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-

A buxaina (o peón). Unidade didáctica de Luís Ramas Ramírez.

-

A dorna na cultura tradicional. Unidade didáctica da ACD Dorna.

-

A loita tradicional galega. Manual práctico. Club A Cambadela.

-

A loita tradicional galega. Guía didáctica. Club A Cambadela.

-

A recuperación dos espazos de xogo. Artigo de Manolo Charrancas.

-

Actividades desenvolvidas nun obradoiro de Música.

-

Artigos divulgativos (serie) publicados pola AGXPT na Revista Galega de Educación.

-

As iniciativas de recuperación do xogo tradicional en Europa. Artigo de Erik De
Vroede, do Centrum voor Sportcultuur (Flandres).

-

Baleirado do currículo. Ciencias da Natureza e Tecnoloxías. ESO.

-

Baleirado do currículo. Coñecemento do Medio. Primaria.

-

Baleirado do currículo. Educación Artística. Primaria.

-

Carta Internacional dos Xogos e Deportes Tradicionais.

-

Catalogación do brinquedo tradicional (do Tastarabás de Antón Cortizas).

-

Catálogo dos fondos bibliográficos e documentais da AGXPT (en préstamo, a través
de convenio, no servizo de Biblioteca do IES Melide).

-

Clasificación dos xogos galegos.

-

Educación motriz y dominios de acción motriz. Artigo de Pere Lavega.

-

Entidades relacionadas co patrimonio lúdico galego.

-

Estratexias de divulgación do xogo tradicional. Centros educativos.

-

Estratexias de divulgación do xogo tradicional. Concellos.

-

Ficha de recollida dos xogos tradicionais, completa.

-

Ficha de recollida dos xogos tradicionais, didáctica.

-

Montaxe sobre as canchas de xogo construídas polo Concello de Arzúa.

-

Montaxe sobre os xogos romanos de Fernando Lillo.

-

O muíño de auga. Unha das actividades dun obradoiro de Natureza e Tecnoloxías.
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-

O proceso de recuperación dos birlos de Parada do Sil.

-

O xogo popular como recurso escolar. Artigo de Antón Cortizas.

-

O xogo popular e tradicional como contido na Educación Física. Artigo de Ramiro
Piñeiro.

-

Os brinquedos e enredos tradicionais: A transformación lúdica da natureza. Artigo
de Antón Cortizas.

-

Os xogos en imaxes. Fotografías, vídeos e descrición dunha mostra ampla de xogos
tradicionais galegos. Traballo elaborado polo CEIP Campolongo (Pontevedra) para
a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística,
baixo a dirección do profesor Nito Ferrer.

-

Os xogos na iconografía (pintura, escultura, grafitti…). Materiais empregados por
Julio Herrador nunha conferencia (Carballo, 2013).

-

Publicación sobre os xogos do Concello de Dodro con traballo de campo realizado
pola empresa XENEME.

-

Publicación sobre os xogos practicados nos Encontros Escolares de Xogos
Tradicionais, organizados por Brinquedia.

-

Recursos materiais sobre o xogo tradicional.

-

Revista Galega de Educación. Núm. 37 /marzo, 2007) dedicado ao patrimonio
lúdico galego (Número íntegro).

-

Traballo final correspondente a unha das actividades dun obradoiro de Arte.

-

Un necesario recoñecemento para os xogos tradicionais. Artigo de Guy Jaouen,
Presidente da Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais.

-

Valor educativo e pedagóxico dos xoguetes tradicionais. Artigo de Xosé López e
Xosé Manuel García.

-

Xogo do pucheiro-cacerolo (abellón, moscardón, abejorro, borinot). Descrición e
virtualidades didácticas, de Apolinar Graña Varela.

-

Xogos e cancións motrices do mundo. Materiais empregados por Julio Herrador
nunha conferencia (Carballo, 2013).

-

Xogos tradicionais, emocións e educación de competencias. Conferencia de Pere
Lavega (Melide, 2010).

-

…
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