
PROPOSTA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA SETMANA SANTA 
 
Hola a tots i totes! Ara sí, ja estem a Setmana Santa!! Espere que tots estigueu súper bé!!                  
No sabem quants dies queden, però menys que ahir això és segur! TOT ANIRÀ BÉ!! 
 
Com sempre, us recomane fer tots els dies qualsevol tipus d’activitat física: acompanyeu a              
pares, mares, germans, germanes… quan fan exercici: sessions de Ioga, zumba,           
just-dance, aerobic, bici estàtica, gimnàs. Segur que són els moments més divertits en             
familia del dia a dia!! 
A més a més podeu seguir practicant totes les propostes que hem estat enviant aquestes               
darreres setmanes. La qüestió és moure-nos un poquet i oxigenar cos i sobretot la ment!! 
 

 
 
Aprofitant que el dilluns 6 va ser el día internacional de l’esport us vaig a proposar un                 
repte per cada una de les CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES, que vam treballar a les              
primeres unitats didàctiques. Te'n recordes quienes són?? 
★ VELOCITAT 

Busca un espai a casa on pugues treure 5 o 6 metres. Prepara 8 objectes i deixa’ls a                  
un extrem del recorregut. Agafa el cronómetro, comença a contar i canvíals tan ràpid              
com sigues capaç a l’altre extrem. Quan hages acabat atura el crono i a veure què                
tal. Ací la meua demostració: 
https://youtu.be/r6xZz7F2v7E 

https://youtu.be/r6xZz7F2v7E


 
★ FORÇA 

Agafa una estoreta i prepara eixos abdominals per mantenir una planxa durant 40             
segons. Seràs capaç?? Jo ja ho fet! si vols, pots fer-los amb mi amb el següent                
enllaç: 
https://youtu.be/C0Ag57ziT4E 

 
★ RESISTÈNCIA 

10 minuts NON STOP. Ves a l’escala, busca un esglaó, un step, un toxo de fusta, un                 
grapat de rajoles… el que sigue que pugue resistir el teu pes i se eleve un pam de                  
terra! Consells i aclaracions al següent enllaç: 
https://youtu.be/iLBetaSRwaQ 

 
★ FLEXIBILITAT 

SABATILLA CHALLENGE: preparat una sabatilla de les més utilitzades aquesta          
quarentena (les d'anar per casa), una estoreta i a veure si ets capaç de pegar la                
volta sense que caigue la sabatilla. Fixat com has de fer el repte clicant al següent                
vídeo: 
https://youtu.be/nnC9FTAVQ1A 

 
Estic segur que tots i totes ho aconseguirem!! sou uns campions i campiones! 
 
Estem de vacances i ho he pensat com activitats d’entreteniment. Podeu fer aquests reptes              
en família i “picar-vos un poquet entre vosaltres”. A més us deixo un tauler de la OCA                 
ESPORTIVA. Animeu-vos i passareu una estona d'allò més divertit. 
 
Us deixo tambe uns títols de pel·licules relacionades amb l’esport, per si feu sessions de               
cinema, done algunes idees: 
 

Campeones Space Jam  Everest 

Coach Carter Quiero ser como Beckam 42 

Soul surfer 100 metros Titanes hicieron historia 

Billy Elliot  Invictus Unidos por un sueño 

 Futbolín Submits of my life, Langtam, Path to Everest (Kilian Jornet) 

 
 

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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