
Ola, rapaces. 

Cómo vades levando o encerro? Póñovos de menos…

Aquí vos deixo algunas actividades e propostas para que vaiades facendo aos 
poucos. Se cadra sérvenvos para desconectar un pouquiño das outras materias. 

1. MULLER E DEPORTE.
Para tratar o tema da muller e o deporte escollín dúas vías:
a) https://hijasdecynisca.com  , interesante páxina web na que podedes 

atopar información sobre un documental que se grabou con mulleres 
famosas do mundo do deporte español contando a súa “difícil” 
experiencia. Atoparedes cousas interesantes na Sinopsis, Documental,
Protagonistas, Fotografías, Vídeos e Prensa. 

b) https://www.youtube.com/watch?v=InaDe8-2wrM  , documental A POR 
TODAS, no que se analiza esa mesma realidade da muller no deporte de 
elite en Galicia.

Despois de visualizar os contidos, gustaríame que me enviásedes un 
pequeno escrito coa vosa reflexión ou ideas sobre o tema: por qué ocorre 
isto, qué se pode facer, qué credes que vai suceder no futuro, se vivístedes 
algunha situación similar ou coñecedes alguén que vivise este tipo de 
experiencias… Todo o que se vos ocurra. Incluso posibles preguntas que lle 
faríades a algunha destas deportistas nunha pequena entrevista. E 
respondédeme a unha pregunta: Quén é Cynisca?

2. TRABALLO DE INVESTIGACIÓN: O COLPBOL, UN DEPORTE PARA TODOS.
Nesta 3ª avaliación tiña pensado introducir este novo deporte, diferente 
pero parecido aos deportes de equipo que practicamos habitualmente. A 
miña intención é buscar unha práctica para todos os niveis, con normas 
sinxelas e material asequible. 
Así que tócavos a vós buscar en internet información sobre o mesmo: 
reglamento básico, material, terreo de xogo, tipos de golpes…. Incluso algún
xogo para practicar en clase entre todos. Rebuscade. A información está por 
aí!

3. ACTIVIDADE FÍSICA NA CASA
Aínda que non é a situación ideal, sería maravilloso que fixérades algo de 
actividade física na casa a diario. Envío aquí dúas páxinas de youtube nas 
que poderedes atopar exercicios variados (tonificación, cardio, con música…)
con niveles de complexidade diferente. INTENTÁDEO. 20 ou 30 minutiños 
diarios é suficiente!
Youtube: Madfit
Youtube: Gymvirtual.

Se queredes consultar algo ou tedes dúbidas, podedes enviarme os vosos 
comentarios ao meu correo electrónico: maicagr@edu.xunta.es. 

Tomádeo con calma e ide facendo o que poidades. 

A SUDAR!!!
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