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FITXA PERSONAL 
 
 
Nom i llinatges:_________________________________________________________ 
 
  

                                   Curs:            2n ESO                    
 

Grup: 
 

Data de  naixement: 
 
                                  Alçada: m. 
 
                                        Pes: Kg. 
 
Índex de Massa Corporal                            pes / (alçada2) =                                
 
 
             Pulsacions en repòs: pul/min. 
 
 
         Esports que practiques: 
 
 
 
  Activitats que  t´agrada fer a  
     classe d’EF: 
 
 
Has patit o pateixes alguna malaltia o lesió d´ importància? 
 
_ Problemes de cor: _____________________________________________________ 
 
_ Al·lèrgies: ____________________________________________________________ 
 
_ Asma o dificultats respiratòries: ___________________________________________ 
 
_ Deformacions d’ossos o articulacions: ______________________________________ 
 
_ Problemes a la columna vertebral: _________________________________________ 
 
_ Deformacions als peus: _________________________________________________ 
 
_ Altres: ______________________________________________________________ 
 

Signatura pare / mare: 
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VALORA LA TEVA CONDICIÓ FÍSICA 
       

       
  2n ESO  
  Marca Nota  

Test de Cooper (12minuts) 
  metres      Resistència: 

1.000 m. 
  minuts      

       

Salt vertical 
  cm.      

Salt horitzontal 
  cm.      

Força: 

Llançament de baló 
  metres      

       

50 m. 
  segons      

Velocitat: 
20 m. 

  segons      
       

Flexió amb cames estirades 
  cm.      

Flexibilitat 
Flexió profunda de tronc 

  cm.      
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*** En aquesta pàgina 5 va el requadre on hi ha els 

bàrems de les proves físiques. 

 

Ho podeu trobar a l’arxiu de Excel anomenat: “ BAREMS 

proves físiques ”, que trobareu també a la web. 

 

Si voleu imprimir el quadern, recordau imprimir també 

aquest arxiu i col·locar-lo en aquesta pàgina abans 

d’enquadernar-ho tot. 
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UNITAT 1 – CONEIX EL TEU COS 
 

L’escalfament 
 
Concepte d’escalfament 
 
  Com ja saps, l’escalfament és el conjunt d’exercicis que es realitzen 

abans de començar a fer una activitat física , i es basa en la capacitat que té 
el  moviment d’escalfar els músculs. 

 
Funcions i objectius 
 
_ Estarem més predisposats i motivats per al treball físic. 
_ El cos rendirà més des d’un principi. 
_ Augmentarà la nostra temperatura corporal. 
_ Els pulmons i el cor funcionaran millor. 
_ Les articulacions estaran més lubricades. 
_ Evitarem moltes lesions. 
_ Ens recuperarem millor després dels primers esforços. 
_ Podrem assajar les tècniques esportives que utilitzarem més tard.  
 
Tipus d’escalfament 
 
Com recordaràs, hi ha dos tipus bàsics d’escalfament, el general i 

l’específic. Però també podem fer altres distincions, com per exemple, 
escalfament de competició, escalfament terapèutic (preventiu), escalfament 
didàctic (que ensenya), escalfament recreatiu, etc. 

 
L’ escalfament general és el que realitzem sempre abans de practicar 

qualsevol activitat física, sense importar les parts del cos o els músculs que 
més utilitzarem després. Es tracta de posar-nos en moviment, trotant, 
corrent, movent braços i cames, estirant els principals músculs, etc. 
Normalment no usarem cap tipus de material esportiu, sols el nostre cos. 

 
L’ escalfament específic no l’hem de fer sempre, sinó que estarà en 

funció de l’activitat posterior. Normalment usarem el material esportiu de 
l’activitat posterior (balons, raquetes, sticks, cordes, etc.). 

Exemples: si anem a fer algun joc de baló (“jugar a mato”) en classe, 
amb l’escalfament general en tindrem prou. Però si anem a jugar a 
bàdminton amb una certa intensitat, si que ens caldrà escalfar els músculs i 
les articulacions de tronc i braços més a fons, utilitzant gestos i exercicis 
propis d’aquest esport.  
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Organització de l’escalfament 
 
Per organitzar l’escalfament per escrit de manera ordenada i clara, és 

precís observar els següents passos: 
 
1r. Hem de distribuir tots els exercicis que anem a realitzar, 

classificant-los per grups, en funció de la seva finalitat o similitud.  
- grup 1: exercicis amb l’objectiu de mobilitzar alguna articulació. 
- grup 2: exercicis que es realitzen amb desplaçaments. 
- grup 3: exercicis amb la funció principal d’estirar els músculs. 
- grup 4: exercicis que treballen alguna part del cos de manera 
més intensa. 

 
2n. Has de realitzar la descripció de l’exercici que vas a fer, de tal 

forma que siguis capaç d’identificar-lo sobre un full. La descripció d’un 
exercici pot ser gràfica (amb dibuixos) o escrita, però ha de ser molt clara. 

 
3r. Anotaràs el temps que vas a utilitzar per a la realització de cada 

exercici i el temps acumulat dels exercicis anteriors. La duració de cada 
exercici no serà superior a 30 segons. I la duració total d’un escalfament 
per a una sessió de 50 minuts serà d’uns 10 minuts aproximadament. 

 
 
***Esquema. Grups d’exercicis de l’escalfament: 
 
 
1. MOBILITAT ARTICULAR 
 
   2. DESPLAÇAMENTS I COORDINACIONS 
 
3. ESTIRAMENTS 
 
    4. TREBALL MUSCULAR 
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La Condició Física i la Salut 
 
Definició 
 
Recordaràs que la condició física ( CF ) és el nostre estat de forma 

i de salut, és a dir , com es troben les nostres qualitats físiques i mentals, i 
que permeten que el nostre cos pugui tenir un bon rendiment davant els 
esforços físics i un bon nivell de vida (sense patir malalties). 

La CF ens indica com tenim el nostre organisme i de quina manera 
podem afrontar diferents accions del dia a dia i de l’esport. Per exemple, si 
al fer una activitat física (caminar, saltar, pujar escales, córrer, jugar...) ens 
cansem més o menys, dependrà de la bona CF que tinguem.  

La gent que té una CF dolenta té més probabilitats de patir 
problemes de salut (lesions, malalties), i a més no tindrà un 
desenvolupament (ni creixement) adequat del seu cos. 

 
Millora de la condició física 
 
La CF és pot millorar amb l’entrenament i la pràctica habitual 

d’esport, i els hàbits de vida saludables (alimentació equilibrada, higiene, 
no fumar, no beure alcohol, etc.).  

 
 
Però a més, solament pel nostre creixement i maduració la CF 

també millora, és a dir, des que naixem fins l’adolescència tenim unes 
qualitats menors i a partir d’ahí les nostres possibilitats augmenten fins els 
30-40 anys, moment en el qual anirem perdent nivell de condició física i 
salut. 
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És per això que no ens hem d’oblidar de cuidar el nostre cos, 
sobretot ara que estem en una època de maduració important com és 
l’adolescència, és a dir, el cos que tindrem a la nostra vida depèn (en gran 
part) del que fem ara. 

 
 
Elements bàsics de la condició física 
 
De totes les qualitats del cos humà hi ha quatre que són  fonamentals 

i s’anomenen qualitats físiques bàsiques: 
_ La resistència-  
_ La flexibilitat -  
_ La força-  
_ La velocitat- 
 
 
**A banda de les 4 fonamentals també hi ha 2 qualitats físiques 

importants, com són: 
 _ Equilibri : ens permet mantenir qualsevol posició del cos en contra 

de la gravetat (per no caure a terra). 
_ Coordinació: aquesta capacitat ens facilita la realització de 

moviments precisos, controlats i fluïts, gràcies a que estableix un ordre 
molt clar en les contraccions musculars que s’han de produir. 

 
**També hi ha les qualitats físiques derivades, com per exemple, 

agilitat i potència, que sorgeixen de la combinació de les qualitats bàsiques. 
 
 
Anàlisi de les Qualitats Físiques Bàsiques 
 
_ Al nostre cos hi ha 2 classes de flexibilitat , activa (quan nosaltres 

forcem una posició de gran amplitud articular) i passiva (quan no fem 
esforç muscular perquè una altra persona ens ajuda a estirar-nos al màxim).  

Exemples de flexibilitat: 
- activa: estirar els músculs posteriors de la cama fent una 

contracció dels músculs anteriors 
- passiva: un company m’ajuda a obrir-me de cames 
 
_ També tenim 3 tipus de velocitat, de reacció (reaccionar davant 

alguna cosa en el menor temps possible), gestual (fer un gest d’una part del 
cos molt ràpidament), i de desplaçament (recórrer una distància en el 
menor temps).  

Exemples de velocitat: 
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- de reacció: aturar un baló que no esperàvem 
- gestual: agafar una porció de pizza que cau de la taula  
- de desplaçament: agafar un company que ens furta el berenar 
 
_ Trobem 3 manifestacions de força, màxima (moure al major pes 

que puguem), explosiva (fer una força molt ràpidament) i de resistència 
(mantenir un cert nivell de força el major temps possible). 

Exemples de força: 
- màxima: ajudar a moure un cotxe que molesta 
- explosiva: saltar un xarco gran 
- força-resistència: treure tots els mobles de la teva habitació 
 
_ Per últim tenim 2 tipus de resistència, la resistència aeròbica, que 

es desenvolupa quan fem esforços d’intensitat moderada (no massa 
intensitat) i de llarga durada (durant molt de temps); i la resistència 
anaeròbica, quan fem esforços d’intensitat molt elevada però durant un 
interval de temps més curt.  

 
Exemples de resistència: 
- aeròbica: caminar o trotar fins platja d’en Bossa a ritme suau 
- anaeròbica: córrer 3 minuts a un ritme fort 
 
_ Normalment si fem esforços on el nostre cor funcioni per baix de 

les 120-140 puls/min estarem treballant la resistència aeròbica, mentre que 
si realitzem activitats on el cor vagi més ràpid desenvoluparem la 
resistència anaeròbica.  

 
_ Però en aquestes edats, és millor no fer esforços elevats (amb 

moltes pulsacions) durant molt de temps per no patir problemes, és a dir, no 
anar anaeròbicament massa estona. A mesura que ens fem grans el nostre 
cor també podrà funcionar a un major ritme.  

 
_ El millor és fer exercici en la ZONA d’ACTIVITAT AERÒBICA, 

que és quan fem esport amb unes pulsacions entre el 60 i el 80 % de la 
Freqüència Cardiaca Màxima. Així podrem fer exercici per cremar greix i 
millorar la forma física, però sense patir problemes de cor. 

_ Calcula la teva Freq. Card. Màxima: 
 
_ Calcula la teva zona aeròbica: 
 
  -60% FC max 
 
  -80% FC max 
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PRÀCTIQUESPRÀCTIQUESPRÀCTIQUESPRÀCTIQUES    
 
 

APARELL LOCOMOTOR 
 
 
1. Completa els buits següents amb el nom d’un os o d’una articulació: 
 
a) L’articulació del colze posa en contacte l’os h_____________ i els ossos 
c____________ i r_______________. 
b) L’articulació del m___________________ posa en contacte el fèmur i la pelvis. 
c) El genoll posa en contacte el f_______________ amb la t______________ i el 
p_____________ 
d) El canell es l’articulació que hi ha entre l’a __________________ i la m____ 
e) L’ e____________ és l’articulació que posa en contacte l’escàpola i l’os 
h_____________ 
f) El t___________ és l’articulació que hi ha entre el p________ i la c__________ 
 
 
2. Explica la diferència que hi ha entre un esquinç i una rotura  de lligament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ajudant-te del següent dibuix, explica on va l’aire que respirem i per què el 
volem. 
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Ara valora si l’exercici que fas durant un dia consumeix tot el que has menjat. 
Raona la resposta: 
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L’ESCALFAMENT 
 
 
1. Imagina’t aquestes 2 situacions:  
 

- abans d’una classe d’educació física   
- abans de jugar un partit de rugbi.  
 

Podem fer el mateix escalfament general?           
 Per què? 
 
 
 
 
, i el mateix escalfament específic?                  
per què? 
2. Què creus que s’ha de fer primer un escalfament general o un específic?  
 
 
Per què? 
 
 
 
 
 
3. Prepara un escalfament complet utilitzant una presentació en Power Point. 
 
En grups de 3-4 persones, heu de crear una presentació Power Point per explicar com 
farieu un escalfament amb 16 exercicis com a mínim. 
 
De cada exercici heu de posar:  
 
_ A quin grup pertany (mobilitat articular, desplaçaments, estiraments, treball 
muscular) 
_ Una petita descripció de l’exercici 
_ Una foto (millor si és vostra) 
_ Quant de temps dura l’exercici 
 
_ I el temps total de tot l’escalfament 
 
Quan tinguis feta la feina amb els teus companys, ho haureu d’enviar per e-mail a la 
direcció efsacolomina@yahoo.es adjuntant l’arxiu de la presentació, per tal que el 
professor ho pugui corregir. 
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CONDICIÓ FÍSICA 
 
 
 
1. Ara que ja coneixes què és la condició física i les qualitats físiques bàsiques, 
pensa i raona quina és la resposta més adequada a la següent frase: “L’agilitat és la 
qualitat resultant de” : 
 
- coordinació i tranquilitat 
- força i resistència 
- velocitat i força 
- coordinació, velocitat i flexibilitat 
 
 
 
2. Calcula la teva Freqüència Cardíaca i Freqüència Respiratòria en aquestes tres 
situacions: 
 
 
                             FC (pulsacions/minut)       FR(respiracions/minut)            
 
- En repòs  
 
 
- Desprès d´ un trot suau. 
 
 
- Al realitzar un exercici molt intens 
 
 
 
 
Quines diferències trobes respecte als 3 moments? Raona per què es produeixen 
aquestos canvis: 
 
 
 
 
 
 
 
3. Què és més alta, la Freqüència Cardíaca o la Respiratòria?    Per què? 
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4. Investiga la relació entre Freqüència Cardíaca, l’edat de les persones i 
l’entrenament que fan habitualment. Per poder fer aquestes comparacions pren les 
pulsacions en repòs a aquesta gent: 

         Freqüència Card 
- Un nen menor de 10 anys 

- Un adolescent que practica esport de manera regular 

- Un adolescent que no practica esport 

- Un adult entre 18 – 40 anys esportista 

- Un adult entre 18 – 40 anys sedentari 

- Una persona major de  40 anys 

Fes una anàlisi dels resultats i dóna les teves explicacions: 
 
 
 
 
5. Ja saps que el ritme cardíac i respiratori s’acceleren quan fem exercici, però saps 
què passa amb aquestos ritmes quan acabem l’activitat física? 
 
Per què? 
 
 
 
6. Has de tenir en compte que una persona que fa activitat física regularment, pot 
tardar uns 10 minuts en recuperar-se d’un exercici intens, mentre que una persona 
sedentària podria tardar fins 2 dies en recuperar-se. A què creus que es degut? 
 
 
 
 
7. Fes un BLOG de les següents qualitats físiques: coordinació, equilibri, agilitat 
i potència. 

En grups de 3-4 persones, heu de crear un Blog per explicar aquestes qualitats 
físiques posant: 
 
_ la definició  
_ dues fotos on es vegi que s’està utilitzant aquesta qualitat (on sortiu vosaltres fent 
alguna acció esportiva) 
_ un llistat de 5 esports en els quals es treballa cada qualitat (podeu posar també fotos 
dels esports corresponents) 
 
 Com que és una feina per a classe, pensa que has de posar tots els aspectes ben 
ordenats, per tal que es vegin bé, i utilitzant diferents colors i tamany de lletra. 
 Després, haureu d’enviar un e-mail a efsacolomina@yahoo.es amb el link 
d’aquesta web, per a que el professor ho pugui corregir. Per crear el Blog pots entrar a 
pàgines com: www.blogger.com  , www.fotolog.com  , www.metroflog.com  , etc. 
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 UNITAT 2 – El SALT d’ALÇADA i l’ESGRIMA 
 

Aspectes bàsics del Salt d’Alçada 
 

_ L’atletisme és un esport molt complet i variat, que inclou diverses 
modalitats:  

- salts (d’alçada, de longitud, triple salt, de pèrtiga) 
- curses individuals (100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, etc.) 
- curses de relleus (4x100 metres, 4x400 metres) 
- llançaments (de pes, de javelina, de disc, de martell) 
- combinades (decathló, heptathló)  

 
_ El salt d’alçada és un esport individual que consisteix en saltar una barra 
horitzontal subjectada per dos postes. Has de passar la barra per dalt i caure 
sobre una colxoneta de protecció. 
 
_ Al ser un esport individual, quan tú estàs realitzant l’acció no hi ha cap 
contrari pel mig que et pugui molestar. Només ets tú contra el llistó. 
 
_ Per a superar cada alçada, el saltador té 3 intents. Si aconsegueix superar 
el llistó sense que caigui, es classifica per a la següent ronda. 
 
_ Quan fas un salt, pots tocar la barra, sempre que aquesta no caigui a terra, 
perquè si cau serà un salt nul. 
 
_ A cada ronda, els jutges van pujant el llistó (entre 3 i 5 cm cada vegada), 
de manera que la gent que no aconsegueix superar la barra en 3 intents 
quedaran eliminats. 
 
_ També hi ha l’opció que després del primer o segon salt nul, pots 
renunciar als salts restants i passar a una alçada superior. Però en aquesta 
nova ronda, només et quedaran els intents que t’havien sobrat abans per 
poder superar el llistó. 
 
_ El saltador que aconsegueix superar el llistó a una major alçada serà el 
guanyador final de la competició. 
 
_ A l’hora de saltar, el més normal és fer-ho de tres maneres: 

- tisora 
- rodillo ventral 
- fosbury 
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_ El salt de tisora és el més antic i amb ell els atletes no aconseguien 
superar grans alçades (1’95 metres com a molt). Es tracta de superar la 
barra fent una tisora de cames i amb el cul prop del llistó. 
 
_ El rodillo ventral va ser el següent salt que es va descobrir. Consisteix en 
envoltar el llistó amb les cames i la panxa (com quan anem a pujar a una 
moto). Amb aquest tipus hi havia atletes que saltaven més de 2’30 metres. 
 
_ El salt fosbury va començar a utilitzar-se a partir de les olimpiades de 
1968, i el va inventar el americà Dick Fosbury. Consisteix en córrer de cara 
al llistó i en el moment de saltar hi ha que girar-se d’esquena per superar la 
barra primer amb el cap, després el tronc i per últim les cames. 
 
_ Aquest darrer estil és el que utilitza actualment la gent que es dedica a 
aquest esport, i amb ell s’ha aconseguit el récord del món, que el té el 
cubà Javier Sotomayor en 2’45 metres d’alçada. 
 
_ Al ser un esport de salt, és important entrenar la técnica i tenir una bona 
forma física, sobretot hi ha que tenir molta força explossiva de cames i una 
gran flexibilitat. 
 
_ Cada intent de superar el llistó, podem dir que té 3 fases:  

- la carrera, d’aproximació i per agafar velocitat 
- la batuda, que és l’impuls sobre terra 
- el vol, que són els moviments que fem per l’aire 

 
_ És un esport de superació personal, on pots motivar-te tú mateix per 
aconseguir nous reptes, per guanyar-li als teus adversaris, per estar en una 
millor condició física i dur una vida sana. 
 
_ Aquí a Eivissa, tenim les pistes municipals d’atletisme de Can Misses, on 
el Club d’atletisme Pitiús entrena a molta gent. Investiga quins dies podríes 
anar tú a practicar el salt d’alçada: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Aspectes bàsics de l’Esgrima 
 

_ És un esport individual d’adversari que consisteix en lluitar contra 
l’oponent amb una arma blanca. Es tracta d’intentar tocar al contrincant 
(més vegades que ell a nosaltres) durant el temps que dura l’enfrontament. 
 
_ Cada vegada que aconseguim tocar a l’adversari amb la nostra arma, ens 
anotarem un punt. Al final del combat, qui més punts té és qui guanya.  
 
_ Aquesta arma pot ser de tres tipus: espasa, floret i sabre. És per això 
que en aquest esport hi ha tres modalitats que tenen algunes normes en 
comú, i certs aspectes diferents (a part de l’arma que utilitzen). 
 
_ A cada participant d’aquest esport se li diu TIRADOR, de manera que 
comencen un front a l’altre, amb la seva arma per davant per intentar 
aconseguir el TOCAT i, al mateix, evitar els atacs de l’altre tirador. 
 
_ A la posició bàsica se li diu estar en GUÀRDIA, i és així: amb l’arma per 
davant, el braç dret formant un angle de 90º i les cames semiflexionades, 
amb la dreta davant i l’esquerra darrere. **els esquerrans al revés** 
 
_ Com tots els esports de lluita, abans de cada enfrontament hi ha que 
realitzar la tradicional salutació, saludant primer al nostre adversari, 
després a l’àrbitre, i acabant posant-nos en guàrdia. 
 
_ Quan volem atacar i movem els peus cap endavant, el moviment es diu 
MARXAR. Quan volem retrocedir per defensar-nos, el moviment és diu 
TRENCAR. 
 
_ Quan estiram molt el braç dret endavant i inclinam el cos per intentar fer 
un tocat, això es diu atac de FONS. Però si a part d’aquests moviments, 
també movem les cames ràpidament endavant, això es diu atac en 
FLETXA.  
 
_ A la modalitat de FLORET, només podem tocar el TRONC de l’altre 
tirador. A la modalitat de SABRE, podem tocar TRONC, CAP i BRAÇOS. 
Mentre que a la modalitat d’ ESPASA podem llançar els nostres atacs a 
TOT el COS del contrincant. 
 
_ En les modalitats de Floret i Espasa, els tocats només els podem fer amb 
la PUNTA de la nostra arma. Mentre que amb el Sabre val TOTA l’arma 
(punta i fulla). 
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_ En aquest esport és important prestar molta atenció als moviments del 
contrari, per poder parar els seus atacs i anticipar-se als seus moviments. 
Per això hi ha que tenir una bona mobilitat, equilibri, coordinació i 
velocitat de moviments, bons reflexos (capacitat de reacció) i intel·ligència 
per triar la millor opció en cada moment. 
 
_ Has de calcular molt bé les distàncies, tant a l’hora d’atacar com quan 
l’altre ataca. Pensa que l’arma té, més o menys, 1 metre de llarg i el teu 
braç 0’5 m, per això, quan més perill hi ha és quan vos trobau molt junts 
(entre 1 i 2 metres de separació) 
 
_ A les nostres classes practicam aquest esport amb un periòdic, però en la 
realitat, els tiradors han d’anar ben protegits per no resultar danyats amb 
l’arma de l’adversari. Per això porten una careta i un peto protectors. 
 
_ A més, van “enxufats” al corrent elèctric, per a què soni una alarma 
lluminosa i sonora cada vegada que hi ha un tocat.  
 
_ De tots els esports que es practiquen als JJ.OO. l’esgrima és l’únic que té 
origen al nostre país. I, a pesar d’això, no ha estat fins les olimpiades de 
Pekín 2008, que un espanyol ha aconseguit medalla. Aquesta persona va 
ser José Luís Abajo “Pirri”. 
 
_ Si vols saber més sobre l’esgrima, pots consultar 2 pàgines web molt 
interessants: 
    www.esgrima.cat 
    www.esgrimagranada.org 
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PRÀCTIQUESPRÀCTIQUESPRÀCTIQUESPRÀCTIQUES    
 
1. Explica la diferència que hi ha entre els esports individuals i els esports 
d’adversari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Què passa si un saltador d’alçada toca la barra durant el salt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Imagina’t que estàs competint amb un altre company en la final de salt 
d’alçada de l’institut. El llistó està a 1’30 m., i tu aconsegueixes superar-lo, 
però l’adversari ho intenta dues vegades i no pot superar-lo. Llavors ell 
decideix no utilitzar el 3r intent i guardar-se’l per una alçada superior. 

Seria possible pujar la barra a 1’35 m i continuar la competició els 
dos?  Per què? 
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4. Completa els buits: 
 
 _ En un combat d’esgrima, després de saludar a l’altre t_________ 
t’has de posar en g___________ i estar preparat per reaccionar molt 
r__________ a qualsevol atac de l’adversari, fent-te enrere amb una acció 
anomenada t____________. Quan vegis una oportunitat bona per atacar, 
has de realitzar un f___________ per poder aconseguir un t___________. I 
si el temps s’acaba i necessites puntuar has de fer una acció molt ràpida i 
explossiva endavant anomenada f____________. 
 
 
5. Ompli el següent requadre sobre les diferències entre les 3 modalitats de 
l’esgrima: 
 

Arma utilitzada Blanc útil 
(lloc del cos on tocar) 

Part de l’arma amb què 
pots fer un tocat 
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UNITAT 3 – HANDBOL 
 

ASPECTES BÀSICS  
_ És un esport col·lectiu, on juguen 2 equips: 7 contra 7 (6 i el porter). 
 
_ Es juga a un camp de 20x40 metres, dividit en dues parts iguals 
separades per un línia central. A cada meitat trobem: 

- 1 porteria  (3 m d’ample i 2 d’alt), igual a la de futbol sala 
- 1 àrea de porteria, zona restringida a 6 m de la porteria 
- 1 línia de 7 metres, des d’on es llancen els penals 
- 1 línia de cop (llançament) franc, que es discontínua i està a 9 m de 

la porteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Un partit té 2 períodes de 30 minuts. L’objectiu del joc és ficar el baló a 
la porteria contrària. L’equip que més gols fa guanya. 
 
_ Al començar el partit i després de cada gol s’ha de treure des de la línia 
central. Els jugadors poden jugar el baló sols amb les mans, mentre que 
el porter  pot aturar els llançaments amb tot el cos. 
 
_ Quan tenim el baló a les mans podem: 

- passar-lo a un company 
- llançar a porteria 
- donar 1, 2 o 3 passos sense botar (ja que + de 3 no val, són passos) 
- botar el baló amb una mà 

_ Si anem botant el baló i l’agafem, ja no el podem tornar a botar 
(serien dobles). 
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_ Els 6 jugadors han d’estar sempre fora de les àrees de porteria, però 
el porter pot estar dins i fora.Per llançar a porteria o per passar a un 
company ho farem amb una mà i sempre per fora de l’àrea. 
 
_ Si un defensor entra dins de la seva àrea de porteria és castigat amb 
un llançament de  7 metres (penal en contra). 
 
_ No podem espitjar ni agafar violentament els contraris, si no l’àrbitre 
xiularà llançament franc (falta indirecta). 
 
_ Quan el baló surt fora del camp, un de l’altre equip treurà, posant un 
peu sobre la línia. 
 
_ Si un atacant llança a porteria, el porter toca el baló i surt per darrera, no 
hi ha còrner (i treurà de fons el mateix porter). Però si al llançar, és un 
defensa qui desvia el baló a fora, treu l’equip que estava atacant. 
 
_ No es pot colpejar el braç de la persona que té el baló, ja que és molt 
perillós, sinó que hem de posar-nos davant per molestar o esperar que 
l’amolli per furtar-li’l . 
 
_ Quan algun jugador comet accions violentes, els àrbitres li poden 
assenyalar: 

- targeta groga: advertència 
- exclusió: ha d’estar 2 minuts fora del partit (i el seu equip jugarà 

amb una persona menys aquest temps) 
- targeta vermella: expulsió definitiva del partit (i el seu equip 

jugarà amb una persona menys 2 minuts) 
          

** 3 exclusions signifiquen la desqualificació del joc, igual com una targeta 
vermella. 
 
_ A Eivissa, hi ha el Handbol Club Eivissa, que té diferents equips en 
vàries categories. Saps on entrenen i quins dies ?? Imagina’t que vols jugar, 
així que investiga i anota aquí mateix on i quan juga l’equip de la teva 
categoria: __________________________________________________ 
___________________________________________________________  
 
_ Aquí tens algunes webs interessants: 
www.rfebm.com     www.muchobalonmano.es  
www.mundobalonmano.com   www.topbalonmano.com  
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PRÀCTIQUESPRÀCTIQUESPRÀCTIQUESPRÀCTIQUES    
 
 

HANDBOL 
 
 
 

1. Quan juguem un partit, segons qui té el baló en cada moment, serà de l’equip 
defensor o atacant. Pensant això escriu qui fa les següents 10 accions (hi ha 5 de 
cada):   desmarcar-se, botar el baló, fer una aturada, passar el baló, interceptar, 
recepció del baló,  fer un marcatge, ajudar el porter, llançar de 7 metres, 
recuperar el baló. 

                        Atacant                                        Defensor 
       _             _ 
                     
       _             _ 
                     
       _             _ 
                     
       _             _  
        
       _             _ 
 

2. Completa els següents buits: 
L’handbol és un esport col·lectiu on has de col·laborar amb els c_____________ 

i oposar-te als a_______________ .Has d’acceptar les n__________ del reglament 
si no vols cometre infraccions. Per poder m________ gol has de passar el baló als 
companys o b_________ en terra, però jugant en equip. Quan estàs en defensa has 
d’intentar r________ el baló o  e___________ que l’equip contrari pugui llançar 
prop de la porteria. Si vols guanyar has de ser competitiu però sempre amb 
r___________ pels altres, sense i__________ ni agredir a ningú. 

 
3. Explica 3 mesures preventives que pots prendre per no lesionar-te: 

_ abans del partit: 
 
_ amb la vestimenta: 
 
_ quan estàs jugant: 

 
4. Completa amb V o F: 
___Quan el meu company em passa el baló he d’intentar avançar cap a la porteria 
contrària 
___Si no tinc el baló, he de desmarcar-me 
___En un equip, 2 jugadors ataquen i els altres 4 es dediquen a defensar 
___El porter és un jugador valent a qui hem de respectar 
___Un jugador pot llançar a porteria des d’on vulgui, sense importar la distància 
___Si sóc baix d’alçada no puc jugar a l’handbol 
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5. Explica les diferències que trobes entre un llançament en suspensió, un estàtic i 
un en carrera. Explica com estan els peus en cada un dels tres llançaments. 

 
 
 
 

6. Posa tantes X com creguis oportú. Quan tinc el baló a les meves mans puc fer els 
següents passos sense botar: 

 
__0    __1    __2    __3    __4    __5    __6    __7   __8    __9 

 
 

7. Posa 3 exemples de coses que són falta a l’handbol 
 
 
 
 
 

8. Tria l’opció correcta: 
 
___El fair play (joc net) és una tonteria, hi ha que guanyar com sigui 
___Jugant a handbol els homes sempre seran superiors a les dones 
___Si t’esforces aconseguiràs millorar i passar-t’ho molt bé, sense importar el teu 
físic o les teves habilitats 
___Quan un altre juga de porter he de llançar fort encara que no tingui control d’on 
va la pilota 
___És millor jugar sols amb els meus amics i no passar el baló als altres companys 

 
 

9. Ja saps que dins l’àrea de 6 metres no podem entrar mai, així que explica com 
puc llançar des d’una distància de 3 metres de la porteria sense que els àrbitres 
em xiulin falta. 

 
 
 
 

10. Descriu un joc que t’ajudi a millorar el control del bot de la pilota 
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11. Com creus que has de llançar a porteria per tenir més possibilitats de fer gol (a 
quina distància, amb quanta velocitat, amb quina col·locació, amb o sense 
defensors, llançant als angles o pel mig ...) 

 
 
 
 

12. Explica 4 exercicis que ens serveixin per aconseguir fer millors passes de baló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Resol el següent encreuat: 
 

1.Expulsió del partit durant 2 minuts 
2.Jugador que substitueix a un altre que estava jugant 
3.Zona davant la porteria on només pot estar el porter 
4.Infracció: botar el baló, agafar-lo i tornar-lo a botar 
5.Nº de jugadors per equip, sense el porter 
6.La mostra l’àrbitre quan hi ha accions violentes (groga o vermella) 
7.Quan treus de banda un peu l’has de tenir sobre ella 
8.Llançament des de la línia de 7 metres 
 

   

 

7.     

 

3.    

 

 

6.  

 

            

            

            
 

2.                

 

 

         

4. 
  
  

 

1.                   

            

    

 

8.             

           

     

 

5.         
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UNITAT 4 – VOLEIBOL 
 

ASPECTES BÀSICS 
_ És un esport d’equip que es juga amb un baló esfèric. 

L’enfrontament al camp és de 6 contra 6 ( 6 jugadors per equip), encara 
que, a la banqueta, hi poden haver més jugadors suplents per realitzar 
substitucions. 

 
_ Es juga a un camp rectangular ( 18x9 m.), que està dividit en dues 

parts iguals ( 9x9 m.), per mitjà d’una xarxa subjecta a dos postes, la qual 
està a una altura de 2’43 m. (per als homes) i de 2’24 m. (per a les dones). 

 
_ Hi ha algunes característiques importants que diferencien aquest 

joc de molts altres, com per exemple: 
 
a) No hi ha contacte físic entre els integrants dels dos equips, és a 
dir, cada equip juga al seu camp i no pot passar a camp contrari. 
b) El baló, mentre està en joc, no es pot retenir ni agafar (excepte en 
el servei), sols podem colpejar-lo. 
c) Els partits es guanyen per punts aconseguits (sense importar el 
temps transcorregut). 
d) Hi ha un número màxim de tocs per equip ( en concret 3 tocs) per 
poder passar la pilota a camp contrari. 
e) Cada jugador ha d’estar, obligatòriament, a una zona determinada 
del seu camp, a l’inici de cada punt (després ja es pot moure).   
 
_ Els partits es poden jugar al millor de 3 sets (l’equip que guanya 2 

sets guanya el partit), o al millor de 5 sets (l’equip que fa 3 sets ha 
guanyat), depèn de categories. 

 
_ Per guanyar un set hem de fer 25 punts, encara que si arribem 

empatats a 24, a partir d’aquí, per guanyar, s’ha de tenir una diferència de 2 
punts. L’últim set és l’únic que es juga a 15 punts. 

 
_ Per guanyar un punt, hi ha que fer botar el baló al camp contrari, o 

bé que l’altre equip no torni el baló al nostre camp. 
 
_ En cada jugada, un equip pot colpejar fins a 3 vegades el baló per 

enviar-lo a camp contrari. Però un mateix jugador NO podrà colpejar dues 
vegades seguides. 
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_ El camp de cada equip es divideix en 6 zones imaginàries (ja que 
no estan pintades), en cada una de les quals hi ha d’haver un jugador 
d’aquest equip. Quan equip recupera el servei, hi haurà una “rotació” cap a 
la següent zona (en el sentit de les agulles del rellotge), tal i com podem 
veure al dibuix: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Al volei, podem colpejar el baló amb qualsevol part del nostre cos, 

encara que el més freqüent i adequat és fer-ho amb mans i braços, 
d’aquestes maneres: 

a) Servei (saque): el més fàcil és fer un servei de seguretat, 
colpejant amb una mà a l’altura de la cintura. 

b) Toc de dits: quan el baló ens ve per dalt, aixequem les 
mans a l’altura del cap, obrim bé els dits, i colpegem amb tots ells 
(no sols amb les puntes). 

c) Toc d’avantbraç: hi ha que juntar les mans i els 
avantbraços al màxim, i colpejar amb aquestos, sempre que el baló 
ens vingui per baix del pit. 

d) Remat: hem de saltar i colpejar, en el punt més alt, el 
baló amb força cap a baix, en direcció a terra del camp contrari. 

e) Bloqueig: saltem amb els braços junts i ben estirats cap 
amunt, per poder evitar així que el baló passi al nostre camp. 

**aquests dos últims tocs els hem de fer molt prop de la 
xarxa, però sense tocar-la, ja que seria falta, i punt per a 
l’equip contrari. 

 
 
 

1 2 
3 

4 

6 

 
 

 
 

 5 
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 _ Si colpegem el baló en direcció al camp contrari, toca la 
xarxa i passa per dalt, serà una acció vàlida, i continua en joc el punt. És 
igual si hem fet un servei o durant el transcurs del punt (ja que el baló està 
en joc fins que no toqui terra). 

 
 _ Però si en qualsevol moment del punt, és un jugador qui toca 

la xarxa, el joc es detindrà i serà punt per a l’equip contrari de qui l’ha 
tocat. 

 
 _ Si l’equip contrari ens envia el baló i aquest bota directament 

fora, serà punt nostre. I si va dins, serà punt d’ells. 
 
 _ Però si ens envien el baló, i el colpeja un del nostre equip, 

haurem de seguir jugant per tornar-lo a l’altre costat, encara que el baló 
surti fora (per l’aire) dels límits del camp. Recordem que tenim fins a 3 tocs 
per tornar la pilota. 
 
  _ Una altra modalitat del voleibol és el VOLEI PLATJA, qué 
té unes regles semblants però amb alguna diferència, com per exemple: 
 

- es juga per parelles, és a dir, 2 contra dos. 
- es juga en un camp d’arena i sense sabatilles 
- es pot retenir el baló a les mans més temps amb el toc de dits 
- els jugadors poden estar allà on vulguin del seu camp, i no a una 

zona determinada 
- es juga al millor de 3 sets (qui en fa 2 ha guanyat) 
- els dos primers sets es juguen a 21 punts (encara que hi ha que 

guanyar amb una diferència mínima de dos punts) 
- si anem empatats a 1 set, el tercer i definitiu es juga a 15 punts 

(amb diferència de 2 punts) 
 

_ Si estàs interessat en jugar a Volei o a Volei platja, has de 
saber que a Eivissa hi ha diversos clubs amb diferents equips, tant 
masculins com femenins. Es tracta del COR PITIÚS i el CV EIVISSA. 
A quin lloc i quins dies entrena l’equip de volei de la teva categoria ??? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
_ Visita aquestes webs sobre el volei:  
www.rfevb.com    www.pequevoley.com  
www.masvoley.com  
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PRÀCTIQUESPRÀCTIQUESPRÀCTIQUESPRÀCTIQUES    
 
 

VOLEIBOL 
 
 

1. Quin és l’objectiu del joc? 
 
2. Quants jugadors participen? 

 
 
3. Quants sets hem de guanyar per vèncer un partit? 
4. Els sets es juguen a ............ punts. I si hi ha empat? ........................... 
5. Dibuixa el camp de volei amb les dimensions reglamentàries, marca les zones 

d’un camp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Quantes vegades podem tocar el baló el mateix equip en cada jugada? 
 
7. Explica quins són els 3 tipus bàsics de serveis (saques). 

 
 

 
8. Quan es realitza la rotació i en quin sentit? 

 
 
9. EXPLICA els cops típics del volei. 
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10. Escriu 3 defectes (errors) comuns que fem amb el toc de dits. 
 
 
 
 
 
11. Escriu 3 defectes comuns del toc d’avantbraços. 
 
 
 
 
 
12. Explica les 3 fases en què podem dividir l’acció del remat. 

 
 
 
 
 
 

13. Amb quines parts del cos podem colpejar la bola? 
 
 
 
 

14. Què passa si, en algun moment del punt, el baló toca el sostre? 
 
 
 
15. Si quan fem el servei, el baló toca la xarxa, passa per dalt i cau al camp contrari, 

què passa?  
 

 
 

16. Dibuixa la col·locació dels jugadors dels 2 equips a l’hora de treure. 
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UNITAT 5 – ACTIVITATS A LA NATURA 
 
 
_ Quan anem a realitzar una sortida a la natura (ja sigui per fer esport, per 
passar el temps lliure, per gaudir de la natura, etc.) abans hem d’informar-
nos i prevenir una série de normes de seguretat: 

- conèixer les condicions meteorològiques 
- saber les característiques del terreny 
- informar-se sobre els possibles perills 
- dur roba i calçat adequat 
- saber si hi ha cobertura per al móbil 
- portar aliments i beguda suficients  
- etc. 

 
 
_ Si tenim presents aquestes coses ens evitarem problemes innecessaris, 
tals com: passar fred, patir calor, remullar-nos amb la pluja, tenir ampolles 
als peus, passar sed, agafar una insolació, no saber tornar a casa, no poder 
sol·licitar ajuda, etc. 
 
 
_ Abans de fer qualsevol sortida a la natura, hauríem d’avisar i informar 
bé a les nostres famílies sobre el lloc on anem, l’horari de la sortida i, en 
general, sobre tots els nostres plans. Així, si hi ha algun contratemps, ens 
podran ajudar millor. Sempre és més recomanable anar en companyia 
que no un tot sol. 
 
 
_ Quan sortim per la natura, hem de fer el màxim possible per 
RESPECTAR-LA  i no alterar el seu ecosistema (no molestar als animals 
que hi viuen ni a les plantes). Si hem de conservar la natura, ho farem molt 
més quan sigui algun paratge protegit (per exemple “un parc natural”) o 
quan passem per alguna propietat privada.  
 
 
_ Has de pensar que la natura estava molt abans que tu, i que ningú 
tenim dret a maltractar-la. Entre tots hem de fer un esforç per cuidar-la i 
conservar-la en les millors condicions possibles. Així, tant nosaltres com 
tots els que vinguin darrere, podrem gaudir de les nostres platges i 
muntanyes. 
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_ Cada vegada més els humans hem anat guanyant-li terreny a la natura, i 
per això ella s’està revetlant. En el darrer segle, hem destruït més que en 
tota la nostra història, i ja comencem a patir les conseqüències del canvi 
climàtic (amb inundacions, tempestes, huracans, fortes tormentes, períodes 
de sequera, etc.). No hem de pensar que ja s’arreglarà tot, sinó actuar de 
forma respectuosa amb el medi ambient sempre i en tot moment. 
 
 
_ A cadascú, quan passegem per la natura, ens costa molt poc ser 
civilitzats, no embrutar i emportar-nos la brossa per tirar-la als contenidors 
de fem. Però, per exemple, és una tasca molt més difícil recollir els 
desperdicis de tota la gent que va a la platja. 
 
 
_ Un aspecte molt important i perillós és el foc. Quan sortim a la natura 
hem de tenir molta cura de no encendre fogueres en llocs que no estiguin 
preparats. Perquè en qualsevol moment, una ràfega de vent pot 
descontrolar-lo i expandir-lo sense que poguem fer res. Recorda que als 
MESOS més CALUROSOS (d’abril a octubre) està totalment 
PROHIBIT fer foc a la natura . 
 
 
_ El medi natural és un lloc idoni per mantenir-nos en forma, millorar la 
nostra salut, conèixer el nostre entorn i realitzar activitats físiques de 
multitud de maneres diferents: 

- Amb bici de muntanya 
- Activitats nàutiques (vela, windsurf, kaiac, natació ...) 
- Fer passejades i excursions 
- Esport a la platja (volei, pales ...) 
- Activitats d’escalada 
- Curses d’orientació 
- Realitzar una acampada 
- Fer senderisme 
- Etc. 

 
 
_ Totes aquestes activitats són perfectes per fer esport, sempre i quan 
protegim el medi ambient, i interferim el mínim possible en el seu 
ecosistema. Hem de saber diferenciar el que és fer un bon ús de la natura, i 
el que és abusar d’ella. A continuació, explicarem més a fons tres 
d’aquestes activitats. 
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Aspectes bàsics sobre l’esport d’ ORIENTACIÓ 

 
La brúixola 

 
La brúixola és un instrument descobert pels navegants xinesos fa 

milers d’anys. Aquest senzill i útil aparell es fonamenta en què una agulla 
imantada suspesa pel mig, sempre apuntarà al nord.  

Si tenim un plànol i poseu la brúixola al damunt, el farem girar fins 
fer coincidir el punt on assenyala la brúixola amb el nord del plànol. 

Això que sembla tan senzill, té les seves dificultats, ara farem un 
exercici molt simple per ajudar-te a entendre-ho. 

Les brúixoles que utilitzarem a classe son més completes, i ens 
permetran obtenir rumbs, escales de mapes i calcular la nostra situació 
exacta en un mapa. 

 
Les parts de la brúixola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideracions importants a l’hora d’utilitzar una brúixola. 
 

� Sempre l’hem d’utilitzar horitzontalment, davant del cos i amb 
la fletxa de direcció apuntat endavant. Per fer coincidir el nord 
hem de girar el cos sobre el seu eix. 

� Sempre que vulguem trobar un rumb hem de marcar els graus 
girant el limbe i fent-lo coincidir amb la fletxa de direcció. 

N 

S 
LIMBE 

AGULLA IMANTADA 

NORD DEL LIMBE 

BASE  DE LA BRÚIXOLA 

FLETXA DE DIRECCIÓ 
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� Si posem la brúixola prop d’un camp magnètic (electricitat, 
una zona metàl·lica imantada, etc...), deixarà de ser fiable i no 
marcarà correctament. 

� La millor forma d’orientar-nos a la natura és amb un mapa i 
una brúixola 

 
 
INTERPRETACIÓ DE MAPES: LES CORBES DE NIVELL  
 
Els mapes, com ja sabeu, són representacions del terreny en una 

superfície plana (normalment paper), però això no vol dir que la informació 
que conté sigui només en dos dimensions. Existeix una forma de 
representar els accidents geogràfics (muntanyes, depressions, etc...) sobre 
el paper. Aquesta forma es diu  CORBES DE NIVELL 

Les corbes de  nivell són línies corbes tancades que assenyalen punts 
de la mateixa alçada, així cada corba representa una alçada diferent. 

Per saber quanta diferència d’alçada hi ha entre dos corbes hem de 
mirar la llegenda del mapa (normalment sol ser entre 20 y 50 m), així 
podrem calcular l’altitud d’un punt respecte a un altre sumant les corbes 
que hi ha, tenint en compte que cada canvi de corba representa X metres. 

 
Exemple: 
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Aspectes bàsics sobre l’ ACAMPADA 
 
_ Una acampada consisteix en fer una excursió a la natura i montar una 
tenda de campanya per poder refugiar-se de les condicions climatològiques 
i passar la nit a cobert. 
 
_ En primer lloc has de saber que l’acampada lliure no està permesa en 
molts llocs. Sobretot si són paratges protegits i conservats. Per això és 
millor acampar en zones autoritzades (com per exemple els càmpings). 
 
_ Aquests espais solen estar habilitats amb multitud de serveis, com per 
exemple: aigua potable, llum, aseos, dutxes, bar, supermercat, botiquí, 
telèfon públic, etc. Tot això et facilitarà molt la teva estància a la natura.   
 
_ Si el lloc on vas a realitzar l’acampada no té aquestes comoditats, hauràs 
de prevenir-les abans de sortir de casa. Hi ha que fer un llistat de tot 
allò que necessitarem, agafant només allò important, i no les comoditats 
del dia a dia. 
 
_ Quan et facis la motxilla, has de pensar que te l’has de carregar a 
l’esquena i que hauràs de suportar el seu pes durant tot el temps que vagis 
caminant. Per aquest motiu, no carreguis xorrades i la teva columna 
vertebral t’ho agrairà. Simplement has d’economitzar l’espai, doblant bé la 
roba i ordenant tot el que vagi dins la motxilla.  
 
_ Com a mínim, el que sempre hauríem de tenir a la motxilla és: 
colxoneta, sac de dormir, roba de recanvi, roba interior, prendes 
impermeables, roba d’abric, cantimplora amb aigua, protector solar, loció 
antimosquits, bossa d’aseo, calçat de repost, mòbil amb suficient bateria, 
botiquí. 
 
_ Hi ha que revisar que el material que ens emportem està en bones 
condicions, i que no li falten accessoris. Si agafam una llinterna, revisar 
que tingui piles. Comprovar que saps montar la tenda, que té les varilles i 
les piquetes en bon estat, etc. 
 
_ Una vegada arribis al destí, hauràs de montar la tenda. Per això tria un 
lloc protegit del sol, de la pluja i del vent. Millor si estàs baix d’algun 
arbre i en una zona que estigui fora de rieres per on baixa l’aigua de la 
pluja. 
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_ A més, per evitar molèsties al dormir, hi ha que buscar una superfície 
confortable, si pot ser amb herba i amb poques pedres. Així ens 
asseguram que, quan hi posem la tenda al damunt, el terreny està net 
d’obstacles. 
 
 
_ Avui en dia, moltes tendes són de muntatge automàtic, i no presenten 
gran complicació. Però, per si de cas, sempre és millor montar la tenda 
col·laborant en grup, que no una persona sola. 
 
 
_ Hi ha que clavar bé les piquetes a terra, tensant les cordes i col·locant 
correctament el doble sostre. Pensa que si montam la tenda mal, podem 
tenir problemes per la nit, amb la pluja i el vent. 
 
 
_ Moltes tendes solen tenir un “avanç”, que és com un petit porxe a la part 
de davant de l’entrada. Ens servirà per deixar algunes coses que no hi 
caben dins o que no volem entrar (per estar mullades, per fer mala olor, 
etc.). És important tenir aquest espai ben organitzat i aprofitat. 
 
 
_ Si guardam menjar dins la tenda, hauríem de tenir-lo en bosses 
hermètiques, perquè l’olor podria atreure a alguns animals. 
 
 
_ Si la tenda té mosquiteres, hem d’acostumar-nos a tancar la seva 
cremallera, per evitar que ens puguin entrar insectes i, al mateix, mantenir-
la ventilada. 
 
 
_ Quan la zona i l’època de l’any ho permeten, una bona opció per estar en 
contacte directe amb la natura és dormir a l’aire lliure. És el que s’anomena 
fer un VIVAC . Per dur a terme aquesta activitat, és important buscar un 
lloc resguardat del vent, i tenir un bon sac de dormir (que ens abrigui bé). 
Segur que a l’observar el cel estelat i escoltar els sorolls dels animals, 
sentiràs una pau i tranquilitat que et farà dormir meravellosament. 
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Aspectes bàsics sobre l’esport de SENDERISME 
 
 
_ Aquest esport, també anomenat TREKKING, és un dels més practicats 
al món, ja que consisteix simplement en caminar per la muntanya aprofitant 
uns camins marcats. L’única cosa que necessitam és un bon calçat i 
conèixer la simbologia per seguir el sender que volem. 
 
_ Al llarg de tot el planeta hi ha una xarxa ben marcada i organitzada de 
senders que ens permeten recòrrer totes les muntanyes. Si tenim 
interès, segurament, ens resultarà molt fàcil trobar llibres i mapes de 
qualsevol zona, on ens mostren clarament els diferents camins i senders per 
realitzar qualsevol ruta i pujar als cims. 
 
_ Les associacions excursionistes i de protecció de la natura, han fet una 
tasca molt completa al llarg de molts anys, que nosaltres hem de respectar. 
Per això quan vagis per un sender podràs veure diferents símbols que 
et van indicant quin és el camí correcte i quin no has de seguir per pujar 
dalt d’una muntanya. Es tracta de pintades, montons de pedres i senyals 
indicatives, que MAI  HEM de TOCAR NI CANVIAR . 
 
_ Quan vas seguint un sender i arribes a un encreuament, una marca de 
dues línies paral·leles ( = ) indica que has de prendre aquest camí per seguir 
amb la ruta. Mentre que una marca de X indica el sender que no has de 
seguir. Aquestes marques solen estar pintades a les roques i als arbres. I els 
seus colors varien en funció de la importància del sender. 
 
_ A les senyals indicatives sol aparèixer: el nom de la ruta, el lloc on ens 
condueix (una font, un cim, etc.), i el temps aproximat que tardarem en 
arribar al final. 
 
_ Com tota activitat al medi natural, al senderisme has de seguir unes 
normes de seguretat (informació sobre el terreny, del temps que farà, etc.) 
i de protecció del medi ambient (no llançar desperdicis, no fumar, no 
arrancar plantes, etc.). 
 
_ Al fer esforç físic, has d’estar preparat per a les característiques del 
terreny (i saber si és apropiat per al teu nivell o si és massa difícil), a més 
de portar aigua, aliments, roba apropiada, protegir-te del sol (gorra i 
ulleres) i, sobretot, un calçat adequat (molt important). 
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_ Pensa que l’activitat consisteix en gaudir de la natura, conèixer nous 
indrets, i sobretot, en caminar (més o menys ràpid segons les teves 
possibilitats i interessos). Per això el calçat ha de ser: 

- còmode 
- transpirable 
- impermeable 
- que subjecti bé el peu i el turmell 
- amb sola grossa i que tingui bona adherència 

 
_ Si has fet alguna vegada Trekking, t’hauràs adonat que molta gent 
utilitza un bastó (o dos) per ajudar-se a caminar. És una manera molt 
senzilla de tenir un major equilibri, descarregar-li pes a l’esquena i poder 
impulsar-nos millor (ajudant a les cames). Els bastons que s’utilitzen al 
senderisme són similars als de l’esquí, encara que solen ser extensibles 
(plegables) i algo més durs.  
 
_ Quan estiguis caminant, segurament aniràs observant el paisatge, les flors 
i els animals, però mai t’has d’oblidar de portar un ritme uniforme, adequat 
a la teva condició física, i respirar regularment (sense parlar molt) per tal 
que no t’entri el famòs “flato”. 
 
_ De vegades, és interessant saber quina distància hem caminat. Per 
calcular-ho d’una manera fàcil hi ha una tècnica anomenada “talonament” 
i que consisteix en saber la longitud dels nostres passos. Per exemple si a 
cada pas avançam 0’60 metres (60 cm), simplement haurem de multiplicar-
ho pel número total de passos, i sabrem la distància recorreguda. 
 
_ Un aparell que ens ajuda a fer el talonament és el podòmetre. És un petit 
artilugi que ens permet contar els nostres passos, la distància recorreguda, 
el temps utilitzat, la velocitat de la marxa, etc.  
 
_ Recorda que quan facis senderisme, aniràs per camins estrets, on és 
millor anar en fila índia (d’un en un) i no sortir del sender. Has de guardar 
les distàncies amb els teus companys (per no molestar-vos), sobretot quan 
el terreny sigui complicat (inclinat). 
 
_ A Eivissa, hi ha diferents grups excursionistes i associacions de protecció 
de la natura, que organitzen sortides de senderisme per conèixer molts llocs 
de l’illa. Gràcies a elles, pots descobrir la natura eivissenca d’una manera 
interessant i saludable 
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PRÀCTIQUESPRÀCTIQUESPRÀCTIQUESPRÀCTIQUES    
 
 

ACTIVITATS sobre l’ORIENTACIÓ 
 
 

1. Quines diferències hi ha entre el Nord que assenyala el limbe i el Nord que 
assenyala la agulla vermella? 

 
 
 
 
 
 
 

2. Situa’t en una zona àmplia del pati, marca un rumb de 120º i segueix la direcció 
durant 15 passes. Quan arribis marca rumb 240º i dona 15 passes més. Quan 
arribis marca 360º i fes 15 passes més. En quin punt has acabat? Saps per què?  

 
 
 
 
 

3. Relaciona les formes del terreny amb la seva representació: 
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ACTIVITATS sobre l’ACAMPADA 
 

4.  Fes un llistat sobre les coses que et duries a una acampada i les que podries 
deixar a casa. Posa’n 5 de cada: 

 
Imprescindibles                                       Secundàries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Imagina que has montat la tenda en un lloc aillat, sense res al voltant. Explica 3 

possibles problemes que podries tenir en relació al sol, a la pluja i al vent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Explica què són i per a què serveixen l’avanç i les mosquiteres de les tendes de 

campanya. 
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ACTIVITATS sobre el SENDERISME 
 
7. Ja coneixes les marques dels senders ( = , x ). Però aquestes solen variar en 

funció del tipus de sender. Investiga i explica els 3 tipus més corrents de 
senders:  

Nom que té la xarxa de 
senders 

Colors identificatius Longitud aproximada 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
8. Ja coneixes la importància d’usar un bon calçat al fer trekking, així que explica 5 

raons per les quals has de triar bé la teva bota de muntanya: 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Realitza al pati una prova de talonament, i després contesta quina distància 

recorreries amb 1500 passos. 
 
 
 
 
10. Explica a què es dedica l’associació “GEN” de l’illa d’Eivissa. 
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11. Ja saps que entre tots hem de cuidar el planeta, i per això hem de ser persones 
civilitzades i no llançar deixalles a la natura (ni al carrer, ni al pati, etc.).   

Si no tots fan el mateix, la natura haurà d’eliminar aquestes restes amb el pas 
dels anys. Investiga quant de temps tarden en descomposar-se els següents 
materials: 

 

MATERIAL ANYS 
DESCOMPOSICIÓ 

XICLET  
LLAUNA de REFRESC  

BOSSA de PLÀSTIC  
PILA  

VIDRE  
SABATILLA 
ESPORTIVA 

 

COLILLA CIGARRET  
Un PAPER  

 
 

 
 
 
 


