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Nas clases de educación física os alumnos e alumnas de 4º e 6º de primaria esti-
veron aprendendo, afianzando e xogando ao bádminton. Penso que os nenos, 

en xeral, disfrutaron deste deporte e que lles vai quedar un bo recordo. 
Non usamos as regras do bádminton para adultos se non que me basei no regra-
mento de minibadminton da federación española de atletismo. Iso si,facendo modi-
ficacións e simplificando as regras o máximo posible.
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regras do xogo do minibadminton

1. PISTA
 A pista do minibádminton establécese tomando como referencia a pis-
ta de bádminton estándar, tal como se reflexa nestas imaxes:
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Sen embargo no colexio as dimensións son distintas: os campos que hai 
marcados só teñen pintadas as liñas do campo de dobres e dado que só hai 

3 campos pintados non chegarían para educación física. O que facemos nas clases 
é adaptar as dimensións do pavillón as nosas necesidades.

1  Poñemos 
unha goma 

ao ancho do 
polideportivo 
de maneira que 
podemos usar 
os 3 campos xa 
marcados. 

3     Lóxicamente 
as dimensións 

dos campos non son 
iguais pero os nenos 
e nenas xogan coas 
mesmas vantaxes e 
inconvenientes. As 
dimensións dun cam-
po oficial son: 13,40 
x 5,18 en individuais 
e 13,40 x 6,10 en pa-
rellas.

2        Poñemos 
tamén unha 

goma ao longo do 
espacio sobrante e 
marcamos os cam-
pos con conos para 
que poida xogar 
toda a clase en par-
tidos individuais ou 
por parellas.
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2. vOLANTE

3. rAquETA

4. TANTEO

Dependendo de onde se busque a información poderanlle dar diferentes 
nomes( p.ex: a garganta sería cruceta, pao sería caña e o mango sería empuña-
dura)pero eu creo que desta maneira queda claro.

Hainos de diferentes materiais( de pluma natural e sintética) pero nas nosas 
clases usamos os volantes de materiais sintéticos. 

Existe unha proba para 
saber se o volante está en 
boas condicións para usar e 
ao mesmo tempo para saber 
quen ten a prioridade de saque 
pero isto é algo que non lle 
digo aos alumnos e alumnas 

do colexio.

Base ou cabeza, normalmente de cortiza 
cuberto de coiro ou un material sintético.

 Falda. Simulación de 
plumas con materiais 
sintéticos.

As partes do volante son as que seguen:

As partes da raqueta que se lle dixeron aos rapaces son:

Pao: parte da raqueta, de 
lonxitude variable, que remata 
no mango.

Garganta: parte da raqueta que une a cabeza co 
pao.

Cabeza: onde está a cordaxe( rodéaa).

Mango: Parte da raqueta que o xogador 
agarra para manexala.

Nas sesión de educación física os partidos tiñan unha duración variable. Ex-
plicóuselles  que os partidos de minibádminton xóganse ao mellor de tres 

xogos( sets)coas seguintes regras:

1 Gaña o primeiro 
xogo o equipo que 
consigue 15 puntos.

2 Se hai empate 
a 14 puntos 

3 hai que gañar o set por 
unha diferenza de dous pun-
tos.P.ex:16-14;17-15,….

3 Nestes casos habería 
que seguir xogando por-
que só van gañando de 1.

4 Se se chega 
con empate a 
20

Sen embargo, nas sesións de educación física o tanteo era variable, de 
maneira que había alumnos que xogaban sen ter en conta o resultado: uns 
xogaban coas regras oficiais, outros facíanno con  tanteo máis baixo( 7,9 
puntos ), sabendo que o obxectivo final era que aprenderan e ao mesmo 
tempo adaptar o deporte ás características de cada neno ou grupo de nenos.

5 o lado que consi-
ga o punto 21 gaña-
rá o set.
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5.SAquE Ou SErvIzO

6.XOGOS DE INDIvIDuAIS

7.XOGOS DE DOBrESNas regras oficiais de 
minibádminton hai 

unhas zonas determinadas 
para sacar e tamén para 
situarse o servidor e o re-
cibidor. área de saque no xogo 

de individuais

área de saque no xogo 
de dobres

Sen embargo, nas clases non as usabamos coa intención de  simplificar as regras. 
O que si se lles dixo foi:

No momento de golpear o volante, o mango 
da raqueta debe apuntar cara abaixo, de 

maneira que a totalidade da cabeza da raqueta 
esté completamente por debaixo do pulso da 
man que sostén a raqueta. Hai que golpear o 
volante antes da altura do van.

Puntuación e servizo: Aquí expliqueilles que se pode xogar con cambio de servizo ou sen 
el.

CON CAMBIO DE SAQUE SEN CAMBIO DE SAQUE

Cando o lado  servidor 
gaña a xogada, recibe un 

punto e segue sacando. Se o 
receptor gaña a xogada, con-
segue tamén punto. O lado 
receptor pasará a ser lado 
servidor

Cando o lado servidor 
gaña a xogada, consigue 

un punto e segue sacando. 
Cando o lado recibidor gaña 
a xogada: non consigue punto 
,logra o que se chama cambio 
de saque e pasa a sacar el.

Xogaban na zona som-
breada de amarelo.

Xogaban na zona sombreada 
de amarelo.

O tanteo e o servicio 
variabámolo segundo 
as necesidades.

As regras do xogo de dobres pa-
récenme bastantes complicadas 

para explicar en tan pouco tempo. Hai 
bastantes factores a ter en conta tanto nas posicións dos xogadores como 
no momento e lugar de saque. Decidín que xogaran coas mesmas regras de 
individuais aínda que houbo alumnos que quixeron ir un pouco máis alá. Eu 
deixeilles.
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p r i n c i p a i s  g o l p e s

CLEAr

LOB

DrIvE

SMASh
DrOP

 É un golpe eminen-
temente defensivo, de 
traxectoria alta, semi-
parabólica e que busca 
o fondo da pista. Unha 
vez que se ten ao rival 
no fondo,pódeselle fa-
cer un drop.

Faise cerca da rede e é 
eminentemente defensi-
vo. É un golpe de man 
baixa co que se busca o 
fondo da pista. Pódese 
facer de dereita ou de 
revés e despois de dife-
rentes golpeos. 

Golpe que se dá dende 
o fondo da pista inten-
tando que o volante 
quede o máis preto po-
sible da rede.Unha vez 
que o rival está cerca da 
mesma pódeselle facer 
un clear. 

Golpeo de media 
altura ofensivo. 
Golpéase lateral-
mente e sempre 
co volante por 
diante do corpo.
Úsase  moito en 
parellas para non 
frear o xogo.

É o golpe de ata-
que por excelen-
cia. A traxectoria 
é descendente 
e tensa. similar 
ao clear pero 
coa raqueta por 
diante do corpo 
intentando que o 
volante caia recti-
líneaente.

Na imaxe vemos como o volante vai dirixido cara o fondo da pista

Na imaxe vemos como o volante vai dirixido cara o fondo da pista

Na imaxe vemos como se intenta que o volante quede preto da rede

smash
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