
25-29 MAIO   SEMANA 10 
EDUCACIÓN FÍSICA   4º, 5º e 6º EP  ACTIVIDADE AO AIRE LIBRE 

Ola a todas e a todos, esta semana continuaremos co traballo proposto a semana 
pasada e a maiores déixovos uns RETOS MOTRICES a ver quen se atreve a 
superalos. Picade nos enlaces para ver os vídeos: 

1. Reto: A catapulta con coxín: 

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

2. Reto: Antes de que caia! 

https://www.youtube.com/watch?v=QwwcvnM0lLE 

3. Reto: Somos de goma 

https://www.youtube.com/watch?v=708EsBDX2dQ 

4. Reto: Torre de Pisa 

https://www.youtube.com/watch?v=wChBnlGk350 

 

CAMIÑAR, CORRER OU ANDAR EN BICICLETA 

Antes de comezar lembramos facer o seguinte: 

QUECEMENTO: 

Realizalo  na casa antes de saír: 

a) Mobilidade articular (nocellos, xeonllos, cadeiras, ombreiros, 

pulsos…) O que facíamos na clase! 

b) Estiramientos activos de musculatura implicada (xemelgos, 

cuádriceps, psoas, isquiotibiais, adutores - abductores, ombreiros 

e pescozo) Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LTeQIaBPeuc  

 
Parte principal:  

 

Material: se saídes cun adulto levaredes un dispositivo móbil, recoméndovos unhas 

app para marcar tempo, intensidade, distancia, ruta  (pode ser que teñades xa pulseira ou 

reloxo). 
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 Roupa cómoda, calzado deportivo e protección solar no caso de ser necesaria. 

 

CONSELLO:  

Elixe a actividade en función do teu nivel de condición física. Se NON realizaches NADA de 

actividade física durante o confinamento, empeza por andar a un ritmo suave. Si realizaches 

ALGO de actividade física, podes andar a un ritmo máis alto nas primeiras saídas e probar a 

trotar un pouco a partir da saída 2-3. Se realizaches actividade física ou ACTIVIDADE INTENSA 

ó menos 2-3 días por semana, podes probar a  trotar de forma suave. Igual coa bicicleta. 

 

Escribídeme ao meu correo, sivilo@edu.xunta.es,  unha mensaxe contándome: 

que fixestes, por onde fostes, cando e o máis importante que tal o pasastes???? 
 

Tamén podedes enviar unha foto da pantalla do reloxo ou do móbil onde se 

vexa a distancia recorrida, o tempo, e os diferentes parámetros que marque a 

app utilizada. O ideal sería realizalos 2 días por semana. 

Lembrade estirar ao acabar a actividade (podedes seguir os consellos deste 

vídeo):   https://www.youtube.com/watch?v=YQQfhILVR7c  

 

Un saúdo en un bico grande. PROFE  SILVIA.  

NIVEL  E 
ACTIVIDADE 

DEPORTE Ó AIRE LIBRE 

   

ANDAR 
Entre 30 - 45 minutos e 

entre 2000 e 3000 metros 

Entre 45 minutos e 1 
hora e entre 3001 e 

4000 metros 

Máis de 1 hora e máis de  
4.500 metros 

CORRER 
Entre 5 e 10 minutos 

seguidos e entre 1500 e 
2500 metros 

Entre 10 – 15 minutos 
seguidos e 2500 – 3000 

metros 

Máis de 15 minutos e máis 
de 3000 metros 

BICICLETA 
Polo menos 20 minutos ou 

5000 metros 

Entre 20 e 30 minutos 
ou entre 5000 e 7500 

metros 

Máis de 30 minutos ou 
máis de 7500 metros 
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