


ACTIVITATS SETMANA DEL
18 AL 22 DE MAIG

D’EDUCACIÓ FÍSICA:

Aquesta setmana treballarem un circuit de fitness a casa, el fitness és un
anglicisme que significa forma física i és la capacitat de practicar activitat física per tal
de tindre un bona salut. I un circuit significa una sèrie d'activitats que van seguides
unes d'altres per ordre.
L’exercici físic adequat té uns beneficis com: millorar el sistema cardiovascular,
desenvolupar la condició física (resistència, força, velocitat i flexibilitat, entre d’altres),
regular els nivells de greixos al cos, ens proporciona benestar emocional i ens serveix
com a activitat recreativa.   Tot açò evidentment hauria d’adaptar-se a les condicions
físiques de cada persona i s’hauria d’acompanyar d’una dieta equilibrada i d’un temps
de descans oportú.

Hola xiquetes i xiquets. Espere que continueu tots bé i que açò
millore al més prompte possible. Estem en una època que ens

agradaria que fora d'una altra forma, però encara que
estiguem a casa la majoria del temps, hem de fer activitat física

per a seguir en forma.
 

CIRCUIT FITNESS A CASA

MATERIALS



L'activitat d'aquesta setmana és un circuit de fitness que haurem de col·locar
cadascuna de les activitats que fem en un pla que dibuixarem de casa. Cada activitat la
numerarem i la col·locarem en un lloc de la casa que haurem de seguir. El que haurem
de fer serà el següent:
 
1. Dibuixar un plànol de la casa.
2. Distribuir les possibles activitats sobre el plànol (les activitats que heu de fer les
tindreu a continuació, però podeu posar activitats pròpies).
3. Fer una revisió per un adult del circuit abans de que no hi hage cap obstacle o
situació que puga resultar perillosa.
4. Fer-ho tota la família junta si és possible.
5. Repetir el circuit complet per ordre 3/4 vegades, descansant 2 minuts cada
vegada que finalitzem el circuit complet.
6. Repetir el circuit mínim 3 vegades aquesta setmana, però el podeu fer també
durant la resta de la setmanes que venen. Perquè com diu el refrany: quant més
sucre, més dolç.
 
Així que després d'això anem per feina. I començarem per veure un exemple d’un
plànol de casa en el qual heu de posar cada activitat:

Com podeu observar és un plànol molt senzill. Després haureu d’organitzar les
activitats més adients en funció de l’espai i anar numerant-les al plànol. Al següent
apartat vos posem alguns exemples d’activitats.



A) Salts estil tisora. 
Fer unes 10 vegades.

EXERCICIS DEL CIRCUIT FITNESS 

B) Tríceps recolzat en una cadira. 
Fer unes 5 vegades.

E) Sargantana de costat. 
Aguantar uns 10 s.

D) Cristo sobre una mà. 
Aguantar uns 10 s.

C) Sentadilles. 
Fer unes 10 repeticions.

F) Zancades. 
Fer unes 10 repeticions.



G) Skipping. 
Recòrrer el passadís i tornar.

I) Abdominals. 
Unes 10 si podem, però

l’esquena recta i algú agarrant els peus.

H) Pujar  i baixar una cadira 
(caixa o similar (lloc estable)). 

Fer unes 10 vegades.

J) Flexions. 
En funció del nivell (baixar molt poquet o compl

Entre 3 i 5 repeticions.

K) Extensió de tot el tronc. 
Aguantar uns 5 s en cada cama.



Si teniu qualsevol dubte no dubteu a contactar amb mi a través de 
Web Família (ÍTACA) o al correu electrònic mestrepabloef@gmail.com

 
Atentament el mestre d'Educació Física: 

Pablo García Nácher

Ara sí que sí que començarem a moure'ns. Però últim us deixe una frase d'un dels
millors esportistes de la història que ve molt bé per a aquests dies: 

 
"Els obstacles no han de frenar-te. Si et trobes amb una paret, no dones la volta i

abandones. Trobes la manera de pujar a ella, passar a través d'ella o envoltar-la." 
 

Michael Jordan.


