
Actividades propostas para 2º A, C e D da ESO 

Educación Física (IES Lucus Augusti)

Ola!! Para que afrontedes da mellor forma posible a estancia nas vosas casas, envíovos

unha serie de actividades e consellos. Moito ánimo e non paredes de movervos!
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A) Consellos. Aquí vos vai unha ristra de pequenos consellos para que levedes unha estadía máis

activa e saudable ó longo destes días:

– Procurade  movervos  e  facer  exercicio  varias  veces  ó  día.  Unha  boa  forma  de  facelo  e

lembrando os circuitos de resistencia, forza e flexibilidade que realizabamos no 1º trimestre. 

– Alimentádevos de forma equilibrada.  Tomade verdura e  varias  pezas de froita  ó  día,  se é

posible. 

– Sempre que poidades, saíde a tomar o aire ás vosas ventás, balcóns ou terrazas e se fai sol

poñédevos debaixo del uns minutos, para que vos ceda algo de vitamina D, que é gratis. 

– Botádelle unha man nas tarefas do fogar ás vosas familias, non sexades escapistas.
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Fig 1. Exercicios de forza e resistencia

Fig 2. Exercios de flexibilidade (Ioga)



– Non abusedes do móbil, ordenador, consola e TV. Aparcádeos de vez en cando e falade coa

vosa familia...inda que sexa de fútbol ou do tempo.  

B) Actividades relacionadas cos contidos impartidos no 2º Trimestre.

Centrémonos agora nas tarefas que estabamos desenvolvendo antes destas vacacións forzosas. 

1) Acrosport. Como á volta das vacacións teredes que presentar a vosa coreografía, aquí 

     vos deixo unha serie de contidos para que practiquedes na casa.

◦ Para refrescarvos a memoria envíovos adxunto a presentación que vos puxen na clase sobre

o que é o acrosport, cales son os seus compoñentes e que aspectos que se terán en conta na

avaliación da coreografía final: https://drive.google.com/open?id=18yWsJlWUml44T4xnJlEWPpC0hw6ZJgLJ

◦ Aqui vos vai, tamén, un  dossier  con diferentes figuras para que sigades collendo ideas. Se

queredes e podedes practicade algunha figura de 2 ou 3 compoñentes, sería prudente que o

fixerades  enriba  dunha  superficie  branda,  coma  unha  alfombra,  por  exemplo.  Dossier:
https://drive.google.com/open?id=1V8ixXppLb0c1EarWhTUdfCdFYvKDr04B

◦ Engádovos uns vídeos exemplo de coreografías realizadas por outros centros educativos:

• https://www.youtube.com/watch?v=4TWI9Ml2pZE 

• https://www.youtube.com/watch?v=J4CNO5j2xn8 

• https://www.youtube.com/watch?v=DJaphisJOho 

◦ Por último, envíovos uns exercicios de equilibrios e acrobacias corporais, para engardir á

composición e que poderedes practicar na casa:

• https://drive.google.com/open?id=1N5Oaw3YCvfUqhoLQ-MduF0mCJ-68SCQp

• https://drive.google.com/open?id=14npQXxR0oDXaznGCzJtiCVJrfZMv1x4C 

(Algunhas  destas  últimas  acrobacias  son  complicadas  e  deberedes  facelas  con

supervisión)

2) Deportes de raqueta.

Coma seguramente non teñades nin espazo nin material para xogar ó bádminton, fágovos estas

propostas:

a) Palados. Xogo con palas que poderedes construir na casa. O único necesario será ter unha

pelota pequena que bote. 

• Regulamentación.  Aínda  que  o  campo  de  xogo  é  dunhas  dimensións  amplas,  podedes

reducilo e adaptar ou inventar novas regras, coma por exemplo, xogar ó frontón se non tedes
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con quen xogar. O tema é  botarlle imaxinación: https://drive.google.com/open?id=17kAavyU_LJJGGwQnZhyuikecZwOPnLc4

• Construcción das palas:  https://www.youtube.com/watch?v=qevA-CPBYYU 

b) Pelota mano. Xogo de frontón cunha pelota que bote. A regra principal é que a bola se golpea

coa man contra unha parede e que os golpeos deberán de ser alternativos despois, ou non, dun

bote. O resto de regras poderedelas adaptar vos segundo o espazo de xogo que teñades, tendo

coidado  de  non  molestar  á  veciñanza  -non  xogar  á  hora  da  sesta  contra  unha  parede  que

compartades cos veciños, por exemplo-.

• Construcción da pelota: https://www.youtube.com/watch?v=PW0p1GffcYQ 

c) Bádminton. Envíovos unha ligazón cos aspectos básicos que se traballaron na clase para que

lle dedes un repaso:  https://drive.google.com/open?id=1ruxNaGgkzgjCPOg3rKhFBodbnZ0YDu8p

C) Outras actividades: 

1) Películas e documentais relacionados coa educación física que vos recomendo que

vexades e que se poden ver libres pola rede:

◦ Informe Robinson (enero 2010): Iñaki Ochoa, una vida entregada a la montaña. En maio

de 2008 Iñaki Ochoa atacou o Annapurna pola súa cara sur. Este é o conmovedor relato dun

rescate,  no  que  14  alpinistas  de  élite  se  xogaron  a  vida  por  un  compañeiro,  por  Iñaki.
https://www.youtube.com/watch?v=IngUNZ7akdg

◦ Informe Robinson - Autismo, competir con uno Mismo. Miguel, Erik, Pau e Jaume son

catro nenos que, coma moitos outros, fan deporte. Eles son autistas e tanto a súa integración

coma a práctica deportiva é o dobre de difícil que para outros nenos. https://youtu.be/ZzH4-qMFYdo

◦ Tocando  el  vacio. En  1985  dous  amigos  montañeiros,  Joe  Simpson  e  Simon  Yates,

atópanse  escalando  unha  montaña  remota  nos  Andes  -concretamente  na  cima  do  Siula

Grande, un pico peruano de 21.000 pés de altura- cando, preto do cumio, uno deles rompe

unha perna. O outro tenta axudalo a baixar a un lugar seguro, pero as cousas non resultan

tan sinxelas.  https://www.youtube.com/watch?v=oBJ31YnURg8 

◦ Yamakasi.  Os Yamakasi acaban de inventar un novo deporte de rúa, o parkour,  e intentan

conquistar a cidade, máis exactamente os seus muros, tellados e pontes.  https://www.youtube.com/watch?

v=OQcKwtQkqTM 

2) Películas e documentais para ver en plataformas de contidos audiovisuais:

◦ Campeones.  Marco,  un  adestrador  profesional  de  baloncesto,  atópase  un  día  en  medio

dunha  crisis  persoal,  adestrando  a  un  equipo  composto  por  persoas  con  discapacidade

intelectual. O que comeza coma un problema, remata converténdose nunha lección de vida. 

◦ The  Down wall. Tommy Caldwell  y  Kevin  Jorgeson  afrontan  un  desafío  colosal:  subir  a
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formación rochosa máis espectacular de Yosemite na modalidade de escalada libre.e. 

◦ El ascenso. Un mozo parisino de orixe senegalés decide escalar o Everest para impresionar

á muller que ama. No proceso, convertirase nun fenómeno mediático. 

◦ Billy Elliot.  O pai de Billy está empeñado en que este reciba clases de boxeo. Pero, aínda

que o neno ten un bo xogo de pernas, carece por completo de pegada. Un día, no ximnasio,

Billy observa a clase de ballet da señora Wilkinson, unha muller de carácter severo que o

anima a participar. A partir dese momento, Billy dedicarase apaixoadamente á danza.

◦ Dangal Unha expromesa da loita libre intenta facerse coa medalla de ouro que nunca gañou

adestrando, a dúas das suas fillas, para os xogos da Commonwealth. 

3) Contemplar estrelas.  Se alguén de vos ten a sorte de vivir en zonas onde non haxa moita

contaminación lumínica e tedes unha noite despexada, poderedes ver as estrelas. Envíovos unha

guía  para  identificación  de  constelacións.  Esta  é  aplicación  para  o  móbil  máis  empregada:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid&hl=es 

 

Se  tedes  algunha  dúbida  ou  problema para  ver  algún  contido,  podedes  contactar

conmigo no seguinte enderezo electrónico: ieslucus.ef@gmail.com

Nada máis, aproveitade ben o tempo, gozade del - que non abunda hoxe en día-,

coidádevos e non esquezades mover algo o corpo de vez en cando.

Vémonos á volta !!!

Tomás Porto (Profesor de Educación Física no IES Lucus Augusti)
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