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12. UNITAT DIDÀCTICA 7: TREBALL DE
COORDINACIÓ MA-ULL

TREBALL DE COORDINACIÓ MA-ULL

0. PRESENTACIÓ DE LES UNITATS DIDACTIQUES.

En el marc de les capacitats coordinativ es generals hi trobem la
denominada coordinació específ ica ma-ull, que no es més que la delicada
relació existent entre la v isió i el segments corporals, en aquest cas les
mans, responsables en última instància de l’acció.

El llançament, la recepció el passi i el bot són les habilitats bàsiques que
f ormen part del treball de coordinació ma-ull.

Tot seguit  explicarem una sèrie d’exercicis. Els agruparem per  habilitats i
dins de cada grup organitzarem el treball de manera indiv idual o en
parelles.

1.EL LLANÇAMENT

Quan parlem de llançament  valorarem la distància, la direcció orientació i
la punteria. No f em referència especif ica al mecanisme de llançament a
cistella.
Intentarem millorar la capacitat de f er punteria a blancs f ixes i mòbils.

EXERCICI 1.1  Activitat  indiv idual o per parelles

Material necessari: cons i una pilota per participant.

Descripció: es disposen el cons distribuïts a diferents distàncies intentant
tirar o desplaçar el con llançant la pilota des de la línia marcada.

El monitor marcarà les pautes de fer el llançament amb una ma o l’altra f ins
i tot es pot motiv ar amb la consecució de punts.
Per un bon funcionament col·locarem companys darrera els cons com es
pot v eure en el gràf ic.
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Gràfic1.1
EXERCICI  1.2  Activ itat  per parelles

Material necessari:  Cèrcol i pilota per parella.

 Descripció: Un de la parella col·loca el cèrcol a dif erents distàncies i
alçades, el company/a amb pilota a d’intentar encertar sense moure's de
lloc. El monitor/a anirà donant pautes dif erents de llançar.
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Gràfic 1.2

EXERCICI  1.3  Activ itat  en grups de quatre

Material necessari:  dues pilotes per grup

Descripció: Es col·loquen els grups en forma de creu de manera que
queden encarats dos i dos amb una pilota cada parella. Mentre una de les
parelles es v a passant la pilota de dif erents maneres (alta, baixa, picada,
rodolant...) l’altre parella ha d’intentar tocar la pilota en el seu recorregut.
Es v an  canv iant els papers.
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Gràfic  1.3

EXERCICI  1.4  Activ itat  en parelles

Material necessari:  Cèrcols i una pilota per parelles

Descripció: Es distribueixen cèrcols de dif erents colors pel camp. El
jugador/a amb pilota es v a movent lliurament pel camp i quan el seu
company/a li diu un color a de buscar ràpidament un cèrcol del color
anomenat i f er punteria llençant la pilota al cèrcol.
El monitor/a pot donar dif erents pautes de llançament.

2. LA RECEPCIÓ

La recepció es l’habilitat de rebre amb precisió i seguretat per tal de poder
executar amb ef icàcia la següent acció. Si bé es cert que estem parlant
concretament del treball de les mans, no oblidem valorar la postura corporal
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i més concretament la dels peus.  Des de el punt de vista coordinatiu, el
nen/a li resulta més fàcil aturar la pilota amb el recolzament del cos i mica
en mica anirà allunyant les mans endavant per agafar la pilota. La dif icultat
més gran la té en agaf ar les pilotes per sobre  del cap o pel contrari les que
v enen dirigides des de el terra.

EXERCICI  2.1  Activ itat indiv idual

Material necessari:   Una pilota per cadascun
Descripció: Realitzarem dif erents exercicis amb mecànica similar.

a) El jugador/a llença la pilota enlaire i l’ha d’agafar desprès de
que hagi botat a terra. L’agafarà amb les dues mans el més a
prop possible del terra i intentant ev itar que se li escapi. Es va
repetint diverses vegades.

b) Amb  les dues mans es llença la pilota amunt, no molt alt.
Deixar  que piqui v aries vegades,  col.locant les mans sobre la
pilota per seguir-la llençant amb f orça contra el terra.

c) Amb el mateix sistema, s’agaf arà la pilota quan ho digui el
monitor/a mentre caldrà estar a prop i seguir-la amb la v ista.

d) Igual a l’anterior però agaf ant una pilota que no sigui la tev a.
e) Després de llançar-la al aire i que toqui a terra ,s’han de donar

una v olta a la dreta i una a l’esquerra abans d’agafar la pilota.

EXERCICI  2.2  Activ itat en parella

Material necessari: Una pilota per parella

Descripció: : Realitzarem diferents exercicis amb mecànica similar

a) Un dels dos té la pilota i la llença amunt a poca alçada, el
company/a que està a 3-4 metres a de corre a agaf ar-la
desprès d’un bot. Es pot fer igual sense bot i v ariant les
distancies.

b) Corren lents un dav ant de l’altre. El de davant que té la
pilota la llença enlaire i l’altre a de corre a agaf ar-la abans
de que toqui a terra.

c) Igual a l’anterior però en lloc d’enlaire en bot.
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3. EL PASSI

Al igual que en el llançament,  la distància, la direcció i la punteria són els
elements bàsics de treball així com d’altres condicions donades pels
elements de mov iment i situació en el camp que provocarà hav er d’ajustar
al instant  i variar conductes en funció a les modif icacions dels companys,
tractant de no perdre per aquest motiu l’eficàcia

EXERCICI  3.1 Activitat en parelles

Material necessari: Una pilota per parelles

Descripció: Passar de manera lliure la pilota al company/a mov ent-se per
tot el camp variant les distàncies i no permetent que la pilota toqui al terra.
Variant: interv enen dif erents parelles i canv iarem de company/a quan ens
creuem  mentre fem els passis.

EXECICI  3.2 Activ itat per parelles o en grup

Material necessari: Una pilota per parelles una corda llarga

Descripció: Dos companys aguantaran la corda estirada. La resta es
col·locaran a cada banda de la corda per anar-se passant  la pilota per
damunt o per sota la corda. Els qui agafen la corda aniran variant l’alçada.
Es poden donar normes en els passis.

EXERCICI  3.3 Activitat per parelles

Material necessari: Una pilota per parelles

Descripció: S’inicia passant la pilota al company/a i marxar ràpid
d’esquenes per no ésser tocat. El receptor no pot caminar amb la pilota, la
llançarà de seguida que la rep intentant tocar-li el cul.

4. EL BOT

El bot es una acció particular que implica el trasllat de la pilota, d’acord amb
unes pautes especifiques, i si bé és cert quan important és la capacitat de
botar sense mirar la pilota, en la fase d’iniciació i aprenentatge, el nen/a
necessita reconèixer la trajectòria que te la pilota ens diferents situacions
d’habilitat i coordinació
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EXERCICI  4.1 Activitat individual

Material necessari: Una pilota

Descripció:
a) Amb la pilota fixa al terra, colpejar-la amb la ma per aixecar-la
b) Combinar el bot alt amb el bot baix a l’ordre del monitor/a
c) Asseguts a terra anar botant  la pilota en diferents posicions

seguint les ordres del monitor/a
d) Col·locant-se sobre una línia del camp anar caminant sobre ella i

botant-hi al mateix temps. Es pot anar endav ant, endarrera i de
costat.

EXERCICI  4.2  Activ itat indiv idual

Material necessari: Una pilota i cèrcols

Descripció: Es distribueixen cèrcols pel camp. Els jugadors/es aniran
desplaçant-se pel camp botant i al senyal del monitor/a els bots s’hauran de
f er dins dels cèrcols f ins a nov a ordre.
Variant: Es pot donar l’ordre de que han d’ésser dos els que botin dins el
cèrcol.


