
PROPOSTA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA del 27 al 30 d’ABRIL 
 
Hola xics i xiques!! Com esteu? Espere que dins de les cosetes que té la quarentena vos                 
trobeu a tope de power. 
 
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!! 
 
Anem a seguir treballant l'orientació espacial. Què tal vos va anar l’activitat de la setmana               
passada? Qui va ser el més ràpid de la casa en trobar tots els objectes? 
Ja sé que “orientació espacial” tancats a casa sona una mica estrany… Però, un pas molt                
important per poder orientar-nos en espais oberts, és acostumar al nostre cervell a imaginar              
l’espai i identificar aquells elements que ens són coneguts. Per exemple, quan planifiquem             
una ruta, el nostre cervell (i quasi sense adonar-nos) fa una pre-visualització dels passos              
que volem donar. 
 
Per aquesta setmana, per un costat vos propose que visualitzeu uns vídeos on es veu molt                
clarament la relació de l’orientació a educació física com a esport. 
 

● L’ORIENTACIÓ ESPORTIVA és un esport súper dinàmic i molt divertit. És com una             
gincana gegant en la natura o per una ciutat. Es pot practicar individualmente, en              
equips o per relleus. Les curses d'orientació són competicions camp a través,            
contra-rellotge i sense un itinerari preestablert, però amb l'obligació de passar pels            
controls assenyalats a un mapa. El mapa és desconegut pels participants fins al             
moment de la sortida. Hi ha bàsicament dues modalitats de cursa lineal i score, on               
l'ordre del pas pels controls és fix o lliure respectivament. 
Si cliqueu als següents enllaços podreu veure uns vídeos curtets de tot això: 
 
Què és l’orientació Esportiva: 
https://youtu.be/HkeoWFjgIWg 
 
Vídeo en primera persona d’un esportista d’elit dins de l’orientació (Antonio Martínez            
Subcampió d’Europa): 
https://youtu.be/wa3kWFSJMCA 
 
Dones a l'orientació: el camí a l'elit (el dia a dia de les esportistes) 
https://youtu.be/m9y6YBYMY8U 

 
● Per altre costat vos propose tornar a l’escola. Encara que només sigue als             

vostres cervells… i així vos ajude a ubicar tots els espais en aquesta activitat. 
A l'últim full vos deixo el plànol de l’escola. Ja sabeu que jo no porto molt de                 
temps al cole… i després de dibuixar el plànol no sé ni quin espai és cada nombre                 
ni cada aula… Vosaltres que porteu moltíssim més temps que jo em podeu ajudar? 

Podeu imprimir-ho directament. Però si no vos és possible, agafeu un full,            
regla i una esquadra i el dibuixeu vosaltres mateixos (en un full de             

https://youtu.be/HkeoWFjgIWg
https://youtu.be/wa3kWFSJMCA
https://youtu.be/m9y6YBYMY8U


llibreta els quadrets us poden servir de molta ajuda). Si el dibuixeu, vigileu que              
apareguen totes les estances. Les mesures no és precís que siguen exactes al             
mil·límetre ni a escala, però que es semble un poc a la nostra escola… jejeje. 
 

○ Nivell amateur: Escriure el curs en cada aula on corresponga (3, 4 i 5 anys;               
1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) i omplir els nombres del quadre blau de la vostra planta                  
(del 15 al 24). 

 
○ Nivell Pro: tot el que correspón al nivell amateur i tots els nombres del              

quadre que queden (del 1 al 14). 
 

○ Nivell Crack: Dibuixeu tants elements com sigueu capaços (mínim les pistes           
del pati i el hort). 

 
 
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/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! 
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