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DE ACTIVIDADES

Actividade 1

Deportes e xogos
na

India

Actividade 1
A QUE NOS
GUSTA XOGAR?

Duración: Unha sesión de 1 hora.

Obxectivos

Material necesario

• Reflexionar sobre as afeccións e a forma
de divertirse de nenos e nenas.

• Folios ou cartolinas grandes, lapis de
cores ou rotuladores, fotos, tesoiras, pegamento.

• Involucrar o alumnado no programa a nivel
persoal, compartindo esas afeccións con
nenos e nenas de cultura diferente, pero da
súa mesma idade.

Competencias claves do currículo

Materias

• Conciencia e expresións culturais.

• Ciencias da natureza.

• Competencias sociais e cívicas.

• Coñecemento do medio.
• Educación artística.
• Inglés (se se elixe facelo neste idioma).
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PROPOSTA
DE ACTIVIDADES

Actividade 1

India

Desenvolvemento da actividade
Entre toda a clase imos facer unha lista de xogos tradicionais, que non requiran de tecnoloxía, aos que nos
gusta xogar no recreo ou na casa. Poden ser xogos de mesa, deportes, xogos onde haxa que correr ou
nos que haxa que esconderse... Calquera xogo onde poidan participar varios nenos e nenas. Cando teñamos a lista, elixiremos cinco xogos. A clase dividirase entón en cinco grupos, e cada un deles fará unha
ficha sobre un deses xogos, para explicar aos nenos e ás nenas da India en que consiste e como se
desenvolve.

Cada ficha debe conter:
• O título do xogo.
• Un ou varios debuxos de nenos e nenas xogando a ese xogo, para que vexamos como
se desenvolve.
• Debuxos de todas os elementos que fan falta para xogar (unha pelota, un taboleiro, cartas, dados…).
• Un texto que inclúa as instrucións do xogo, e explique cantas persoas poden xogar, onde se xoga
(na casa, na rúa, nun xardín, nunha mesa...).
• Se existen variantes, ou regras diferentes.

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».
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Deportes e xogos
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India

Actividade 2
DEPORTE PARA
CAMBIAR O MUNDO

Duración: Unha sesión de 1 hora.

Obxectivos

Material necesario

• Ver de que forma o deporte contribúe a
mellorar o mundo e a cumprir os Obxectivos
de Desenvolvemento Sostible.

• Cartolinas, lapis de cores, rotuladores.

• Aprender os valores positivos da práctica
deportiva e tomar consciencia dos aspectos
negativos que hai que desvincular do
deporte.

• Vídeo sobre os obxectivos de
desenvolvemento sostible:
www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g&t=1s
• Un cadro que amose os diferentes obxectivos
de desenvolvemento sostible, dispoñible en:
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivosde-desarrollo-sostenible/

Competencias claves do currículo

Materias

• Competencias sociais e cívicas.

• Valores sociais e cívicos.

• Competencia de comunicación lingüística.

• Ciencias sociais.
• Educación artística.
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Actividade 2

India

Desenvolvemento da actividade
Entre toda a clase faremos dúas listas. Unha cos valores que promove o deporte: respecto, igualdade,
diversidade, solidariedade, confianza, etc., e outra de todo o que non debe existir no deporte, como por
exemplo:
• Os asubíos ou os insultos ao árbitro ou árbitra
• Poñer o triunfo por riba do respecto cara ás persoas
• Non respectar as regras do xogo
• Ter condutas pouco deportivas no terreo de xogo
• Etc.
A continuación, crearemos carteis que amosen os valores positivos do deporte e colgarémolos nas instalacións deportivas da nosa escola no barrio ou municipio onde vivamos. Nestes carteis trataremos de representar a diversidade debuxando nenos e nenas de diferentes características físicas e diferentes orixes,
practicando todo tipo de deportes.

Proposta para o alumnado de etapas superiores
Ademais de realizar a actividade anterior, o alumnado verá o vídeo sobre que son os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. A continuación, proxectarase o cadro cos 17 ODS e preguntarase a toda a clase:
Sabedes como o deporte intenta cambiar o mundo no que vivimos? Como achega o seu gran de area?
• ODS1. Fin á pobreza. O deporte pode ser un vehículo para ensinar habilidades (transmitir
habilidades prácticas) a participantes en programas deportivos, os cales poden aumentar as súas
probabilidades de atopar un traballo digno.
• ODS 3. Saúde e benestar. Existe unha relación directa entre a práctica do deporte e a actividade
física e a saúde. O ODS 3, a saúde e o benestar, é tal vez o ODS que posúe o vínculo máis estreito co
deporte.
O deporte promove estilos de vida saudables e combate o sedentarismo e a inactividade física, a cal
está asociada con doenzas do corazón, depresión e diabetes, entre outras..
• ODS 4. Educación de calidade. A práctica deportiva pode converterse nunha plataforma idónea
para apoiar os procesos educativos e promover unha educación de calidade. A educación física e o
deporte poden axudar aos estudantes a desenvolver a concentración, a socialización e o liderado.
Ademais, pode fortalecer o desenvolvemento mental e físico do estudantado. Programas deportivos
poden servir de gancho para convocar nenas, nenos e rapazada que se atopa fóra do sistema escolar
co fin de brindarlles información e ferramentas prácticas para o seu desenvolvemento.
• ODS 5. Igualdade de xénero. O deporte na súa forma máis básica fomenta a participación
equilibrada e ten a capacidade de promover a igualdade entre homes e mulleres.
• ODS 10. Redución das desigualdades. O deporte elimina as barreiras, posto que cando se
comparte unha mesma misión, as diferenzas desaparecen.

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».
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Actividade 3
DEPORTE PARA
TODAS AS PERSOAS

Duración: Unha sesión de 1 hora.

Obxectivos

Material necesario

• Tomar consciencia da diferente visibilidade que teñen homes e mulleres na prensa
deportiva e como isto afecta na concepción
que se ten das destrezas que se presupoñen ás nenas e ás mulleres.

• Catro xornais deportivos nacionais, en
versión impresa ou dixital.

Competencias claves do currículo

Materias

• Competencias sociais e cívicas.

• Valores sociais e cívicos.

• Competencia en comunicación lingüística.

• Ciencias sociais.

• Competencia dixital.

• Inglés (se se decide realizar a actividade
neste idioma).

• Vídeo Always Like a Girl:
www.youtube.com/watch?v=wA3_ziP3n-U
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Actividade 3

India

Desenvolvemento da actividade
Despois de dividir a clase en catro grupos, entregarase un xornal a cada un dos grupos. Cada grupo
deberá responder estas dúas preguntas:
1) Poderiades dicir que visibilidade teñen as mulleres na prensa deportiva? Credes que aparecen na
mesma proporción que os homes?
2) Credes que se trata a homes e mulleres por igual? Onde está a diferenza?
A continuación, cada grupo compartirá as súas reflexións co resto da clase.
Opcionalmente pode proxectarse o vídeo “Siempre como una niña” (Always Like a Girl). Esta campaña
pretende visibilizar o dano e o impacto que teñen os estereotipos na imaxe que se ten do sexo feminino.
Somos conscientes de que isto representa unha visión extremadamente prexudicial para as nenas? As
nenas corren, por norma xeral, igual ca os nenos, e os estereotipos afectan directamente á asunción das
habilidades que cremos que as nenas non posúen. Por extensión, se cremos que as nenas corren mal, é
moi probable que pensemos que hai outras capacidades que fan mal, e isto repercute na concepción que
se ten das destrezas que se presupoñen ás nenas e ás mulleres.
O profesorado pode citar tamén frases sexistas como “corres coma unha nena” ou “chorar é de nenas”:
este tipo de estereotipos despreciativos fan dano ao xénero feminino e tamén ao masculino.
Os estereotipos tradicionalmente vinculados coa feminidade (pasividade, sensibilidade, submisión) e a
masculinidade (actividade, dureza, agresividade) seguen estando vixentes en certa medida e influenciaron
o ámbito do deporte. As diferenzas biolóxicas mal interpretadas sustentaron normas de comportamento que
supuxeron unha importante limitación para as mulleres do coñecemento e uso do propio corpo, ao tempo
que limitaron a súa actividade física e deportiva. A identidade masculina e feminina confórmase socialmente aprendendo pautas de comportamento desde que nacemos (“xogar con bonecas é de nenas”). Tamén
hai unha maior aceptación da actividade nos nenos. Non es de estrañar que as mulleres prefiran maioritariamente actividades que estean aliñadas co modelo feminino socialmente aceptado e persoalmente interiorizado, como a danza, e que non practiquen tanto outros deportes como o boxeo, o rugby ou o fútbol.
Prácticas como o fútbol non son un mal deporte en si mesmas, pero si o é a maneira na que moitas persoas
verten nel a súa masculinidade, a forma na que ocupa moito máis espazo que calquera actividade e na que
se lle dá máis importancia na contorna social.
Entre toda a clase pensaremos estratexias para eliminar o sexismo nos deportes e xogos. Que podemos
facer?
• Animar as nenas a probar deportes estereotipicamente masculinos e aos nenos a probar deportes
estereotipicamente femininos. Facer exercicio non ten xénero e ningún deporte debería asociarse a
ningún sexo en concreto.
• Ensinar referentes de deportistas que destacaron neses deportes que rompen os roles tradicionais.
• Recuperar a entidade de deportes ou actividades que gusten ás nenas, para facerlles ver que son
igual de importantes ca os dos nenos. Campionatos de saltar á corda, verticais, etc.

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».
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Actividade 4
XOGUEMOS A UN XOGO
DA INDIA: KABADDI

Duración: Unha sesión de 1 hora.

Obxectivos

Material necesario

• Aprender un xogo doutra cultura.

• Regras do kabaddi. Dispoñibles en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Kabaddi

• Divertirse realizando unha actividade
física en grupo.
• Traballar os valores positivos de xogar
en equipo.
.

Competencias claves do currículo

Materias

• Competencias sociais e cívicas.

• Educación física.

• Conciencia e expresións culturais.
• Competencia dixital.
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Desenvolvemento da actividade
Toda a clase aprenderá as regras do xogo e xogará ao kabaddi. Adicaranse os últimos 10 minutos a valorar
a actividade.
Regras do xogo:
Xogan dous equipos de sete persoas, nunha cancha de 13 x 10 metros (aproximadamente a metade dunha
cancha de baloncesto). Cada equipo ten cinco xogadores na reserva. Xóganse dous tempos de 20 minutos, cun intermedio de cinco, tras o cal os equipos cambian de lado.
Os equipos altérnanse enviando un "raider" á área contraria, co fin de "capturar" xogadores do equipo
contrario, antes de volver ao seu campo. Os membros "capturados" deben saír da cancha. O atacante non
debe respirar durante o ataque, demostrándoo cantando ininterrompidamente kabaddi. Os xuíces de kabaddi posúen un singular e desenvolvido sentido da audición, dado que a interrupción do canto ou a equivocación na palabra determina a eliminación do "raider".
Mentres isto sucede, os defensores non deben ser tocados (forman cadeas, tomándose das mans para non
bater entre eles) e tratan de acercar o "raider". Este, para sumar puntos para o seu equipo, debe:
1- Intentar tocar algún rival sen saír do rectángulo que está invadindo.
2- Se logra tocar algún rival, debe volver á liña central, xa que ao tocar dita liña sumará os puntos polos
xogadores que tocase, os cales quedarán fóra de xogo momentaneamente.
3- Non debe interromper o seu canto (kabaddi...) dado que automaticamente queda anulado, outorgando 1
punto aos defensores.
4- Deberá estar moi atento, dado que os defensores poderán detelo en calquera momento, para tratar de
non deixalo volver á liña central. Calquera tipo de toque entre o "raider" e os defensores é considerado
contacto: é dicir, se alguén intenta deter o "raider" e este forcexa (sen empregar puños ou patadas) e logra
chegar á liña central cantando "kabaddi, kabaddi", o "raider" elimina o defensa ou os defensas que intentaron detelo.
Un xogador defensor perde 1 punto por saír do espazo de xogo durante o ataque. Cada vez que un xogador sae da cancha, o outro equipo gaña un punto. Cando o equipo defende con éxito e non deixa retornar o
"raider" á súa metade, a defensa suma 1 punto.
Se todo un equipo é eliminado súmanse 2 puntos máis ao equipo atacante e os 7 defensores volven ao
campo. É moi común ver que un equipo, cando queda cun só defensor, entrega o punto para que retornen
os seus compañeiros que estaban fóra.
O equipo con máis puntos ao final do xogo gaña. Os equipos divídense por idades.

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».
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Actividade 5

¡A XOGAR!

Duración: Unha sesión de 1 hora.

Obxectivos

Material necesario

• Mellorar as relacións afectivas no grupo.

• Unha pelota, un espazo grande como o
ximnasio ou o patio.

• Desenvolver actitudes e valores solidarios e
cooperativos.
• Fomentar a convivencia e a cooperación,
evitando a discriminación e os prexuízos.
• Apréndese a compartir, a traballar en
equipo e a confiar nos demais.

Competencias claves do currículo

Materias

• Competencias sociais e cívicas.

• Valores sociais e cívicos.

• Conciencia e expresións culturais.

• Educación física.
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Actividade 5

India

Desenvolvemento da actividade
Toda a clase adicará unha hora a realizar xogos cooperativos.

Xogo 1. AJUTATUT
• Orixe: : Estados Unidos e Canadá.
• Material: un balón.
• Obxectivo: realizar o máximo de toques coa man cos nosos compañeiros e compañeiras.
• Descripción: os xogadores e xogadoras axeónllanse, forman un círculo e colocan unha man ás costas.
O xogo consiste en que unha pelota vaia pasando de cada xogador ao da súa dereita, golpeándoa coa
palma da man libre e evitando que caia ao chan. Os xogadores e xogadoras irán contando o número de
voltas que a pelota dá antes de caer.
• Duración: 10 minutos.

Xogo 2. O TREN CEGO
• Orixe: descoñecida.
• Material: 3 panos ou vendas para os ollos. Conos para trazar un circuíto que sinalen unha orixe e unha
liña de meta.
• Obxectivo: traballar en equipo e confiar no resto de compañeiros e compañeiras para chegar á meta.
• Descripción: trázase un circuíto coa axuda duns conos. A continuación colócanse catro nenos ou nenas
en fila. Cada participante apoiará as súas mans nos ombros da persoa que teña diante. Todas as persoas
estarán cos ollos vendados agás a última, que será a encargada de dirixir o tren cos ollos abertos e conducilo á meta. Se toca o ombro dereito ou esquerdo á persoa que teña diante, esta terá que facer o mesmo
coa persoa que teña diante, e así sucesivamente até chegar á que vai primeira. Este sinal indicará ao tren
que ten que desprazarse á dereita ou á esquerda. Para seguir recto tocaranse os dous ombros á vez e
para frear empurrarase cara a atrás. Non se pode bater con ningún outro tren até chegar á meta.
• Duración: 10 minutos.
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Xogo 3. A GRAN SERPE
• Orixe: Ghana.
• Material: non se precisa material ningún para este exercicio.
• Obxectivo: conseguir chegar ao outro lado sen que a serpe nos atrape. Cando iso suceda, a persoa
atrapada convértese en parte da serpe e debe atrapar os compañeiros ou compañeiras que traten de
cruzar ao outro lado sen que se rompa o corpo da serpe, formado polos nenos e nenas.
• Descripción: este xogo require un espazo grande para poder xogar, xa que hai que correr moito. Un
neno ou nena, que é “a serpe”, trata de coller o resto. Cando isto sucede teñen que unir as mans coas da
“serpe” e intentar coller máis xente, pero sen deixar de estar collidos das mans. A última persoa en ser
collida pasa ao final da cola; a da cabeza e a da cola son as únicas persoas que poden atrapar os que
aínda non fosen capturados. Se se rompe o corpo da serpe (que o forman todos os nenos e nenas unidos
polas mans), esta debe comezar outra vez. O xogo remata cando toda a clase forme parte da “gran
serpe”.
• Duración: 15 minutos.

Xogo 4. ONDE VOU?
• Orixe: China.
• Material: unha pedra ou obxecto similar e unha venda para os ollos.
• Obxectivo: traballar en equipo e confía en outros compañeiros para acadar o obxectivo.
• Descripción: un grupo de nenos e nenas senta en círculo, e un neno ou unha nena cos ollos vendados
sitúase no centro. Dentro do círculo colócase no chan unha pedra lisa ou un anaco grande de papel. Os
compañeiros e compañeiras que están no chan sentados dirixen o neno ou nena do centro cara ao obxecto, “á esquerda”, “cara a adiante”, “cara a atrás”. Cando o neno ou nena pisa o obxecto, outra persoa
substitúeo e vai ao centro do círculo. Este xogo tamén se pode xogar en parellas, buscando xuntos o
obxecto coas mans unidas.
• Duración: 10 minutos.

«Esta publicación foi realizada co apoio financeiro da Axencia Española de Cooperación Internacional
para o Desenvolvemento (AECID) con cargo ao proxecto “Un mundo, 17 retos. Achegando a Axenda 2030
e os ODS á comunidade educativa”. O seu contido é responsabilidade exclusiva da Fundación Vicente
Ferrer e non reflexa necesariamente a opinión da AECID».

