
PROPOSTA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA del 11 al 15 de MAIG 
 

Hola xics i xiques!! Com esteu? Que tal us va anar l’orientació segons el plànol de la ciutat?                  
Una bona orientació és fonamental quan anem a qualsevol lloc que no coneixem. Tot i que                
normalment fem servir apps com google maps per arribar a un punt i la mateixa app ens va                  
guiant, no ens podem descuidar, ja que si ens quedem sense dades o senyal al mòbil                
podem perdre-nos si no tenim un poc d’orientació. 
 
A continuació la proposta d’Educació Física d’aquesta setmana. Com sempre us dic: No             
sabem quants dies queden, però menys que ahir això és segur! TOT ANIRÀ BÉ!! 
 
Aquesta setmana serà un poc de transició, i us vaig a demanar un xicotet treball de recerca                 
d’informació. Abans de passar a treballar durant unes setmanes una capacitat física bàsica i              
que malgrat moltes vegades a l’escola no li dediquem el temps necessari, tot i que és molt                 
important per la salut postural del cos i un correcte desenvolupament de la musculatura i les                
articulacions: LA FLEXIBILITAT. 
 
Sabíeu que enguany s'anaven a celebrar les olimpiades al Japó?. Teníem previst un estiu              
d'allò més entretingut esportivament parlant... Però a conseqüència del coronavirus també           
s'ha hagut de post-posar per a l'any que 2021. Al voltant d'això: 
 

PROPOSTA DE TREBALL D’AQUESTA SETMANA: 
Grabar 2 vídeos explicant: en un d'ells, un esport que us agrade; 
a l'altre, el vostre esportista favorit (millor si l’esportista practica l’esport que heu             
explicat). 

 
Heu de triar un esport i el vostre esportista preferit, per tal de fer una xicoteta explicació de                  
l’esport que heu triat i les dades més importants de la biografía d’aquest esportista. 
Es tracta d’un treball de recerca d’informació, encara que no vull que sigue massa              

tècnic. Per això us demano un video. Per que m’ho expliqueu amb les vostres              
paraules (podeu preparar-vos un guió d’allò que considereu que són dades importants i             
no cal que memoritzeu). No heu de llegir-ho tot com si fora un text, ha de sonar natural. 
 
PUNTS QUE QUE PODEU INCLOURE AL VOSTRE VÍDEO (no cal que estiguen tots             
aquestos i podeu afegir-ne de diferents. Podeu parlar de: 
 

● Explicació de l'esport que heu triat: és individual o en equip, on es practica, en què                
consisteix, quin és l’objectiu, què material necessitem, quines capacitats físiques          
implica, està reconegut com un esport olímpic o no… 
 

● Biografía de l’esportista: Nom i cognoms, anys o data de naixement, on va néixer, on               
viu, es troba en actiu o retirat, quan de temps porta practicant aquest esport, per què                
us agrada aquest/a esportista, quantes hores entrenen a la setmana/dia normalment,           
quins són els seus logros més importants… 



 
● Si teniu material relacionat amb l’esport per casa, posters o fotografies podeu            

ensenyar-les al vídeo. 
 
Una vegada tingueu un guionet de tot allò que voleu explicar, prepareu-vos un dispositiu per               
gravar-vos i... CÀMERA I ACCIÓ!!. Quan penseu que ja us ha quedat bé ho adjunteu en un                 
correu electrònic i m’ho envieu a l'adreça que apareix a baix de webmail gva.  
 
IMPORTANT PER A GRABAR: Cada vídeo ha de durar 1 minut i mig o 2. En la                 
CONFIGURACIÓ de la càmera modifiqueu la qualitat del vídeo el més baix possible. Ja que               
el correu electrònic no permet adjuntar arxius de més de 25MB.  
 
Animeu-vos a enviar-me un vídeo. Si parleu molt de rato i no el podeu enviar, podeu                
pujar-ho al drive i enviar-me un enllaç. Un altra opció, utilitzar alguna app de compressió de                
vídeo, podeu mirar de reduir el vídeo així també. 
Si de cap de les maneres podeu, envieu-me una foto de la informació que heu extret i de la                   
fitxa biogràfica de l’esportista que heu triat. 
 
ACÍ US DEIXO UN VÍDEO EXEMPLE DEL MEU ESPORT I ESPORTISTA PREFERIT: 
https://youtu.be/Nwj68yXNoDw 
 
 
Us deixo un resum de coses que hem anat fent fins ara i que podeu seguir fent. Però,                  
RECORDEU QUE ALLÒ MÉS IMPORTANT aquesta setmana ÉS EL TREBALL          
D'ORIENTACIÓ.  
 
COSES QUE PUC FER (i no sols això, però són idees): 
 

● Per desconectar/relaxar-me: A qualsevol moment del dia entre-tasques (5-15         
minuts). 
★ Malabars 
★ Estiraments dels grans grups musculars. Treu una estoreta segueix un ordre           

com fem a classe (de dalt a baix o de baix a dalt) 
★ Equilibris. Tracta de mantenir l’equilibri imitant les posicions de les fotos de            

la graella de la setmana passada. Respira, prova-ho i manté uns segons la             
postura! 

 
● Per activar el cos, jugar i passar una bona estona:. Quan al meu planning tinc               

una estona més llarga (20 - 45 minuts) 
 
★ COORDINACIÓ DE CAMES en escala. https://youtu.be/HYJKdfnn2d0 
★ Set i mig. 
★ Tres en ratlla. 
★ Sambori. 

https://youtu.be/Nwj68yXNoDw
https://youtu.be/HYJKdfnn2d0


 
 

★ Bicicleta estàtica, cinta de caminar, elíptica, pujar i baixar escales…          
(sempre amb coneixement, hem treballat el tema de les pulsacions) Agafeu           
un ritme que pugueu soportar de forma continuada l’estona que vulgueu           
estar. 
 

★ Sessions de ioga, just dance, aeròbic, Zumba, body pump… 
 

QUALSEVOL DUBTE podeu contactar amb mi mitjançant WEB FAMILIA o al meu            
CORREU: gargallo_sau@gva.es 
 
Cuideu-vos molt i esperem que ens puguem veure aviat ; 
SALUT I ESPORT! 
 

mailto:gargallo_sau@gva.es

