
 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

4t ESO 8 Sessions 2n trimestre 2019-2020 Adrià Fontdecaba 

ÀREES/MATÈRIES JUGUEM A HOQUEI SALA! 
L'hoquei sala és un esport que enfronta a dos equips de sis jugadors amb dues porteries amb xarxes (una a 
cada costat del camp) i en el qual els jugadors utilitzen un estic o pal de fusta amb forma corba per conduir 
una pilota de cautxú, per tal d'introduir a la porteria del rival. La durada d'un partit és de dos períodes de 20 

minuts cadascun, amb un descans intermedi de 10 minuts. 

Educació Física 
DIMENSIÓ/BLOC DE CONTINGUTS 

Esport 

COMPETÈNCIES PRÒPIES CONTINGUTS CLAUS SUBCONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 
C3. Aplicar de manera eficaç les 
tècniques i tàctiques pròpies del 

diferents esports. 
 
 

CC6. Esports d’adversari. Aspectes, tècnics i reglaments des 
esports d’adversari en situació de 
competició. 

CA9. Practicar un esport d’adversari tenint en compte els 
aspectes tècnics, acceptant el nivell assolit. 
 
CA10. Practicar un esport col·lectiu tenint en compte l’execució 

tècnica i tàctica, demostrant haver comprès les fases del joc ( 
atac i defensa ) i el respecte per les normes del joc. 
 

CA11. Participar de forma activa en activitats esportives 
individuals, col·lectives o d’adversari, mostrant actituds 
d’autocontrol, respecte i acceptació de les normes. 
 

GRADACIÓ NIVELL 3 DE LA COMPETÈNCIA 3 
 

C.3. Aplicar eficaçment tècniques i tàctiques dels esports en 
situacions reals de competició. 

CC7. Esports col·lectius. Aspectes tècnics i reglamentaris dels 
esports col·lectius en situació de 

competició. 

 
C4. Posar en pràctica els valors propis 
de l’esport en situació de competició 

CC8. Valors i contravalors de 
la societat aplicats a l’esport. 
 

Els valors  socials, respecte als altres, a 
l’entorn, a les normes, tolerància, 
inclusió, cooperació , solidaritat i civisme 
en l’esport 

CC9. Esport i gènere. Els valors orientats a reduir, compensar i 
anul·lar les diferències per raó de 

gènere. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS CONTINGUTS ESPECÍFICS INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Participar de forma activa. Participació, responsabilitat individual, actiu. Realitza la pràctica tots el dies. 

Saber treballar en equip. Empatia, respecte, ajudar-se. Mostra una actitud de respecte vers als companys i ajudar  
aquells que tenen menys coneixements de l’esport. 

Tenir responsabilitat individual dins 
l’equip en defensa. 

Coneixement de la persona que es defensa i no deixar-la en cap moment. Responsabilitzar-se d’un atacant. 

Conèixer el reglament i aplicar-lo a la 
pràctica. 

Reglament Reconèixer les normes. 

Mostrar una actitud de respecte cap a 
l’adversari i al resultat. 

Respecte, empatia.  Respectar l’adversari i el resultat. 

REGLAMENT HOQUEI SALA 

● Les mides del terreny de joc són de 20X40 metres.               ● Els partits estan formats per dues parts d e vint minuts i un descans de deu. 

● Són cinc jugadors al camp i un porter.                                      ● No es pot elevar la bola, excepte en el xut a porteria. 

● Per fer gol cal llançar la pilota des de dins de l'àrea.              ● Les faltes voluntàries comeses dins de l'àrea pròpia se sancionen amb un penalty strok. 

● Les faltes voluntàries comeses fora de l'àrea pròpia se sancionen amb un penalty corner.   ● No es pot jugar intencionadament la pilota amb la cara corba del stick. 

● L'objectiu és marcar a l'equip contrari amb l'ajuda de l'estic, guanyant l'equip que fa més punts. ● No es pot llançar l'estic.   ● No existeix el fora de joc. 

● Es pot tocar la bola, només amb l'estic, però en el cas del porter també amb els peus i altr es parts del cos. ● El cos o l’estic no poden obstaculitzar el/la jugador/a contrari/a o el joc. 



 

Sessió 1 
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  UD. 3 JUGUEM A HOQUEI SALA Durada:  

 60’  Objectius de la sessió:  - Conèixer les regles bàsiques de l’hoquei i la seva lògica interna. 
                            - Familiaritzar-se amb l’estic i la pilota. 

CURS: 
4T ESO 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS  / 
RECURSOS / GRÀFICS 

ORGANITZACIÓ 
GRUP 

T. ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

P. INICIAL 1 

 

Presentació de la U.D  i criteris d’avaluació i del material que utilitzarem durant les 

sessions. 
NO 

   
TOT EL GRUP 5’ 

NO 

D
ES

EN
V

O
LU

P
A

M
EN

T
 

1 1.1- Presentació i explicació de les normes principals, les dimensions del terreny de 

joc, les posicions dels jugadors, etc. 
1.2- Passar un vídeo on s’expliquin les característiques principals dels jugadors que 

formen un equip d’hoquei i quin és el seu posicionament en el camp. D’aquesta 
manera ens servirà per veure algunes accions tàctiques ofensives. 

1.3- Explicar les normes bàsiques i el reglament: com utilitzar l’estic, com s’agafa i 
com es manipula.  
Important: incidir en les mesures de seguretat. 

Projector TOT EL GRUP 20’ 

2 ESCALFAMENT: 
- Desplaçaments varis 

- Mobilitat articular i estiraments actius. 

 
TOT EL GRUP 

5’ 

3 ACTIVITATS: familiarització amb el material (estic i pilota) 
3.1- Els alumnes realitzaran individualment llançaments de l’estic a l’aire i el 

tornaran agafar. Consigna: elevar-lo 2 o 3 pams i de manera completament 
vertical. 

Variant: llençar l’estic enlaire i realitzar un gir de 360º  cap a la dreta i després a 
l’esquerra. 

Estics 
INDIVIDUAL 

5’ 

4 ACTIVITATS: conducció i passada. 
4.1- Per parelles, conducció de la pilota fins el company que es troba a una distància 

de 10 metres i aquest realitza el recorregut a la inversa.  
4.2- Per parelles, realitzar control i passada. Començar a 1m de distància i anar 
augmentant fins realitzar una passada de 10m. 
 

Estics i pilotes 
PER PARELLES 

10’ 

P. FINAL 1 ESTIRAMENTS: 

- Estiraments passius del tronc superior i inferior. 

  5’  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

 Els alumnes que no realitzin la pràctica per lesió, hauran de presentar una fitxa de 
la sessió al final d’aquesta. 

Full i bolígraf 
   

OBSERVACIONS - Cada dia es prendrà nota a través d’un diari d’anotacions, participació,  implicació de l’alumnat i conflictes que puguin sorgir. 
- Els alumnes tindran 10 minuts per dutxar-se i canviar-se. 

 

 



 

Sessió 2 
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  UD. 3 JUGUEM A HOQUEI SALA Durada:  

 60’  Objectiu de la sessió:  - Treballar la tècnica individual. (la passada, la recepció i la conducció) 
 

CURS: 
4T ESO 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS  / 
RECURSOS / GRÀFICS 

ORGANITZACIÓ 
GRUP 

T. ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

P. INICIAL 1 

 

ESCALFAMENT:  

- El joc de la cadena: Un participant comença atrapant i a mesura que va tocant 
companys aquests en va unint a ell. Quan són 4 es poden separar. 

- Mobilitat articular i estiraments dinàmics. 

NO 
   

TOT EL GRUP 10’ 

NO 

D
ES

EN
V

O
LU

P
A

M
EN

T
 

1 
 

ACTIVITATS: 
1- Joc  de robatori de pilotes: dividim la classe en dos grups, cada grup tindrà mig 

camp per jugar. Tots els jugadors tindran estics i pilotes, menys només 3 o 4 
jugadors que només tindran estics. Per tant, hauran de robar la pilota als 
companys que sí en tenen. Normes: no es pot aixecar l’estic per sobre dels 

genolls, no es pot tocar amb l’estic el contrari i no podem sortir del camp 
establert. Consignes: recordar als alumnes que han de protegir la pilota amb el 
cos, així aconseguiran que l’oponent estigui allunyat de la pilota, tenir la pilota 
sota control i visualitzar pilota i rival. 

Variants reduir l’espai o bé posar més defensors. 
 

2- Circuit de tècnica individual: 

1) Conduir la pilota pel mig d’una “carretera” feta de cordes, sense tocar les 
cordes. 

2) Passar la pilota per les tanques: les baixes passar-les per sobre i les altes 
per sota. 

3) Conduir la pilota fent ziga-zaga de con a con. 
4) Donar una volta sencera a cada cèrcol. 
5) Conduir la pilota fent zig-zag entre cons. 
6) Passar la pilota per terra a un company, aquest li tornarà, i seguidament 

haurà d’efectuar un regat al company i llançar la pilota a la porteria  
A tenir en compte: 1) El passador agafarà la pilota del llançador i es col·locarà a la 
cua de la fila. 2) El llançador farà d’oponent passiu i realitzarà també la passada. 

Estics i pilotes 

DOS GRUPS,  CADA 
GRUP EN MIG 

CAMP 

15’ 
 

Estics, pilotes, cons, 

cores, tanques. 
20’ 

P. FINAL 1 ESTIRAMENTS: 
- Estiraments passius del tronc superior i inferior. 

  5’  

ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT 

 Els alumnes que no realitzin la pràctica per lesió, hauran de presentar una fitxa de 

la sessió al final d’aquesta. 
Full i bolígraf 

   

OBSERVACIONS - Cada dia es prendrà nota a través d’un diari d’anotacions, participació,  implicació de l’alumnat i conflictes que puguin sorgir. 
- Els alumnes tindran 10 minuts per dutxar-se i canviar-se. 

 



 

Sessió 3 
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  UD. 3 JUGUEM A HOQUEI SALA Durada:  

 60’  Objectiu de la sessió:  - Treballar els gestos tècnics del hoquei com: la passada, la recepció, la conducció i els llançaments. 
 

CURS: 
4T ESO 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS  / RECURSOS / 
GRÀFICS 

ORGANITZACIÓ 
GRUP 

T. ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

P. INICIAL 1 

 

ESCALFAMENT:  

- Escalfament general: carrera continua, talons el cul, genolls amunt, 
desplaçament lateral, creuant cames, carrera i ajupir-se, carrera i braços 
alternats, progressió-sprint.  

- Mobilitat articular i estiraments dinàmics. 

NO 
   

TOT EL GRUP 5-7’ 

NO 

D
ES

EN
V

O
LU

P
A

M
EN

T
 

1 

 

ACTIVITATS: 

1- El passadís: Tot el grup classe es col·locarà en els laterals del camp. Cadascú 
amb un estic i la seva pilota. Un participant, es situarà en la línia de sortida i 
haurà d’arribar fins el fons del passadís sense que cap dels altres companys  

modifiqui la trajectòria de la seva pilota. Un cop el jugador creui el passadís, 
es col·locarà en un dels laterals i un altre company passarà a creuar el 
passadís. 

Variant: reduir l’amplada del passadís. 

 
2- El gran circuit!:  a) Proposar al grup classe que construeixi un circuit comú 

on poder incrementar la destresa de l’estic i la pilota. Primer de tot, s’han 

d’organitzar per grups de 3 o 4. Cada grup, serà l’encarregat de pensar i crear 
una estació del circuit, per tant, s’hauran de reunir i construir el gran circuit. 
(10’) b) Cada grup explica, a la resta de grups, com s’ha de superar la seva 
estació. A continuació, es cronometrarà el temps que tarda cada grup en 

recórrer tot el circuit de forma correcte. (15’). 
 

3- El rondo: Dividim el grup en 2 o 3 subgrups . Cada grup formarà un cercle i 
un dels integrants es col·locarà al mig d’aquest. Els integrants del cercle, 

s’han d’anar passant entre ells la pilota i evitar que el del mig l’intercepti, en 
cas contrari, el que està el mig, passarà a fora i l’altre es col·locarà a dins. 

Variant: introduir dues persones el mig del cercle. 

Estics i pilotes 

 

TOT EL GRUP 

CLASSE 
 

10’ 

 

Estics, pilotes, cordes, 
cons, porteries i material 

vari disponible per 

construir el gran circuit 

Tot el grup classe 

i subgrups de 3 o 

4 alumnes. 
25’ 

Estic i pilotes 

Dividir el grup en 

2 o 3 subgrups. 10’ 

P. FINAL 1 ESTIRAMENTS: 

- Estiraments passius del tronc superior i inferior. 

  5’  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

 Els alumnes que no realitzin la pràctica per lesió, hauran de presentar una fitxa 
de la sessió al final d’aquesta. 

Full i bolígraf 
   

OBSERVACIONS - Cada dia es prendrà nota a través d’un diari d’anotacions, participació,  implicació de l’alumnat i conflictes que puguin sorgir. 
- Els alumnes tindran 10 minuts per dutxar-se i canviar-se. 



 

Sessió 4 
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  UD. 3  JUGUEM A HOQUEI SALA Durada:  

 60’  Objectius de la sessió:  - Treballar la tàctica ofensiva i defensiva. 
 

CURS: 
4T ESO 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS  / RECURSOS / GRÀFICS ORGANITZACIÓ 
GRUP 

T. ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

P. INICIAL 1 

 

ESCALFAMENT:  

- Desplaçaments varis, mobilitat articular i estiraments 
dinàmics. 

NO 
   

TOT EL GRUP 5’ 

NO 

D
ES

EN
V

O
LU

P
A

M
EN

T
 

1 
 

1- Disputar-se la pilota: Es formen dos equips. Cada membre de 
l’equip s’assigna un número. Aquests es col·loquen en els 
laterals del camp . Es col·locarà una pilota al centre del camp. 

A la senyal, sortiran els jugadors que tinguin el número o 
números cridats. Aquests han d’anar a buscar la pilota i el 
primer que l’aconsegueixi intentarà marcar en la portaria del 

camp contrari, mentre els contraris ho intenten evitar. 
 

2- Gol a la línia de fondo: Es formen equips de mínim 6 jugadors. 
Cada grup intenta arribar fins la línia de fons de l’equip contrari 

realitzant passades entre ells amb l’objectiu d’arribar fins a ella 
amb la pilota controlada, i sense que l’altre equip aconsegueixi 
robar-li. Com a mínim han de realitzar 5 passades.  

 
3- Hoquei-Pitxi: Es formen dos equips. Tots els defensors amb 

estic. L’equip atacant es situa darrera la línia de sortida, des 
d’on colpejarà la pilota llançada pel pitxi. Aquest un cop 

colpegi la pilota a de córrer passant per totes les bases abans 
que la pilota torni a arribar al pitxi. Mentre l’equip defensor, 
ha d’intentar parar la pilota amb l’estic i conduir-la o passar-la 
fins al pitxi. Cada volta realitzada de l’equip atacant és un punt. 

Màxim 10 punts o tot l’equip eliminat.  
 

 

 

Dos equips 
 
 
 

10’ 
 

Estics,  pilotes i cons 

 

Equips de mínim 

6 jugadors 10’ 

 

Dos grups 
20’ 

P. FINAL 1 ESTIRAMENTS: 
- Estiraments passius del tronc superior i inferior. 

  5’  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

 Els alumnes que no realitzin la pràctica per lesió, hauran de 
presentar una fitxa de la sessió al final d’aquesta. 

Full i bolígraf 
   

OBSERVACIONS - Cada dia es prendrà nota a través d’un diari d’anotacions, participació,  implicació de l’alumnat i conflictes que puguin sor gir. 

- Els alumnes tindran 10 minuts per dutxar-se i canviar-se. 

 



 

Sessió 5 
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  UD. 3 JUGUEM A HOQUEI SALA Durada:  

 60’  Objectius de la sessió:  - Treballar la tàctica ofensiva. 
 

CURS: 
4T ESO 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS  / 
RECURSOS / GRÀFICS 

ORGANITZACIÓ 
GRUP 

T. ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

P. INICIAL 1 

 

ESCALFAMENT:  

- Desplaçaments varis, mobilitat articular i estiraments dinàmics. 
NO 

   
TOT EL GRUP 7’ 

NO 

D
ES

EN
V

O
LU

P
A

M
EN

T
 

1 

 

ACTIVITATS: 

1- Joc de la bomba estic: en grups de 5 o 6, en rotllana i un jugador el mig, els de 
fora la rotllana s’han d’anar passant la pilota mentre el del mig fa el compte 
enrere, els alumnes han d’anar passant-se la pilota fins que el compte enrere 
acabi. Quan acabi el temps qui tingui la pilota és “tocat”, i es canviarà pel que 

estava comptant. Consignes: controlar la pilota abans de passar-la,  no es pot 
aixecar-la i tampoc passar-la al company situat al costat. Criteris d’èxit: abans 
de que t’arribi la pilota saber on pots passar-la i  realitzar un bon control amb 

l’interior de l’estic. 
Variant: utilitzar la mà no dominant. 
 

2- El joc de l’onada: es tracta de decidir la millor opció per atacar a porteria. 

Iniciarem el joc amb un 2x2, quan finalitzi aquest, es seguirà amb un 3x2 a l’altre 
porteria, ja que el porter s’haurà sumat els defensors primers. Amb la mateixa 
dinàmica, realitzaran un 3x3, 4x3, 4x4 i 5x5. 

Criteris d’èxit: obrir-se per crear línies de passada o fer desdoblaments. Fixar 

defenses per deixar atacants sols. 
 

3- Partidet: realitzar un partit amb pocs jugadors 3x3 +1 comodí i el camp reduït, 

les porteries seran cons, però les regles seran les mateixes que les de l’hoquei 
sala. Reglament: no es pot aixecar l’estic per sobre del genoll, no tocar al 
contrari ni amb el cos ni l’estic. No xutar la pilota amb el peu. 
Variant: realitzar una lliga de divisions. Al cap de dos minuts parar els partits i 

l’equip que guanya passa a una zona i el que perd a una altre. 
 

Estics i pilotes 

 
Grups de 5 o 6 

 
 
 

7’ 

 

 
 
 

Estics, pilotes, cons o 
porteries. 
 
 

 

Equips de 5 
15 

Estics, pilotes i 

portaries o cons. 
Equips de 3  

15’ 

P. FINAL 1 ESTIRAMENTS: 
- Estiraments passius del tronc superior i inferior. 

  5’  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

 Els alumnes que no realitzin la pràctica per lesió, hauran de presentar una fitxa de 
la sessió al final d’aquesta. 

Full i bolígraf 
   

OBSERVACIONS - Cada dia es prendrà nota a través d’un diari d’anotacions, participació,  implicació de l’alumnat i conflictes que puguin sor gir. 
- Els alumnes tindran 10 minuts per dutxar-se i canviar-se. 

 



 

Sessió 6 
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  UD. 3 JUGUEM A HOQUEI SALA Durada:  

 60’  Objectius de la sessió:  - Treballar la tàctica ofensiva i defensiva. 
                                          - Treballar la tècnica i la tàctica individual.  

CURS: 
4T ESO 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS  / RECURSOS / GRÀFICS ORGANITZACIÓ 
GRUP 

T. ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

P. INICIAL 1 

 

ESCALFAMENT:  

- Desplaçaments varis, mobilitat articular i estiraments 
dinàmics. 

NO 
   

TOT EL GRUP 7’ 

NO 

D
ES

EN
V

O
LU

P
A

M
EN

T
 

1 
 

ACTIVITATS: 
1- El joc de cara o creu: Organitzar-se en dos files paral·leles i 

una pilota al mig de cada parella. 

 
2- Circuit de tècnica individual: 

1) Zig-zag. 2) Conducció. 3) Passada. 4) Desmarc. 5) 

Regate i tir a porteria. 
 

2) Atac al castell: S’organitzaran 4 grups. Cada grup formarà un 
cercle i un dels integrants es col·locarà al mig d’aquest. 

Aquest es pot moure sobre la línia marcada i té que protegir 
el con que està situat al centre del cercle marcat. L’objectiu 
dels jugadors que formen el cercle es colpejar el con amb la 

pilota. Un cop aquest sigui colpejat, l’autor del colpeix, 
canviarà la seva posició pel defensor. 

 
3) Hoquei individual: Entre dos i tres grups. Cada jugador té 

una porteria (amb cons). Començarà el joc un jugador amb 
pilota, que intentarà marcar a una de les porteries de la resta 
des companys, de tal manera que la seva quedarà 
descoberta, moment que la resta de jugadors aprofitaran 

per robar-li la pilota i marcar a una de les portaries  
 

Pilotes i estics Dos grups 
10’ 

 

 

Dos grups 10’ 

 

Dividir el grup en 
4 subgrups. 

 
10’ 

 

Entre dos i tres 

grups 
10’ 

P. FINAL 1 ESTIRAMENTS: 
- Estiraments passius del tronc superior i inferior. 

  5’  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

 Els alumnes que no realitzin la pràctica per lesió, hauran de 
presentar una fitxa de la sessió al final d’aquesta. 

Full i bolígraf 
   

OBSERVACIONS - Cada dia es prendrà nota a través d’un diari d’anotacions, participació,  implicació de l’alumnat i conflictes que puguin sorgir. 

- Els alumnes tindran 10 minuts per dutxar-se i canviar-se. 

 



 

Sessió 7 
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  UD. 3 JUGUEM A HOQUEI Durada:  

 60’  Objectius de la sessió:  - Treballar la tàctica ofensiva i defensiva a través del joc modificat. 
 

CURS: 
4T ESO 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS  / 
RECURSOS / GRÀFICS 

ORGANITZACIÓ 
GRUP 

T. ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

P. INICIAL 1 

 

ESCALFAMENT:  

- Desplaçaments varis, mobilitat articular i estiraments dinàmics. 
NO 

   
TOT EL GRUP 7’ 

NO 

D
ES

EN
V

O
LU

P
A

M
EN

T
 

1 

 

ACTIVITATS: 

1- El joc de l’aranya: hi ha una ratlla on es col·loca un/a alumne/a. La resta hauran 
de creuar aquesta ratlla conduint cadascú una pilota amb l’estic i evitant que 
l’aranya els hi tregui. A qui li treguin la pilota, passa a ser aranya. El joc s’acaba 
quan tothom fa d’aranya. Normes: els que paren han de tenir sempre un peu 

damunt la ratlla. Només poden pivotar endavant o endarrere. 
 
2- Partit modificat: Es formen dos equips. Un equip atacant i un defensor. L’equip 

atacant ha d’intentar marcar i l’equip defensor ha d’intentar treure la pilota a 
l’equip atacant.  
Normes: 1) Els atacants han de realitzar 5 passades abans de llançar a la 
porteria. 2)  Es col·loquen dues porteries de cons en el centre del camp (una per 

cada equip). El gol val 1 punt. 3) Si el llançador toca el con de dintre de la 
porteria, l’equip punt extra. 
 

3- PARTITS DE HOQUEI: (dos opcions)  

1) Triangular: partits de 3’. Qui faci gol es queda, si no se’n va l’equip que 
porta jugant més estona.  

2) Dos partits simultanis (15’): Els que guanyin a la final, i els altres, 3er i 4t 

lloc. 

Pilotes i estics Tot el grup classe 10’ 

 

 
Pilotes, estics i cons 

o porteries. 
 

 
 
 

 

Quatre equips 

15’ 

Pilotes, estics i cons 
o porteries. 

15’ 

P. FINAL 1 ESTIRAMENTS: 

- Estiraments passius del tronc superior i inferior. 

  5’  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

 Els alumnes que no realitzin la pràctica per lesió, hauran de presentar una fitxa de 
la sessió al final d’aquesta. 

Full i bolígraf 
   

OBSERVACIONS - Cada dia es prendrà nota a través d’un diari d’anotacions, participació,  implicació de l’alumnat i conflictes que puguin sorgir.  
- Els alumnes tindran 10 minuts per dutxar-se i canviar-se. 

 

 

 



Sessió 8 
METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  UD. 3 JUGUEM A HOQUEI Durada:  

 60’  Objectius de la sessió:  - Realitzar l’examen pràctic, a través d’un circuit tècnic i un partit. 
 

CURS: 
4T ESO 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS  / RECURSOS / GRÀFICS ORGANITZACIÓ 
GRUP 

T. ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

P. INICIAL 1 

 

ESCALFAMENT:  

- Desplaçaments varis, mobilitat articular i 
estiraments dinàmics. 

NO 
   

TOT EL GRUP 7’ 

SI 

D
ES

EN
V

O
LU

P
A

M
EN

T
 

1 
 

ACTIVITATS:  
1- Realitzar el circuit seguint el gràfic: 1) Passada 

a un company que rep la pilota a la contra. 2) 

Conducció en zig-zag. 3) Passada al fons de la 
pista amb retorn de la pilota a línia de l’àrea. 
4) Tir a porteria. 5) Regat cap a l’esquerra, 

donar la volta al cercle del mig camp i regat 
cap a la dreta. 6) Passada al company que està 
situat al fons de la pista. 7) Passada al 
desmarcatge que rep de revés. 

 
2- PARTIT D’AVALUACIÓ.  
- S’analitzaran els següents aspectes amb una 

rúbrica d’observació: 
1) Desplaçaments. 
2) Passades i recepcions. 
3) Llançaments. 

4) Situacions de joc. 
5) Participació. 
6) Normes de joc. 
7) Conductes. 

8) Equip. 
9) Tàctica. 
10) Tècnica d’empunyadura. 

 

TOT EL GRUP 20’ 

 

 

 

20’ 

P. FINAL 1 ESTIRAMENTS: 
- Estiraments passius del tronc superior i inferior. 

  5’  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

 Els alumnes que no realitzin la pràctica per lesió, 
hauran de presentar una fitxa de la sessió al final 
d’aquesta. 

Full i bolígraf 
   

OBSERVACIONS - Cada dia es prendrà nota a través d’un diari d’anotacions, participació,  implicació de l’alumnat i conflictes que puguin sor gir. 

- Els alumnes tindran 10 minuts per dutxar-se i canviar-se. 

 


