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BLOQUE DE CONTIDOS: EXPRESIÓN CORPORAL.     
U.D. ACTIVIDADES  RÍTMICAS. 
 
AERÓBIC            
 
O término aeróbic significa literalmente “co oxíseno”  este término adoptouse para 
designar a un tipo de exercicio que ten como principal fonte de enerxía ós sistemas 
de producción de enerxía de tipo aeróbico, é decir, é un tipo de enerxía que proviene 
dos hidratos de carbono e das grasas, pon en funcionamento o sistema 
cardiocirculatorio e respiratorio con todos os beneficios que esto conleva, de ahí o 
seu éxito como medio para mantenerse en forma. 
 
A danza aeróbica é divertida e fácil de practicar, comezouse a difundir por moi 
diversos países, gracias, en parte, á aportación de algunhas persoas famosas como 
Jane Fonda ou Cindy Crawford que tras descubrir o sentido lúdico deste tipo de 
exercicio, e dos seus extraordinarios efectos para o organismo, decideron contribuir á 
tarea de darllo a coñecer. 
 
Os oríxenes do aeróbic tal e como o entendemos na actualidade, podemos situalos 
no ano 1968 no que apareceu publicado por primeira vez en EEUU un libro titulado 
“Aeróbics”. O seu autor, o Doctor Kenneth H. Cooper, médico das forzas armadas 
estadounidenses, expón na obra o programa de entrenamento que diseñou para os 
membros das forzas armadas do seu país. 
 
O programa do Dr. Kenneth consistía en levar a cabo esforzos durante períodos de 
tempo prolongado, co fin de aumentar o rendemento e a resistencia a quenes o 
realizaban, disminuíndo así a porcentaxe de risco a sufrir enfermedades cardíacas e 
respiratorias (infarto, arterioesclerosis…) Neste primeiro tratado sobre o aerobic, 
predícanse as excelencias do exercicio aeróbico e deféndese a práctica dun exercicio 
físico de media intensidad, co obxectivo da mellora do sistema cardiovascular. Define 
ao entrenamento aeróbico como unha actividade que se pode realizar durante un 
largo tiempo debido ao equilibrio existente entre o suministro e o consumo de 
oxíseno qu o organismo necesita para a producción de enerxía. 
 
Co paso dos anos apareceu a combinación da música con estes movementos da 
tradicional ximnasia de mantemento introducindo tamén elementos de outras 
disciplinas. (danza, jazz, gimnasia, baile...) o resultado desta combinación é o que se 
denominou DANZA AERÓBICA que consiste en bailar ao ritmo da música de unha 
manera aeróbica (intensidad do exercicio: media e larga duración: + 30’) 
 
Hoxe en día a danza aeróbica posúe innumerables seguidores en todo o mundo.  
O aerobic é un tipo de exercicio saudable e completo xa que en él non só se traballa 
a resistencia, senon que ademáis se potencia a forza, flexibilidade, a coordinación... 
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sen esquecernos dos seus beneficios sobre o estado anímico ao ser unha actividade 
realizada xeralmente con un grupo de xente e con música divertida. 
 
O poder seguir un ritmo de música seguindo toda unha serie de pasos, sempre 
adaptados ás condicións individuais de cada un, será a clave divertida deste tipo de 
exercicio. Para que o entrenamento sexa beneficioso efectivo e seguro será necesario 
aprender a técnica correcta e propia que ten o aeróbic. 
 
TIPO DE MÚSICA 
 
O tipo de música que se utiliza para a danza aeróbica é unha seelección de música 
con mezclas pero sen pausas cunha estructura determinada. O tipo de música é o que 
más se adecúe ás preferencias xerais do alumnado: rock, dance, técno, salsa… 
 
A música óptima para practicar aeróbic está composta por un ritmo base regular que 
xeralmente está formado por golpes de bombo co a batería (o famoso pum, pum, 
pum…). Estos golpes son denominados “BEATS” e toda a estructura da música xirará 
en torno a estos beats. Nun tema musical existen beats fortes ou acentuados e beats 
débiles ou beats non acentuados. O beat forte serviranos para recoñecer o inicio 
dunha frase musical.  
 
FRASE musical nunha melodía con compás de 4x4 ou compasillo é cada grupo de de 
8 beats e unha  
SERIE musical é unha combinación de 4 frases musicais formada desta maneira por 
32 beats. 
 
Todas as frases musicais comezan cun beat acentuado, é decir cun beat forte que 
indicaranos que comeza a frase. Desta maneira, as series musicais comezan cun beat 
acentuado que chamaremos “beat inicial” e que se recoñece moi ben porque sempre 
aparece un cambio na música: cambia a canción, empeza a letra, entra outra voz ou 
instrumento… 

 
 
         : Beat inicial acentuado   
                     
                     : Beat acentuado 
       .  : Beat sen acentuar 
 
   

 
SERIE DE 32 TEMPOS 

FRASE 1:  …     … 
FRASE 2:        …     …        

FRASE 3:        …     …    
FRASE 4:        …     … 
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Mantendo sempre unha estructura similar á descrita anteriormente, a música 
utilizada permitiranos realizar a nosa coreografía cun patrón continuo que facilita 
repeticións encadenadas sen necesidade de paróns. 
 
Pero se non traballamos con música especialmente preparada para aeróbic non todas 
as músicas están compostas por unha estructura perfecta. A menudo atopamos 
músicas que teñen unha estructura que difiere da estándar en algunha das súas series 
ou contén lagoas musicais, onde se descadra a estructura ou lagoas de ritmo onde 
desaparecen os beats base da melodía. 
 
MÚSICA E COREOGRAFÍA.  
 
A coreografía é a combinación de pasos ao ritmo da música. A música e a 
coreografía ou os movementos deben estar adaptados, para esto debemos coñecer os 
movementos e a cantidade de beats que son necesarios para executalos 
correctamente. Podemos clasificar os movementos  en: simples e dobres.  
 
Movementos simples: Aqueles que utilizan dous beats para a súa execución. 
 
Marcha   
Carrera 
Twist 
Lunges (abre ao lado) 

Paso toca 
Subir xeonllo 
Patadas 
Jumping Jack 

Talón atrás 
Toca punta do pé 
Mambo

Movementos dobres: Aqueles que utilizan 4 beats ou para a súa execución. 
 
Viña 
Twist  
Texoiras 

 
Uve 
Jumping Jack dobre 
Caja  

 
Cha cha cha 
 

 
Variacións 
Podemos facer variacións de cada paso: facer un paso dúas veces (X, xeonllo dobre, 
dobre talón…), cambiar a dirección (esquerda, dereita, lateral, adiante, atrás, en L, en 
cuadrado, en rombo… 
 
Combinacións 
Podemos facer infinitas combinacións de pasos: texoiras – Twist, Twist dobre – 
mambo, cha cha cha mambo, paso e volta, paso e subir xeonllo… 
 
Independentemente do ritmo natural co que executamos un determinado 
movemento, existe a posibiildade de realizar unha variación utilizando un maior ou 
menor número de beats, tendo desta maneira diferentes posibilidades de realizar un 
mesmo movemento. 
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 A medio tempo: Utilizando a metade dos beats necesarios (máis deprisa). 
 A tempo: realizando o movemento ao ritmo dos beats. 
 A dobre tempo: Utilizando o doble de beats necesarios para a súa realización. 

 
Para a realización de coreografías podemos combinar todos os movementos que 
queiramos e ademáis podemos variar, complicar ou dar máis vistosidade á coreografía 
facendo os pasos en diferentes direccións, introducindo voltas, combinando pasos 
cos compañeiros… 
 
VELOCIDADE DA MÚSICA 
  
A velocidade da música mídese en beats por minuto (b.p.m.) Canto maior sexa a 
velocidade da música, a execución dos movementos deberá ser máis rápida, e polo 
tanto máis complexa. As velocidades que atopamos suelen oscilar entre os 120-130 
b.p.m.  (fase de quecemento, música lenta) a non máis de 165 b.p.m. 
 
FRECUENCIA, DURACIÓN E INTENSIDADE. 
 
Estas tres características deben axustarse e interrelacionarse para obter o máximo 
beneficio. Para mellorar a condición física deberíamos participar en 4 ou 5 clases por 
semana. Inicialmente emperzaríamos por 3 para ir aumentando. Para manter o nivel 
de condición física debemos participar ao menos en 3 clases por semana. 
A duración das sesións debe ser ao menos de entre 30 e 60 minutos, sempre en 
función das características persoais.  
A intensidade do exercicio será en xeral maior canto maior é a velocidade da música. 
A máis apropiada será determinada basándose no nivel de condición física e nas 
metas propias do suxeto. 
 
VARIANTES. 
 
Debido ao seu éxito o aeróbic ten diferentes modalidades que foron xurdindo ao 
introducir novos materiais, músicas…  
En función do material: 

- Step: É un banco ou escalón ao que hai que subir ao ritmo da música. Fanse 
coreografías e diferentes pasos. 

- Tonificación: Exercicios de tonificación muscular ao ritmo da música. 
- Ciclo Indoor: Modalidade que utiliza a bicicleta e a música. 
-  

En función da música 
- Aeróbic salsa, hip – hop, funky, zumba, body combat (modalidade que utiliza 
movementos de combate, lucha  e defensa persoal ao ritmo da música, body pump: 
combinación do aeróbic con exercicios propios da sala de musculación… 
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