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Ola a todas e todos! 

 

Tal e como comentamos os últimos días na aula, a forma de contacto entre nos, ata que                 

recuperemos a normalidade, será mediante o enderezo electrónico que xa empregamos ao longo             

do curso effontediaz@gmail.com 

 

Enviareivos tarefas a través desa dirección de correo, incluíndo as instrucións de como realizalas.              

Do mesmo xeito, se tedes algunha dúbida, podemos empregar os correos electrónicos para             

comunicarnos. 

 

Déixovos agora unha listaxe coas primeiras tarefas organizadas por cursos, as seguintes, tal e              

como vos comentei antes, se enviarán ó correo: 

 

1º ESO - Traballo sobre Bádminton: 
O traballo terá a seguinte estrutura: 

● Portada: incluíndo o título do traballo, unha imaxe e o nome do autor. 

● Índice: no índice, que será paxinado, deben aparecer todos os apartados do traballo (todos              

menos a portada e o propio índice ;-) ). 

● Introdución: un resumo do traballo indicando cal é a temática do mesmo (sobre que é o                

traballo e cales son os puntos que ides a tratar). 

● Historia do bádminton: cales son as orixes deste deporte 

● Aspectos formais: debe incluír información sobre como é o campo (tanto de individuais             

como de dobres) como é a rede, como é a raqueta e como é a pluma. 

○ Técnica básica. 

○ Como se saca. 

○ Cal é a posición base ou posición de espera. 

○ Como debemos de facer os desprazamentos (lembrade o que diciamos na aula). 

○ Algún exemplo de golpeo sobre a cabeza e de golpeo por debaixo da cintura;              

débese incluír unha descrición e unha imaxe de como se executa ese golpeo. 

● Web-grafía: unha listaxe de todas as páxinas web que consultadas para realizar o traballo. 

 

Ide facendo o traballo, se tendes dúbidas preguntade. En canto o rematedes, ireivos mandando              

novas tarefas.  
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2º ESO - Voleibol I: 
Visualiza os seguintes vídeos sobre xestos técnicos do voleibol.  

Analiza como crees que realizas ti eses xestos técnicos e cales son os erros que cometes.  

● Saque https://www.youtube.com/watch?v=Qiv_lI61ziI 

● Antebrazos - https://www.youtube.com/watch?v=7VvnJ7fBCOs 

● Dedos - https://www.youtube.com/watch?v=h8wibE6zkIk 

 
3º ESO - Voleibol II: 
Fai unha procura na Rede de vídeos sobre diferentes aspectos técnicos e tácticos do voleibol: 

● Saque de arriba ou saque de tenis. 

● Remate. 

● Bloqueo. 

● Sistema de defensa en w. 

● Faltas de posición en voleibol.  

Cando teñas os vídeos, manda un correo electrónico cos enlaces os mesmos e cun resumo               

escrito da información que aparece no vídeo. 

 

4º ESO - Actividades con Soporte Musical: 
Imos a facer un traballo sobre actividades con soporte musical. O traballo terá a seguinte               

estrutura: 

● Portada. 

● Índice. 

● Antecedentes históricos das actividades con soporte musical. 

● Listaxe de actividades na que se mencione: 

○ Nome da actividade. 

○ Descrición de cada unha delas. 

○ Material necesario. 

○ Enlace a un vídeo no que se mostre a actividade. 

● Web-grafía. 

 

Cando teñades o traballo feito, enviádeo como documento adxunto tal e como fixestes co traballo               

de floorball. 

-------------------------------------------------------------------------------  

Unha aperta forte para todos, coidádevos moito, vémonos pronto. 

 

LUIS RICO 
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