
Na 2ª avaliación tivemos a varios  alumnos de 4º de INEF facendo prácticas en Zalaeta.  Un 

deles, Alejandro Casar,  foi recoñecido polo profesorado porque estudou neste centro, sendo 

un bo alumno e deportista. Álex ademais é o adestrador do equipo infantil das rapazas. En 

Educación Física aprendemos moito con el. O voleibol é un deporte moi técnico, hai que 

poñer o balón en xogo cun saque, sendo complicado facelo con precisión. Na fase de 

iniciación o importante é ter unha boa disposición ou posición básica e nivel de atención, para 

ler o xogo, anticiparme, meterme debaixo do balón, orientarme e poder pasar ben. Na defensa 

controlar a recepción co toque de antebrazos, ben feita coas pernas. E no ataque co toque de 

dedos para poder colocar ben o balón organizando o xogo co meu equipo… A táctica ou 

pensamento rápido e  intelixente, consiste en decidir en cada momento o que é máis eficaz 

para darlle vidilla ao xogo, facelo dinámico , e desequilibrar  ao outro equipo.  

 Podedes ver a entrevista que lle fixo Sara García de 2º ESO A a Alejandro Casar Folgar : 

A que idade e por que razóns empezaches a xogar voleibol? En que equipo foi iso?        

Comecei dende moi pequeno porque xa o meu pai era xogador de voleibol do Club Zalaeta. 

Despois tomeino máis en serio fai 11 anos, no equipo do Instituto 

Xogaches en moitos clubes ademais do actual? En cales? Xoguei en dous Clubes: o Ventorrillo, 

e Zalaeta 

Axudouche alguén para chegar onde estás agora? Sí ; todos os entrenadores aportáronme 

cousas: dun en concreto aprendín a ser moi competitivo 

Foi para ti un importante esforzo ou foi cuestión de sorte?Un pouco de todo 

Que idade recomendas ti para comezar a xogar a voleibol?Dos nove aos dez anos se queres 

chegar a alta competición 

Canto tempo cres que se lle debe adicar a esta actividade para poder chegar a algo?Dúas 

horas diarias durante cinco días á semana, pero se xa estás na alta competición, necesitas 

catro horas ao día todos os días da semana 

Dime tres calidades  que te definan como deportista Competitivo,moita capacidade para o 

aprendizaxe, e moitas gañas   

Que cres que aportas ti persoalmente ao teu equipo?Son o único zurdo, e sempre aporto 

moitos ánimos para todos 

Tes algunha manía  ou amuleto antes de saltar á cancha?Levo un colar que nunca saco e 

sempre bico antes de cada partido 

Quen é o xogador ou xogadora de voleibol que admires máis? Por que?Rafa Pascual. Porque 

crecín con él e aportoume moitas cousas 

 

 



Cal consideras que foi o teu mellor partido nos anos que levas xogando? Por que? 

Na selección galega, xuvenil, na que tiña un partido de ida contra Lugo e tiven un 90% de 

efectividade 

Por quen estaría formado o teu equipo soñado?Por xente con moitas gañas, diversión, espírito 

e loita 

Gústanche e practicas outros deportes? Cales?Podo practicar calquera deporte; ademais, 

como estou estudando no INEF, practico deportes distintos 

Por que cres que o voleibol non ten tanta promoción nos medios de comunicación coma 

outros deportes?Porque é un deporte para persoas listas (comenta entre risas…) Antes, como 

no badminton non se podía prever a que hora remataba un partido. Hoxe, coa puntuación 

directa e máis predecible o tempo de duración dun encontro. Polo que comeza a emitirse na 

televisión con máis asiduidade. En Cuba, Brasil, Rusia é un deporte-espectáculo que move 

paixóns. Aquí temos futbolistas a patadas pero non xogadores de voleibol ídolos da xuventude 

Que che pareceu cando o equipo español gañou por primeira vez o Campionato de Europa no 

ano 2007?Deume unha gran alegría, porque xa ía sendo hora de que gañáramos un torneo 

oficial, e así poder promocionar o noso deporte. Xa gañáramos unha liga mundial 

Que consello lle darías aos rapaces ou rapazas que están comezando neste deporte?Todo 

pode lograrse con esforzo e perseverancia, non hai que perder o ánimo! 

 

 

No apartado do Club Instituto Zalaeta, Álex fixo un bo traballo este ano coas súas xogadoras. 

Melloraron moito, xogando partidos  moi emocionantes. Neste nivel intermedio, os remates, 

bloqueos, fintas, sistemas de defensa e ataque, xa lle dan moito aquel a este deporte… 

 

 



Os equipos de voleibol  do Club Zalaeta abarcan as seguintes categorías:  INFANTIL , CADETE , 

XUVENIL E PRIMEIRA DIVISIÓN, todos en categorías masculina e feminina.  

Os adestradores que levan os equipos son: José Díaz, Jorge Barrero, David Hermida, Fernando 

Cueto, Alejandro Casar, Gabriel Santos e Sara Prieto. 

 

 Nun nivel máis alto de perfeccionamento:                            

Destaca a xogadora  María Galego Montero que está na 

Concentración Permanente da Federación Española en Soria. 

 

 

 

 

 

Nesta 

última 

temporada o éxito dos chicos de 

Xuvenís foi rotundo acadando o 

Campionato de España, xogado en 

Almería 

 

 

 

 

 

 

 

As expectativas para este ano, cóntanos Pepe son… 

Tras a marcha do 90% dos nosos xogadores xuvenís a equipos de alto nivel nacional, os 

Xuvenís, Cadetes e Infantís teñen como obxectivo conseguir o ascenso as ligas galegas xa que 

este ano estamos encadrados nas ligas provinciais. 

O equipo feminino, que a estas alturas xa é campión do seu grupo na liga de 1ª División, 

intentará o asalto a liga Fev.  

Pola súa parte o xuvenil feminino clasificado para a Fase Final do Campionato Galego quere 

volver a xogar o Campionato de España que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria. 

Neste equipo xa aparecen xogadoras moi novas e con moito potencial como son:  

Macarena Corbo, Cristina Pandelo e Marta Fraga. 

Non podemos esquecer os compoñentes do equipo masculino de 1ª División que pese as  

ausencias moi significativas de xogadores fichados por outros equipos (profesionais), e tendo 

en conta que os Borja Pereira, Jorge Lendoiro e Antonio Tacón todos eles xuvenís aportaron 

continuidade e confianza cara un futuro tan bo ou máis que ao que nos referíamos 

anteriormente …” ARRE COÑO, CARALLO, PUÑETA…ZALAETA! …ZALAETA!…” 

 

 

 

 



Nas clases de Educación Física o voleibol adáptase do 3x3 ao 6x6, ou do  2x2 ao 4x4, e non ao 
revés. Nestas situacións xógase  ao volei cun número de xogadores e regras adaptadas ao nivel 
do grupo. Comezamos facendo xogos en colaboración de 3x3 con permisos técnicos: valen 
autopases, empregamos só toque de dedos e antebrazos, con formas distintas de conseguir 
punto… Despois e obrigatorio dar os tres toques por equipo e cada vez vanse facendo máis 
competitivos…ata onde o grupo poida chegar. 
 
O obxectivo é que ao final da UD de volei  tod@s poidamos xogar a volei -praia este verán, 

cun nivel aceptable e sobre todo tendo gusto polo xogo. No ámbito da recreación o volei-

praia é un deporte moi sociabilizante, xa que permite xogar  a xente de distintas idades e 

niveis  de condición física. Nos temos a sorte de ter praia na nosa cidade, e de poder gozar  

xogando nela cos amig@s. 

O Volei-praia nace como deporte adaptado do volei, e hoxe en día está espallándose 

explosivamente, no ámbito da competición. Nos últimos xogos olímpicos de Pekín en         

volei-praia amosamos un 

alto nivel.  

En Zalaeta nesta 

modalidade destaca o ex-

xogador xuvenil do noso 

club: Dieqo Mahía (fillo de 

xogador e posteriormente 

adestrador Eloy Mahía) 

que está na selección 

Española dende fai dous 

anos. (É o xogador que 

aparece na fotografía 

recollendo a copa de 

campión de España 

xuvenil) 

 

 

 

 

 

 

Nesta fotografía podemos ver a 

membros do Club Zalaeta nun 

campionato de volei-praia 

celebrado en Bastiagueiro. 

 


