
PROPOSTA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA del 6 al 8 d’ABRIL 
 
Hola a tots i totes! Segueixen passant els dies. Sense adonar-nos ja estem a Setmana               
Santa!! Recordeu: 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!! 
 
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 (a tots ens anirà bé, però els            

FUTBOLEROS i FUTBOLERES segur que els ajuda a millorar molt): és           
súper senzill preparar una escala de coordinació a casa. Necessiteu cinta de            

carrocero o aïllant (i si no en teniu podeu aprofitar les juntes             
de les rajoles). 
Al passadís de casa o un lloc allargat tireu dos línies de cinta paral·lels (a uns                
35-45 cm de separació) i a continuació aneu posant cinta de línea a línea              
formant quadres de 35-45 cm (important: la mesura que trieu, heu de fer             
tots els quadres iguals). En aquesta imatge he aprofitat per fer una pista             
de 7 i mig i de sambori (així tindreu 3 jocs en un mateix espai). 
➔ Amb dues ratlles més podríeu fer una graella per jugar al 3 en 

ratlla. On les ficaries? 

 



Una vegada teniu l’escala feta: 
● Feu un xicotet escalfament de mobilitat articular com fem normalment          

a classe. 
● Feu aquestos 10 exercicis de coordinació. Segons el nivell de          

cadascú, podeu repetir els 10 exercicis 2-5 vegades. (Començar         
lentament per asimilar el moviment i a poc a poc més velocitat. 
https://youtu.be/HYJKdfnn2d0 
 

● Per acabar, podeu relaxar-vos jugant al SAMBORI (afegint 4 quadres          
laterals a l’escala) 

● Estiraments dels grups musculars del cos (ho hem fet a classe,           
recordeu seguir un ordre per tal de no deixar-vos cap) 

 
★ Set i mig: Podeu fer-vos un joc de set i mig amb cinta (com la imatge de                 

dalt) o en un cartó gran dibuixat. Recorde les normes: 
○ Heu d'aconseguir sumar 7 i mig en un, dos o tres llançaments. Cada             

un dels quatre quadres té 1, 2, 3 i 4 punts. El rombo del centre 7 i mig                  
(si es al primer llançament) i després mig punt, igual que si caieu en              
línia. (podeu utilitzar qualsevol cosa per llançar: mitjons fets boleta,          
fitxes fetes de cartó, xapes…) 
 

★ COORDINACIÓ GENERAL molts d’ells són aprofitant l’escala i alguns         
amb pilotes i una pala o raqueta (prepareu-les per tenir-les a mà). 
https://youtu.be/ywdWDg2uU4 
 

★ Sambori Africà (per si voleu provar en família): Fiqueu-vos la música i            
proveu a veure si esteu ben acompasats i coordinats 
https://youtu.be/TUArPuZXfww 
 

★ 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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