
PROPOSTA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA SETMANA 1 

del 24 al 29 de MARÇ 

 

L’Educació física és una àrea fonamental per al desenvolupament integral dels infants. És 

per això, que aquests dies que cal que estiguem a casa, sigue molt important que li 

dediquem una estoneta cada día a estar actius. Amb l’exercici físic ajudem: de manera 

general, al nostre organisme per a que tot marxe correctament; i en particular al cervell, 

perquè en moure’ns segreguem diferents hormones que fan que estiguem més atents i 

més feliços. I això ens anirà aquests dies d’allò més bé! 

 

Així doncs, seguint amb el que vam començar abans de 

Magdalena, us proposem un repte: 
 

 

 

 

 

 

 

● Aconseguir avançar fent tots els moviments del següent video “malabarístic”, que 

podeu veure seguint l’enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=HTylO_MlhhE 

 

 

Nivell Amateur 5 vegades, Nivell Master 10 vegades i Nivell Mega Crack 15 

vegades sense que caigue la pilota. 

 

 

 

● Prepareu-vos 3 pilotes de malabars (Demaneu ajuda als pares i mares si ho 

necessiteu: per tallar la botella, foradar, omplir els globus…). Ja sabeu com fer-les. 

De fet, alguns de vosaltres ja en teniu una que vam fer a classe. 

Per si de cas, us deixaré un link on explica molt bé com fer pilotes de malabars. 

Aquest només utilitza arròs. Personalment, m’agrada més el tacte si fiquem també 

farina (la proporció que vam utilitzar a l’escola és 2 parts de farina i 1 d’arròs.) 

És molt important que tinguen, el més ajustat possible, la mateixa mida i pes. Així 

evitarem desequilibris en moviment. 

 

Com es fan?: 
 

Mode PRO: si disposem de 9 globus (3 per pilota) 

https://www.youtube.com/watch?v=E1sQiS6XSAM 

 

Mode QUARENTENA: entenc que pot ser difícil, si no en teniu globus en casa, 

poder aconseguir-los. Per això us he penjat aquest vídeo explicant com fer-les amb 

només una bossa i un dit de guant elàstic. 

https://youtu.be/qhBE8ocrpbg 

https://www.youtube.com/watch?v=HTylO_MlhhE
https://www.youtube.com/watch?v=E1sQiS6XSAM
https://youtu.be/qhBE8ocrpbg


 

El més recomanable és que us fabriqueu les pilotes vosaltres mateixos. Si us és 

impossible comptar amb el material per fer-les, també podeu aprofitar qualsevol cosa 

com: pilotes de tenis, pilotes d’escuma, nous, plastilina folrada amb film (per no 

embrutar)...  

 

 

 

 

A més a més (suposo que molts ja ho haureu estat fent…) 

us animo a fer qualsevol activitat física: 

acompanyeu a pares i mares quan fan exercici, sessions 

de Ioga, zumba, just-dance, aerobic, bici estàtica, gimnàs 

(preferiblement sense utilitzar pesas o lastres)… 

 

 

 

En les properes setmanes anirem proposant més cosetes. 

 

RECORDATORI IMPORTANT: 

 

El domini de les pilotes de malabars és qüestió de pràctica (com moltes altres coses). 

Tingueu paciència i aneu pas a pas.  

Els exercicis del video van, més o menos, en progressió de dificultat. No vulgueu començar 

la casa per la teulada!! 

 

 

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! 

mailto:gargallo_sau@gva.es

