
1. VIDEOS E REFLEXIÓN      BIBLIOTECA 

TIPOS DE DISCAPACIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=7Glp8rBGZnM 

COMO TRATAR A UNHA PERSOA CON DISCAPACIDADE:      

https://www.youtube.com/watch?v=A8aoyCdFmGQ 

A DISCAPACIDADE NON É UN IMPEDIMENTO: https://www.youtube.com/watch?v=Tg22-mjbZuo 

CONVERSA PARA REFLEXIONAR 

2.  ACTIVIDADES GRUPAIS     BIBLIOTECA 

TRABALLO EN EQUIPO: CEGO-MANCO-MUDO 

Dividimos o gran grupo en tres subgrupos: uns serán os cegos, outros os mudos e outros os 

mancos. Os mancos gardarán os brazos atrás, os cegos taparán os ollos e o mudo, o cal non 

pode falar. Os cegos utilizarán como lazarillos ós mancos. 

A dinámica comezaría en indicar unha acción ós mudos, estes terán que, mediante xestos, indicar 

ós mancos unha acción (ex: poñer unha cadeira enriba doutra, coller un papel e tiralo na 

vasoira,…), os cales ó mesmo tempo indicarán a acción e o camiño para poder levala a cabo. 

“AS PALABRAS MUDAS” (DISCAPACIDADE AUDITIVA) 

Para a realización desta actividade necesitaremos unhas tarxetas nas cales aparezan reflexadas 

algunhas palabras ou situación que poidan ser representadas ou explicadas sen utilizar a 

linguaxe verbal ou sonora.   

Un participante será o que escolla a tarxeta, entre todas as existentes, unha vez visualizada a 

palabra deberá intentar describir ó resto do grupo mediante xestos dita palabra. Cando alguén do 

grupo acerte a adiviña, cambiaranse os roles. 

“DALLE A VOLTA Á TORTILLA” (DISCAPACIDADE INTELECTUAL)   

Dividimos ó grupo en equipos, cada un deles disporá de unha alfombra o anaco de tea.  Os 

membros de cada grupo deberán poñerse enriba do anaco de tea ou alfombra. O obxectivo 

principal  e única indicació será darlle a volta á alfombra sen que ninguén pise o chan.  

ACTIVIDADES POR ESTACIÓNS 

“A ARCA DE NOÉ” (DISCAPACIDADE VISUAL)       XIMNASIO 

Por parellas, e no centro do círculo, cada parella elixe un animal. Cando isto está decidido, 

taparémoslles os ollos a tod@s e dispersámolos polo espazo. Á sinal tod@s comezarán a emitir o 

son do animal elixido e imitarán os seus desprazamentos (cuadrupedia, pequenos saltos, 

reptación,…) ao mesmo tempo que intentan buscar a súa parella. Unha vez localizada á súa 

parella deberán desprazarse ata o lugar que se designou como ARCA, no cal se atopará @ 

mestre ou mestra. 

“OS BOLOS HUMANOS” (DISCAPACIDADE VISUAL)  PATIO CUBERTO INFANTIL 

https://www.youtube.com/watch?v=7Glp8rBGZnM
https://www.youtube.com/watch?v=A8aoyCdFmGQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tg22-mjbZuo


Todos os xogadores e xogadoras menos un atoparanse de pe enriba duns bancos suecos 

dispostos en fila e cunhas pulseiras de cascabeis nos pes. O que non está no banco, colocarase 

e uns metros destes, cos ollos tapados e en posesión dunha pelota de espuma. Este deberá 

lanzar a pelota para derribar os bolos guiándose polo son que fan os seus compañeir@s ó 

moverse no banco. Se a pelota toca a algún deles, deberán sentar no banco. O xogo remata 

cando todos están eliminados.  Logo cambiaranse os roles 

**podemos facer dous subgrupos  

“ALA CHE VAI” (DISCAPACIDADE VISUAL)   PATIO CUBERTO PRIMARIA 

Dividídese a clase en varios equipos, tantos como se vexa oportuno e cada un asociado a unha 

determinada cor. Cada equipo conta cun pano (co que taparán os ollos dun compoñente), unha 

pica pequena e un cono cunha pica, que sosterá un iogur. Un membro de cada equipo tapa os 

ollos e colle a pica pequena na man, o resto dos compoñentes do equipo irá sinalando, 

verbalmente e por orde, como se terá que ir desprazando o compañeiro/a para que poida chegar 

a onda o cono coa pica da cor do seu equipo e derribala. Unha vez conseguido cambiamos de 

“cego”. 

“A ARAÑA QUE PERDEU UNHA PATA” (DISCAPACIDADE MOTRIZ)     ZONA CUBERTA 

(BRILLE) 

Todos os xogadores e xogadoras deberán gardar un brazo por dentro do xersei, de modo que 

non poida ser utilizado en ningún momento do xogo. A actividades consiste en que un dos 

participantes ocupe o centro do campo ou pista, máis concretamente a liña divisoria, liña pola cal 

se terá que desprazar sen saír dela. Os demais xogadores deberán pasar dun lado a outro do 

campo á sinal do docente e evitar ser tocados pola araña. De ser ese o caso deberán situarse 

tamén no centro da pista ou campo e axudarlle a tocar a todos os participantes. 

3. MATERIAL NECESARIO 

Sticks e bola oca 

Bancos suecos 

Aros 

Conos, picas e carteis 

Cintas ou gafas escuras 

Pelotas  

Goma e cascabeis 

Tarxetas  

Iogures e testigos 

Alfombras ou anacos de tea 

 

 


