
 

NOM DE L’ACTIVITAT: GIMNÀSTICA RÍTMICA  

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP: 

- Curs escolar: 1r, 2n, 3r i 4t de primària. 

- Durada de l’activitat: 1’5 hores setmanals. 

CONTINGUTS: 

1. Habilitats motrius bàsiques: Tècnica corporal. 

- Equilibris. 

- Salts. 

- Girs. 

2. Qualitats físiques bàsiques. 

- Flexibilitat 

- Resistència 

- Velocitat 

- Força 

3. Habilitats motrius. 

- Coordinació 

- Orientació espaciotemporal  

4. Habilitats específiques de la modalitat de gimnàstica rítmica. 

- Manipulació dels aparells: corda, cèrcol, pilota, maces i cinta. 

5. Expressió corporal. 

- Relació música i moviment. 

- El ritme 

- La pràctica i representació d’una coreografia. 

6. Àmbit social i de salut. 

- El treball en equip. 

- Adquisició d’hàbits bàsics higiènics i posturals relacionats amb l’activitat física. 

- Respecte pels companys i companyes, per les normes d’ús de materials i pels espais on 

es duu la pràctica de l’activitat esportiva. 

OBJECTIUS: 

1. Habilitats motrius bàsiques: Tècnica corporal. 

- Mantenir l’equilibri damunt d’una superfície reduïda. 

- Reconèixer i fer els equilibris més bàsics de la gimnàstica rítmica. 

- Executar diferents tipus de salts. 

- Reconèixer i fer els salts més bàsics de la gimnàstica rítmica i coordinar-los amb el 

chassé. 

- Girar sobre l’eix vertical, transversal i longitudinal. 

- Reconèixer i fer els girs més bàsics de la gimnàstica rítmica i acrobàcies 
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2. Qualitats físiques bàsiques. 

- Desenvolupar i millorar la flexibilitat, la resistència, la velocitat i la força, generalment 

de forma jugada. 

3. Habilitats motrius. 

- Aprendre diferents tipus de coordinacions en relació al propi cos i a les companyes. 

- Treballar la lateralitat. 

- Distingir la mà dreta i la mà esquerra. 

- Saber orientar-se en l’espai. 

4. Habilitats específiques de la modalitat de gimnàstica rítmica. 

- Reconèixer i executar els elements més bàsics de la corda, el cèrcol, la pilota, les 

maces i la cinta. 

5. Expressió corporal. 

- Coordinar diferents moviments segons la melodia de la música i el ritme. 

- Ser capaç de memoritzar i ballar una coreografia basada en moviments gimnàstics. 

6. Àmbit social i de salut. 

- Tenir una higiene i una responsabilitat a l’hora de berenar. 

- Desplaçar-se en fila d’un per anar d’un lloc a l’altre. 

- Ser responsables de fer l’activitat amb la roba adequada i el cabell recollit. 

- Respectar el material que s’usa. 

- Tenir cura de les pròpies pertinences. 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ: 

HORARI CONTINGUTS 

16.45-17.00 
Recollida 
Berenar 

17.00-17.15 
Canviar-se 
Benvinguda: llista i repàs del material. 
Joc d’escalfament 

17.15-17.30 
Escalfament 
Acrobàcies 

17.30-17-45 Tècnica corporal 

17.45-18.00 Tècnica aparell /coreografia 

18.00-18.15 
Tècnica aparell 
Joc de tornada a la calma 

18.15-18.30 
Recollida del material 
Canviar-se 
Anar cap a l’entrada. 

 

AVALUACIÓ 

- Avaluació contínua fruit d’una atenció al més individualitzada possible. 


