
 

¡¡RECREOS DE XOGO!!  

ANÍMATE A PARTICIPAR NOS DIFERENTES XOGOS DOS RECREOS COA 

TÚA CLASE: 

 LUNS:  FÚTBOL/BÁSKET 

 MARTES: BALONMÁN/VOLEI 

MÉRCORES: ULTIMATE/FÚTBOL 

 XOVES:FUTBÉISBOL/BRILÉ 

VENRES: INDIACA/FLOORBALL 

   

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN: 

 

 OS EQUIPOS ENTREGARANSE A NURIA (PROFE DE EF). 

 @S INTEGRANTES DOS EQUIPOS SERÁN DA MESMA CLASE. 

 DEBERÁN SER DE AO MENOS 7 PARTICIPANTES. OS CAMBIOS 

REALIZARANSE EN XOGO, PERO TODO O QUE SE INSCRIBA TEN 

QUE XOGAR (SE HAI MOITOS PARTICIPANTES, XOGARAN A 

METADE DO TEMPO).  

  SE OS EQUIPOS SON MIXTOS DEBERÁ HABER AO MENOS 1 CHICA 

EN XOGO, OU SE É DE CHICAS AO MENOS 1 CHICO EN XOGO. 

 CADA EQUIPO SE INSCRIBIRÁ CUN NOME. 

 PODE HABER MAIS DE UN EQUIPO POR CLASE. 

 NA INSCRIPCIÓN POÑER: NOME, CLASE, CAPITÁN OU CAPITANA 

RESPONSABLE, XOGOS NOS QUE SE INSCRIBEN (PODE SER A 

TODOS E MÍNIMO A 2) E UN/UNHA PARTICIPANTE QUE SEXA 

ÁRBITRO PARA OUTROS PARTIDOS.   



 O CALENDARIO DE PARTIDOS PUBLICARASE NO TABOLEIRO DO 

ALUMNADO QUE ESTÁ AO LADO DA CAFETERÍA E NA PÁXINA DO 

IES CHAPELA NO APARTADO: PLAN PROXECTA “PROXECTOS DE 

VIDA ACTIVA E DEPORTIVA” 

 CALQUERA XOGADOR/A QUE FALTE AO RESPECTO A OUTRO/A 

XOGADOR/A SERÁ EXPULSADO DA COMPETICIÓN.  

 NON SE PERMITIRÁN CONDUCTAS NIN LENGUAXE VIOLENTO OU 

AGRESIVO. O/A XOGADOR/A SERÁ APERCIBIDO UNHA VEZ E 

EXPULSADO A SEGUNDA. (A PRIMEIRA SE A CONDUCTA É GRAVE).  

 

 FÚTBOL:  

Xogarase a fútbol sala con 5 xogadores/as no campo (ao ancho) preto da 

porta de entrada á pista. Se contabilizará o resultado ao final do recreo 

(aínda que  sexa empate) 

Regras de fútbol sala.  

 

 VOLEI:  

Xogarase 6 contra 6 no medio da pista, coas normas de voleibol. A un set 

de 25 puntos con diferenza de 2 puntos. Se non se pode chegar a 25 

puntos porque non da tempo anotarase o tanteo ao final do recreo. Se 

sobra tempo xogarase un 2º set. 

O resto de regras, as de volei pista.  

 

 

 BÁSQUET:  

Xogarase 5 contra 5 (ao ancho do campo) nas canastas mais afastadas da 

porta de entrada á pista. Anotarase o resultado ao final do recreo.  

Regras de baloncesto.  



 BALONMÁN:  

Xogarase 7 contra 7 ao ancho da pista (na pista preto da porta de 

entrada) 

Regras de balonmán. 

 

 ULTIMATE:  

Xogo co fresbee. 7 contra 7. Xogarase na pista do medio.  

NORMAS:  

 Consiste en traspasar a liña de gol do campo contrario co fresbee. 

Para iso cómpre facer unha recepción do fresbee (lanzado por un 

compañeiro/a)  dentro da zona de gol xa que non se pode correr co 

fresbee na man.  

 Non se pode correr co fresbee na man, so se pode pivotar e se 

recibo o fresbee antes de 10 segundos hai que pasalo.  

 Se se cae, ou sae fora, saca o equipo contrario do último que o 

tocou desde o mesmo lugar onde caeu ou por onde saeu.  

 Non se pode tocar ao xogador/a que ten o fresbee, so se pode 

defender mantendo a distancia de 1 metro co xogador/a.  

 O resto de xogadores/as poden defender mantendo a distancia de 

3 metros.  

 O fresbee ten que ser lanzado, non está permitido pasar o fresbee 

de man en man.  

 En caso de que dous xogadores/as collan un fresbee en voo á vez, 

ten preferencia o xogador/a atacante.  

 Non hai árbitro, os xogadores/as pitan as xogadas.  

 

 



 INDIACA 

Xogarase partidos de igual número de participantes, como se queira (4x4, 3x3, 2x2, 

1x1). Xogarase ao que gañe 1 set de 15 puntos con diferenza de 2 puntos. (Se da 

tempo a seguir, xogarase ata que dé tempo e anotarase o tanteo ao final do recreo).  

 

 FUTBÉISBOL 

NORMAS:  

 Xogarán 2 equipos de 7 xogadores/as. Haberá un equipo bateador e un 

equipo defensor. O equipo que batea comezará bateando o/a primeiro/ 

xogador/a o balón que lle envía o pitcher (do equipo defensor) e terá que 

correr todas as bases que poda ata que o equipo defensor meta gol nalgunha 

das porterías laterais. Se ao meter gol o/a bateador/ está na base, quedará 

aí para seguir correndo, se está fora das bases, estará eliminado/a. Despois 

bateará o/a segundo xogador/a e continuarán correndo as bases.  

 Haberá 3 bases e o home.  

 Non se pode adiantar aos corredores das bases.  

 Non pode haber dous xogadores/as na mesma base.  

 Pódese eliminar ao corredor se o equipo defensor lle da co balón.  

 Contabilizarase o número de carreiras totais feitas polo equipo.  

 Se se logra dar unha volta enteira (correr todas as bases) valerá 3.  

 Cada xogador/a bateará unha vez por turno.  

 Se todos os xogadores batearon ou están eliminados/as, cámbiase de equipo.  

 

 BRILÉ 

2 equipos do mesmo número de xogadores/as.  

Normas de brilé acordadas polos equipos.  

 

 

 



 FLOORBALL (Hockei alternativo) 

 Xogan 6 xogadores/as. 

 Hai que xogar co stick por debaixo dos xeonllos.  

 Non se pode soltar o stick 

 Non se pode meter o stick entre as pernas dos compañeiros/as.  

 Pódese parar a bola co pé pero non dar mais dun golpeo nin pasar. 

 Pódese xogar co corpo a excepción da cabeza e extremidades. 

 As faltas sanciónanse cun “golpe franco”. Realízase un lanzamento dende o 

lugar da infracción e os defensores teñen que situarse a mais de 3 metros 

de distancia. 

 Se a falta prodúcese nunha ocasión de gol prodúcese penalti. Lánzase dende 

o punto de penalti, a 7 metros da portería pero non pode lanzarse 

directamente, hai que xogar a bola e despois lanzar.  


