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1r ESO: Els temes i les activitats teòriques i pràctiques són en aquest pdf. 

 

 

Avaluació: 

 

 

o L’alumnat suspès haurà de recuperar tant la part teòrica com 
pràctica de tot el curs: 

 

 És obligatori presentar-se a les dues parts i superar-les  amb un 
mínim de 5 per aprovar la matèria. 

 La realització correcta del dossier val el 50 % de la nota. 
 La fitxa pràctica a superar val el 50 % de la nota. 

 

o Activitats teòriques: 

 

 L’alumnat haurà de fer un resum dels apunts  d’aquest dossier  i  
respondre correctament les preguntes de cada tema si s’escau. 

 És obligatori presentar el dossier abans de fer la prova pràctica. 

 

o Prova pràctica: 

 

 L’alumnat haurà de realitzar tot un seguit de proves físiques i arribar 
a uns mínims marcats segons el curs.  Obligatori portar roba 
esportiva. 

 (Veure la fitxa de recuperació pràctica) 
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1. ESCALFAMENT: 

Escalfament individual: (5’) Tot l’alumnat d’ESO 

 

2. RESISTÈNCIA: 

Cursa contínua durant: 

 

  - 1r ESO: 25’  - 2n ESO: 30’  - 3r ESO: 35’  - 4t ESO: 40’ 

 

3. FORÇA DE BRAÇOS: 

FLEXIONS Flexió i extensió dels dos braços, tocant cada vegada la barba a terra. 
(Provar de no moure el cos, que els glutis no surtin, ni que les cuixes toquin el 
terra). Els genolls i peus poden recolzar-se al  terra,  amb peus aixecats...  

 

 REPETICIONS: - 1r: 30   - 2n: 35 - 3r: 40  - 4t: 45 

 

4. FORÇA ABDOMINAL: 

Panxa enlaire, cames flexionades a 90 º o recolzades a la paret, braços estirats al 
costat del cos. Pujar els cos  a tocar els turmells amb les mans i tornar a baixar, i 
així successivament sense arquejar l’esquena. 

 

 REPETICIONS: - 1r: 26  - 2n: 30 - 3r: 36  - 4t: 40 

 

5. TREBALL CARDIOVASCULAR, AGILITAT I POTENCIA DE CAMES: 

Realitzar una sèrie de salts a corda durant 1 minut. 

 

 REPETICIONS: - 1r: 70  - 2n: 80 - 3r: 90  -4t:100 

 

6. AGILITAT: VERTICAL DE BRAÇOS – TOMBARELLA  ENDAVANT I 
ENRERE  

 Col·locació de mans i braços paral·lels, recolzament de peus a la paret 
o a un company. Mantenir 5 segons la posició. (1r, 2n ESO) 

 Rodar correctament endavant i enrere (vigilar clatell i posició de mans). 
(1r, 2n ESO) 
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7. ELASTICITAT ISQUIOTIBIAL: 

Flexió del cos endavant amb cames juntes i estirades: (cal mantenir la posició 5”). 

   

 

 1r-2n-3r-4t: 1 punt x 1 cm 

 NOIS a partir del 0 

 NOIES a partir del 2 

 

 

 

8. EXPRESSIÓ I RITME: 

Composició d’un ball d’aeròbic de 3 minuts de duració amb els passos bàsics 
treballats a classe. 

S’ha de portar gravat en el mòbil o en qualsevol altre aparell audiovisual. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Martí l’Humà 
Montblanc 
 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

1r ESO  

 

TREBALLS SETEMBRE 

  

UD. 1  L’ACTIVITAT FÍSICA: POSA’T EN FORMA. 

UD. 2  L’ESCALFAMENT 

U.D.3  LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES: LA RESISTÈNCIA 

U.D.4  LES HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES: volteig endv/endr, vertical, 
roda, equilibris. (PRÀCTIC) 

U.D.5. L’AERÒBIC  

U.D.6. L’HANDBOL  

U.D.7. LA ORIENTACIÓ 
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U.D.1 L’ACTIVITAT FÍSICA 

 

INTRODUCCIÓ 

No tots podem ser Messi, Cristiano,Gemma Mengual o Pau Gasol. Per passar-s’ho bé amb els 
amics i amigues i gaudir dels beneficis de l’activitat física i l’esport no cal batre records del 
món. Això no vol dir que ens passem tot el cap de setmana ajaguts al sofà. 

De bon rotllo... el millor seria desenvolupar i mantenir una forma física saludable durant tota 
la vida i passar-t’ho bé fent aquelles activitats que més t’agraden. Pots sentir-te el millor Messi 
o la millor Mengual del món! 

EXERCICI FÍSIC 

 L’activitat física és qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics. 

 L’exercici físic és una activitat física planificada, estructurada i repetitiva que té per 
objectiu la millora o el manteniment d’un o més components de la forma física.  

 La forma física es refereix al nivell d’energia i vitalitat que ens permet : 

o fer les tasques diàries habituals,  

o gaudir activament del temps de lleure,  

o disminuir les malalties derivades de la manca d’activitat física i  
o desenvolupar al màxim la capacitat intel·lectual. 

 I gaudir, per tant, d’una bona qualitat de vida.  

 Es parla d’esport quan l’activitat és reglamentada i competitiva. 

PER QUÈ CAL FER ACTIVITAT FÍSICA I EXERCICI FÍSIC ? 

La inactivitat física i la manca d’exercici estan relacionades amb diversos trastorns i són una 
causa important de mortalitat i d’incapacitat. 

D’altra banda, la bona forma física pot allargar la vida i disminuir les malalties cròniques més 
freqüents. 

Aquests són alguns dels beneficis de l’exercici físic que es manifesten a nivell físic, psicològic i 
social: 

 Les persones físicament actives viuen més anys que les sedentàries i amb 
millor qualitat de vida. 

 Amb l’exercici físic disminueix el risc de patir malalties del cor,  

 Augmenta la capacitat respiratòria. 

 Millora el to muscular i la resistència a l’esforç. 

 Prevé l’osteoporosi i  la diabetis mellitus tipus II. 

 Ajuda a mantenir el pes ideal. 

 Millora l’aspecte físic i  l’estat d’ànim. 

 Ajuda a combatre l’estrès i l’ansietat. Ens capacita per rendir més en els nostres estudis i fins i 
tot en les nostres diversions. 

 Ajuda a dormir millor. 
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 És un bon motiu per reunir-se amb els amics i amigues i ens permet conèixer gent nova i fer 
amistats. 

Alguns dels beneficis són immediats, com ara una sensació de benestar 
en acabar una única sessió d’exercici, i d’altres s’obtenen només amb la 
constància. 

Si es deixa de practicar l’exercici de manera regular es van perdent 
aquests efectes positius, per tant, cal mantenir-se actiu sempre. 

 Una màquina que no s’utilitza o que s’utilitza poc es rovella. 

  La teva salut depèn del moviment que facis avui. 

 

Si la pràctica regular d’activitat física és tan positiva, com és que hi ha tantes persones 
(sobretot noies) que no arriben a gaudir dels seus beneficis? 

En general podem dir que les persones ens trobem en una d’aquestes fases: 

1. Persones que són sedentàries perquè no creuen que la pràctica regular d’activitat 
física sigui adequada per a elles. 

2. Altres persones que creuen que els aniria bé ser més actives físicament però no troben 
el moment ni la manera de començar. 

3. Altres que practiquen activitat física de manera regular. 

 

QUIN TIPUS D’EXERCICI CAL FER? 

No tothom pot fer el mateix tipus d’exercici físic. L’edat, el sexe, l’estat de salut, el nivell de 
forma física del qual es parteix, les preferències o gustos, i els objectius que vulguis aconseguir 
amb la pràctica d’activitat física determinen l’activitat més adequada per a tu. 

No tots els exercicis tenen els mateixos efectes. Les qualitats físiques que tenen una 
repercussió directa per la nostra salut, són: la resistència aeròbica, la flexibilitat, i la força-
resistència.  

Els més beneficiosos per al cor són els exercicis aeròbics, que són aquells que mobilitzen grans 
masses musculars i es poden practicar durant períodes llargs de temps. Els més beneficiosos a 
nivell muscular són els de flexibilitat i els de força-resistència. 

 

RECORDA !!!!!   QUÈ POTS FER A NIVELL PRÀCTIC? 

 Ves i torna de l’escola caminant o amb bicicleta. 

Milloraràs la teva forma física i contribuiràs a no malbaratar carburants i electricitat i 
disminuirà la pol·lució i la contaminació. 

 Puja i baixa escales 

 A l’hora de l’esbarjo fes activitats dinàmiques: esport 
extraescolar, caminar , jocs, ... 

 El teu temps lliure, aprofita`l amb els amics i amigues 
per anar al gimnàs o a ballar, al club, fes excursions o 
qualsevol esport. 
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 Apuntat a les activitats esportives de l’associació de 
l’IES. 

 Recorda que sigui quina sigui l’activitat que has triat, has de tenir el compte les 
diferents fases que cal respectar en una sessió, per tal d’evitar lesions:  

a. Escalfament: (exercicis generals, de flexibilitat i específics) 

b. Part principal 

c. Tornada a la calma o recuperació: (estiraments, relaxació, etc.) 

 

La recomanació mínima és fer exercici d’intensitat moderada 5 cops a la setmana durant 30 
minuts al dia.  

 
 
 

Extret de: SALUT JOVE  
Generalitat de Catalunya. 

 
 

ACTIVITATS 

 

A continuació....... 

ACTV. 1 

 Llegeix i copia quin ÉS  l’apartat que té més a veure amb la teva posició respecte a l’activitat 
física: 

1r.- FAIG MOLT SOVINT EXERCICI i GAUDEIXO DE LÀCTIVITAT FÍSICA. 

2n.- FAIG POC EXERCICI i  ACTIVITAT FÍSICA 

3r.- NO FAIG EXERCICI FÍSIC: marca perquè NO en fas: 

 No tinc ningú per fer exercici amb mi 

 No sé on fer exercici 

 No tinc temps 

 No m’agrada fer exercici 

 És avorrit 

 És massa pesat 

 

ACTV. 2 

Ara passa la pàgina  i llegeix  l’apartat que correspon amb el que has COPIAT: 
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SI HAS COPIAT EL 1r.  apartat: llegeix i contesta: 
 

 Fas les activitats que més t’agraden i gaudeixes fent-les.  

 Quines activitats físiques realitzes? 

De vegades és una mica pesat però val la pena; a més tens la capacitat per superar els 
inconvenients que apareixen i trobes solucions a les dificultats. 

 Quin dia o dies  fas l’activitat i durant quan de temps? 

Ets una persona que pots sentir-te orgullosa de tu mateixa. Continuaràs fent l’activitat. Tu ja 
saps per què !! 

 Perquè realitzes l’activitat/s, que t’aporta? 

 

SI HAS COPIAT EL 2n. apartat: llegeix i contesta: 

 

 Si et planteges fer més activitat física, enhorabona! És una bona idea. T’anirà bé en molts 
aspectes i, si tens constància, pots tenir la seguretat d’aconseguir allò que esperes obtenir amb 
l’exercici. Per què no has començat encara? Què t’impedeix fer-ho? el següent apartat pot 
ajudar-te. 

  

 Pensa i escriu quin és el tipus d’activitats que t’agrada fer i en les que ja has fet. 

 M’agrada fer: 

 He fet: 

 Tria les activitats que t’agradin més i per a les quals tinguis a l’abast instal·lacions, 
equipaments o classes dirigides per monitors. 

 Quina activitat vull fer: 

 Organitza’t de manera que puguis fer l’activitat de dos a cinc cops per setmana. 

 Quin dies podria anar? 

 A quina hora? 

 Busca alguna persona amb qui fer l’activitat. Si no coneixes ningú, no et preocupis, ja 
faràs amics i amigues entre les persones que la practiquen. 

 Creus que podràs fer l’activitat que has triat durant els tres propers mesos? Tu saps 
millor que ningú si realment faràs exercici i com pots solucionar els aspectes 
problemàtics. 
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SI HAS SUBRATLLAT EL 3r. apartat: llegeix i contesta: 

 

 Potser encara no saps que ser físicament actiu és molt important per a la teva salut i el teu 
benestar. Millora l’aparença, augmenta l’energia i el sentiment general de benestar. De tota 
manera, has de trobar el moment adequat per canviar: comença quan ho tinguis clar!!!! 

Aquí tens el quadre que et podrà ajudar: 

 

o No tinc ningú per fer exercici amb mi. Potser els teus amics i amigues s’hi apuntarien si els ho 
proposessis. També pots triar una activitat que puguis fer individualment. O pots apuntar-te a 
algun lloc i segur que coneixes gent interessant. 

o No sé on fer exercici. Esbrina quines instal·lacions hi ha a prop de casa teva o de l’ institut. 

o No tinc temps. Parlem d’ aproximadament 2-3 hores a la setmana (descomptant les d’Educació 
física), que són menys de 25 minuts cada dia. Segur que no disposes d’aquest temps? Durant el 
cap de setmana tampoc? 

o No m’agrada fer exercici. No facis “exercici”. Tria una activitat de lleure que t’obligui a moure’t: 
ballar, anar amb bici o patinar, etc.. 

o És avorrit. No ho és si ho fas en grup. Pots escoltar música mentre fas l’activitat física. Si fas 
activitats a l’aire lliure pots gaudir del paisatge. 

o És massa pesat. Tria una activitat que t’agradi i que et resulti fàcil. 

o Estic massa cansat per fer exercici. T’HAS DE CONVENCER que aquesta activitat et donarà més 
energia, i comprova que és veritat. 

 Copia el o els apartats que creus que van en tu i el consell que et donen. 

 Ja has triat l’activitat o exercici físic que creus que pots fer? Quina? 

 Si encara creus que no és important fer activitat física, parla amb el professor/a. 
T’ajudarà!!! 
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PREGUNTES  U.D.1. ACTIVITAT FÍSICA I SALUT . POSA’T EN FORMA. 

 

 

- Llegeix la UD. 1.  Activitat Física i Salut : “Posa’t en forma”.   

- Contesta les següents preguntes: 

1. Quina és la diferència entre l’exercici físic i activitat física? 
 
2. Perquè és beneficiós per la salut fer exercici físic? 

 
3. Quines són les qualitats físiques que tenen més repercussió en la nostra salut? 
 

4. Quines  són les fases d’una sessió per evitar lesions? 
 

5. Durant la setmana, quants dies i quan de temps s’aconsella fer exercici físic? 
 

6. Segueix les instruccions de l’apartat d’Activitats: 
ACTV. 1 

 Copia quin és l’apartat que té més a veure amb la teva posició respecte 
a l’activitat física: copia  el 1r o el 2n o el 3r. 
 
ACTV. 2 

 Copia l’apartat que correspon al número que has triat. 
  I respon les preguntes que et fan. 
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U.D. 2 L’ESCALFAMENT 

 

INTRODUCCIÓ  

Creus que el jugadors de futbol o de rugbi quan arriben a l’estadi , baixen al vestidor per canviar-se de 
roba i surten directament a jugar el partit? 

Saps quantes faltes i cops rebran, quants canvis de ritme hauran de realitzar durant el partit? 

Jugar un partit no seria possible sense fer un escalfament abans de començar!!! 

 

QUÈ ÉS L’ESCALFAMENT?  Posa’l amb pràctica: fes un escalfament. 

o Llegeix la teoria i fes la fitxa de l’escalfament, però abans pren pulsacions i respiracions , 
després comprova-les altre cop i anota . 

o Consisteix en fer una sèrie d’exercicis que et preparen perquè el teu cos i els teus músculs 
puguin treballar amb més velocitat i eficàcia. 

o Un bon escalfament serveix per: 

 

1. Augmentar les pulsacions del cor , augmentar la quantitat de sang en circulació. 

  Pulsacions abans      Pulsacions després 

 

2. Augmentar el nombre de respiracions. 

Respiracions abans      Respiracions després 

 

3. Augmenta la temperatura muscular . 

4. Augmenta la flexibilitat del múscul. 

5. Augmenta la motivació, predisposa a fer la classe o entrenament amb més ganes. 

6. Ajuda a evitar lesions. 

 

o Totes les persones que practiquen alguna activitat o exercici físic han de fer un escalfament 
abans.  

 Abans de la classe d’E.F 

 Abans del partit de futbol, basquet... 

 Abans de les competicions de natació, de judo.. 
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COM ES FA L’ESCALFAMENT?  

Fer un escalfament no es gaire difícil: 

 Durada: 10’ a 20’ 

 Ritme progressiu: de – a + 

 Fases: 

o Escalfament general →intervé la major part dels músculs del cos. 

 Fitxa de darrera. 

o Escalfament específic →exercicis de l’activitat esportiva que farem. 
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FITXA DEL TEU ESCALFAMENT GENERAL, recorda com ho vam fer  a classe. 

PARTS EXERCICIS  

1
r.   

2
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UD 3. LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Tota els éssers humans naixem amb una sèrie de CAPACITATS que ens permeten desenvolupar-nos com 
a persones. Unes són intel·lectuals i psicomotrius i les altres són físiques. 
A mesura que creixem , aquestes capacitats també es desenvolupen. 
 
LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES. (Q.F.B.) 

 
o Les Q.F.B. són la RESISTÈNCIA, la VELOCITAT,  la FORÇA i  la FLEXIBILITAT. 
o Amb l’entrenament i la pràctica d’Activitat física aquestes qualitats es desenvolupen molt més i 

poc a poc aconseguim ser més resistents, més forts... 
o Si el nostre objectiu ,es mantenir un bon estat de salut, les Q.F.B. que hem de treballar per 

estar sans són: La Resistència, la Força i la Flexibilitat. 
o En aquest curs treballarem i estudiarem la R i la FLX. 

 
 
LA RESISTÈNCIA 

 
o És la capacitat del cos que permet mantenir un esforç físic durant un temps prolongat 

(exercici de llarga durada) retardant l’aparició de la fatiga. 
 

 Exemples:  
 

 
TIPUS DE RESISTÈNCIA 

 

o La resistència la podem classificar segons la durada i el ritme del esforços físics, d’això 
dependrà la quantitat d’oxigen per poder fer l’activitat. 

 

RESISTÈNCIA AERÒBICA (O2) RESISTÈNCIA ANAERÒBICA (poc O2) 

Llarga durada  Curta durada  

Ritme suau. Intensitat baixa-mitjana Ritme intens. Intensitat alta 

O2 respirat=O2 utilitzat O2 respirat  que el  O2 que necessitem 

 
COM TREBALLAREM LA RESISTÈNCIA? 

Hi ha moltes maneres de millorar i treballar la resistència, però totes han de complir unes 
característiques d’entrenament. 

1. La durada mínima entre 15-30 minuts, mínim 2 dies x setmana. 

2. Ritme o intensitat de l’activitat/exercici: 

o Mitjançant el control de les 
pulsacions i la respiració 
podem conèixer la 
intensitat de l’exercici. 

 

 

Pulsacions 
durant 1’: 

6’’ x 10 
15’’ x 4 
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o Per saber si treballem un tipus de resistència o un altra, ens haurem de 
mesurar les pulsacions.  

o Per això cal saber la nostra FC màx. (màx nº de puls. del nostre cor).   CALCULA la 
teva : 

 

FC màxima = 226 – edat  

FC màxima = 210 – (0,65 x edat)  

 Quan treballem la R hem d’anar entre 60%-80% de la nostra FC màx.  

 

Podem treballar la resistència de diferents maneres:  

 

SISTEMA CONTINU Treball sense interrupcions.Cursa continua 

Intensitat mitjana-baixa 

SISTEMA FRACCIONAT Treball que es  combina amb temps de descans 

Intensitat més alta  

 

 

PREGUNTES  U.D.3.  
 

1.-Fes un resum i omple les caselles buides 

2.-Fes un treball sobre la flexibilitat: 

 Què és? 

Com es pot millorar, sistemes per entrenar-la. 

Quina importància té a les classes d’EF. 
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UD 5 L’AERÒBIC 

 

QUÈ ÉS?  

És una activitat aeròbica que combina moviments gimnàstics, ball i música 
realitzats amb diferents coreografies individuals o en grup, amb un temps 
d’execució llarg i una intensitat de baixa a alta (baix impacte - alt impacte). 

BENEFICIS. Efectes en l’organisme. 

 Millora la resistència cardiovascular (circulació i respiració) 

 Millora la resistència i força muscular 

 Millora la coordinació 

 Millora la sensació de benestar 

LA MÚSICA. 

Està composada per un ritme regular i una estructura musical.  

Els elements : 

 El TEMPS o BEAT: són els cops de bateria : pum,pum,pum ,  

 El TEMPO: són els beats per minut. Marca la intensitat de la coreografia. 

 La FRASE MUSICAL: és l’agrupació de 8 beats o són 8 temps. 

 El BLOC musical: és la unió de 4 frases musicals .32 temps. 

 1 BLOC  

MUSICAL  

32 temps 

1a. FRASE  8 
temps  

2a. FRASE  8 
temps  

3a. FRASE  8 
temps  

4a. FRASE  8 
temps  

 

Els diferents passos tenen temps musicals o beats diferents. 

 

TÈCNICA 

 

Direccions dels desplaçaments 

En l’aeròbic els moviments i els passos de ball es poden fer al lloc o 
desplaçant-nos en les següents direccions: 

 Davant-darrera o al revés 

 Dreta-esquerra / esquerra-dreta 

 Diagonal davant a la dreta o a l’esquerra 

 Diagonal darrera dreta o a l’esquerra 
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 En rotació –gir- dreta o esquerra 

 

La coreografia 

És el producte final de tots els passos de ball i moviments, combinats i al 
ritme de la música. 

Poden ser : 
→ Simètriques (els mateixos passos un costat que l’altre) 
→ Asimètriques (diferents passos a cada costa 

 

 

PASSOS Temps DESCRIPCIÓ 

Marxa 2t caminar marcant els passos fermament (1t,2t) 

Pas i toca o 
“step touch” 

4t Obrir dreta (1t), ajuntar esquerra (2t), obrir esquerra (3t) i 
ajuntar dreta (4t).                        

Balanceigs o 
canvis de pes 

2t cames obertes, canviar de pes a cama dreta (1t) mentre 
aixeques taló esquerra (2t). Igual a esquerra. 

Toca al costat 
o “side touch” 

2t obro cama dreta estirada cap a la dreta (1t) i ajunto dreta a 
posició inicial (2t). 

Punteres i talons “heel 
dig” 

  

Pas en V 4t cama dreta va davant i a la dreta (1t), esquerra davant i a 
l’esquerra (2t), dreta torna al lloc (3t) i l’esquerra torna al 
lloc (4t). 

Genolls amunt 
o “knee lifts” 

2t genoll dret amunt amb la cama flexionada (1t), la baixes . 

Rull femoral o 
talons a glutis 

2t  obro cama dreta i deixo el pes (1t) i porto taló esquerre al 
gluti. 

Cops de peu o 
“kicks”: 

2t genoll dret amunt amb la cama estirada i paral·lela a terra 
(1t), la baixes (2t). 

Vinya o 
“grapewine” 

4t obro dreta cap a la dreta (1t), creuo esquerra per darrera la 
dreta (2t), obro dreta cap a la dreta (3t) i ajunto esquerra a 
dreta (4t). 

“Lunge” 2t obro cama dreta cap a la dreta amb la cama estirada 
mentre flexiones i gires cap a l’esquerra la cama esquerra 
(1t) i tornar al principi  

Chasé 2t  

Caixa 4t un pas endavant amb la cama dreta (1t), l’altra creua per 
davant, quedant-se juntes (2t), ara separem les cames 
donant un pas enrere amb la dreta (3t), i acabant el 
moviment amb la esquerra (4t) i quedant separada respecte 
a l’altra a l’amplada de les espatlles. 

txa-txa-txa 3t 3 passes saltades 

Mambo 3t obro dreta cap a endavant amb basculació del maluc (1t), 
aixeco taló de l’esquerra (2t) i torno la cama dreta a la 
posició inicial (3t). 
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ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ D’AERÒBIC. 

 

Escalfament:  (8’-10’) velocitat de la música baixa. 

Part principal: (20’-35’) la velocitat de la música va augmentant. 

Tornada a la calma: ( 5’-10’) baixar pulsacions i estiraments. 

 

Classe d’Aeròbic. 

 

La classe d’aeròbic és una classe dirigida: 
→ La col·locació : 

 El monitor es situa al davant, d’esquena o de cara als alumnes. 

 Els alumnes just darrera o davant separats entre ells  1m ó 1m i 
mig, en diferents files,  i intercalats, de manera que puguin veure 
al monitor i el monitor a ells. 

→ En què consisteix: 

 Imitar o reproduir  al monitor durant la coreografia: els passos de 
ball, primer s’ensenyen separats i després tots junts, i es repeteix 
tota la coreografia. 

→ El monitor compta els recolzaments seguint el ritme de la música que 
s’estructura en temps musicals, en l’aeròbic es compta : 1-2-3-4-5-6-7-8 
/ 1-2-3-4 / 1-2-3... 

 

DISCIPLINES DE L’AERÒBIC. 

Avui en dia existeixen moltes manifestacions esportives que utilitzen 
l’aeròbic com a base : 

o Aero-box, Aero-dance , Aero-circuit, Aqua-aeròbics, Aero-latino... 
o Body pum, Step, Batuka, Zumba, Funki, Hip-hop, Sh’bam, Spinnig. 
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ACTIVITATS UD 5. 

1.- Fes un resum del tema. 

2.- Has de gravar-te amb el mòbil un ball de 3’. Has d’utilitzar el passos 
bàsics. 
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UD 6 L’HANDBOL  

 

1.- INTRODUCCIÓ 

L’ HANDBOL : Esport col.lectiu de cooperació-oposició. 

És un esport  d’equip,  és un dels esports col.lectius de cooperació-oposició, aquests  es basen 
en l’acció conjunta d’un equip que s’enfronta a un equip adversari. 

2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’HANDBOL, com a esport col.lectiu. 

-L’objectiu de l’handbol  és introduir la pilota a la porteria contraria i evitar que l’altre equip et 
marqui gol a la teva. L’equip que marca més gols guanya. 

-Companys/es: en l’handbol tens uns companys que formeu L’EQUIP  i  COL.LABOREU  entre 
TOTS  per aconseguir gols –atac- ,  i evitar que l’altre equip en marqui – defensa-.  

-Adversaris/ies: són els participants que s’oposen a les accions del  teu equip, COL.LABOREN 
entre ells, per evitar que aconseguiu gols. 

-L’handbol és un esport d’accions simultànies, la pilota es disputada pels dos equips 
indistintament. Es passa de l’atac a la defensa depenent de la possessió de la pilota. 

3.- REGLES GENERALS . 

- La durada del partit són dues parts de 30’. 

- Al camp només poden haver-hi  6 jugadors i un porter.  Es poden realitzar els canvis que es 
vulguin, sempre que el jugador canviat estigui fora i el canvi es realitzi dins la zona de canvi 

-No es pot tocar la pilota del genoll cap avall (el porter dins la seva àrea de 6m. si) 

- Es pot avançar amb la pilota a les mans fins 
un màxim de 3 passos. Passos: realitzar més 
de 3 passos 

-Si botem la pilota i l’agafem, ja no podem 
tornar a botar-la. Dobles 

-Els jugadors atacants  i defensors no poden 
trepitjar la línia ni entrar en l’àrea (línia de 
6m.) Si és així els atacants perden la 
possessió de la pilota i si ho fan els defensors 

es sanciona amb penal o llançament de 7 m. 

-No es pot passar la pilota al porter si està dins la seva àrea (penal), el porter pot sortir fora de 
la seva àrea i jugar com a jugador, si és necessari. Si el porter rebutja la pilota i surt per línia de 
fons, saca ell, no és córner. 

- Joc passiu: es sanciona amb pèrdua de pilota si l’equip atacant està molta estona atacant 
sense realitzar cap acció per fer gol. 

- Cop franc: llançament que fa un jugador per posar en joc la pilota quan es produeix una falta. 
Es realitza del lloc on s’ha produït. Si la falta es realitza prop de la porteria es traurà des de la 
línea discontinua. 
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-Les sancions són:   

1. amonestació : per conducta inadequada quan un jugador s'excedeixi amb el contacte a 
l'oponent o tingui un comportament antiesportiu (3 per equip, 1 cada jugador) . Targeta groga. 

2. exclusió de  2’ : en cas d'infraccions reiterades, repetició d’un  comportament antiesportiu o 
quan el jugador no deixa  la pilota a terra després que s'hagi  xiulat una falta en contra del 
propi equip. Si es exclòs ha de deixar el camp 2’ i ningú ocupa el seu lloc. Un jugador sol  pot 
rebre 3 exclusions , més de 3 queda  expulsat. 

 

 

3. descualificació  : quan un jugador  comet una infracció molt greu contra el rival, la seva 
actitud antiesportiva continua,  o entra al terreny de joc quan no hi ha d'estar, o quan acumula 
3 exclusions. El jugador no torna a sortir al terreny però al cap de 2’ el seu lloc el pot ocupar un 
altre jugador. Targeta vermella. 

4. expulsió : agressió en el terreny de joc, o en la banqueta. El jugador o component de l’equip 
ha d’abandonar la banqueta i no pot tornar. 2’d’exclusió i targeta  vermella. 

 

4.-  ASPECTES TÈCNICS DE L’HANDBOL  

 

La passada:    El llançament   El bot       

-tensa    -en suspensió   -alt 

-bot    -de maluc   -baix 

-maluc    -en “apoio”-recolzament 

-rectificada   -rectificat 

Les fintes   Posició bàsica defensiva 

-de passada 

-de llançament 

-el desmarcatge  

 

5.- ASPECTES TÀCTICS DE L’HANDBOL 

 

La defensa        L’atac 

-individual        -1x1 

-en zona        -contraatac 

         -passa-i-va... 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Martí l’Humà 
Montblanc 
 
 

P à g .  22 | 25 

 

 

 

 

POSICIONS D’ATAC. Jugadors especialistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT: amplia la informació amb les característiques que ha de tenir cada jugador 

-CENTRAL: 

 

 

 

-LATERALS: 

 

 

 

-PIVOT: 

 

 

 

-EXTREMS: 

 

 

 

 

 

LATERAL 
ESQUERR
A 

 

EXTREM 
ESQUERR
A 
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ACTIVITATS UD 6. 

 

L’handbol 

 

QUE ÉS?  

 

 

 

REGLES BÀSIQUES 
→ Nº Jugadors :  
→ Com es juga la pilota: 

 

 Quantes passes se poden fer: 

 Si deixes de botar la pilota que pots fer després: 

 

TERRENY DE JOC 

 Que és la línia o àrea de 6 metres: 
 
 

 Que marca la línia de 9 metres: 
 

 

DURACIÓ D’UN PARTIT 

 

Quan dura un partit? 

Que passa si es queden empatats en alguna competició? 

 

 

 

 

SANCIONS 

 

Explica què és:  

 
→ Cop franc: 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Martí l’Humà 
Montblanc 
 
 

P à g .  24 | 25 

 

 

 

 
→ Penal: 

 

 
→ Exclusió: 

 

 

 

POSICIONS EN EL CAMP 

 

Dibuixa un camp d’handbol amb els jugadors i escriu les posicions que ocupen. 
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UD 7. LA ORIENTACIÓ.  

 

-Fes un treball teòric d’aquest tema, han d’entrar els següents continguts teòrics: 

 Les activitats al medi natural 

 El senderisme 

 Diferents maneres d’orientar-se 

 La brúixola 

 El roadbook en activitats d’orientació. 


