
PROPOSTA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA del 21 al 25 d’ABRIL 
 
Hola a tots i totes! Ja estem de tornada de les vacances. Com han anat eixos reptes de les                   
capacitats físiques bàsiques? Segur que els heu fet molt bé! Sou uns i unes cracks! 
Ací teniu 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 començar a treballar l'orientació espacial. Tot i que l’espai a casa és reduït, ens                
permet introduir conceptes d’orientació i interpretació de plànols mitjançant el joc. En aquest             
cas un espai molt conegut per vosaltres: CASA VOSTRA. 

1. Dibuixa en un full el plànol de la teva casa. No és precís que sigue d’una exactitud                 
extrema (us ha de servir per orientar-vos en l'espai i identificar els elements             
principals de cada estança). 

2. Podeu jugar per parelles i canviar de rols (qui busca i qui amaga). Si no es possible,                 
simplement demana-li a algú que amague per casa 4 o 5 objectes i assenyale amb               
una creueta la seva ubicació al plànol. 

3. Una vegada esteu preparats, per fer-ho més interessant, podeu agafar un rellotge o             
el cronòmetre del mòbil i contar el tems que trigueu en trobar els tresors amagats. 

4. Podeu repetir el joc tantes vegades com vulgueu. Podeu utilitzar diferents llàpisos de             
colors per diferenciar els objectes amagats de cada ronda. 

 

 
 
A més a més, com acostumo, 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!! 



 
Us deixo un resum de cosetes 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. 

 
 

★ 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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