
 

 

NOM DE L’ACTIVITAT:  Escola esportiva P5 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Durant els primers cursos d’infantil realitzem una iniciació a 

l’activitat física, reglada i amb forma de joc, tot acceptant les normes i el joc en equip. També 

ens iniciem als diferents esports col·lectius, coneixent la seva reglamentació i habilitats 

bàsiques. L’activitat és de dues hores setmanals, però es pot escollir fer una hora setmanal 

 

OBJECTIUS: 

 

• 1r TRIMESTRE 

 

ACTITUDINAL:  

- Aprendre a jugar en equip 

- Respectar i cooperar amb els companys i companyes, monitor/a, espai i material 

PROCEDIMENTAL 

- Participar en jocs que impliquin diferents capacitats motrius bàsiques per observar el 

seu desenvolupament en aquestes. 

- Explorar la velocitat, l’equilibri i la resistència. 

CONCEPTUAL: 

- Respectar les regles dels  jocs i de les activitats 

• 2n TRIMESTRE 

 

ACTITUDINAL 

- Ser respectuosos i respectuoses envers el que ens envolta 

- Ser actius i actives a  l’hora de recollir el material… 

- Aprofundir en la cooperació 

PROCEDIMENTAL 

- Aplicar les diferents habilitats motrius en una mateixa activitat  

CONCEPTUAL: 

- Respectar les regles dels  jocs i de les activitats 
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• 3R TRIMESTRE 

 

ACTITUDINAL 

- Ser respectuosos i respectuoses amb totes aquelles persones i amb l’entorn que ens 

envolta 

- Saber cooperar amb els companys i companyes 

PROCEDIMENTAL 

- Saber jugar en equip 

- Perfeccionar l’ús de la pilota: Pilota-mà, pilota-peu i pilota-stick. 

 

CONCEPTUAL: 

- Respectar les regles dels  jocs i de les activitats 

- Aprendre els trets característics i les normes principals dels esports que usen pilota: 

Futbol, handbol, hoquei i rugby  

 

CONTINGUTS GENERALS: 

 

- Normativa i funcionament dels jocs. 

- Treballar les habilitats motrius de l’infant: coordinació, velocitat, resistència i equilibri. 

- Llançaments i recepcions: utilitzant jocs que incloguin pilota (Exemple:    Mata-conills).  

- Coordinació i equilibri: a través d’activitats de relleus. (Exemple: Circuit   amb cercles, 

totxos, matalàs, bancs, espatlleres, peus junts, peu coix, etc.). 

- Velocitat i resistència: ho treballarem a través de diversos jocs de còrrer. (Exemple: 

Cadena, aranya, pepets i marietes, polis i cacos, mocador doble, toro, la taca, etc.). 

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS: 

 

1.1. Futbol: 

2.3.1. Normativa bàsica del futbol. 

2.3.2. Treballar la tècnica de: xut, passada, control i direcció de la pilota. 

2.3.3. Potenciar el joc en equip. 

 

1.2. Handbol: 

2.4.1. Normativa bàsica de l’handbol. 

2.4.2. Treballar la tècnica de: passada, recepció, bot i llançament. 

2.4.3. Millorar la coordinació amb la pilota (bot). 

2.4.4. Potenciar el joc en equip. 

 

1.3. Hoquei: 

2.5.1. Normativa bàsica del hoquei. 

2.5.2. Treballar la tècnica de: dirigir la pilota i controlar l’”stick”. 

2.5.3. Potenciar el joc en equip. 

 

1.4. Rugby: 

2.5.1. Normativa bàsica del rugby. 

2.5.2. Treballar la tècnica de: passada. 

2.5.3. Potenciar el joc en equip. 

 

 

 

 



METODOLOGIA: 

 

Jocs i dinàmiques que requereixin jugar en parelles, en petits grups o la participació de tot el 

grup. 

 

COM S’ESTRUCTUREN LES SESSIONS: 

 

Cada sessió amb els nens i nenes de P5 comença a les seves aules.  

Baixem al gimnàs fent una fila. Al arribar al gimnàs deixem les motxilles i els abrics al seu racó i 

comencem a berenar. Al acabar hi haurà una petita estona de joc lliure amb diferents 

materials, mentre esperem que els companys acabin de berenar.  

Abans de començar els jocs programats aniran al lavabo i beuran aigua. El primer joc que 

farem serà aquell que impliqui més intensitat. Tot seguit farem el segon joc, el qual s’intenta 

que sigui una continuació del primer amb un augment de normes i tecnificació. 

Per acabar s’introdueix un tercer joc en concepte de premi depenent del seu comportament. 

Recollim el material i anem al lavabo a beure aigua abans de baixar a la porta de l’escola.  

 

PLANIFICACIÓ ANUAL: 

 

1r trimestre: 

- Començar a tractar les característiques principals dels esports amb jocs que els 

puguin relacionar 

- Entendre i practicar el joc en equip i la normatització dels jocs. 

- Coordinar diferents capacitats motrius 

2n trimestre: 

- Introducció a diferents esports amb pilota i la seva normativa.  

- Utilitzar jocs que hem vist al primer trimestre amb normes variades dels esports a 

ensenyar 

3r trimestre: 

- Saber les normes més bàsiques i les característiques de cada esport. 

- Jugar amb grup seguint les normes. 

- Fer circuits amb diferents activitats, relacionant capacitats motrius amb exercicis 

correlatius. 

 

 


