
  



ACTIVIVITATS SETMANA DEL 27 AL 30 D’ABRIL D’EDUCACIÓ FÍSICA: 

 

PUNTERIA I LLANÇAMENT AMB MATERIAL RECICLAT 

Hola xiquetes i xiquets. Aquesta setmana treballarem amb material reciclat, i per a això 

primer hem de crear el propi material.  

Com ja vam dir la setmana passada hem guardat alguns materials per a poder crear les 

nostres eines de treball d’aquesta setmana. 

Tornem a treballar amb material reciclat perquè és una activitat molt important en els 

nostres dies. El nostre planeta està patint un canvi climàtic i nosaltres podem fer una 

acció molt important perquè això no ocórrega, ja que si realitzem un consum 

responsable i es recicla el material  tindrem en el futur un planeta molt millor en el qual 

viure.  

A més en educació física hem d'intentar fer arribar a tots  que molts dels materials que 

habitualment i dia a dia es tiren als contenidors ens poden servir per a realitzar activitats 

i jocs, sent a més materials barats, útils, divertits i molt fàcils d'aconseguir. 

Aquesta setmana treballarem el llançament i la punteria intentant superar una taula de 

diferents reptes. Però abans de començar a intentar a superar els reptes haurem de 

fabricar el nostre propi material reciclat. 

 

MATERIALS NECESSARIS 

El primer que hem de fer és crear el material per a practicar aquesta activitat, i per a 

això necessitarem els següents materials: 

- Una garrafa gran d'aigua o una caixa de cartó gran o de sabates. (Si no tenim res de 

l'anterior serviria una botella de 2 litres però és menys recomanable) 

- Taps de plàstic o taps de suro. (Si no tenim taps podem fer els nostres llançadors amb 

paper de periòdic vell embolicant-li amb zel o cinta aïllant). 

- Plantilla del dibuix que vulguem acolorir amb una boca gran per la qual ficar els taps o 

boles. 

- Zel o cola. 

- Tisores. 



FABRICACIÓ DEL MATERIAL 

1. S'acoloreix el dibuix de la plantilla que hem elaborat, el dibuix que dibuixem ha de 

tindre una boca gran per la qual hauran d'entrar les boles de paper de periòdic o taps. 

2. Es pega el dibuix que hem acolorit a la garrafa (o caixa) amb zel cola (amb el que 

puguem fixar millor i tinguem per casa). 

3. Es retalla el forat de la boca del dibuix i es protegeix amb zel o cinta aïllant per a no 

tallar-nos quan fiquem la mà a recollir les boles o taps. 

4. El joc consisteix a ficar els taps o boles de paper de periòdic a certa distància pel forat 

de la boca del dibuix per a treballar la nostra punteria i lateralitat (esquerra i dreta). 

5. Ara pots ja començar a gaudir! 

 

Ací teniu alguns exemples del material fabricat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAULA DELS REPTES DE PUNTERIA I LLANÇAMENTS 

Marca amb un Tic o una creu quan superes cadascun d'aquests reptes, o anota un 

número si el repte et demana que ho faces el màxim de vegades possible. No oblides 

que no pots passar al següent repte si no has superat l'anterior. 

 

 

REPTES  
MARCA SI HO 

HAS SUPERAT O 
QUANTES 
VEGADES 

1. Llança el tap o bola 10 vegades amb la mà dreta i fica'l pel forat 
mínim 5 vegades. (Situant-te a 3 passos de distància de la garrafa o 
caixa). 

 

2. Llança el tap o bola 10 vegades amb la mà esquerra i fica'l pel forat 
mínim 5 vegades. (Situant-te a 3 passos de distància de la garrafa o 
caixa). 

 

3. Aconsegueix ficar la bola o tap 5 vegades seguides amb la mà que 
vulgues. (Situant-te a 3 passos de distància de la garrafa o caixa). 

 

4. Aconsegueix ficar la bola o tap 5 vegades seguides amb la mà que 
no has utilitzat en l'anterior repte. (Situant-te a 3 passos de distància 
de la garrafa o caixa). 

 

5. Apunta el nombre màxim de vegades SEGUIDES que has aconseguit 
ficar el tap o bola (si falles una vegada has de començar a comptar des 
de 0). (Situant-te a 3 passos de distància de la garrafa o caixa). 

 

6. Aconsegueix ficar la bola o tap 5 vegades seguides amb la mà que 
vulgues. (Situant-te a 5 passos de distància de la garrafa o caixa). 

 

7. Aconsegueix ficar la bola o tap 5 vegades seguides amb la mà que 
no has utilitzat en l'anterior repte.(Situant-te a 5 passos de distància 
de la garrafa o caixa). 

 

8. Apunta el nombre màxim de vegades SEGUIDES que has aconseguit 
ficar el tap o bola (si falles una vegada has de començar a comptar des 
de 0). (Situant-te a 5 passos de distància de la garrafa o caixa) 

 

9. Aconsegueix ficar més vegades que un familiar teu que vulga jugar 
llançant 10 vegades cadascun. 

 

10. Fes un torneig de llançament i punteria amb tots els membres 
de la casa. 

 

 

 


