
Posiblemente, case que con toda
seguridade, os profesionais docentes
de Educaci�n F�sica at�panse ante o
reto m�is importante da historia desta
disciplina. Este non � outro que a inte-
graci�n dos alumnos con necesidades
educativas especiais (n.e.e.) nas clases
ordinarias. Loxicamente � un reto; un
gran reto, por se tratar dunha situaci�n
totalmente nova para o profesorado.
Pero non � un obst�culo insalvable.
Nin tampouco unha situaci�n para
desesperarse, nin moito menos.

Hai que desterra-lo medo a ter
alumnos con n.e.e. nas clases. Axi�a se
presentan as d�bidas: Àest� o profeso-
rado preparado para isto?, Àten a sufi-
ciente formaci�n para enfrontarse a
estas situaci�ns?, Àsaber� desenvolve-
-la funci�n docente nas aulas atenden-
do � alumnado normal e mais � que ten
n.e.e.?, atender �s necesidades educati-
vas especiais Ànon supor� desatende- 
-los outros alumnos?, etc.

Os que xa tiveron a sorte, e dise
sorte conscientemente, de ter nas s�as
clases alumnos con n.e.e. observaron
como cun pouco de intuici�n, sentido
com�n, e con lixeiras e doadas adapta-
ci�ns de materiais, espacios e metodo-
lox�as (sen chegar en moitos casos �s
A.C.Is1), se poden acadar resultados
sorprendentes. Resultados que non s�
quedan reflectidos nas melloras no
�mbito f�sico, sen�n que se observan
tam�n aut�nticos logros con referencia
� socializaci�n do neno e a s�a autoes-
tima, xa que unha participaci�n ade-
cuada �s s�as posibilidades reais nos
xogos cos seus compa�eiros facilitar� a
adaptaci�n � grupo, favorecer� a inte-
graci�n e, en definitiva, unha adecuada
interacci�n social. Vantaxes todas elas
que xustifican dabondo o feito de aco-
ller a estes nenos nas clases sen maiores
traumas, e co convencemento de que se
est� a realizar un traballo que paga
moito a pena.

Polo tanto, desde estas p�xinas
an�mase a superar ese medo inicial que
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todo o profesorado manifesta cando se
lle comunica que ter� alumnado de
integraci�n; e por suposto int�ntase
erradicar totalmente a tentaci�n de
aparcar a estes nenos con n.e.e. nas
aulas e ximnasios para que non entor-
pezan o desenvolvemento normal da
clase. Segregando a estes alumnos coa
pr�ctica docente est�selles a facer un
fraco favor �s nenos con n.e.e., e tam�n
�s outros alumnos, porque se est� a
cohibi-la interacci�n entre eles. Est�-
selles negando a todos eles unha das
posibilidades m�is enriquecedoras que
atopar�n no seu proceso de aprendiza-
xe.

Est�n demostrados experimental-
mente os beneficios que proporciona a
integraci�n destes alumnos en centros
educativos ordinarios, comparados coa
s�a escolarizaci�n en centros educati-
vos especiais. Non semella o obxectivo
deste artigo mencionalos aqu� porque
xa hai abundantes estudios sobre o
tema.

Outro aspecto que se debera afas-
tar da pr�ctica docente � o de actuar
individualmente. O dese�o, realizaci�n
e avaliaci�n das actividades deber� ser
sempre en equipo, e m�is se existen
alumnos con necesidades educativas
especiais. A participaci�n de t�dolos
profesionais que estean en contacto co
neno con n.e.e. � imprescindible no
dese�o, seguimento e avaliaci�n das
actividades desenvolvidas. As� pois,
ser� moi enriquecedor para t�dolos
profesionais traballar en equipo e com-
plementar as� informaci�ns, achegar
diferentes puntos de vista, acordar cri-

terios de observaci�n e de avaliaci�n,
compartir experiencias e apreciaci�ns
sobre estes nenos, etc. O equipo de tra-
ballo deber�a estar formado polo titor
correspondente, os mestres do equipo
docente, o profesor de apoio, o orienta-
dor, o logopeda, e os membros do
Equipo Espec�fico Provincial. � dicir,
t�dolos profesionais que traballen con
ese alumno. Ademais, este equipo de
atenci�n deber� contar coa colabora-
ci�n das familias, sobor de todo, para
consegui-la informaci�n pertinente e
face-lo seguimento dos progresos dos
nenos con estas necesidades.

Atendendo a isto, os profesionais
de Educaci�n F�sica non se deber�an
pechar nos ximnasios, sen�n que debe-
r�an participar nestes equipos, porque
a informaci�n que se poida achegar
referente � seu desenvolvemento mo-
triz, socializaci�n co grupo, etc., � moi
importante.

çs veces o atranco m�is grande
non o orixina o profesorado sen�n que
est� nas casas. ÀComo facerlles ver �s
pais, titores, etc. dun neno con n.e.e.
que este pode facer exercicio f�sico sen
que sexa contraproducente para a s�a
sa�de?, Àcomo facerlle entender, a prio-
ri, que o seu fillo se ver� beneficiado
coa pr�ctica deportiva?, Àcomo conven-
celos para que deixen de ser atrancos, e
se convertan en impulsores e animado-
res destas pr�cticas integradoras?,
Àcomo conseguir que entendan que o
medo � que lle poida pasar � seu fillo
eivado non debe ir m�is al� do que
poden sentir outros pais de alumnos
normais? (Nas familias, a sobreprotec-
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ci�n, e o non querer aceptar que o seu
fillo ten unha serie de necesidades edu-
cativas especiais, son os principais pro-
blemas cos que se atopa o profesora-
do). Por iso, desde estas li�as tam�n se
anima �s profesionais de Educaci�n
F�sica para que non se deixen vencer
polas circunstancias; para que loiten
contra elas. Non con imposici�ns, nin
enfrontamentos cos pais, sen�n co di�-
logo, coa demostraci�n pr�ctica diaria,
invit�ndolles a presenciar, se � necesa-
rio e se o desexan, algunhas das s�as
sesi�ns e que valoren eles mesmos os
beneficios que tal integraci�n lles
reportar� �s seus fillos. Hai que ter en
conta que para acadar bos resultados
no eido da integraci�n � imprescindi-
ble a colaboraci�n das familias. Sen ela,
posiblemente, case que con segurida-
de, o proxecto estar� abocado � fracaso.

Neste artigo, polo tanto, pret�n-
dese demostrar a trav�s de xogos moi
co�ecidos por t�dolos profesionais da
�rea o sinxelo que resulta a adopci�n
dalgunhas modificaci�ns para que o
alumnado con necesidades educativas
especiais poida participar con toda nor-
malidade e naturalidade nas activida-
des desenvolvidas nas clases de Edu-
caci�n F�sica. Como xustificaci�n e
demostraci�n do dito ata aqu� sirvan
de exemplo esta decena de xogos, a
maior parte deles mot�ricos por se-los
que presentan m�is dificultades na s�a
adaptaci�n �s diferentes problemas
que poidan padece-los alumnos con
n.e.e.

EXEMPLO 1. ACHICANDO BALÓNS2

1.1. Descrici�n: Os xogadores
rep�rtense en dous equipos, separados
por unha li�a. Cada equipo ter� un
mesmo n�mero de bal�ns. î sinal de
comezo cada equipo deber� despren-
derse de t�dolos bal�ns canto antes
lanz�ndoos � campo contrario e devol-
vendo os do outro equipo, que segui-
r�n chegando � s�a zona de xogo.
Ga�ar� o equipo que menos bal�ns
te�a no seu poder cando se sinale o
final do xogo. Penalizarase o equipo
que tire os bal�ns � campo contrario
despois de rematado o xogo, e os
bal�ns que estean en movemento no
momento de se produci-lo sinal de
finalizaci�n ser�n considerados non
v�lidos.

1.2. Material: Para este xogo s� se
precisan bal�ns de cores moi vivas e
bolsas de pl�stico.

1.3. Adaptaci�ns para nenos con difi-
cultades: Est� claro que neste xogo as
maiores adaptaci�ns sufriranas aqueles
nenos que te�an problemas de visi�n.
As�, poderase diferencia-las adapta-
ci�ns que se deber�n realizar para 
os alumnos con deficiencias visuais 
ou para os alumnos cegos. Para 
os primeiros a simple utilizaci�n 
dos bal�ns de cores vivas e de maior
tama�o, se � posible, ser�a suficiente
para integralos totalmente na activida-
de mencionada. Cos alumnos cegos
deberase te-la precauci�n de envolver
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alg�ns ou t�dolos bal�ns en bolsas de
pl�stico que ser� obrigatorio desprazar
rodando polo piso para que poidan
escoita-lo seu ru�do. Neste caso a acti-
vidade deber�a realizarse nun relativo
silencio ou nivel de ru�do aceptable.

Outros alumnos que poder�an ter
problemas nesta actividade son os que
padezan dificultades mot�ricas, pero
as adaptaci�ns necesarias para integra-
los no xogo son tam�n moi doadas. Os
alumnos que te�an as dificultades nun
membro superior poder�n xogar co
membro �til, e se as dificultades apare-
cen nos dous membros poder�n utili-
za-los p�s pero lanzando o bal�n sen
elevalo do chan e non moi forte para
evitar accidentes. Se os alumnos pre-
sentan as s�as dificultades nos mem-
bros inferiores xogar�n en igualdade
de condici�ns a�nda que se poder�
toma-la decisi�n de emprazalos en
lugares estrat�xicos para que poidan
recolle-los bal�ns debido a s�a lentitu-
de de desprazamento. Deste xeito inte-
graranse no xogo incluso os alumnos
que asistan �s clases en cadeira de
rodas.

Para lograr unha maior adapta-
ci�n �s dificultades dos alumnos pode-
ranse introducir certas variantes �
xogo, como por exemplo, devolve-los
bal�ns con diferentes partes do corpo,
cambia-las posturas dos xogadores
(sentados, deitados...), etc.

Os alumnos que presenten outras
dificultades tales como as sensoriais
auditivas ou as mentais xogar�n en
igualdade de condici�ns xa que as

regras deste xogo son moi sinxelas e
doadamente comprensibles.

Tr�tase dunha actividade mot�ri-
ca (a�nda que tam�n se poder�a consi-
derar predeportiva de balonm�n) e co
seu desenvolvemento o alumnado
estar� a traballar sobor de todo os lan-
zamentos e as recepci�ns, a�nda que
indirectamente tam�n a velocidade, a
forza e a axilidade est�n presentes. 

EXEMPLO 2. COELLOS, ¡Á TOBEIRA!

2.1. Descrici�n: Xogan dous equi-
pos. Un � o que corre dunha tobeira a
outra que estar�n nas li�as de fondo, e
o outro equipo dividirase en d�as
metades e colocaranse a �mbolos dous
lados da pista ou ximnasio (li�as de
banda). Cada xogador deste �ltimo
equipo ter� un bal�n. î sinal de sa�da,
o equipo que corre (coellos) tenta che-
gar dunha tobeira � outra (que estar�
noutro extremo do campo), sen que os
xogadores do outro equipo (cazadores)
lles acerten cos bal�ns. Os cazadores
poder�n recolle-los bal�ns dentro da
zona destinada � desprazamento de
coellos e volver a lanzalos se est�n
detr�s das li�as delimitadas para isto.
Os xogadores cazados poden quedar
tombados no chan ou pasar a ser caza-
dores. � norma b�sica a obrigatorieda-
de de lles tirar �s pernas dos coellos por
raz�ns obvias de seguridade.

2.2. Material: Bal�ns lixeiros e
petos de cores rechamantes que se
poden facer con bolsas de lixo grandes.
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2.3. Adaptaci�ns para nenos con difi-
cultades: Neste xogo existe m�is move-
mento dos participantes e � algo que
hai que ter moi en conta porque esixir�
o dese�o dun maior n�mero de adap-
taci�ns. As� pois, para os alumnos que
te�an dificultades mot�ricas nos mem-
bros inferiores (a�nda que estean en
cadeira de rodas), cando xoguen como
coellos, ter�n que ser cazados d�as o
m�is veces en funci�n das s�as limita-
ci�ns, ou consideraranse cazados
cando a pelota lles dea nunha determi-
nada zona das pernas. Cando as limita-
ci�ns estean nos membros superiores
poderase adopta-la modificaci�n expli-
cada no xogo do exemplo n¼1.

Para os alumnos con dificultades
sensoriais tam�n se deber�n dese�ar
algunhas modificaci�ns. Por exemplo,
para os deficientes visuais bastar� con
que se utilicen os petos rechamantes
para diferencia-los coellos dos cazado-

res. Os alumnos cegos, cando sexan
coellos, ter�n que fuxir d�ndolle a man
a un compa�eiro e ter�n m�is vidas c�s
demais. Cando sexan cazadores os coe-
llos pasar�n dunha tobeira a outra
berrando para que estes alumnos se
orienten pola voz. Para os alumnos con
deficiencias auditivas ou xordos non
hai que facer ningunha adaptaci�n.

îs alumnos con dificultades men-
tais explic�raselles exhaustivamente e
as primeiras veces deber�n observa-lo
xogo. Despois permit�raselles actuar
algunhas veces da man dun compa�ei-
ro. Posteriormente xogar�n en igualda-
de de condici�ns. Loxicamente haber�
que ter moi en conta o nivel de afecta-
ci�n que presente o neno.

P�dese tam�n introduci-la varian-
te de cambia-la forma de despraza-
mento (cuadrupedias, pata coxa, p�s
xuntos, reptaci�ns...). Cos m�is cativos
� moi doado facerse entender tan s�
cambiando o nome do animal (xa non
somos coellos, agora somos osos.
Agora serpes. Agora canguros, etc.).

Este xogo tam�n � unha activida-
de mot�rica e, coma no caso anterior,
poder�ase considerar predeportiva de
balonm�n. Co seu desenvolvemento o
alumnado estar� a traballar, sobor de
todo, os lanzamentos e recepci�ns, a
velocidade de execuci�n do lanzamen-
to, a forza e a axilidade. Ademais, os
alumnos que corren realizar�n habili-
dades b�sicas (saltos, xiros, etc.) para
evitar seren alcanzados polas pelotas,
ademais de traballa-la velocidade de
desprazamento.
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EXEMPLO 3. POLICÍA E LADRÓNS

3.1. Descrici�n: O neno que sexa o
polic�a ten que pilla-los demais compa-
�eiros. Os xogadores pillados deber�n
permanecer inm�biles (ou facendo
outras actividades no sitio, por exem-
plo un n�mero de abdominais adecua-
do �s idades, saltos, etc.), ata que outro
compa�eiro o salve. Pasado un tempo
procederase a cambia-lo polic�a seguin-
do un criterio previamente determina-
do para evitar conflictos.

3.2. Material: Unicamente os petos
rechamantes constru�dos coas bolsas
de lixo.

3.3. Adaptaci�ns para nenos con difi-
cultades: Os alumnos que te�an as s�as
dificultades nos membros superiores
xogar�n en igualdade de condici�ns, a
non ser que exista unha gran dificulta-
de que aconselle toma-la decisi�n de
dicirlles que, no seu caso, serve con que
soamente toquen �s outros, ou incluso
acouta-lo espacio de xogo. Se as difi-
cultades est�n nos membros inferiores
poderase adapta-lo xogo de xeito que
te�an m�is vidas en funci�n do seu
nivel. Cando sexan estes alumnos o
polic�a poder�n pilla-los seus compa-
�eiros toc�ndolles cun complemento
ou lanz�ndolles unha pelota. Neste
�ltimo caso, a pelota, despois de lle dar
� xogador, ten que caer � chan. Se o
xogador tocado � quen de colle-la pelo-
ta sen que toque o chan seguir� xogan-
do. Para os alumnos que se despracen
en cadeira de rodas poderanse adoptar
tam�n estas modificaci�ns, ou introdu-

ci-la figura da casa, ou zona de seguri-
dade no xogo. Tam�n se poder�a
aumenta-lo n�mero de polic�as no
xogo para darlle unha maior mobilida-
de.

Os deficientes auditivos e xordos
xogar�n en igualdade de condici�ns, e
os deficientes visuais s� ter�n que se
fixar nos petos de cores vivas. Os alum-
nos cegos deber�n ir acompa�ados por
un ou dous compa�eiros, collidos da
man, segundo a s�a necesidade.

îs alumnos con deficiencias men-
tais indicar�nselles claramente as
regras do xogo e ser�n acompa�ados
polo profesor cando te�an que estar
quedos porque foron pillados.

Poderanse introducir variantes
para salva-los compa�eiros e conseguir
obxectivos afectivos como por exemplo
darse unha aperta, un bico, unha pal-
madi�a, etc.; ir a un lugar determinado
e facer unha tarefa (abdominais, lum-
bares, flexi�ns, etc., en n�mero axeita-
do); dicir unha palabra clave, etc.

Este xogo poder�ase encadrar
dentro das actividades mot�ricas 
de locomoci�n. Co seu desenvolve-
mento, sobor de todo, incrementarase a
velocidade de reacci�n, a velocidade de
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locomoci�n e a axilidade (xiros, fintas,
cambios de direcci�n, etc.)

EXEMPLO 4. O RABO DO RAPOSO

4.1. Descrici�n: T�dolos xogadores
distribu�dos polo espacio delimitado
levar�n colocado un pano de cores
metido no el�stico do pantal�n a modo
de rabi�o. Despraz�ndose polo espa-
cio, tentar�n quita-lo maior n�mero
posible de rabi�os evitando � s�a vez
que lle rouben o seu. Cando isto �ltimo
ocorra deber� permanecer de p� no
sitio ata que poida roubar un rabi�o,
sen move-los p�s, de algu�n que pase
preto del ou ata que algu�n con m�is
dun llo dea para continuar xogando.

4.2. Material: Panos ou anacos de
tea de cores moi vivas e rechamantes.

4.3. Adaptaci�ns para nenos con difi-
cultades: A principal adaptaci�n que se
far� neste xogo � relativa � n�mero de
panos que poder�n leva-los alumnos
con necesidades educativas especiais.

As� pois, �s nenos que te�an difi-
cultades mot�ricas nos seus membros
inferiores permitir�selles que leven
dous ou m�is rabi�os en funci�n das
s�as posibilidades de fuxir. De igual
xeito se far� cos alumnos que estean en
cadeira de rodas.

Cos deficientes mentais adoptara-
se a mesma soluci�n. Levar�n m�is
dun rabi�o en funci�n das s�as posibi-
lidades ata que dominen a mec�nica do
xogo.

Pola contra, cos alumnos que
te�an as s�as dificultades nos mem-
bros superiores haber� que lles dicir
que rouben os rabi�os co membro �til
(no caso de que exista), ou buscar
outras adaptaci�ns no caso de que
sexan os dous membros superiores os
afectados (por exemplo: p�rse a car�n
do perseguido, tocar co ombreiro �
compa�eiro, etc.). Nestes casos haber�
que ter moito coidado no referente �
seguridade dos participantes e a pre-
venci�n de accidentes.

As adaptaci�ns para os deficien-
tes sensoriais (deficientes visuais ou
cegos) ser�n basicamente: a utilizaci�n
de panos de cores vivas para face-los
rabi�os e, se � necesario, en funci�n das
posibilidades dos alumnos ir�n acom-
pa�ados dun compa�eiro. Neste �lti-
mo caso considerarase roubado o rabi-
�o con s� lle tocar � que o leva. Os
deficientes auditivos e xordos xogar�n
en igualdade de condici�ns.

Poderase introducir tam�n algun-
ha variante, coma por exemplo que
aqueles que queden sen rabi�o sigan
xogando de pantallas para axudar �s
que a�nda o conservan.

Esta actividade, � igual c� ante-
rior, � un xogo mot�rico de locomoci�n
que potencia a velocidade de reacci�n,
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a velocidade de locomoci�n e a axilida-
de (xiros, fintas, cambios de direcci�n,
etc.). A novidade desta actividade,
radica no n�mero de posibles contrin-
cantes que lle poidan sa�r a un determi-
nado alumno. Na actividade anterior
hab�a un s� contrincante (o polic�a).
Nesta, calquera dos compa�eiros pode
roubarlle o seu pano, polo que se preci-
sa unha maior atenci�n e velocidade
nas reacci�ns e nos desprazamentos.

EXEMPLO 5. CARREIRA DE CEGOS

5.1. Descrici�n: Os xogadores divi-
diranse en equipos e cos ollos tapados
d�bense situar en fila detr�s dunha li�a
de sa�da, fronte a un compa�eiro laza-
rillo. î sinal de sa�da o primeiro de
cada equipo sae en direcci�n � seu
lazarillo gui�ndose polas palabras ou
sons en clave do seu compa�eiro. î
chegar � seu car�n volver� para da-lo
relevo � segundo neno do seu equipo.
Tr�tase de procurar que todos cheguen
� seu destino o antes posible, pero sen
implicaci�ns competitivas. Tam�n se
poder� facer sa�ndo todos xuntos a
modo de tren.

5.2. Material: Vendas ou panos
para tapa-los ollos.

5.3. Adaptaci�ns para nenos con difi-
cultades: Os deficientes mot�ricos esta
vez non ter�n ning�n problema para
xogar en igualdade de condici�ns.

Dentro dos deficientes sensoriais,
os deficientes visuais e os cegos ter�n
vantaxe sobre os alumnos normais

polo que tam�n xogar�n sen precisar
de ningunha adaptaci�n. Para os defi-
cientes auditivos ou xordos poderase
adopta-la soluci�n de que os lazarillos
acompa�en a estes alumnos d�ndolles
un tipo de sinais t�ctiles.

Os alumnos con deficiencias men-
tais xogar�n en igualdade de condi-
ci�ns se o seu atraso llelo permite, se
non poderase adopta-la mesma solu-
ci�n c� empregada cos deficientes sen-
soriais auditivos ou xordos.

As variantes que se poden intro-
ducir neste xogo son: realiza-lo traxec-
to por parellas para dinamizar m�is a
actividade, colocar alg�ns obxectos ou
pequenos obst�culos (non perigosos)
para aumenta-la emoci�n no traxecto
de cada cego, etc. Neste �ltimo caso o
lazarillo debe dirixilo e indicarlle os
obst�culos do traxecto.

Este xogo � sensorial, potencia a
capacidade de reacci�n ante est�mulos
auditivos e, indirectamente, a orienta-
ci�n espacial cando se utilicen os obst�-
culos.

EXEMPLO 6. O ESCACHA CADEAS

6.1. Descrici�n: Os xogadores colo-
caranse un detr�s doutro e agarraranse
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pola cintura � compa�eiro de adiante.
O primeiro da cadea deber� agarrarse
fortemente a un obxecto consistente (o
poldro, un poste, etc.) O �ltimo mem-
bro da cadea tentar� escachar alg�n elo
turrando cara a atr�s e cara �s lados,
Ánunca cara a adiante!, e isto hai que llo
deixar moi claro a este xogador. Se
logra escachar alg�n elo este pasar� �
posici�n �ltima da cadea para comezar
novamente o xogo. Poderase tam�n
introducir un tempo de xogo para os
que non sexan quen de escacha-la
cadea. ÁOllo cos golpes! Deberanse
adoptar t�dalas medidas de segurida-
de posibles: acolcha-lo elemento e, se �
posible, tam�n o chan que imos utilizar,
cando a cadea cae � chan o xogador
que est� a turrar deber� deixar de face-
lo, etc.

6.2. Material: Un m�nimo de dez
colch�ns.

6.3. Adaptaci�ns para nenos con difi-
cultades: Os alumnos que presenten as
s�as dificultades mot�ricas nos mem-
bros superiores ou estean en cadeira de
rodas formar�n sempre parte da cadea
e estar�n colocados nas primeiras posi-
ci�ns. Os alumnos que presenten as
dificultades nos membros inferiores
poder�n xogar en igualdade de condi-
ci�ns cos nenos normais (lembrade que
se non � capaz de escacha-la cadea nun
tempo determinado poder� ser cam-
biado, pedir axuda a outro compa�ei-
ro, etc.).

Os deficientes mentais xogar�n 
en igualdade de condici�ns despois
dunha detida explicaci�n do profesor, e

se � necesario despois de que observen
o xogo desde f�ra unhas cantas veces.

Os deficientes sensoriais xogar�n
en igualdade de condici�ns. Unica-
mente haber� que coloca-los cegos na
direcci�n da cadea.

As variantes que se poden intro-
ducir neste xogo son: turrar por pare-
llas, enfrontar d�as cadeas e que turren
os dous �ltimos de cada unha, etc.

Coa realizaci�n deste xogo estase
a conseguir, sobor de todo, un desen-
volvemento xeral da forza.

EXEMPLO 7. FUXIR DO CASTELO

7.1. Descrici�n: Deberase dispor
un espacio coutado con aberturas ou
portas. Un xogador, que ser� o gardi�n,
situarase en cada porta e bloquearaa.
Os demais xogadores repartiranse polo
interior do castelo e deber�n fuxir del
polas portas enganando ou despistan-
do o seu gardi�n. Como � l�xico, soa-
mente se permite sa�r do castelo polas
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portas e os gardas poden deixa-la s�a
porta para intentar colle-los xogadores
interiores.

7.2. Material: Cordas ou cintas de
cores vivas e rechamantes e varios
pivotes sinalizadores.

7.3. Adaptaci�ns para nenos con difi-
cultades: No caso de nenos con dificul-
tades mot�ricas nos membros supe-
riores xogar�n en igualdade de
condici�ns e, se son gardas, simple-
mente se ter� que cambia-lo verbo
pillar ou coller polo de tocar. � dicir,
nestes casos os alumnos con estas difi-
cultades tocar�n simplemente �s com-
pa�eiros que tenten sa�r pola s�a porta.
Se a dificultade est� nos membros infe-
riores dar�nselles m�is vidas en fun-
ci�n das s�as posibilidades de move-
mento. Se son gardas tocar�n soamente
�s seus compa�eiros. Se os nenos est�n
en cadeira de rodas haber� que lles dar
m�is vidas e poder�n ser axudados 
por un compa�eiro que levar� con coi-
dado a cadeira. Se son gardi�ns ter�n
un complemento brando para tocar 
�s demais xogadores ou ben p�dese-
lles reduci-la s�a porta. Tam�n se lles
poder� dicir que lles lancen unha pelo-
ta �s que queiran atravesa-la s�a por-
ta.

Dentro dos alumnos con deficien-
cias sensoriais, os deficientes auditivos
e xordos xogar�n en igualdade de con-
dici�ns. Os cegos deber�n ir collidos da
man dun compa�eiro ou de dous en
caso de necesidade. Loxicamente ter�n
m�is vidas. îs deficientes visuais bas-
taralles con que as cordas sexan de

cores vivas, e os compa�eiros leven
petos tam�n de cores rechamantes se
fose necesario. No caso de que a defi-
ciencia visual fose profunda poder�an
xogar cun compa�eiro.

Os alumnos con deficiencias 
mentais necesitar�n unha explicaci�n
detallada do xogo e as primeiras veces
poder�an xogar da man dalg�n compa-
�eiro.

Como variantes poderase propo-
-lo cambio das dimensi�ns das portas,
ou incrementa-lo n�mero de gardi�ns,
darlles novos papeis �s collidos e �s
que logran fuxir do castelo, etc.

Este � un xogo mot�rico no que 
se ven involucradas algunhas habi-
lidades b�sicas, pero ideal sobor de 
todo para traballa-la velocidade de
desprazamento, a velocidade de reac-
ci�n e a axilidade nos movemen-
tos.

EXEMPLO 8. OS PIPOTES

8.1. Descrici�n: Os alumnos colo-
caranse en fila e, flexionados pola cin-
tura, estar�n separados uns dos outros
aproximadamente tres ou catro metros.
O �ltimo comezar� a salta-los seus
compa�eiros que son os pipotes.
Cando chegue � primeiro lugar da fila
flexionarase do mesmo xeito que esta-
ban os saltados. A continuaci�n seguir�
o alumno que estaba colocado xusto
diante del, e as� sucesivamente ata que
salten todos.
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8.2. Material: Petos de cores recha-
mantes.

8.3. Adaptaci�ns para nenos con difi-
cultades: Para os alumnos con dificulta-
des mot�ricas nos membros superiores
ou inferiores cando salten �s compa-
�eiros, estes deber�n colocarse a unha
altura inferior para facilit�rlle-lo salto.
Se o neno se despraza en cadeira de
rodas loxicamente non poder� saltar �s
demais nenos, pero si poder� pasar coa
s�a cadeira por un lateral do compa-
�eiro que debe dar un pulo e tocarlle as
costas, por exemplo. Cando sexa el o
saltado, os demais deber�n facelo por
riba das s�as pernas, apoiando as mans
nos repousabrazos da cadeira de rodas.

No caso dos deficientes mentais o
xogador que debe ser saltado diminui-
r� a altura do salto en funci�n do grao
de deficiencia do saltador.

Dentro das dificultades sensoriais
as modificaci�ns ir�n encami�adas �s
nenos que presenten dificultades
visuais e �s cegos, xa que os deficientes

auditivos e xordos xogar�n en igualda-
de de condici�ns. Para os primeiros
deber�selle esixir �s alumnos que ser�n
saltados que se coloquen os petos de
cores rechamantes que contrasten co
chan. Para os cegos bastar� con que
coloquen primeiramente as mans nas
costas dos compa�eiros que van saltar
(para que calculen distancias e alturas),
e se � preciso diminuiranse as alturas
ped�ndolles �s alumnos que flexionen
m�is as pernas cando sexa a vez destes
alumnos cegos.

As variantes deste xogo son moi-
tas. A modo de exemplo p�dense cita-
-las de perseguir � que salta diante
(neste caso haber� que darlle m�is van-
taxe ou tempo de intervalo �s alumnos
con n.e.e.), formar equipos e marcarse
un percorrido para ver c�l o fai no
menor tempo, realizar diferentes saltos,
intercalar saltos e reptaci�ns, etc.

Esta actividade � un xogo mot�ri-
co para desenvolve-la forza, a coordi-
naci�n xeral e a axilidade no salto.

EXEMPLO 9. A BOTELLA TOLA

9.1. Descrici�n: Faranse grupos de
seis ou oito xogadores e un estar� colo-
cado no centro do c�rculo que deben
forma-los demais. O xogador do medio
cos p�s no sitio e o corpo r�xido simu-
lar� ser unha botella tola que se balan-
cea e cae dun lado � outro. Os demais
compa�eiros impedir�n que esta caia �
chan pas�ndose a botella tola.

9.2. Material: Ning�n.

Alumnado con necesidades educativas especiais nas clases de Educación Física 163

3 practicas  4/4/01  15:23  Página 163



164 Fco. Javier Portas Oliveira

9.3. Adaptaci�ns para nenos con difi-
cultades: Neste xogo, polas s�as caracte-
r�sticas, deberanse realizar un maior
n�mero de adaptaci�ns. As� pois, para
os alumnos que presenten dificultades
nos seus membros superiores, cando
formen parte do c�rculo poderanse
axudar do peito para recibi-la botella.
Se as dificultades as presentan nos
dous membros superiores ser�n eles os
que fagan de botella. Pechando m�is o
c�rculo estarase a resolve-los problemas
de equilibrio que adoitan presenta-los
nenos con dificultades nos membros
inferiores. Se o alumno est� en cadeira
de rodas, cando xogue como botella
sentarase nun tallo e deixar� cae-lo
tronco. Cando estean no c�rculo xoga-
r�n en igualdade de condici�ns, a�nda
que deber�n aproxima-la s�a situaci�n
� botella xirando a cadeira de rodas un
pouco para non manca-lo compa�eiro
que fai de botella.

Os deficientes sensoriais auditi-
vos ou xordos xogar�n en igualdade de
condici�ns. Os alumnos con deficien-
cias visuais ou cegos tam�n poder�n
xogar en igualdade de condici�ns,
a�nda que cando formen parte do c�r-

culo deber�n estar en contacto perma-
nente co compa�eiro que fai de botella.
Ademais, a botella poder� facer calque-
ra son que lles sirva de axuda verbal.

No caso de deficientes mentais
deber�selles ofrecer unha explicaci�n
detallada, e observar�n o xogo unhas
poucas veces antes de entrar a partici-
par eles. Posteriormente, o profesor
estar� disimuladamente detr�s destes
alumnos por se se lles cae a botella.

As variantes deste xogo poden
ser:  aumenta-lo n�mero de xogadores
ou diminu�lo, recibi-la botella con dife-
rentes partes do corpo (mans, peito...),
cambia-la postura dos xogadores e da
botella (de p�, de xeonllos...), varia-lo
tama�o do c�rculo segundo as idades
dos xogadores, etc.

Este � un xogo mot�rico onde os
alumnos que forman o c�rculo traballan
a forza do tren superior, e indirecta-
mente o equilibrio. O alumno que fai
de botella estar� desenvolvendo o
valor da confianza nos seus compa�ei-
ros.

EXEMPLO 10. CARA E CRUZ

10.1. Descrici�n: Os alumnos colo-
caranse en d�as filas, unha en fronte da
outra, de xeito que se formen parellas.
Unha destas filas chamarase cara, a
outra cruz. Entre estas d�as filas habe-
r� unha ringleira de bal�ns brandos.
Corresponderalle un bal�n a cada pare-
lla. î sinal de cara, a fila as� denomina-
da fuxir� ata unha li�a previamente
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fixada tratando de evitar que os xoga-
dores do equipo cruz lles dean cos
bal�ns. Se o mestre di cruz inv�rtense
os papeis de fuxidos e lanzadores.
Ga�ar� o equipo que conserve m�is
vidas despois de varias fuxidas que o
mestre ir� intercalando para que os
xogadores non saiban de antem�n
qu�n fuxir� e qu�n lanzar� os bal�ns.

10.2. Materiais: Petos de cores
rechamantes e bal�ns brandos de cores
vivas.

10.3. Adaptaci�ns para nenos con
dificultades: O que est� claro � que,
polas caracter�sticas do xogo, se debe-
r�n realizar, para t�dolos alumnos que
presentan dificultades, unha serie de
adaptaci�ns.

� o momento de comprobar que
isto de adaptar xogos �s necesidades
educativas dos alumnos non � nada
dif�cil. P�dese utilizar unha ficha coma
a da p�xina anterior para clasifica-los

xogos e ser m�is operativos. Deste
xeito, pouco a pouco, poderase ir ela-
borando un ficheiro cun grande n�me-
ro de xogos adaptados que fagan m�is
doada a docencia da �rea.

Como conclusi�n xeral deste tra-
ballo poder�anse subli�a-los beneficios
que reporta a integraci�n de alumnos
con necesidades educativas especiais
non s� para eles mesmos, sen�n para o
resto do alumnado que se enriquece
con outras realidades e para o propio
profesorado. Os beneficios referentes �
autoestima de t�dolos implicados no
proceso de integraci�n, � socializaci�n
do alumnado con n.e.e. a partir da inte-
racci�n social co resto do alumnado, �
proceso facilitador da aprendizaxe por
emulaci�n, sen contar coa l�xica mello-
ra de aspectos do �mbito psicomotriz,
fan deste proxecto da integraci�n algo
polo que paga moito a pena traballar
nesta direcci�n.
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