre a parte perimetral do paracaídas, e que fai que estes non se esgacen ao
realizar tensión sobre a tea.
- Burato central, que permite que o dito paracaídas se desinche.

15

Características dun paracaídas

Lixeiro

Gran tamaño

Paracaídas

Resistente

Os xogos con paracaídas están a merecer unha unidade didáctica dentro do curriculum da área de Educación
Física, xa que, serven estes de instrumento para acadar os obxectivos da nosa materia.
Os xogos con paracaídas son un elemento importante para o desenvolvemento de valores, tales coma o compañeirismo, a colaboración, a solidariedade, o divertimento, a desinhibición e a cooperación, entre outros; que son
os grandes esquecidos no sistema de ensinanza actual.
É por iso a realización deste traballo, que ten por finalidade proporcionar unha pauta de actuación a quen queira asomarse ós xogos cooperativos con paracaídas e en especial a todos aqueles compañeiros e compañeiras de
profesión que se sintan atraídos cara a eles.
Desexamos que este material dea moito xogo dentro da nosa materia, e que este pequeno traballo lles sirva de
apoio ou punto de partida.
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Xogas

Desenvolvemento das habilidades
e destrezas nas tarefas motrices co paracaídas

DESENVOLVEMENTO DAS HABILIDADES E DESTREZAS NAS TAREFAS MOTRICES

Táboa 1

19

Táboa 2

20

DESENVOLVEMENTO DAS HABILIDADES E DESTREZAS NAS TAREFAS MOTRICES

Táboa 3
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Xogas

Primeira sesión de traballo

Primaria
Secundaria

Obxectivo principal
desenvolvemento da cooperación.

Contidos procedementais
- Realización de xogos simbólicos e sensoriais.
-O xogo coma un obxecto de recreación.
Contidos conceptuais
- Os xogos tradicionais.
Contidos actitudinais
- Gusto pola realización da actividade física.
Contidos procedimentais
- Execución de xogos regrados
- Análise da situación de xogo
Contidos conceptuais
- Xogos adaptados doutros países
Contidos actitudinais
- Colaboración nas actvidades motrices colectivas.

Bacharelato

Primeira sesión técnica de traballo co paracaídas

Contidos procedementais
- Creación de xogos de diverso tipo.
- Identificación do xogo como un obxecto de recreación.
Contidos conceptuais
- Regra s básicas dos xogos.
Contidos actitudinais
- Participación responsable en actividades motrices.

Obxectivo secundario
gusto pola actividade, expresión, e comunicación.
Medios
-Técnicos:desprazamentos, elevacions, xiros e saltos
- Organización: grupal
- Intensidade: media -baixa
- Material: paracaídas, balóns e aros.
- Instalación: pista polideportiva ou ao aire libre

Desenvolvemento da sesión:
1º quecemento co paracaídas
2º xogos propios
3º volta á calma

Xogos de quecemento con paracaídas
Descrici n

Exercicio

DESPREGADO DO PARACAÍDAS
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, e colaboración no despregado do paracaídas e material para utilizar.
Descrición: partimos co paracaídas enrolado, o primeiro que
facemos é estendelo no chan e coa axuda do grupo que o
suxeitan polos extremos, imos despregando cada un dos
pregos do paracaídas, ata que este queda totalmente estendido (con forma circular) no chan.
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PRIMEIRA SESIÓN DE XOGOS COS PARACAÍDAS

Exercicio

Descrici n

ARRIBA-ABAIXO
Obxectivo: o aumento da temperatura corporal, a preparación dos
tendóns, músculos e articulacións para esforzos maiores.

Descrición: cada grupo colle o paracaídas polos extremos máis distantes coas mans á altura da cintura; este presenta unha forma
convexa.Ao sinal do ou da profesora todas e todos os membros de
cada grupo tiran cara a arriba, erguendo os brazos de forma simultánea, provocando que os paracaídas se inchen adoptando unha
forma de globo (cóncava).
Exercicio

Descrici n

DENTRO-FÓRA
Obxectivo: o aumento da temperatura corporal, a preparación
dos tendóns, músculos e articulacións para esforzos maiores.
Descrición: as e os membros de cada grupo tiran cara a arriba, erguendo asemade os brazos, provocando que os paracaídas se inchen adoptando unha forma de globo (cóncava).
Neste intre, todas e todos á vez, desprázanse cara ao centro,
formando unha esfera. A continuación volvemos á posición
inicial.

Exercicio

Descrici n

A PRESENTACIÓN
Obxectivo: o aumento da temperatura corporal, a preparación dos
tendóns, músculos e articulacións para esforzos maiores.
Descrición: todas e todos membros do grupo tiran cara a arriba,
erguendo os brazos de forma simultánea, o que produce que o
paracaídas se inche. Neste intre un/unha do grupo métese dentro
e espera a que o paracaídas se desinche, momento no que mete a
cabeza polo burato central e di o seu nome.

25

Xogos propios con paracaídas
Exercicio

Descrici n

O ESPACIO
Obxectivo: desevolvemento da cooperación e a integración
grupal.
Descrición: as e os membros do grupo tiran cara a arriba,
erguendo os brazos de forma simultánea, o que produce que
o paracaídas se inche. Neste intre sóltano, o paracaídas desprázase e teñen que volver a collelo.

Exercicio

Descrici n

OS LILIPUTIENSES
Obxectivo: desevolvemento da cooperación e a integración
grupal.
Descrición: As e os integrantes do grupo tiran cara arriba,
erguendo os brazos de forma simultánea, o que produce que
o paracaídas se inche. Neste intre as e os membros do grupo
flexiónanse e camiñan en círculo de forma acompasada sen
elevar a coxa.

Exercicio

Descrici n

EN BUSCA DO TESOURO
Obxectivo: desevolvemento da cooperación e a integración
grupal.
Descrición: as e os integrantes do grupo tiran cara a fóra cos
brazos, de forma simultánea, producindo que o paracaídas se
tense, e sobre este atópase unha pelota que poderán mover.
Neste intre un membro do grupo atópase no espacio interior
do paracaídas, que ten que intentar localizar a pelota e atrapala a través do paracaídas.
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PRIMEIRA SESIÓN DE XOGOS COS PARACAÍDAS

Exercicio

Descrici n

BATALLA DE BALÓNS.
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e
colaboración grupal.
Descrición: cada grupo colle o paracaídas polos extremos
máis distantes coas mans á altura da cintura; este presenta
unha forma convexa. No seu interior atópase un número
determinado de balóns. Ao sinal da ou do profesor as e os
membros de cada grupo tiran cara a arriba, erguendo os brazos de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se
inche e expulse os balóns cara ao exterior intentando que
estes se metan no paracaídas do outro grupo.
Exercicio

Descrici n

O GATO E O RATO
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e
colaboración grupal.
Descrición: cada grupo colle o paracaídas polos extremos
máis distantes coas mans á altura da cintura; este presenta
unha forma convexa. Ao sinal da ou do profesor as e os
membros de cada grupo tiran cara a arriba, erguendo os brazos de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se
inche. Neste intre o gato persegue ó rato e inténtao coller
antes de que o paracaídas se desinche.
Exercicio

Descrici n

A RA ATRAPADA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e
colaboración grupal.
Descrición: as e os membros do grupo tiran cara a arriba,
erguendo os brazos de forma simultánea, o que produce que
o paracaídas se inche. Neste intre o grupo senta á vez, polo
que a campá queda inchada. O/a alumno/a que se atopa no
interior comezará entón a saltar os aros a pés xuntos ata que
o paracaídas se desinche.
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Xogos propios con paracaídas
Exercicio

Descrici n

A TENDA DE CAMPAÑA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e
colaboración grupal, ademais da relaxación progresiva.
Descrición: as e os membros do grupo tiran cara a arriba,
erguendo os brazos de forma simultánea, o que produce que
o paracaídas se inche. Neste intre o grupo senta á vez, polo
que a campá queda inchada.

Exercicio

Descrici n

O TOLDO
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e
colaboración grupal, ademais da relaxación progresiva.
Descrición: as e os membros do grupo tiran cara a arriba,
erguendo os brazos de forma simultánea, o que produce que
o paracaídas se inche. Neste intre o grupo senta á vez, polo
que a campá queda inchada. Unha vez sentados cada alumno/a realiza un braceo intentando desprazar o paracaídas
cara ao seu lado.
Exercicio

Descrici n

PREGADO DO PARACAÍDAS
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, e colaboración
grupal, na recollida do material utilizado.
Descrición: coa axuda de todo o grupo esténdese o paracaídas sobre o chan (formando un círculo). O seguinte paso
sería o pregado deste a metade, e así sucesivas veces ata
deixalo dun tamaño o suficientemente pequeno como para
gardalo na funda.
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Xogas

Segunda sesión de traballo

Obxectivo principal
desenvolvemento da cooperación.

Primaria

Segunda sesión técnica de traballo co paracaídas

Obxectivo secundario

Contidos procedementais
-Realización de xogos simbólicos e sensoriais.
-O xogo como un obxecto de recreación.
Contidos conceptuais
- Os xogos tradicionais.
Contidos actitudinais
- Gusto pola realización da actividade física

gusto pola actividade, expresión, e comunicación.

Secundaria

Contidos procedementais
-Execución de xogos regrados
- Análise da situación de xogo
Contidos conceptuais
- Xogos adaptados doutros países
Contidos actitudinais
- Colaboración nas actvidades motrices colectivas

Bacharelato

Medios

Contidos procedementais
-Creación de xogos de diverso tipo.
- Identificación do xogo como un obxecto de recreación.
Contidos conceptuais
- Regras básicas dos xogos.
Contidos actitudinais
- Participación responsable en actividades motrices

-Técnicos:desprazamentos,elevacions,xiros,e saltos
-Organización: grupal
-Intensidade: media -baixa
-Material: paracaídas, balóns e aros.
-Instalación: pista polideportiva ou ao aire libre

Desenvolvemento da sesión
1º quecemento co paracaídas
2º xogos propios
3º volta á calma

Xogos de quecemento con paracaídas
Descrici n

Exercicio

DESPREGADO DO PARACAÍDAS
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, e colaboración
no despregado do paracaídas e material para utilizar.
Descrición: partimos co paracaídas enrolado, o primeiro que
facemos é estendelo no chan e coa axuda do grupo suxeitándoo polos extremos; imos despregando cada un dos pregues do paracaídas, ata que este queda totalmente estendido (con forma circular) no chan.
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SEGUNDA SESIÓN DE XOGOS COS PARACAÍDAS

Exercicio

Descrici n

ARRIBA-ABAIXO-DEREITA OU ESQUERDA
Obxectivo: o aumento da temperatura corporal, a preparación
dos tendóns, músculos e articulacións para esforzos maiores.
Descrición: cada grupo colle o paracaídas polos extremos
máis distantes coas mans á altura da cintura; este presenta
unha forma convexa.Ao sinal do profesor ou profesora as e os
membros de cada grupo tiran cara a arriba, erguendo os brazos de forma simultánea, provocando que os paracaídas se
inchen. Neste intre todo o grupo xira cara a un lado.
Exercicio

Descrici n

A ONDA
Obxectivo: o aumento da temperatura corporal, a preparación
dos tendóns, músculos e articulacións para esforzos maiores.
Descrición: Cada grupo colle o paracaídas polos extremos máis
distantes coas mans á altura da cintura; este presenta unha
forma convexa.Ao sinal da profesora ou profesor as e os membros dos grupos tiran cara a arriba de forma consecutiva,
erguendo os brazos, o que produce que o paracaídas se eleve
á vez que se elevan os brazos das e dos alumnos.

Exercicio

Descrici n

POÑER O CHAPEU
Obxectivo: O aumento da temperatura corporal, a preparación dos
tendóns, músculos e articulacións para esforzos maiores, ademais da
comunicación e a integración grupal.
Descrición: As e os membros do grupo tiran cara a arriba, erguendo
os brazos de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se
inche. Neste intre unha persoa métese dentro ocupando unha posición, que o grupo ten que averiguar e desprazarse de forma que o
burato do paracaídas caia sobre a cabeza de quen está no centro.
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Xogos propios con paracaídas
Exercicio

Descrici n

A PEROLA A FERVER
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal.
Descrición: o grupo tira cara a arriba, erguendo os brazos de forma
simultánea, o que produce que o paracaídas se inche. Neste intre
sentan á vez, polo que a campá queda inchada.As e os alumnos que
se atopan no interior comezarán entón a saltar erguendo os brazos
golpeando a tea.

Exercicio

Descrici n

MONTAÑA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal.
Descrición: as e os membros do grupo tiran cara arriba, erguendo os
brazos de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se
inche. Neste intre un grupo reducido que se atopa no interior ten
que formar unha montaña coa única axuda dos seus corpos.

Exercicio

Descrici n

A CAZA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal.
Descrición: un grupo colle o paracaídas polos extremos máis distantes coas mans á altura da cintura; este presenta unha forma convexa, no interior deste atópase un número determinado de balóns. Ao
sinal da ou do profesor os membros do grupo tiran cara a arriba,
erguendo os brazos de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se inche e expulse os balóns cara ao exterior. O outro grupo
intentará capturar o maior número de balóns e metelos outra vez no
interior.
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SEGUNDA SESIÓN DE XOGOS COS PARACAÍDAS

Exercicio

Descrici n

A LANZADEIRA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal.
Descrición: un grupo colle o paracaídas polos extremos máis distantes coas mans á altura da cintura, este presenta unha forma convexa,
no interior deste atópase un número determinado de balóns. Ao
sinal do/a profesor/a o grupo tira cara a arriba, erguendo os brazos
de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se inche e
expulse os balóns cara ao exterior.

Exercicio

Descrici n

A PERSECUCIÓN
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal.
Descrición: un grupo colle o paracaídas polos extremos máis distantes coas mans á altura da cintura, este presenta unha forma convexa.
Ao sinal do/a profesor/a o grupo tira cara a arriba, erguendo os brazos de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se inche.
Neste intre o grupo que estaba dentro bota a correr e o grupo do
paracaídas perségueo capturando a quen quede dentro.

Exercicio

Descrici n

A PERSECUCIÓN ENCUBERTA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal.
Descrición: as e os membros do grupo tiran cara a arriba, erguendo
os brazos de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se
inche.Neste intre o grupo senta todos á vez,polo que a campá queda
inchada; intre no que o/a profesor/a dirá dous números o primeiro
perseguirá ó segundo cos ollos vendados ata que consiga collelo.

35

Xogos propios con paracaídas
Exercicio

Descrici n

O GRUPO MUSICAL
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal, ademais da relaxación progresiva.
Descrición: as e os membros do grupo tiran cara a arriba, erguendo
os brazos de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se
inche. Neste intre un grupo reducido que se atopa no interior ten
que cantar unha canción dun grupo musical e coreografiala.

Exercicio

Descrici n

A ONDA INTERNA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración, colaboración grupal, e da relaxación progresiva.
Descrición: o grupo tira cara a arriba, erguendo os brazos de forma
simultánea, o que produce que o paracaídas se inche. Neste intre
senta á vez, polo que a campá queda inchada. Ao sinal do/a profesor/a cada un/unha dos membros do grupo levanta de forma consecutiva os brazos,o que produce que o paracaídas se eleve á vez que
se elevan os brazos das e dos alumnos.
Exercicio

Descrici n

PREGADO DO PARACAÍDAS
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, e colaboración grupal, na recollida do material utilizado.
Descrición: coa axuda de todo o grupo esténdese o paracaídas sobre
o chan (formando un círculo). O seguinte paso sería o pregado
deste á metade,e así sucesivas veces ata deixalo dun tamaño o suficientemente pequeno como para gardalo na funda.
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Xogas

Terceira sesión de traballo

Primaria
Secundaria

Obxectivo principal
desenvolvemento da cooperación.

Contidos procedementais
-Realización de xogos simbólicos e sensoriais.
-O xogo coma un obxecto de recreación.
Contidos conceptuais
- Os xogos tradicionais.
Contidos actitudinais
- Gusto pola realización da actividade física.
Contidos procedementais
-Execución de xogos regrados
- Análise da situación de xogo
Contidos conceptuais
- Xogos adaptados doutros países
Contidos actitudinais
- Colaboración nas actvidades motrices colectivas.

Bacharelato

Terceira sesión técnica de traballo co paracaídas

Contidos procedementais
-Creación de xogos de diverso tipo.
- Identificación do xogo coma un obxecto de recreación.
Contidos conceptuais
- Regras básicas dos xogos.
Contidos actitudinais
- Participación responsable en actividades motrices.

Obxectivo secundario
gusto pola actividade, expresión, e comunicación.
Medios
-Técnicos: desprazamentos, elevacións, xiros, e saltos
-Organización: grupal
-Intensidade: media -baixa
-Material: paracaídas, balóns e aros.
-Instalación: pista polideportiva ou ao aire libre

Desenvolvemento da sesión
1º quecemento co paracaídas
2º xogos propios
3º volta á calma

Xogos de quecemento con paracaídas
Descrici n

Exercicio

DESPREGADO DO PARACAÍDAS
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, e colaboración no
despregado do paracaídas e material a utilizar.
Descrición: partimos co paracaídas enrolado, o primeiro que facemos é estedelo no chan e coa axuda do grupo, suxeitando polos
extremos, imos despregando cada un dos pregues do paracaídas,
ata que este queda totalmente estendido (con forma circular) no
chan.
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TERCEIRA SESIÓN DE XOGOS COS PARACAÍDAS

Exercicio

Descrici n

O ESPACIO- XIRO COMPLETO.
Obxectivo: o aumento da temperatura corporal, a preparación dos
tendóns, músculos e articulacións para esforzos maiores.
Descrición: as e os membros do grupo tiran cara a arriba, erguendo
os brazos de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se
inche. Neste intre sóltano, este desprázase e os e as integrantes do
grupo teñen que volvelo coller despois de realizar un xiro de 360º
sobre si mesmos.

Exercicio

Descrici n

O CANTO DAS PALMAS.
Obxectivo: o aumento da temperatura corporal, a preparación dos
tendóns, músculos e articulacións para esforzos maiores. Ademais da
comunicación e a integración grupal.
Descrición: menbros do grupo tiran cara a arriba, erguendo os brazos
de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se inche.Neste
intre o grupo métese dentro e comeza a dar voltas tocando as palmas o máis rápido que poida.

Exercicio

Descrici n

POLO CAMBIO
Obxectivo: o aumento da temperatura corporal, a preparación dos
tendóns, músculos e articulacións para esforzos maiores. Ademais da
comunicación e a integración grupal.
Descrición: o grupo tira cara a arriba, erguendo os brazos de forma
simultánea, o que produce que o paracaídas se inche. Neste intre os
integrantes pares do grupo intercámbianse as súas posicións, na próxima elevación do paracaídas intercámbianse os impares.
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Xogos propios con paracaídas
Exercicio

Descrici n

A ÚLTIMA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal.
Descrición: o grupo tira cara a fóra cos brazos de forma simultánea,
o que produce que o paracaídas se tense; sobre este atópase unha
pelota, que os e as integrantes do grupo tentarán que non saia polo
seu lado erguendo o paracaídas cando esta pelota se despraza cara
ao seu lado.

Exercicio

Descrici n

A VIRADOIRA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal.
Descrición: o grupo tira cara a arriba, erguendo os brazos de forma
simultánea, o que produce que o paracaídas se inche. Neste intre as
e os membros do grupo que se atopan á dereita métense por debaixo sen soltar o paracaídas mentres que os do lado esquerdo levantan os brazos e corren cara á dereita. O paracaídas dá a volta.

Exercicio

Descrici n

A FIGURA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal.
Descrición: as e os membros do grupo tiran cara a arriba, erguendo
os brazos de forma simultánea, o que produce que o paracaídas se
inche. Neste intre un grupo reducido que se atopa no interior ten
que representar unha figura coa única axuda do seu corpo. Figura
que tentarán adiviñar os e as demais.
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TERCEIRA SESIÓN DE XOGOS COS PARACAÍDAS

Exercicio

Descrici n

A ZAFADURA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal.
Descrición: o grupo tira cara a arriba, erguendo os brazos de forma
simultánea, o que produce que o paracaídas se inche. Neste intre
sentan todos á vez, polo que a campá queda inchada. Unha vez sentados cada alumno/a colócase cos pés cara a arriba e comezan a
patexar provocando que o paracaídas se desprace quedando libres
da cobertura da campá.

Exercicio

Descrici n

O TÚNEL
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal.
Descrición: o grupo tira cara a arriba, erguendo os brazos de forma
simultánea, o que produce que o paracaídas se inche. Neste intre as
e os membros dun dos grupos corren flexionados procurando pasar
por debaixo do paracaídas do outro grupo que se atopa inchado e os
seus membros lles fixeron paso.
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Xogos de volta á calma con paracaídas
Exercicio

Descrici n

A PEROLA A FERVER
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración, colaboración grupal, e da relaxación progresiva
Descrición: o grupo tira cara a arriba, erguendo os brazos de forma
simultánea, o que produce que o paracaídas se inche. Neste intre
sentan á vez, polo que a campá queda inchada. as e os alumnos que
se atopan no interior comezarán entón a saltar erguendo os brazos
golpeando a tea.

Exercicio

Descrici n

A TENDA DE CAMPAÑA
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, integración e colaboración grupal, ademais da relaxación progresiva.
Descrición: o grupo tira cara a arriba, erguendo os brazos de forma
simultánea, o que produce que o paracaídas se inche. Neste intre
sentan á vez, polo que a campá queda inchada.

Exercicio

Descrici n

PREGADO DO PARACAÍDAS
Obxectivo: desenvolvemento da cooperación, e colaboración grupal,
na recollida do material utilizado.
Descrición: coa axuda de todo o grupo esténdese o paracaídas sobre
o chan (formando un círculo). O seguinte paso sería o pregado deste
á metade, e así sucesivas veces ata deixalo dun tamaño o suficientemente pequeno como para gardalo na funda.
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Xogas

Variacións de tarefas co paracaídas en función de certas variables

VARIACIÓNS DAS TAREFAS CO PARACAÍDAS EN FUNCIÓN DE CERTAS VARIABLES
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Táboa I
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Táboa II
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Táboa III
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Xogas

Glosario

Axilidade:
Cualidade de lixeireza e soltura que permita producir desprazamentos con facilidade.
Aplicación de regras:
Aplicación de normas ou instrucións para a realización dun xogo.
Esquema corporal:
Dominio coordinativo que ten como finalidade o desenvolvemento, localización, e relación harmónica de cada parte do corpo
con respecto ás demais e ao que a rodea.
Desprazamentos:
Accións motrices que implican ( carreira, marcha, cuadrupedia, etc,. ) percorrido espacial, cun fin lúdico ou laboral.
Coordinación:
Conxunto de accións psicomotrices dirixidas polo S.N.C. encaminadas a resolución de problemas de certa axilidade motriz.
Organización espcial:
Capacidade de guiarse ou modificar os seus movementos e desprazamentos no espacio, tendo en conta tanto os límites do
mundo como o seu propio corpo.
Organización temporal:
Capacidade de modificar a conducta motriz en función do momento ou instante en que se está produciendo ou vai producirse.
Organización espacio-temporal:
Modificación da conducta motriz nos límites exteriores e os do propio corpo, tanto como no instante en que se produce ou
vai a se a producir.
Xiros:
Movementos que implican unha rotación a través dos diferentes eixos corporais do individuo.
Saltos:
Movementos que implican un despegamento do chan, con ou sen carreira previa, posúen ademais unha fase aérea e unha
volta á superficie ou caída.
Manexo de Obsectos:
Habilidades que implican o control con algún ou algúns segmentos coporais ou implemento, dun obxecto ou móbil.
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Equilibrio:
Habilidades que teñen como obxectivo o mantemento da estabilidade corporal en situación no habituais.
Expresión corporal:
Forma de comunicarse, trasmitir, e vivenciar o noso propio corpo e o que nos rodea a través dos xestos.
Condición física:
Desenvolvemento e mellora das aptitudes físicas, a través das habilidades e destrezas motrices básicas e expecíficas.
Xogo tradicionai:
Actividades e experiencias lúdico-motrices, que poñen de manifesto as formas xogadas de nosos ancestros.
Xogo simbólico:
Actividades e experiencias lúdico-motrices nas que o neno/a realiza imitacións de situacións, persoas, ou obxectos ausentes.
Xogo adaptado:
Actividades lúdico-motrices que son modificadas en parte, no fondo ou na forma, para favorecer a súa realización por parte de calquera persoa.
Contidos procedementais:
Conxunto de actividades motrices predeterminadas, que pretendemos desenvolver para a consecución dos obxetivos formulados.
Contidos actitudinais:
Conxunto de normas de conducta e comportamento que pretendemos desenvolver para a consecución dos obxectivos formulados,
cara ao bo funcionamneto da persoa en sociedade.
Contidos conceptuais:
Conxunto de tarefas cognitivas, é dicir, de coñocemento, que pretendemos desenvolver para a consecución dos obxectivos. Formular teoricamente o que máis tarde desenvolveremos na práctica.
Sesión de traballo:
Conxunto de exercícios, debidamente estructurados e organizados, que forman o núcleo cotián dunha unidade didáctica.
Tarea motriz:
Conxunto de accións motrices encamiñadas a resolver un problema motor determido.
Acción motriz:
Conxunto de xestos de determinado nivel técnico encamiñados a desenvolver unha tarefa motriz específica.
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