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1. CURRÍCULUM EF 
  

CICLE MITJÀ 

OBJECTIU GENERAL D’ETAPA 

n) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. 

BLOC DE CONTINGUTS 

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ HABILITATS MOTRIUS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EXPRESSIÓ CORPORAL EL JOC 
1.Representació del propi cos i el dels altres. 
2.Adequació de la consciència i control del cos 
en relació amb la tensió, la relaxació i la 
respiració. 
3.Adequació de la postura a les diferents 
necessitats expressives i motrius. 
4.Utilització de la lateralitat referida al propi 
cos, al dels altres i als objectes. 
5.Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri 
dinàmic en diferents situacions. 
6.Resolució de l’estructura de l’espai i del 
temps en accions i situacions motrius. 
7.Descobriment dels elements orgànics i 
funcionals relacionats amb el moviment. 
8.Valoració de la pròpia realitat corporal i la 
dels altres. 

1.Utilització eficaç de les habilitats motrius 
bàsiques en entorns i situacions variades 
conegudes i estables. 
2.Elaboració d’un control motriu i domini 
corporal. 
3.Disposició a participar en activitats diverses, 
acceptant les diferències en el nivell de 
l’habilitat. 
4.Utilització de les TAC per reflexionar sobre la 
pràctica motriu. 
5.Apreciació de l’esforç en les activitats 
físiques, tant individual com col·lectiu. 

1.Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, 
corporals i alimentaris relacionats amb la 
pràctica de l’activitat física. 
2.Valoració de l’activitat física en relació a la 
salut i el benestar. 
3.Respecte pels materials i els espais d’acord 
amb les normes elaborades. 
4.Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica 
de l’activitat física. 
5.Varietat d’activitats d’escalfament prèvies a 
la realització de l’activitat física. 
6.Percepció de l’esforç durant la realització de 
l’activitat física. 
7.Apreciació de l’esforç individual i dels 
companys. 

1.Experimentació del cos i del moviment com a 
instruments d’expressió i comunicació. 
2.Adequació del moviment a estructures 
espacio-temporals. 
3.Expressió d’emocions i sentiments a través 
del cos, el gest i el moviment. 
4.Utilització d’objectes i materials com a 
instruments d’expressió i comunicació. 
5.Interpretació de situacions que suposin 
comunicació corporal. 
6.Elaboració de balls, danses i coreografies 
senzilles. 
7.Reconeixement de les diferències en la 
manera d’expressar-se. 

1.Els jocs del món com a activitat comuna a les 
diferents cultures. 
2.Comprensió i respecte de les normes i 
valoració de les persones que participen en el 
joc. 
3.Valoració del joc com a mitjà de relació, de 
divertiment i d’ús del temps de lleure. 

DIMENSIONS 

ACTIVITAT FÍSICA DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

COMPETÈNCIES 

COMPETÈNCIA 1 COMPETÈNCIA 2 COMPETÈNCIA 3 COMPETÈNCIA 4 COMPETÈNCIA 5 COMPETÈNCIA 6 COMPETÈNCIA 7 COMPETÈNCIA 8 

Resoldre situacions motrius 
de forma eficaç en la 
pràctica d’activitats físiques 

Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del 
propi cos en la realització 
d’activitats físiques 

Mostrar hàbits saludables 
en la pràctica d’activitats 
físiques i en la vida 
quotidiana 

Valorar la pràctica habitual 
de l’activitat física com a 
factor beneficiós per a la 
salut  

Comunicar vivències, 
emocions i idees utilitzant 
els recursos expressius 
del propi cos 

Prendre part en activitats 
col·lectives d’expressió i 
comunicació corporal 
per afavorir la relació amb 
els altres 

Participar en el joc col·lectiu 
de manera activa mostrant-
se respectuós 
amb les normes i els 
companys 

Practicar activitat física 
vinculada a l’entorn com 
una forma d’ocupació 
del temps de lleure 

CONTINGUTS CLAU 
1. Consciència i control del cos. 
2. Lateralitat. 
3. Equilibri. 
4. Orientació espaciotemporal. 
5. Resolució de situacions motrius. 
6. Habilitats motrius bàsiques. 
7. Coordinació motriu. 
9. Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de 
l’activitat física. 
11. Joc motor. 
12. Esforç i superació. 
13. Cooperació i respecte. 

8. Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris 
saludables. 
9. Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de 
l’activitat física. 

1. Consciència i control del cos. 
4. Orientació espaciotemporal. 
7. Coordinació motriu. 
10. Elements i tècniques de l’expressió i la comunicació 
corporal. 
12. Esforç i superació. 
13. Cooperació i respecte. 

4. Orientació espaciotemporal. 
5. Resolució de situacions motrius. 
9. Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de 
l’activitat física. 
11. Joc motor. 
12. Esforç i superació. 
13. Cooperació i respecte. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ  
1. Orientar-se a l’espai en relació a la posició de persones i 
d’objectes utilitzant les nocions topològiques. 
2. Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia 
actuació a les possibilitats i limitacions corporals i de 
moviment. 
3. Desplaçar-se, saltar, girar, llançar i rebre mitjançant un 
moviment corporal coordinat. 
8. Participar de forma activa i amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys. 

4. Incorporar conductes actives d’acord amb el valor de 
l’exercici físic per a la salut, mostrant interès per la cura del 
propi cos. 

5. Proposar estructures rítmiques senzilles  i reproduir-les 
corporalment. 
6. Representar emocions i històries reals o imaginàries 
utilitzant  els recursos expressius del cos. 
8. Participar de forma activa i amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys 

3. Desplaçar-se, saltar, girar, llançar i rebre mitjançant un 
moviment corporal coordinat 
7. Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques amb 
coneixement i respecte de les normes. 
8. Participar de forma activa i amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys 
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2. TEMPORALITZACIÓ 

 

UNITAT TÍTOL SESSIONS TRIMESTRE 

0 HÀBITS SALUDABLES 60 TRANSVERSAL 

1 ESQUEMA CORPORAL, ESPAI I TEMPS 10 PRIMER 

2 EQUILIBRI 4 PRIMER 

3 HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 9 PRIMER 

4 JOCS PREESPORTIUS 14 SEGON 

5 QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 6 SEGON 

6 EXPRESSIÓ CORPORAL 4 TERCER 

7 JOCS POPULARS 8 TERCER 

8 JOCS TRADICIONALS 5 TERCER 
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3. DESENVOLUPAMENT DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

UNITAT DIDÀCTICA: HÀBITS SALUDABLES 

ÀMBIT: EDUCACIÓ FÍSICA ETAPA: EDUCACIÓ PRIMÀRIA NIVELL: 3r i 4t  UNITAT Nº: 0 

ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA CICLE: MITJÀ TRIMESTRE: PRIMER, SEGON I TERCER SESSIONS: 60 

BLOC DE CONTINGUTS 

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ HABILITATS MOTRIUS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EXPRESSIÓ CORPORAL EL JOC 

1.Representació del propi cos i el dels 
altres. 
2.Adequació de la consciència i control del 
cos en relació amb la tensió, la relaxació i la 
respiració. 
3.Adequació de la postura a les diferents 
necessitats expressives i motrius. 
4.Utilització de la lateralitat referida al 
propi cos, al dels altres i als objectes. 
5.Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri 
dinàmic en diferents situacions. 
6.Resolució de l’estructura de l’espai i del 
temps en accions i situacions motrius. 
7.Descobriment dels elements orgànics i 
funcionals relacionats amb el moviment. 
8.Valoració de la pròpia realitat corporal i la 
dels altres. 

1.Utilització eficaç de les habilitats motrius 
bàsiques en entorns i situacions variades 
conegudes i estables. 
2.Elaboració d’un control motriu i domini 
corporal. 
3.Disposició a participar en activitats 
diverses, acceptant les diferències en el 
nivell de l’habilitat. 
4.Utilització de les TAC per reflexionar 
sobre la pràctica motriu. 
5.Apreciació de l’esforç en les activitats 
físiques, tant individual com col·lectiu. 

1.Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, 
corporals i alimentaris relacionats amb la 
pràctica de l’activitat física. 
2.Valoració de l’activitat física en relació a 
la salut i el benestar. 
3.Respecte pels materials i els espais 
d’acord amb les normes elaborades. 
4.Mesures bàsiques de seguretat en la 
pràctica de l’activitat física. 
5.Varietat d’activitats d’escalfament prèvies 
a la realització de l’activitat física. 
6.Percepció de l’esforç durant la realització 
de l’activitat física. 
7.Apreciació de l’esforç individual i dels 
companys. 

1.Experimentació del cos i del moviment 
com a instruments d’expressió i 
comunicació. 
2.Adequació del moviment a estructures 
espacio-temporals. 
3.Expressió d’emocions i sentiments a 
través del cos, el gest i el moviment. 
4.Utilització d’objectes i materials com a 
instruments d’expressió i comunicació. 
5.Interpretació de situacions que suposin 
comunicació corporal. 
6.Elaboració de balls, danses i coreografies 
senzilles. 
7.Reconeixement de les diferències en la 
manera d’expressar-se. 

1.Els jocs del món com a activitat comuna a 
les diferents cultures. 
2.Comprensió i respecte de les normes i 
valoració de les persones que participen en 
el joc. 
3.Valoració del joc com a mitjà de relació, de 
divertiment i d’ús del temps de lleure. 

DIMENSIÓ 

ACTIVITAT FÍSICA DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

COMPETÈNCIA 1 COMPETÈNCIA 2 COMPETÈNCIA 3 COMPETÈNCIA 4 COMPETÈNCIA 5 COMPETÈNCIA 6 COMPETÈNCIA 7 COMPETÈNCIA 8 

Resoldre situacions 
motrius de forma eficaç en 
la pràctica d’activitats 
físiques 

Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del 
propi cos en la realització 
d’activitats físiques 

Mostrar hàbits saludables 
en la pràctica d'activitats 
físiques i en la vida 
quotidiana 

Valorar la pràctica habitual 
de l’activitat física com a 
factor beneficiós per a la 
salut  

Comunicar vivències, 
emocions i idees utilitzant 
els recursos expressius 
del propi cos 

Prendre part en activitats 
col·lectives d'expressió i 
comunicació corporal 
per afavorir la relació amb 
els altres 

Participar en el joc 
col·lectiu de manera 
activa mostrant-se 
respectuós 
amb les normes i els 
companys 

Practicar activitat física 
vinculada a l'entorn com 
una forma d'ocupació 
del temps de lleure 

CONTINGUTS CLAU OBECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 Hàbits saludables i no saludables. 
 Activitat física, salut i benestar. 
 Cura del material i les instal·lacions. 
 Activitats d’escalfament i relaxació. 
 Hidratació. 
 Alimentació 
 Higiene personal 

 Portar l’equipament adequat 
 Asseure’s correctament a la rotllana 
 Respectar el material i les instal·lacions 
 Practicar hàbits higiènics 

 Incorporar conductes actives d’acord amb el valor 
de l’exercici físic per a la salut, mostrant interès 
per la cura del propi cos (CA4). 

 Hàbits posturals 
 Hàbits fisiològics 
 Hàbits higiènics 
 Hàbits alimentaris 
 Hidratació 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT METODOLOGIA MATERIAL 

 Llista de control 
 Registre anecdòtic 

 Els alumnes nouvinguts realitzar les activitats per 
imitació. 

 I els alumnes amb TEA i mobilitat reduïda 
realitzaran la sessió amb vetlladora (veure sessió). 

 Comandament directe 
 Assignació de tasques 

 Calçat esportiu 
 Xandall 

 

NIVELL D’ASSOLIMENT 

ÍTEMS AVALUACIÓ ASSOLIMENT SATISFACTORI ASSOLIMENT NOTABLE ASSOLIMENT EXCEL·LENT 

Porta l’equipament adequat? A vegades s’oblida de portar el xandall Porta el xandall però no és el de l’escola Porta el xandall de l’escola 

Practica els hàbits higiènics? 
Li costa practicar els hàbits higiènics sense la presència 

del mestre 
Practica els hàbits higiènics però s’entreté amb els 

companys 
Practica els hàbits higiènics sense entretenir-se 

Està atent a les explicacions del mestre? Li costa estar atent a les explicacions del mestre Està atent a les explicacions del mestre 
Està atent a les explicacions del mestre i fa explicacions 

als seus companys 
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UNITAT DIDÀCTICA: L’ESQUEMA CORPORAL, L’ESPAI I EL TEMPS 

ÀMBIT: EDUCACIÓ FÍSICA ETAPA: EDUCACIÓ PRIMÀRIA NIVELL: 3r i 4t UNITAT Nº: 1 

ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA CICLE: MITJÀ TRIMESTRE: PRIMER SESSIONS: 10 

BLOC DE CONTINGUTS 

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ HABILITATS MOTRIUS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EXPRESSIÓ CORPORAL EL JOC 

1.Representació del propi cos i el dels 
altres. 
2.Adequació de la consciència i control del 
cos en relació amb la tensió, la relaxació i la 
respiració. 
3.Adequació de la postura a les diferents 
necessitats expressives i motrius. 
4.Utilització de la lateralitat referida al 
propi cos, al dels altres i als objectes. 
5.Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri 
dinàmic en diferents situacions. 
6.Resolució de l’estructura de l’espai i del 
temps en accions i situacions motrius. 
7.Descobriment dels elements orgànics i 
funcionals relacionats amb el moviment. 
8.Valoració de la pròpia realitat corporal i 
la dels altres. 

1.Utilització eficaç de les habilitats motrius 
bàsiques en entorns i situacions variades 
conegudes i estables. 
2.Elaboració d’un control motriu i domini 
corporal. 
3.Disposició a participar en activitats 
diverses, acceptant les diferències en el 
nivell de l’habilitat. 
4.Utilització de les TAC per reflexionar 
sobre la pràctica motriu. 
5.Apreciació de l’esforç en les activitats 
físiques, tant individual com col·lectiu. 

1.Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, 
corporals i alimentaris relacionats amb la 
pràctica de l’activitat física. 
2.Valoració de l’activitat física en relació a 
la salut i el benestar. 
3.Respecte pels materials i els espais 
d’acord amb les normes elaborades. 
4.Mesures bàsiques de seguretat en la 
pràctica de l’activitat física. 
5.Varietat d’activitats d’escalfament prèvies 
a la realització de l’activitat física. 
6.Percepció de l’esforç durant la realització 
de l’activitat física. 
7.Apreciació de l’esforç individual i dels 
companys. 

1.Experimentació del cos i del moviment 
com a instruments d’expressió i 
comunicació. 
2.Adequació del moviment a estructures 
espacio-temporals. 
3.Expressió d’emocions i sentiments a 
través del cos, el gest i el moviment. 
4.Utilització d’objectes i materials com a 
instruments d’expressió i comunicació. 
5.Interpretació de situacions que suposin 
comunicació corporal. 
6.Elaboració de balls, danses i coreografies 
senzilles. 
7.Reconeixement de les diferències en la 
manera d’expressar-se. 

1.Els jocs del món com a activitat comuna a 
les diferents cultures. 
2.Comprensió i respecte de les normes i 
valoració de les persones que participen en 
el joc. 
3.Valoració del joc com a mitjà de relació, de 
divertiment i d’ús del temps de lleure. 

DIMENSIÓ 

ACTIVITAT FÍSICA DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

COMPETÈNCIA 1 COMPETÈNCIA 2 COMPETÈNCIA 3 COMPETÈNCIA 4 COMPETÈNCIA 5 COMPETÈNCIA 6 COMPETÈNCIA 7 COMPETÈNCIA 8 

Resoldre situacions 
motrius de forma eficaç en 
la pràctica d’activitats 
físiques 

Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del 
propi cos en la realització 
d’activitats físiques 

Mostrar hàbits saludables 
en la pràctica d'activitats 
físiques i en la vida 
quotidiana 

Valorar la pràctica habitual 
de l’activitat física com a 
factor beneficiós per a la 
salut  

Comunicar vivències, 
emocions i idees utilitzant 
els recursos expressius 
del propi cos 

Prendre part en activitats 
col·lectives d'expressió i 
comunicació corporal 
per afavorir la relació amb 
els altres 

Participar en el joc 
col·lectiu de manera 
activa mostrant-se 
respectuós 
amb les normes i els 
companys 

Practicar activitat física 
vinculada a l'entorn com 
una forma d'ocupació 
del temps de lleure 

CONTINGUTS CLAU OBECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 Parts del cos 
 Lateralitat 
 Espai 
 Temps  

 Representar el propi cos i els dels altres 
 Reconèixer la dreta i l’esquerra corporal 
 Orientar-se a la dreta i a l’esquerra en relació a als 

altres i als objectes 
 Resoldre problemes que impliquin una adequada  

percepció de l’espai i del temps  

 Orientar-se a l’espai en relació a la posició de 
persones i d’objectes utilitzant les nocions 
topològiques (CA1). 

 Participar de forma activa i amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys (CA8). 

 Sessió 1: Esquema corporal 
 Sessió 2: Lateralitat 
 Sessió 3: Orientació a l’espai 
 Sessió 4: Orientació a l’espai 
 Sessió 5: Percepció espai-temps 
 Sessió 6: Percepció espai-temps 
 Sessió 7: Percepció espai-temps 
 Sessió 8: Percepció espai-temps 
 Sessió 9: Percepció espai-temps 
 Sessió 10: Avaluació  

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT METODOLOGIA MATERIAL 

 Situar-se a la dreta i a l’esquerre d’un cercle.  

 Els alumnes nouvinguts realitzar les activitats per 
imitació. 

 I els alumnes amb TEA i mobilitat reduïda 
realitzaran la sessió amb vetlladora (veure sessió). 

 Resolució de problemes 
 Descobriment guiat 

 Cercles 
 Cons 
 Guixos 

 Mocadors 
 Pilotes 
 Pitralls 

NIVELL D’ASSOLIMENT 

ÍTEMS AVALUACIÓ ASSOLIMENT SATISFACTORI ASSOLIMENT NOTABLE ASSOLIMENT EXCEL·LENT 

S’orienta a la dreta i l’esquerra en relació als altres i als 
objectes? 

Té dificultat per orientar-se a la dreta i a l’esquerra en 
relació als altres i als objectes 

S’orienta  a la dreta i a l’esquerra en relació als altres i 
als objectes tot i que necessita pensar 

S’orienta  a la dreta i a l’esquerra en relació als altres i 
als objectes sense haver de pensar 
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UNITAT DIDÀCTICA: ESQUEMA CORPORAL, ESPAI I TEMPS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Representar el propi cos i els dels altres 

SESSIÓ: 1 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Seguir el rei: Grups de 4. Es decideix un rei per cada grup. Llavors es col·loquen en fila i el rei es col·loca davant. El rei es el que mana i 
tots el moviments que realitzi han de ser imitats pels seus companys de grup que seguiran en fila. Al cap d’una estona es canvia de rei. I 
així successivament fins que ho hagin fet tots. 

 

 
 
 
No és necessari  
 

PRINCIPAL 30’ 

 
No em toquis! Tocar-se mútuament la part del cos que diu el mestre, però sense deixar-nos tocar pels companys. Per exemple: tocar-se 
les cames, les cuixes, els braços, el cul,… Es compte el nombre de vegades que es toca cadascú. 
 
La silueta: Per parelles. Un alumne s’estira al terra amb els braços oberts i les cames obertes. L’altre alumne amb un guix ha de rodejar 
el seu cos fent-li una silueta. Seguidament l’alumne del terra s’aixeca i ha d’escriure les diferents parts del cos. Quan acaba, es canvien 
de rols. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
No és necessari  
 
 
Guixos  

FINAL 15’ 

 
Hanky: Per parelles asseguts un davant de l’altre amb un mocador entre mig. El mestre/a va dient diferents parts del cos i alumnes es 
van tocant la part del cos que diu el mestre/a. De sobte, el mestre dirà “hanky” i els alumnes hauran d’agar el mocador abans  que la 
seva parella. Qui aconsegueixi agafar el mocador abans que el seu company/a sumarà un punt. Si algun alumne/a s’equivoca al tocar-se 
la part del cos, perdrà un punt. Guanya qui faci més punts. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Mocadors 

 
ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: ESQUEMA CORPORAL, ESPAI I TEMPS  
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Reconèixer la dreta i l’esquerra corporal 

SESSIÓ: 2 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Les parts del cos amb pilota: Tots els alumnes amb una pilota aniran seguint les consignes que digui el mestre/a: Botar amb la mà 
dreta-esquerra, fer cops amb el cap, rodar per l’esquena, rodar per la panxa, conduir la pilota amb el peu dret-esquerre, xutar la pilota 
amb el peu dret-esquerre, rodar amb la mà dreta-esquerra... 
 

 
 
 
Pilotes 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Saltar els cercles: Grups de 4. Relleus saltant a peu coix dins d’uns cèrcols, primer amb la cama dreta i després amb la cama esquerra. 
També podem saltar amb la cama dreta dins del cercle i la cama esquerra fora i a l’inrevés. 
 
Llançament d’anelles: Grups de 4. Cada grup  tindrà 3 cons plans i un cercle. Els alumnes hauran de llançar els cons intentant encertar a 
dins del cercle. Guanya l’alumne que encistelli més vegades. Primer ho farem amb la mà dreta i després amb la mà esquerra.  
 

 
Cercles 
 
 
Cercles 
Cons plans 

FINAL 15’ 

 
El joc dels embolics: Grups de 4 alumnes. Cada grup tindrà 4 cercles de diferents colors col·locats en forma de quadrat. Llavors el 
mestre/a anirà donant consignes com per exemple: mà dreta al cercle groc. I els alumnes hauran de fer les consignes que doni el 
mestre/a sense perdre l’equilibri. Guanyarà el grup que aconsegueix fer més consignes a la vegada. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Cercles 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: ESQUEMA CORPORAL, ESPAI I TEMPS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Orientar-se a la dreta i a l’esquerra en relació als altres i als objectes 

SESSIÓ: 3 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Dins del cercle: Els alumnes es desplacen lliurement per l’espai i a la senyal del mestre, els alumnes hauran de col·locar la part del cos 
que indiqui el mestre dins del cercle. Podem donar punts als més ràpids o eliminar als que s’equivoquin. 

 

 
 
 
Cercles 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Dreta i esquerra: Ens col·locarem en fila damunt d’una línia. El mestre/a dirà “dreta” o “esquerra” i els alumnes hauran d’agafar un con 
a la dreta o l’esquerra el més ràpid possible. No hi hauran con per tots, per tant, només sumaran punts els alumnes que aconsegueixin 
agafar un con.  
Variant: Eliminar als alumnes que no aconsegueixin agafar cap con.   
 
Col·locar-se a la dreta o l’esquerra del cercle: Tothom dins un cercle mirant al mestre que anirà donant les consignes dreta/esquerra. I 
els alumnes hauran de realitzar la consigna adequada. De tant en tant, el mestre/a anirà dient ¼ de volta, ½ volta o ¾ de volta per 
despistar-los. Queda eliminat o un cop sense jugar l’alumne que s’equivoqui. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Cons 
 
 
 
 
 
Cercles 
 

FINAL 15’ 

 
El mirall: Per parelles. Es col·loquen un alumne davant de l’altre. Un realitza qualsevol moviment i l’altre l’ha d’imitar com si fos un 
mirall. Al cap d’una estona s’intercanvien les funcions. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari  
 

 
ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: ESQUEMA CORPORAL, ESPAI I TEMPS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Orientar-se a la dreta i a l’esquerra en relació als altres i als objectes 

SESSIÓ: 4 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Les gerres: Els alumnes es col·loquen per parelles agafats dels braços i formant una rotllana, tret de 2 alumnes. Un d’aquests 2 alumnes 
persegueix a l’altre. El perseguit es pot salvar agafant-se a una gerra. Llavors l’alumne que perseguia, haurà d’atrapar al component de 
l’altre costat de la gerra on s’ha agafat l’anterior perseguit. Si un alumne atrapa a l’altre, s’intercanvien els rols. 
 

 
 
 
No és necessari 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
1, 2, dreta, esquerra: Per parelles. Un membre de la parella serà el número 1 i l’altre membre de la parella serà el número 2. Tothom es 
desplaçarà lliurement per l’espai i de sobte el mestre/a donarà indicacions com per exemple “1 dreta”. Llavors el membre de la parella 
que tingui el número 2 s’asseurà al terra i el membre de la parella número 1 es col·locarà de peu al costat dret. La parella més rapida 
sumarà 1 punt. 
 
Col·locar el con a la dreta o esquerra del cercle: Tots els alumnes amb un con i un cercle. El mestre anirà donant les consignes 
dreta/esquerra o davant/darrera i els alumnes hauran de col·locar el con a la posició correcta. De tant en tant, el mestre/a anirà dient ¼ 
de volta, ½ volta o ¾ de volta per despistar-los. Queda eliminat o un cop sense jugar l’alumne que s’equivoqui. 
 

 
No és necessari 
 
 
 
 
Cercles 
Cons plans 

FINAL 15’ 

 
Dreta, esquerra en rotllana: Els alumnes es col·loquen asseguts en rotllana. El mestre/a dirà el nom d’un alumne seguit de dreta o 
esquerra. Llavors, l’alumne corresponent s’haurà d’aixecar el més ràpid possible. Els alumnes que ho facin bé sumaran 1 punt. 
  
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: ESQUEMA CORPORAL, ESPAI I TEMPS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Resoldre problemes que impliquin una adequada percepció de l’espai i el temps  

SESSIÓ: 5 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Els paquets: Els alumnes es desplacen lliurement per la pista i el mestre/a diu un número. Llavors els nens i nenes s’han d’agrupar 
segons el número que ha dit el mestre/a. Els alumnes que no aconsegueixin agrupar-se o arribin tard, queden un cop sense jugar. Una 
variant d’aquest joc seria fer col·locar als alumnes com les sardines. 
 

 
 
 
No és necessari 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Moros i cristians: Dos equips enfrontats i col·locats separats a certa distància darrere d'una línia. Uns són els "moros" i els altres són els 
"cristians". Comença un d'un equip i es dirigeix al camp dels altres que esperen rere la línia, amb la mà oberta. L’alumne/a toca les 
mans de tots i només pica la mà d'un contrari que l'haurà de perseguir. Si l'atrapa abans d'arribar al seu territori quedarà eliminat. A 
continuació li tocarà a l'altre equip. 
 
El mocador: Dos equips numerats i enfrontats separats a una distància i col·locats darrere d'una línia. Entre els dos grups es col·loca un 
alumne/a amb un mocador gran. L’alumne/a del mocador diu en veu alta un número. Els alumnes que tinguin aquell número, es 
dirigiran cap al mocador amb la intenció d'agafar-lo i portar-lo al seu camp. L’alumne/a que no agafi el mocador, haurà d’atrapar el seu 
portador.  
 

 
No és necessari 
 
 
 
 
Mocadors 
 

FINAL 15’ 

 
Cara i creu: Dividida la classe en dos equips, amb els alumnes aparellats i col·locats un/a a cada costat de la línia del mig camp, 
d’esquenes un/a a l’altre/. Un equip és la cara, i l’altre és creu. Quan el mestre/a anomeni un grup, aquest intenta agafar la seva parella 
fins que aquest arribi a la línia de fons i se salvi. Si ho aconsegueix queda eliminat. 
  
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: ESQUEMA CORPORAL, ESPAI I TEMPS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Resoldre problemes que impliquin una adequada percepció de l’espai i el temps 

SESSIÓ: 6 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Caçadors de papallones: 2 alumnes es desplacen agafats de les dues mans fent de caçadors i hauran d’intentar agafar a la resta 
d’alumnes que fan de papallones ficant-los entre els braços. Quan són quatre fan dos parelles. I així successivament. Guanya l’última 
papallona que queda. També podem fer-ho individualment on els alumnes que fan de caçadors porten un cercle gran. 
 

 
 
 
Cercles 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
El joc dels cercles: Posem cercles distribuïts per l’espai de joc i els alumnes hauran de desplaçar-se per l’espai al ritme de la música 
mentre aquesta vagi sonant. Quan aquesta deixi de sonar, cada alumne haurà d’intentar ocupar un dels cercles. Queda eliminat o un 
cop sense jugar, l’alumne que es queda sense cercle. 
 
Tres en ratlla: Equips de 3 o 4 alumnes. Per cada 2 equips necessitem 9 cercles i a cada equip li assignem 3 pitralls d’un color. El joc 
consisteix en fer 3 en ratlla el més ràpid possible col·locant els pitralls dins dels cercles  fent relleus entre els membres de l’equip.  
 

 
Cercles 
 
 
 
Cercles 
Pitralls 

FINAL 15’ 

 
Cercles inestables: Per parelles amb cercle cadascú i separats un 5-10 mestres. A la senyal del mestre/a, els alumnes fan girar el seu 
cercle i van a agafar el de la seva parella abans que caigui al terra. Cada vegada que els 2 membres de la parella aconsegueixen agafar el 
cercle sense que caigui, guanyen un punt. I així successivament. Podem augmentar o reduir distàncies, fer-ho en rotllana i girant cap a 
la dreta o cap a l’esquerra, girar dos llocs enlloc d’un... 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Cercles  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: ESQUEMA CORPORAL, ESPAI I TEMPS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Resoldre problemes que impliquin una adequada percepció de l’espai i el temps 

SESSIÓ: 7 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
La triple aranya: Hi hauran 3 aranyes que es col·locaran en 3 línies del camp paral·leles. Llavors els alumnes hauran de passar de costat 
a costat travessant les 3 línies sense que cap aranya els atrapi. Les aranyes només es podran desplaçar lateralment per damunt de la 
línia. Els alumnes que siguin atrapats, es convertiran en aranyes. Guanya l’últim que quedi. 
 

 
 
 
Cons 

PRINCIPAL 30’ 

 
Pac-man: Tots els alumnes s’hauran de desplaçar per les línies del camp. Hi haurà 4 alumnes que la pararan i quan atrapin a algú, 
aquest haurà de seure al costat de la línia i podrà ser salvat si un altre company li xoca la mà. El joc acabarà si tothom és atrapat. 
 
Les 4 cantonades: Es col·locaran 4 alumnes en 4 cantonades i un altre alumne al mig del quadrat. A la senyal del mestre, els alumnes de 
les cantonades hauran de canviar de cantonada i l’alumne que estava al mig haurà d’intentar arribar a una cantonada abans que els 
altres. El qui es queda sense cantonada, es col·loca al mig. Guanya qui passa menys vegades pel mig. 
 

 
Pitralls 
 
 
Cons 

FINAL 15’ 

 
Terra, mar i aire: Delimitarem 3 zones: Damunt de la línia serà terra, la dreta de la línia serà mar i l’esquerra de la línia serà aire. El 
mestre anirà dient cadascuna de les 3 zones i els alumnes hauran de moure’s a la zona corresponent. Qui s’equivoqui queda eliminat o  
una partida sense jugar. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: ESQUEMA CORPORAL, ESPAI I TEMPS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Resoldre problemes que impliquin una adequada percepció de l’espai i el temps  

SESSIÓ: 8 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Color, color: Els alumnes es desplacen lliurement per la pista i quan el mestre/a diu un color, hauran d’anar a tocar algun objecte que 
tingui el color anomenat. L’últim/a en arribar queda eliminat o una partida sense jugar.  
 

 
 
 
No és necessari 

PRINCIPAL 30’ 

 
Gats, gossos i ratolins:  Es divideix el grup en tres equips iguals diferenciant-los amb pitralls de colors diferents. Cada equip tindrà una 
zona delimitada com a "casa seva". Un grup seran els gats, un altre els gossos i un altre els ratolins. El gossos hauran d'agafar els gats, 
aquests als ratolins i aquests als gossos. Els agafats s'hauran de traslladar a les cases i només es podran salvar si són tocats amb la mà 
per un company/a. Guanya l'equip que aconsegueixi més preses. 
  
Conills i caçadors: Els alumnes es repartiran en 4 cantonades i seran conills i al mig del quadrat i haurà un caçador/a que haurà 
d’atrapar als conills. Els conills es desplaçaran quan el mestre/a doni la senyal. Tots els conills que siguin atrapats pel caçador/a també 
es convertiran en conills. Guanya l’últim conill que quedi.  
 

 
Pitralls 
 
 
 
 
Cons 
Pitralls 
 

FINAL 15’ 

 
Esquirols a la gàbia: Tots els alumnes formen equips de tres menys un que queda lliure. De cada grup, dos alumnes estan agafats per 
les mans i simbolitzen la gàbia. El tercer és l’esquirol i està situat dins la gàbia.  Quan el mestre/a diu: “esquirols”, els esquirols han de 
canviar de gàbia. L'esquirol que no té gàbia, queda una partida sense jugar. Si el mestre/a diu ”gàbies”, els alumnes que fan de  gàbia 
hauran d’anar a fer gàbia en un altre esquirol. I si el mestre/a diu: “terratrèmol”, tothom canviarà de lloc.  
 
Hàbits higiènics 
 

 
Cons 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: ESQUEMA CORPORAL, ESPAI I TEMPS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Resoldre problemes que impliquin una adequada percepció de l’espai i el temps  

SESSIÓ: 9 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Peixos a l’aigua: A la senyal del mestre, els alumnes hauran d’anar d’una àrea d’handbol a l’altre sense ser tocats per un altre alumne 
que pot moure’s per tot arreu menys per dins de les àrees. No val quedar-se dins l’àrea molta estona ja que es comptarà fins a 10. Els 
alumnes que siguin atrapats també seran perseguidors. Guanyarà el darrer en ser atrapat.  
 

 
 
 
Pitralls 

PRINCIPAL 30’ 

 
Les cuetes: La meitat d’alumnes portaran un mocador penjant que serà la cua i l’altre meitat no en portarà. Els alumnes que no tinguin 
cua, hauran de recuperar-la robant-la a un company. Cada alumne només podrà tenir una cua. Guanyen els alumnes que al cap d’un 
temps determinat mantenen la cua. També es pot jugar a veure qui roba més cues. 
 
Tallar el fil: Un alumne atrapa i diu en veu alta a qui vol atrapar. Mentre el persegueix, els seus companys el poden alliberar travessant 
la línia imaginaria que hi ha entre el que persegueix i el perseguit. Llavors, l’alumne que persegueix haurà de perseguir a qualsevol que 
travessi aquesta línia imaginària. Quan agafa a algú, s’intercanvien les funcions. Podem fer-ho en grups reduïts. 
 

 
Mocadors 
 
 
 
No és necessari  
 

FINAL 15’ 

 
El minut: Tothom estirat boca avall. A la senyal del mestre, els alumnes hauran de calcular mentalment un minut. Quan creguin que el 
minut ha passat, s’alçaran amb silenci. Guanya el nen o nena que ho encerti o s’acosti més. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari  
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: ESQUEMA CORPORAL, ESPAI I TEMPS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Avaluació 

SESSIÓ: 10 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Dins del cercle: Els alumnes es desplacen lliurement per l’espai i a la senyal del mestre, els alumnes hauran de col·locar la part del cos 
que indiqui el mestre dins del cercle. Podem donar punts als més ràpids o eliminar als que s’equivoquin. 
 

 
 
 
Cercles 

PRINCIPAL 30’ 

 
1, 2, dreta, esquerra: Per parelles. Un membre de la parella serà el número 1 i l’altre membre de la parella serà el número 2. Tothom es 
desplaçarà lliurement per l’espai i de sobte el mestre/a donarà indicacions com per exemple “1 dreta”. Llavors el membre de la parella 
que tingui el número 2 s’asseurà al terra i el membre de la parella número 1 es col·locarà de peu al costat dret. La parella més rapida 
sumarà 1 punt. 
 
Col·locar-se a la dreta o l’esquerra del cercle: Tothom dins un cercle mirant al mestre que anirà donant les consignes dreta/esquerra. I 
els alumnes hauran de realitzar la consigna adequada. De tant en tant, el mestre/a anirà dient ¼ de volta, ½ volta o ¾ de volta per 
despistar-los. Queda eliminat o un cop sense jugar l’alumne que s’equivoqui. 
 

 
No és necessari 
 
 
 
Cercles 

FINAL 15’ 

 
Dreta, esquerra en rotllana: Els alumnes es col·loquen asseguts en rotllana. El mestre/a dirà el nom d’un alumne seguit de dreta o 
esquerra. Llavors, l’alumne corresponent s’haurà d’aixecar el més ràpid possible. Els alumnes que ho facin bé sumaran 1 punt. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: EQUILIBRI 

ÀMBIT: EDUCACIÓ FÍSICA ETAPA: EDUCACIÓ PRIMÀRIA NIVELL: 3r i 4t UNITAT Nº: 2 

ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA CICLE: MITJÀ TRIMESTRE: PRIMER SESSIONS: 4 

BLOC DE CONTINGUTS 

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ HABILITATS MOTRIUS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EXPRESSIÓ CORPORAL EL JOC 

1.Representació del propi cos i el dels 
altres. 
2.Adequació de la consciència i control del 
cos en relació amb la tensió, la relaxació i la 
respiració. 
3.Adequació de la postura a les diferents 
necessitats expressives i motrius. 
4.Utilització de la lateralitat referida al 
propi cos, al dels altres i als objectes. 
5.Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri 
dinàmic en diferents situacions. 
6.Resolució de l’estructura de l’espai i del 
temps en accions i situacions motrius. 
7.Descobriment dels elements orgànics i 
funcionals relacionats amb el moviment. 
8.Valoració de la pròpia realitat corporal i la 
dels altres. 

1.Utilització eficaç de les habilitats motrius 
bàsiques en entorns i situacions variades 
conegudes i estables. 
2.Elaboració d’un control motriu i domini 
corporal. 
3.Disposició a participar en activitats 
diverses, acceptant les diferències en el 
nivell de l’habilitat. 
4.Utilització de les TAC per reflexionar 
sobre la pràctica motriu. 
5.Apreciació de l’esforç en les activitats 
físiques, tant individual com col·lectiu. 

1.Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, 
corporals i alimentaris relacionats amb la 
pràctica de l’activitat física. 
2.Valoració de l’activitat física en relació a 
la salut i el benestar. 
3.Respecte pels materials i els espais 
d’acord amb les normes elaborades. 
4.Mesures bàsiques de seguretat en la 
pràctica de l’activitat física. 
5.Varietat d’activitats d’escalfament prèvies 
a la realització de l’activitat física. 
6.Percepció de l’esforç durant la realització 
de l’activitat física. 
7.Apreciació de l’esforç individual i dels 
companys. 

1.Experimentació del cos i del moviment 
com a instruments d’expressió i 
comunicació. 
2.Adequació del moviment a estructures 
espacio-temporals. 
3.Expressió d’emocions i sentiments a 
través del cos, el gest i el moviment. 
4.Utilització d’objectes i materials com a 
instruments d’expressió i comunicació. 
5.Interpretació de situacions que suposin 
comunicació corporal. 
6.Elaboració de balls, danses i coreografies 
senzilles. 
7.Reconeixement de les diferències en la 
manera d’expressar-se. 

1.Els jocs del món com a activitat comuna a 
les diferents cultures. 
2.Comprensió i respecte de les normes i 
valoració de les persones que participen en 
el joc. 

3.Valoració del joc com a mitjà de relació, de 
divertiment i d’ús del temps de lleure. 

DIMENSIÓ 

ACTIVITAT FÍSICA DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

COMPETÈNCIA 1 COMPETÈNCIA 2 COMPETÈNCIA 3 COMPETÈNCIA 4 COMPETÈNCIA 5 COMPETÈNCIA 6 COMPETÈNCIA 7 COMPETÈNCIA 8 

Resoldre situacions 
motrius de forma eficaç en 
la pràctica d’activitats 
físiques 

Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del 
propi cos en la realització 
d’activitats físiques 

Mostrar hàbits saludables 
en la pràctica d'activitats 
físiques i en la vida 
quotidiana 

Valorar la pràctica habitual 
de l’activitat física com a 
factor beneficiós per a la 
salut  

Comunicar vivències, 
emocions i idees utilitzant 
els recursos expressius 
del propi cos 

Prendre part en activitats 
col·lectives d'expressió i 
comunicació corporal 
per afavorir la relació amb 
els altres 

Participar en el joc 
col·lectiu de manera 
activa mostrant-se 
respectuós 
amb les normes i els 
companys 

Practicar activitat física 
vinculada a l'entorn com 
una forma d'ocupació 
del temps de lleure 

CONTINGUTS CLAU OBECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 Situacions d’equilibri i desequilibri. 
 Equilibri estàtic. 
 Equilibri dinàmic. 
 Acrosport 

 Practicar situacions d’equilibri estàtic. 
 Practicar situacions d’equilibri dinàmic. 
 Iniciar-se a l’acrosport 

 Participar en les activitats físiques ajustant la 
pròpia actuació a les possibilitats i limitacions 
corporals i de moviment (CA2). 

 Participar de forma activa i amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys (CA8). 

 Sessió 1: Equilibri estàtic 
 Sessió 2: Equilibri dinàmic 
 Sessió 3: Acrosport 
 Sessió 4: Avaluació 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT METODOLOGIA MATERIAL 

 Mantenir una posició d’equilibri a peu coix sense 
moure’s de dins d’un cercle.  

 Realitzar un  recorregut superant diferents 
obstacles (bancs, espatlleres, totxanes...) sense 
tocar al terra. 

 Els alumnes nouvinguts realitzar les activitats per 
imitació. 

 I els alumnes amb TEA i mobilitat reduïda 
realitzaran la sessió amb vetlladora (veure sessió). 

 Descobriment guiat 
 Resolució de problemes 

 Bancs 
 Cercles 
 Espatlleres 
 Matalassos  
 Música  

 Pilotes escuma 
 Pilotes tennis  
 Pitralls 
 Piques 
 Totxanes 

NIVELL D’ASSOLIMENT 

ÍTEMS AVALUACIÓ ASSOLIMENT SATISFACTORI ASSOLIMENT NOTABLE ASSOLIMENT EXCEL·LENT 

És capaç de mantenir una posició d’equilibri durant uns 
segons? 

Té dificultat per mantenir una posició d’equilibri 
Manté una posició d’equilibri tot i que es mou 

lleugerament 
Manté un posició d’equilibri sense moure’s 
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UNITAT DIDÀCTICA: EQUILIBRI 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Practicar situacions d’equilibri estàtic 

SESSIÓ: 1 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Les estàtues: Els alumnes es desplacen lliurement per l’espai i quan el mestre/a dona una senyal, tothom s’ha de quedar quiet 
mantenint la posició com si fossin estàtues. Quan el mestre/a torna a donar la senyal es tornen a desplaçar. Es valorarà l’originalitat. Ho 
podem fer amb música. 
 

 
 
 
No és necessari 

PRINCIPAL 30’ 

 
Lluita de galls: Per parelles. Es col·loquen a la gatzoneta un/a davant de l'altre/a. A la senyal del mestre/a, haurem d’intentar 
desequilibrar al company/a. Guanya qui aconsegueixi desequilibrar l'adversari més vegades. Després es canvia de parella. 
 
Lluita de pirates: Per parelles. Es col·loquen saltant a peu coix un/a davant de l'altre/a. A la senyal del mestre/a, haurem d’intentar 
desequilibrar al company/a. Guanya qui aconsegueixi desequilibrar l'adversari més vegades. Després es canvia de parella. 
 
Peus en alt: 4 alumnes la paren i hauran de perseguir a la resta de la classe. Els alumnes perseguits es podran salvar pujant damunt 
d’algun desnivell (bancs, espatlleres...). Si els alumnes que la paren atrapen a algú, s’intercanvien els rols. Quan algun alumne porta 
molta estona damunt d’algun desnivell, el que la para pot cridar: “peus en alt” i l’alumne haurà de tornar al terra. 
 

 
No és necessari  
 
 
No és necessari  
 
 
Pitralls 
Bancs 
Espatlleres 
 

FINAL 15’ 

 
1,2,3 pica-paret: Un alumne la para i es col·loca de cara a la paret. La resta d’alumnes es col·loquen a l’altre costat. L’alumne que la para 
dirà: “1,2,3 pica-paret” i mentrestant els alumnes s’apropen a ell. Quan ha acabat de dir les paraules, es gira i si veu algú en moviment, 
aquest haurà de tornar a la línia de sortida. Si algun alumne aconsegueix tocar l’esquena del que la para, aquest haurà d’intentar 
atrapar a algun dels alumnes que tornen corrents cap a la línia de sortida per evitar ser tocats. Si aconsegueix atrapar a algú, 
s’intercanvien els rols. I si no ho aconsegueix, seguirà parant-la. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari  
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: EQUILIBRI 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Practicar situacions d’equilibri dinàmic 

SESSIÓ: 2 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Plaça de bous: Amb els bancs suecs, farem un tancat com si fos una plaça de bous. Llavors al mig de la plaça hi haurà 2 alumnes que 
faran de bous. Els alumnes hauran d’anar a torejar sense que els atrapin els bous. Si els atrapen, passaran a ser bous. Els bancs suecs 
seran casa, però nomes hi podrem estar pocs segons (5-10). 
També podem fer el mateix joc però mantenint els mateixos bous tota l’estona i eliminant els alumnes que siguin tocats pels bous. 
 

 
 
 
Bancs 
Pitralls 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Creuament dalt del pont: 2 equips. Cada equip tindrà un banc. Els membres de cada equip es repartiran en els 2 extrems del seu banc. 
A la senyal del mestre/a, els primers de cada fila hauran de creuar-se per sobre el banc sense perdre l’equilibri. I així successivament. Si 
algun alumne cau, haurà de tornar a començar. Guanya l’equip que acabi primer. 
 
Lluita sobre el pont: Per parelles a sobre d’un banc. Col·locarem un matalàs a cada costat del banc. A la senyal del mestre/a, s’ha 
d’intentar desequilibrar a l’altre membre de la parella. Qui ho aconsegueixi, guanyarà un punt. 
 
El pont perillós: Passar per damunt dels bancs mentre alguns companys/es llancen pilotes d’escuma per fer-nos caure. Els que tiren les 
pilotes ho fan asseguts. Hi ha uns altres que recullen. Després canvi de rols. 
 

 
Bancs 
 
 
 
Bancs 
Matalassos 
 
Bancs 
Matalassos 
Pilotes d’escuma 

FINAL 15’ 

 
El precipici: Per equips. Cada equip es col·locarà a sobre d’un banc. A la senyal del mestre/a, els alumnes s’hauran d’ordenar per alçada 
o per algun altre criteri que decideixi el mestre/a sense caure del banc. Si algun membre cau del banc, el seu equip tindrà una 
penalització o quedarà eliminat. Guanya l’equip que ho faci més ràpid sense caure del banc. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Bancs 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: EQUILIBRI 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Iniciar-se a l’acrosport 

SESSIÓ: 3 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Vent del nord, vent del sud: Hi ha 6 alumnes que són el vent del nord i congelen a tots els que toquen i hauran de mantenir una posició 
d’equilibri. La resta d’alumnes són el vent del sud que descongelen als que ha congelat el vent del nord fent-los una abraçada. El joc 
s'acaba quan tots estan congelats o quan ja porten molt de temps sense poder acabar.  
 

 
 
 
Pitralls 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Figures per parelles: Els alumnes es col·loquen per parelles i realitzen les 3 figures que s’indiquen a continuació: Després de realitzar-
les, en creen una altra lliurement. 

                               
 
Figures per trios: Els alumnes es col·loquen per trios i realitzen les 3 figures que s’indiquen a continuació: Després de realitzar-les, en 
creen una altra lliurement. 

                               
 
Figura lliure: Els alumnes es col·loquen en grups de quatre o cinc i han d’inventar una figura. Primer la pensen, després la proven i 
finalment l’ensenyen als companys/es. 
 

 
Matalassos 
 
 
 
 
 
 
 
Matalassos 
 
 
 
 
 
 
Matalassos 
 

FINAL 15’ 

 
Els flamencs: Els alumnes es col·locaran dispersos per l’espai, dintre d’un cercle. Al senyal del mestre/a, es posaran a peu coix i amb un 
peu agafat amb la mà, sense moure’s del cercle. A veure qui aguanta més sense perdre l’equilibri. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Cercles 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: EQUILIBRI 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Avaluació 

SESSIÓ: 4 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Peus en alt: 4 alumnes la paren i hauran de perseguir a la resta de la classe. Els alumnes perseguits es podran salvar pujant damunt 
d’algun desnivell (bancs, espatlleres...). Si els alumnes que la paren atrapen a algú, s’intercanvien els rols. Quan algun alumne porta 
molta estona damunt d’algun desnivell, el que la para pot cridar: “peus en alt” i l’alumne haurà de tornar al terra. 

 
 
 
Pitralls 
Bancs 
Espatlleres 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Recorregut d’equilibri: 2 equips. Els primers de cada equip realitzaran un recorregut on hauran de superar diferents obstacles sense 
tocar al terra i passar el relleu al següent de la fila. I així successivament. Si algun alumne toca al terra, haurà de tornar a començar el 
recorregut. Guanya l’equip que acabi primer. 
  

 
Bancs 
Espatlleres 
Totxanes 
 

FINAL 15’ 

 
Els flamencs: Els alumnes es col·locaran dispersos per l’espai, dintre d’un cercle. Al senyal del mestre/a, es posaran a peu coix i amb un 
peu agafat amb la mà, sense moure’s del cercle. A veure qui aguanta més sense perdre l’equilibri. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Cercles 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 

ÀMBIT: EDUCACIÓ FÍSICA ETAPA: EDUCACIÓ PRIMÀRIA NIVELL: 3r i 4t UNITAT Nº: 3 

ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA CICLE: MITJÀ TRIMESTRE: SEGON SESSIONS: 9 

BLOC DE CONTINGUTS 

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ HABILITATS MOTRIUS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EXPRESSIÓ CORPORAL EL JOC 

1.Representació del propi cos i el dels 
altres. 
2.Adequació de la consciència i control del 
cos en relació amb la tensió, la relaxació i la 
respiració. 
3.Adequació de la postura a les diferents 
necessitats expressives i motrius. 
4.Utilització de la lateralitat referida al 
propi cos, al dels altres i als objectes. 
5.Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri 
dinàmic en diferents situacions. 
6.Resolució de l’estructura de l’espai i del 
temps en accions i situacions motrius. 
7.Descobriment dels elements orgànics i 
funcionals relacionats amb el moviment. 

8.Valoració de la pròpia realitat corporal i la 
dels altres. 

1.Utilització eficaç de les habilitats motrius 
bàsiques en entorns i situacions variades 
conegudes i estables. 
2.Elaboració d’un control motriu i domini 
corporal. 
3.Disposició a participar en activitats 
diverses, acceptant les diferències en el 
nivell de l’habilitat. 
4.Utilització de les TAC per reflexionar 
sobre la pràctica motriu. 
5.Apreciació de l’esforç en les activitats 
físiques, tant individual com col·lectiu. 

1.Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, 
corporals i alimentaris relacionats amb la 
pràctica de l’activitat física. 
2.Valoració de l’activitat física en relació a la 
salut i el benestar. 
3.Respecte pels materials i els espais 
d’acord amb les normes elaborades. 
4.Mesures bàsiques de seguretat en la 
pràctica de l’activitat física. 
5.Varietat d’activitats d’escalfament prèvies 
a la realització de l’activitat física. 
6.Percepció de l’esforç durant la realització 
de l’activitat física. 
7.Apreciació de l’esforç individual i dels 
companys. 

1.Experimentació del cos i del moviment 
com a instruments d’expressió i 
comunicació. 
2.Adequació del moviment a estructures 
espacio-temporals. 
3.Expressió d’emocions i sentiments a 
través del cos, el gest i el moviment. 
4.Utilització d’objectes i materials com a 
instruments d’expressió i comunicació. 
5.Interpretació de situacions que suposin 
comunicació corporal. 
6.Elaboració de balls, danses i coreografies 
senzilles. 
7.Reconeixement de les diferències en la 
manera d’expressar-se. 

1.Els jocs del món com a activitat comuna a 
les diferents cultures. 
2.Comprensió i respecte de les normes i 
valoració de les persones que participen en 
el joc. 

3.Valoració del joc com a mitjà de relació, 
de divertiment i d’ús del temps de lleure. 

DIMENSIÓ 

ACTIVITAT FÍSICA DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

COMPETÈNCIA 1 COMPETÈNCIA 2 COMPETÈNCIA 3 COMPETÈNCIA 4 COMPETÈNCIA 5 COMPETÈNCIA 6 COMPETÈNCIA 7 COMPETÈNCIA 8 

Resoldre situacions 
motrius de forma eficaç 
en la pràctica d’activitats 
físiques 

Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del 
propi cos en la realització 
d’activitats físiques 

Mostrar hàbits saludables 
en la pràctica d'activitats 
físiques i en la vida 
quotidiana 

Valorar la pràctica habitual 
de l’activitat física com a 
factor beneficiós per a la 
salut  

Comunicar vivències, 
emocions i idees utilitzant 
els recursos expressius 
del propi cos 

Prendre part en activitats 
col·lectives d'expressió i 
comunicació corporal 
per afavorir la relació amb 
els altres 

Participar en el joc 
col·lectiu de manera 
activa mostrant-se 
respectuós 
amb les normes i els 
companys 

Practicar activitat física 
vinculada a l'entorn com 
una forma d'ocupació 
del temps de lleure 

CONTINGUTS CLAU OBECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 Desplaçaments 
 Salts 
 Girs 
 Manipulacions 

 Treballar els desplaçaments mitjançant jocs 
 Executar salts horitzontals 
 Executar salts verticals 
 Perfeccionar el salt a corda 
 Perfeccionar els girs en l’eix transversal 
 Treballar la coordinació òculo-manual mitjançant 

jocs de manipulació 

 Desplaçar-se, saltar, girar, llançar i rebre mitjançant 
un moviment corporal coordinat (CA3). 

 Participar de forma activa i amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys (CA8). 

 Sessió 1: Desplaçaments 
 Sessió 2: Desplaçaments 
 Sessió 3: Desplaçaments 
 Sessió 4: Salts horitzontals 
 Sessió 5: Salts verticals 
 Sessió 6: Salts a corda 
 Sessió 7: Girs en l’eix transversal 
 Sessió 8: Manipulacions  
 Sessió 9: Avaluació 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT METODOLOGIA MATERIAL 

 Jocs de persecució 
 Salts a peus junts i salts a peu coix. 
 Girs en l’eix longitudinal i transversal. 
 Recorreguts d’habilitats motrius bàsiques. 

 Els alumnes nouvinguts realitzar les activitats per 
imitació. 

 I els alumnes amb TEA i mobilitat reduïda 
realitzaran la sessió amb vetlladora (veure sessió). 

 Resolució de problemes 
 Descobriment guiat 

 Cercles 
 Cons 
 Cordes 
 Matalassos 

 Mocadors 
 Pilotes 
 Pitralls 
 Tanques 

NIVELL D’ASSOLIMENT 

ÍTEMS AVALUACIÓ ASSOLIMENT SATISFACTORI ASSOLIMENT NOTABLE ASSOLIMENT EXCEL·LENT 

Coordina les habilitats motrius bàsiques en la 
realització de jocs motors? 

Té dificultat per coordinar les habilitats motrius 
bàsiques en la realització de jocs motors 

Coordina les habilitats motrius bàsiques de forma 
correcta en la realització de jocs motors 

Coordina les habilitats motrius bàsiques amb elegància 
en la realització de jocs motors 
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UNITAT DIDÀCTICA: HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Treballar els desplaçaments mitjançant jocs  

SESSIÓ: 1 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Tocar i parar: El grup es mou lliurement per l’espai i un alumne persegueix els altres. El tocat és el nou perseguidor. 
Variant: Els alumnes que siguin tocats, queden eliminats. 
 

 
 
 
Pitralls 

PRINCIPAL 30’ 

 
La cadena: Dos alumnes agafats de la mà persegueixen a la resta del grup. Els atrapats es van afegint a la cadena. Quan són 4 
perseguidors, es divideixen de 2 en 2. Guanya l’últim en ser agafat. Una altra variant és fer la cadena llarga, és a dir, sense separar-se. 
 
L’aranya: El grup es col·loca a un extrem de la pista. Hi ha un alumne que la para i es col·loca a la línia central. Quan aquest crida 
"aranya", tots surten corrents cap a l'altre extrem esquivant l'aranya. L’alumne que la para, no pot sortir de la línia central i ha 
d'intentar atrapar a tots els que pugui quan aquests travessen la línia. Els atrapats també faran d'aranya. Després es torna a repetir fins 
que no quedi ningú per atrapar. Si tarden molt a passar a l'altre extrem, es pot comptar fins a 10 i si no passen queden atrapats. 
 

 
No és necessari 
 
 
Cons 

FINAL 15’ 

 
La guineu, la gallina i el pollet: Hi haurà un alumne que farà de gallina, un alumne que farà de pollet i s’agafarà de la cintura a la gallina 
i la guineu que es col·locarà davant de la gallina i intentarà tocar al pollet. Quan la guineu toca al pollet, s’intercanvien les funcions. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Treballar els desplaçaments mitjançant jocs 

SESSIÓ: 2 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Les parelles: Tothom per parelles. Hi haurà una parella que la pararà. Quan atrapa a alguna altra parella, s’intercanvien els rols. Una 
altra variant és fent parar sempre la mateixa parella i eliminant a les parelles atrapades. 
 

 
 
 
Pitralls 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Les bruixes: 4 nens/es la paren i quan atrapen a un nen/a, aquest/a s’ha de quedar immòbil amb els braços en creu i només pot ser 
salvat/a si un company/a li passa per sota les cames. El joc acaba quan tothom és atrapat per les bruixes. 
 
Stop: Els alumnes corrent lliurement per l’espai i un/a nen/a persegueix els altres. Els perseguits tenen l’opció de cridar “stop” i quedar-
se quiets amb les mans obertes i les cames separades. En aquesta posició no poden ser atrapats/es, però tampoc es poden bellugar fins 
que un company/a els salvi passant-li entre les cames. Si un nen/a és atrapat/a passa a ser perseguidor/a. 
 

 
Pitralls 
 
 
Pitralls 
 

FINAL 15’ 

 
Relleus pel túnel: Dos equips en fila índia i amb les cames obertes. L’últim/a de cada fila passa al davant reptant per sota les cames dels 
membres del seu equip. Quan arriba al davant fa una senyal perquè surti l’últim/a. I així successivament. Guanya l’equip que arribi 
primer a una distància determinada. Després fem el mateix, però reptant amb l’esquena. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Treballar els desplaçaments mitjançant jocs 

SESSIÓ: 3 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
1 i 2: Es col·loquen els nens per parelles i un d'ells és l'1 i l'altre el 2. Quan el/a mestre/a diu un dels dos números, l’anomena’t 
persegueix l'altre. Si l'atrapa, compta fins a cinc deixant-lo escapar i el torna a perseguir fins que el/la mestre/a anomeni l'altre número. 
Llavors passa a ser perseguit. Es compta quantes vegades ha agafat cadascú el/la company/a. 
 

 
 
 
No és necessari 

PRINCIPAL 30’ 

 
Vine amb mi: Es formen equips de 5 jugadors. A la senyal, el primer/a jugador/a de cada equip surt corrent, passa per darrera d’un con 
i torna a la línia de sortida. Quan arriba a la línia de sortida, agafa el segon/a jugador/a del grup i fan el mateix recorregut. I així 
successivament. Fins que els 5 jugadors/es del grup fan el recorregut. Llavors s’aniran deixant jugadors fins que només en quedi un/a. 
Primer es deixarà al jugador/a que ha fet 5 viatges, després el segon, i així successivament. Guanya  qui acaba abans. 
 
Anem de safari: Delimitarem 4 zones. En cada zona ens desplaçarem d’una manera diferent (quadrupèdia, reptant...). Hi haurà un 
caçador/a que també es desplaçarà depenen de la zona en la que trobi i quan atrapi a algú, s’intercanviaran els rols. 
 

 
Cons 
 
 
 
 
Pitralls 
Cons 
 

FINAL 15’ 

 
Foot-cranc: Hi ha dos equips en un terreny de joc reduït. Uns cons fan de porteries. Els dos equips es col·loquen en posició de cranc: 
panxa enlaire amb peus i mans a terra i el cul sense tocar a terra. No hi ha porters. En començar el joc cada equip es situarà al seu 
camp. Es deixarà la pilota al mig de la pista i començarà. Tothom s’ha de moure en posició de cranc i intentar fer gol a la porteria 
contrària amb els peus. En cap moment es pot tocar la pilota si es té el cul a terra. Quan la pilota va fora els límits del camp, es tira dins 
el terreny de joc de nou. Les porteries es poden ampliar per fer més gols. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes de plàstic 
Pitralls 
Cons 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Executar salts horitzontals 

SESSIÓ: 4 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Joc del salt: Tothom assegut amb les cames estirades, tret de 2 alumnes. Un alumne fa de gat i persegueix a un altre alumne que fa de 
ratolí. Si el gat atrapa al ratolí, s’intercanvien les funcions. El ratolí pot salvar-se saltant a les cames d’algun company. Llavors el ratolí 
s’asseu, l’alumne que han saltat fa de ratolí i l’alumne que feia de gat haurà de perseguir al nou ratolí.  
 

 
 
 
No és necessari 

PRINCIPAL 30’ 

 
Cursa de sacs: El terreny ha de estar lliure d’obstacles. Es fan tres files amb un sac davant de cada una. A un toc de xiulet els primers de 
cada fila es vesteixen els sacs, van saltant fins a la meta i tornen enrere. Quan arriben a la fila, el deixen el sac i es posen al final; el 
següent es vesteix el sac i fa el mateix. Ho van fent tots fins a arribar al primer de la fila. Guanya el grup que ho completa més 
ràpidament. 
 
Saltar els cercles: Grups de 4. Cada grup té 5 cèrcols. A la senyal, el primer alumne de cada grup anirà saltant els cèrcols que estaran 
col·locats en fila i tornarà corrents. Llavors sortirà el següent company que farà el mateix. I així successivament. Guanya l’equip que 
acabi primer. Variarem les formes de salt: peus junts o peu coix. 
 

 
Sacs 
 
 
 
 
Cercles 
 

FINAL 15’ 

 
Terra, mar i aire: Delimitarem 3 zones: Damunt de la línia serà terra, la dreta de la línia serà mar i l’esquerra de la línia serà aire. El 
mestre anirà dient cadascuna de les 3 zones i els alumnes hauran de saltar a la zona corresponent. Qui s’equivoqui queda eliminat o 
una partida sense jugar. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Executar salts verticals 

SESSIÓ: 5 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
La molla: 4 alumnes la paren i hauran de perseguir a la resta de la classe. Els alumnes perseguits es podran salvar saltant a dins d’algun 
dels cercles que hi haurà repartits per la pista. Si els alumnes que la paren atrapen a algú, s’intercanvien els rols.  
 

 
 
 
Pitralls 

PRINCIPAL 30’ 

 
Fila guanyadora: 2 equips. Cada equip es col·loca en fila en posició d’asseguts amb les cames estirades. Llavors els primers de cada fila 
saltaran als seus companys que estaran asseguts amb les cames estirades. Quan arriben al final, surten els següents. I així 
successivament. Guanya l’equip que arriba primer a una distància determinada.  
 
Saltar les tanques: Grups de 4. Cada grup té 3 tanques. A la senyal, el primer alumne de cada grup anirà saltant les tanques que estaran 
col·locades en fila i tornarà corrents. Llavors sortirà el següent company que farà el mateix. I així successivament. Guanya l’equip que 
acabi primer. Variarem les formes de salt: peus junts o peu coix. 
 

 
No és necessari  
 
 
 
Tanques 
 

FINAL 15’ 

 
Xarranca: Grups de 4. Es dibuixen 10 caselles numerades al terra per on han de saltar els alumnes per ordre després de tirar-hi una 
pedra plana que caldrà recollir mentre se salta a peu coix. Per torns es tira una pedra plana a la casella que toca. Es comença per la 1 i 
es va pujant. Cal que la pedra caigui dins de la casella, sense tocar les vores. Aleshores es fa el recorregut de la següent manera: cal 
passar per totes les caselles, successivament, saltant-se la casella que té la pedra, a peu coix, sense trepitjar les línies ni tocar amb l'altre 
peu el terra. En arribar a la darrera casella l’alumne es gira i torna fins al principi. Quan s'està a la casella anterior a la que té la pedra, 
cal ajupir-se, agafar-la i tornar amb ella al principi. Si durant aquest recorregut en algun moment el jugador toca amb l'altre peu al terra 
o trepitja una ratlla o en llençar la pedra no encerta bé la casella corresponent, li passa el torn. Si fa tot el recorregut continua amb la 
següent casella fins que les ha fet totes. Guanya qui primer fa tot el recorregut. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Guixos 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Perfeccionar el salt a corda 

SESSIÓ: 6 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Trepitjar la cua: La meitat d’alumnes portaran una corda penjant que serà la cua i l’altre meitat no en portarà. Els alumnes que no 
tinguin cua, hauran de recuperar-la trepitjant-li a un company. Cada alumne només podrà tenir una cua. Guanyen els alumnes que al 
cap d’un temps determinat mantenen la cua. També es pot jugar a veure qui roba més cues. 
 

 
 
 
Cordes 

PRINCIPAL 30’ 

 
La corda individual: Cadascú tindrà una corda i anirà experimentant els diferents tipus de salts que es poden fer: peus junts, peu coix, 
amb desplaçament… 
 
La corda en grup: 2 alumnes remenen la corda i al mateix temps van cantant una cançó. Mentrestant la resta d’alumnes van entrant un 
per un a la corda, realitzen 3 salts i tornen a sortir. Si algun jugador s’enreda amb la corda, passa a remenar. 
 

 
Cordes 
 
 
Corda llarga 
 
 

FINAL 15’ 

 
El rellotge: En grups de 5. Els alumnes es col·loquen al voltant d’un alumne que fa girar la corda fent voltes a si mateix i arrossegant la 
corda pel terra. Els altres alumnes salten la corda quan els passa a prop. Quan algú la trepitja, s’intercanvien les funcions. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Cordes 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Perfeccionar els girs en l’eix transversal 

SESSIÓ: 7 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
La pilota dolenta: Hi haurà 4 nens/es que la pararan i quan atrapin a algú, aquest/a s’haurà d’asseure al terra. Per ser salvat/a, un/a 
altre company/a haurà de donar la volta al voltant seu. El joc acaba quan tothom és atrapat.  

 
 
 
Pilotes 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
La tombarella endavant: Els alumnes es col·locaran en fila davant d’un matalàs i faran la tombarella ajudats pel mestre.  
Després ho podem fer dins d’un cercle o davant d’un obstacle com pot ser un alumne estirat al terra. 
 
La tombarella enrere: Els alumnes es col·locaran en fila davant del matalàs. Hauran de realitzar la tombarella enrere en un pla declinat. 
Col·locarem una rampa i d’aquesta manera els alumnes tindran més facilitat per girar enrere. 
 

 
Matalassos  
 
 
Matalassos 

FINAL 15’ 

 
Gira’m: Per parelles. Un company/a de la parella es col·loca totalment estirat/a al terra i l’altre company/ l’ha de fer girar mentre l’altre 
es resisteix. Quan ho aconsegueix, canvi de rols. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Matalassos  

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Treballar la coordinació òculo-manual mitjançant joc de manipulacions 

SESSIÓ: 8 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
El comptavoltes: 2 equips situats en rotllana i amb una pilota cada equip. A la senyal, cada equip ha de donar un nombre determinat de 
voltes passant-se la pilota. Guanya l’equip que abans aconsegueixi donar un nombre determinat de voltes. 
 

 
 
 
Pilotes 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
El rellotge: 2 equips. Un equip es col·loca en rotllana i es passa la pilota fent el nombre màxim de voltes possibles. Mentrestant, els 
components de l’altre equip han de sortir un/a per un/a en forma de relleu donant el tomb a la rotllana que forma l’altre equ ip. Quan 
s’acaben els relleus, es compta el nombre de voltes que han tardat i després s’intercanvien les funcions. Guanya qui fa el recorregut en 
menys voltes. 
 
Pilota caçadora: Comencen atrapant 2 nens/es. Aquests s’han de passar la pilota i al mateix temps han de tocar a la resta de 
companys/es. Només pot atrapar el nen/a que té la pilota que només podrà fer 3 passes. No val llançar la pilota. Els nens i nenes que 
siguin tocats, passaran a l’altre bàndol. I així successivament fins que tothom sigui caçador/a. També es pot fer per equips i calculant el 
temps que tarda cada equip en caçar als membres de l’altre equip.  
 

 
Pilotes  
Cons 
 
 
 
Pilotes 

FINAL 15’ 

 
La bomba: Els alumnes es col·loquen en rotllana excepte un/a alumne/a que es col·loca assegut al mig. Aquest la para, té els ulls tancats 
i compta fins a 60. Quan arriba a 20 alça una mà, a 40 alça les dues mans, a 50 diu. “la bomba s’acosta” i a 60 diu: “bomba”.  
Mentrestant, els membres de la rotllana es van passant una pilota ràpidament cap al costat que indiqui el mestre/a. Quan la bomba 
explota, el qui té la pilota a les mans queda eliminat/a i s’ha d’asseure amb les cames estirades. Guanya l’últim/a que quedi. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Avaluació 

SESSIÓ: 9 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Tocar i parar: El grup es mou lliurement per l’espai i un alumne persegueix els altres. El tocat és el nou perseguidor. 
Variant: Els alumnes que siguin tocats, queden eliminats. 
 

 
 
 
Pitralls 

PRINCIPAL 30’ 

 
Recorregut d’habilitats motrius: 2 equips. Els primers de cada equip realitzaran un recorregut on hauran de realitzar diferents habilitats 
motrius (desplaçaments, salts i girs) i passar el relleu al següent de la fila. I així successivament. Guanya l’equip que acabi primer. 

Cons 
Cercles 
Tanques 
Matalassos 

FINAL 15’ 

 
Els colors: 4 equips situats en fila. Cada equip té un color. Quan es diu el nom del color de l’equip, tots els membres s’han de col·locar a 
la gatzoneta. L’alumne/a que s’equivoqui queda eliminat/a. Guanya l’equip que al final tingui més components. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 

ÀMBIT: EDUCACIÓ FÍSICA ETAPA: EDUCACIÓ PRIMÀRIA NIVELL: 3r i 4t UNITAT Nº: 4 

ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA CICLE: MITJÀ TRIMESTRE: SEGON SESSIONS: 14 

BLOC DE CONTINGUTS 

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ HABILITATS MOTRIUS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EXPRESSIÓ CORPORAL EL JOC 

1.Representació del propi cos i el dels 
altres. 
2.Adequació de la consciència i control del 
cos en relació amb la tensió, la relaxació i la 
respiració. 
3.Adequació de la postura a les diferents 
necessitats expressives i motrius. 
4.Utilització de la lateralitat referida al 
propi cos, al dels altres i als objectes. 
5.Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri 
dinàmic en diferents situacions. 
6.Resolució de l’estructura de l’espai i del 
temps en accions i situacions motrius. 
7.Descobriment dels elements orgànics i 
funcionals relacionats amb el moviment. 

8.Valoració de la pròpia realitat corporal i la 
dels altres. 

1.Utilització eficaç de les habilitats motrius 
bàsiques en entorns i situacions variades 
conegudes i estables. 
2.Elaboració d’un control motriu i domini 
corporal. 
3.Disposició a participar en activitats 
diverses, acceptant les diferències en el 
nivell de l’habilitat. 
4.Utilització de les TAC per reflexionar 
sobre la pràctica motriu. 
5.Apreciació de l’esforç en les activitats 
físiques, tant individual com col·lectiu. 

1.Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, 
corporals i alimentaris relacionats amb la 
pràctica de l’activitat física. 
2.Valoració de l’activitat física en relació a la 
salut i el benestar. 
3.Respecte pels materials i els espais 
d’acord amb les normes elaborades. 
4.Mesures bàsiques de seguretat en la 
pràctica de l’activitat física. 
5.Varietat d’activitats d’escalfament prèvies 
a la realització de l’activitat física. 
6.Percepció de l’esforç durant la realització 
de l’activitat física. 
7.Apreciació de l’esforç individual i dels 
companys. 

1.Experimentació del cos i del moviment 
com a instruments d’expressió i 
comunicació. 
2.Adequació del moviment a estructures 
espacio-temporals. 
3.Expressió d’emocions i sentiments a 
través del cos, el gest i el moviment. 
4.Utilització d’objectes i materials com a 
instruments d’expressió i comunicació. 
5.Interpretació de situacions que suposin 
comunicació corporal. 
6.Elaboració de balls, danses i coreografies 
senzilles. 
7.Reconeixement de les diferències en la 
manera d’expressar-se. 

1.Els jocs del món com a activitat comuna a 
les diferents cultures. 
2.Comprensió i respecte de les normes i 
valoració de les persones que participen en 
el joc. 

3.Valoració del joc com a mitjà de relació, 
de divertiment i d’ús del temps de lleure. 

DIMENSIÓ 

ACTIVITAT FÍSICA DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

COMPETÈNCIA 1 COMPETÈNCIA 2 COMPETÈNCIA 3 COMPETÈNCIA 4 COMPETÈNCIA 5 COMPETÈNCIA 6 COMPETÈNCIA 7 COMPETÈNCIA 8 

Resoldre situacions 
motrius de forma eficaç 
en la pràctica d’activitats 
físiques 

Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del 
propi cos en la realització 
d’activitats físiques 

Mostrar hàbits saludables 
en la pràctica d’activitats 
físiques i en la vida 
quotidiana 

Valorar la pràctica habitual 
de l’activitat física com a 
factor beneficiós per a la 
salut  

Comunicar vivències, 
emocions i idees utilitzant 
els recursos expressius 
del propi cos 

Prendre part en activitats 
col·lectives d’expressió i 
comunicació corporal 
per afavorir la relació amb 
els altres 

Participar en el joc 
col·lectiu de manera 
activa mostrant-se 
respectuós 
amb les normes i els 
companys 

Practicar activitat física 
vinculada a l’entorn com 
una forma d’ocupació 
del temps de lleure 

CONTINGUTS CLAU OBECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 Bot 
 Passades i recepcions 
 Tir a cistella 
 Llançaments 
 Xuts 
 Colpejos 

 Practicar el bot, la passada i el tir a cistella 
mitjançant els jocs  

 Perfeccionar els llançaments mitjançant el joc 
 Experimentar el xut mitjançant el joc 
 Practicar els colpejos mitjançant els jocs 

 Desplaçar-se, saltar, girar, llançar i rebre mitjançant 
un moviment corporal coordinat (CA3). 

 Participar de forma activa i amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys (CA8). 

 Sessió 1: Bot, passada 
i tir a cistella 

 Sessió 2: Bot, passada 
i tir a cistella 

 Sessió 3: Bot, passada 
i tir a cistella 

 Sessió 4: Bot, passada 
i tir a cistella  

 Sessió 5: Bot, passada 
i tir a cistella 

 Sessió 6: Bot, passada 
i tir a cistella 

 Sessió 7: Llançaments 
 Sessió 8: Llançaments 

Sessió 9: Llançament 
 Sessió 10: Llançament 
 Sessió 11: Xut 
 Sessió 12: Xut 
 Sessió 13: Colpeig 
 Sessió 14: Avaluació 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT METODOLOGIA MATERIAL 

 Jocs de bot amb oposició 
 Jocs de passades i recepcions amb oposició 
 Jocs de llançaments 

 Els alumnes nouvinguts realitzar les activitats per 
imitació. 

 I els alumnes amb TEA i mobilitat reduïda 
realitzaran la sessió amb vetlladora (veure sessió). 

 Resolució de problemes 
 Descobriment guiat 

 Cercles 
 Cadires 
 Cons 
 Guixos 

 Pilotes d’escuma  
 Pilotes de plàstic 
 Pilotes inflables 
 Pitralls 

NIVELL D’ASSOLIMENT 

ÍTEMS AVALUACIÓ ASSOLIMENT SATISFACTORI ASSOLIMENT NOTABLE ASSOLIMENT EXCEL·LENT 

Coordina les habilitats motrius específiques en la 
realització de jocs preesportius? 

Té dificultat per coordinar les habilitats motrius 
específiques en la realització de jocs preeesportius 

Coordina les habilitats motrius específiques de forma 
correcta en la realització de jocs preesportius 

Coordina les habilitats motrius específiques amb astúcia 
en la realització de jocs preesportius 

Participa activament en els jocs preesportius? 
Mostra poc interès en participar en els jocs 

preesportius 
Participa en els jocs preesportius de forma correcta 

Participa activament dels jocs preesportius i fa 
participar als companys/es 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Practicar el bot, la passada i el tir a cistella mitjançant els jocs 

SESSIÓ: 1 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Els paquets botant pilota: Els alumnes es desplacen lliurement per la pista botant la pilota i el mestre diu un número. Llavors alumnes 
s’han d’agrupar segons el número que ha dit el mestre. Els alumnes que no aconsegueixin agrupar-se o arribin tard, queden un cop 
sense jugar.  

 

 
 
 
Pilotes de plàstic  
 

PRINCIPAL 30’ 

 
La muralla: Per trios. 2 alumnes es passen la pilota estàtics i l’altre alumne es col·loca de "muralla” entre ells impedint la passada. Si 
recupera la pilota, s’intercanvien els rols amb l’alumne que l’ha perduda. 

 
Pilotes de plàstic  
 
  

FINAL 15’ 

 
Les 10 cistelles: Farem 2 grups, un davant de cada cistella. Es llança d’un en un des de la línia de tir lliure i es compten en veu alta les 
cistelles que fa cada equip. Guanya l’equip que arribi primer a 10 cistelles. 

 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes de plàstic  
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Practicar el bot, la passada i el tir a cistella mitjançant els jocs 

SESSIÓ: 2 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
El joc dels cercles botant la pilota: Posem cercles o cons distribuïts per l’espai de joc i els alumnes hauran de desplaçar-se per l’espai 
botant una pilota. Quan el mestre xiuli, cada jugador haurà d’intentar ocupar un dels cercles. Queda eliminat o un cop sense jugar, el 
jugador que es queda sense cercle. 

 

 
 
 
Pilotes de plàstic  
Cercles 

PRINCIPAL 30’ 

 
Les 10 passades: Dos equips enfrontats dins un terreny delimitat. Un equip comença amb la pilota i intenta passar-se la pilota entre ells 
deu vegades. Si ho aconsegueix, és un punt. L’altre equip ho intenta evitar amb intercepcions de pilota.  
 

 
Pilotes de plàstic  
Pitralls 
 

FINAL 15’ 

 
Or, plata i bronze: En petits grups es llançarà a cistella per ordre. Si s’encistella des del lateral, quan ens torni a tocar es tirarà des de tir 
lliure. I Si també s'encerta, quan ens torni a tocar, es tirarà des de l’altre lateral. Qui acaba primer és or, el segon plata i el tercer bronze.  
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes de plàstic  
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Practicar el bot, la passada i el tir a cistella mitjançant els jocs 

SESSIÓ: 3 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 

 
Tocar i parar botant la pilota: Tothom tindrà una pilota que l’haurà de botar dins la pista. Hi haurà 4 alumnes que portaran la pilota 
d’un altre color que la pararan i hauran d’atrapar a la resta. Quan atrapin amb algú, s’intercanviaran els rols i les pilotes . Guanya 
l’alumne que la pari menys vegades. 
 

 
 
 
Pilotes de plàstic  
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Bàsquet sense cistelles: Dos equips enfrontats a plantar la pilota a la línia de fons de l’equip contrari. El/a jugador/a que tingui la pilota i 
sigui tocat per un/a defensor/a, ha de passar-la obligatòriament. Si l’equip defensor intercepta la pilota, passa a ser atacant. Quan es 
planta la pilota a la línia de fons contrària, és un punt. 
 

 
Pilotes de plàstic  
Pitralls 
  

FINAL 15’ 

 
El mocador amb pilota: Dos equips numerats i enfrontats separats a una distància i col·locats darrere d’una línia. Entre els dos grups es 
col·loca el mestre amb dues pilotes. El mestre diu en veu alta un número. Els dos alumnes que tinguin aquell número es dirigiran cap a 
una de les dues pilotes i aniran a encistellar. L’alumne que faci cistella abans que l’altre, guanyarà un punt pel seu equip. 
També podem fer-ho eliminant al jugador que no encistella, llavors guanyarà l’equip que elimini a tots els membres de l’altre equip. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes de plàstic  
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Practicar el bot, la passada i el tir a cistella mitjançant els jocs 

SESSIÓ: 4 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Les 4 cantonades amb pilota: Es col·locaran 4 alumnes en 4 cantonades amb una pilota i un alumne al mig del quadrat sense pilota. A la 
senyal del mestre/a, els alumnes de les cantonades han de canviar de cantonada botant la pilota i l’alumne que estava al mig ha 
d’intentar atrapar a algun dels 4 alumnes abans que arribin a la cantonada. Si ho aconsegueix, s’intercanvien els rols.  
 

 
 
 
Pilotes de plàstic  
Cons 

PRINCIPAL 30’ 

 
L’anella mòbil: Dos equips enfrontats dins un terreny delimitat. L’equip que té la pilota ha de passar-se la pilota i encertar-la dins d’una 
anella que es troba al camp contrari. L’altre equip ho intenta evitar amb intercepcions de pilota. L’alumne que porta l’anella es pot 
moure per la línia de fons per facilitar als membres del seu equip que encistellin a l’anella. També hi ha d’haver una zona prohibida des 
d'on no es pot  llançar la pilota a l’anella. Guanya l’equip que encerti més vegades a l’anella. 
 

 
Pilotes de plàstic  
Pitralls 
Cercles 
 

FINAL 15’ 

 
El KO: Els alumnes es col·loquen en fila davant d’una cistella. Els dos primers tenen pilota. Llança el primer a cistella i seguidament ho fa 
el segon. Sempre es comença a llançar des de tirs lliures i si no entra es segueix tirant des d'on s’agafi el rebot fins a fer cistella. Si el 
segon anota abans que el primer, aquest queda eliminat. Quan un alumne encistella, passa la pilota al següent de la fila i es continua la 
competició, eliminant al que va davant si encistellem abans que ell. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes de plàstic  
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Practicar el bot, la passada i el tir a cistella mitjançant els jocs 

SESSIÓ: 5 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
L’aranya amb pilota: El grup es col·loca a un extrem de la pista. Un alumne es col·loca a la línia central. Quan aquest crida "aranya", tots 
surten corrents cap a l'altre extrem botant la pilota i esquivant a l'aranya que també bota la pilota per damunt de la línia central. 
L’alumne que atrapa no pot sortir de la línia central i ha d'intentar tocar a algun company seu quan travessen la línia. Si ho aconsegueix, 
s’intercanvien les funcions. Podem utilitzar 3 línies enlloc de només una (Triple aranya). 

 

 
 
 
Pilotes de plàstic  
 

PRINCIPAL 30’ 

 
El baló-torre: Dos equips enfrontats que lluiten per una pilota i la dirigeixen cap a una "torre". Aquesta torre la forma un alumne 
aixecat damunt una cadira i dins d’una zona prohibida on no pot entrar cap altre alumne. Des de fora d’aquesta zona, l’equip ha de 
passar a la torre del seu equip i que aquesta agafi la pilota sense que li caigui. Cada cop que s’aconsegueixi, és un punt.  
 

 
Pilotes de plàstic  
Pitralls 
Cadires 

FINAL 15’ 

 
El 21: Grups de 5 alumnes es numeren i es col·loquen davant d’una cistella. L’últim llança la pilota a taulell. El rebot l’agafa el primer i de 
la fila que tira a cistella des d'on agafi la pilota. Si l’encistella, s’anota dos punts i segueix llançant des de tir lliure i anotant un punt cada 
cop que l’entri. Quan falli, el segon de la fila agafarà el rebot i llançarà des d'on agafa la pilota. Cada alumne anirà comptant els seus 
punts. Qui arribi primer a 21 punts guanya. Si es passa de 21, s’haurà d’anar a 31. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes de plàstic  
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Practicar el bot, la passada i el tir a cistella mitjançant els jocs 

SESSIÓ: 6 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Pac-man amb pilota: Tots els jugadors/es s’hauran de desplaçar per les línies del camp botant una pilota. Hi haurà 4 nens/es que la 
pararan i no portaran pilota. Quan atrapin a algú, s’intercanviaran els rols i les pilotes. Guanya l’alumne que la pari menys vegades. 

 

 
 
 
Pilotes de plàstic  
 

PRINCIPAL 30’ 

 
 
Partit de bàsquet: Adaptarem les normes perquè hi hagi continuïtat. 

 
 
Pilotes de plàstic  

FINAL 15’ 

 
Relleus llançant a cistella: 2 equips. Sortiran els primers de cada equip botant la pilota i llançant a cistella. Agafaran el rebot, tornaran 
botant la pilota i passaran el relleu al següent company. I així successivament. Guanyarà l’equip qui arribi primer a 10 cistelles. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes de plàstic  
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Perfeccionar els llançaments a través de jocs 

SESSIÓ: 7 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Guerra de pilotes: La classe dividida en dos equips, un a cada part del camp. Totes les pilotes disponibles repartides entre els alumnes. 
A la senyal del mestre, tothom llançarà la seva pilota al camp dels contraris amb la mà i ho continuarà fent fins al senyal de final del joc 
que es farà recompte de les pilotes que hi ha a cada camp. Qui té més pilotes al seu camp, perd el joc. 

 

 
 
 
Pilotes d’escuma  
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Morts i ressuscitats: Els alumnes es desplacen lliurement pel terreny de joc. Hi ha una pilota que la pot agafar qualsevol alumne. 
L’alumne que té la pilota pot fer 3 passes i ha d’intentar tocar a un altre alumne. Si el toca, aquest queda eliminat i s’asseu al terra. Per 
ser salvat, ha d’aconseguir agafar la pilota des del terra i passar-la a un altre company que també estigui mort o bé matant a un altre 
company que estigui viu. Guanya l’últim que quedi. 
 

 
Pilotes d’escuma  
 

FINAL 15’ 

 
El gat i el ratolí: Asseguts en rotllana i amb dues pilotes. Una pilota més gran que l'altra, és el gat. La pilota més petita és el ratolí. Es 
dóna un gat a un nen que la passarà cap a la seva dreta, i el ratolí al company del costat que la donarà a la seva esquerra. L’alumne que 
es trobi les dues pilotes a l'hora queda eliminat o un cop sense jugar. També es pot jugar seguint la pilota gat el ratolí en la mateixa 
direcció. A qui se li acumulin les dues pilotes queda eliminat. 
 

Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes d’escuma  
Pilotes de tennis 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA CICLE MITJÀ                                                                          JORDI TUSET PERIS                                                                                                                              

38 
 

 
UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Perfeccionar els llançaments a través de jocs 

SESSIÓ: 8 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Els caçadors: Es designen 4 caçadors que portaran una pilota d’escuma cadascú. Aquests caçadors hauran de perseguir als seus 
companys i llançar-los la pilota. Els alumnes que siguin tocats, s’hauran d’asseure al terra i podran ser salvats si un altre company els 
xoca la mà.  
 

 
 
 
Pilotes d’escuma  
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Matar: Dos equips enfrontats i separats per una línia de mig camp. Cada jugador d’un equip intenta tocar als membres de l’altre equip 
llançant la pilota sense passar de la línia de mig camp. Darrere de cada camp es col·loca un altre camp pels “morts” de l’equip contrari. 
Es comença amb un “àngel” al camp de morts, que recupera la vida quan hi ha un mort del seu equip. Aquest àngel recull les pilotes del 
seu equip que surten per la línia de fons i intenta tocar els contraris també amb la pilota. Quan un jugador és tocat, ha d’anar cap a la 
zona de morts i llançar la pilota contra un viu de l’altre equip. Si ho aconsegueix, recupera la vida. El joc acaba quan un equip mata a 
tots els membres de l’altre equip. 
 

 
Pilotes d’escuma  
Cons 

FINAL 15’ 

 
Pilota ràpida: Els alumnes es col·loquen en rotllana amb una pilota excepte un alumne que es posarà fora de la rotllana. A la senyal del 
mestre/a, els membres de la rotllana hauran de fer una volta passant-se la pilota el més ràpid possible intentant arribar abans que 
l’alumne que està fora de la rotllana que farà la volta corrent. Al finalitzar, canviarem l’alumne que corre. Si la pilota arriba abans que 
l’alumne, aquest haurà de repetir. 
 

Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes d’escuma 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA CICLE MITJÀ                                                                          JORDI TUSET PERIS                                                                                                                              

39 
 

 
UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Perfeccionar els llançaments a través de jocs 

SESSIÓ: 9 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Túnel perillós: Els alumnes passen d’un costat a l’altre del camp en línia recta i han d’evitar ser tocats per 2 caçadors que estan als 
costats i llancen les pilotes per tocar-los. Els alumnes que són tocats, aniran a la zona dels caçadors a caçar als alumnes que encara 
queden. Guanya l’últim en ser tocat. 
 

 
 
 
Pilotes d’escuma 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Matar amb pilota sense camp: Dos equips enfrontats sense un camp delimitat. Un equip es passa la pilota i intenta matar els contraris 
llançant-los la pilota. Els tocats surten del terreny de joc. Els perseguits poden interceptar la pilota. Si ho fan, se salven tots els morts i 
entren al terreny de joc. Quan un equip elimina tots els contraris, es canvien els papers.  

 

 
Pilotes d’escuma 
Cons 

FINAL 15’ 

 
Matar a la paret: Els alumnes es col·loquen a una paret i a una certa distància es col·loca un alumne amb una pilota. Aquest alumne, ha 
d’intentar matar als altre alumnes que estan a la paret. Els tocats queden eliminats. Guanya l’últim que quedi. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes d’escuma  
Cons 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Perfeccionar els llançaments a través de jocs 

SESSIÓ: 10 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Declarar la guerra: La classe es divideix en petits grups que juguen independentment. El petit grup s'ajunta i el nen que té la pilota la 
llança a l'aire i anomena a algú del grup. Aquest, agafa la pilota mentre els companys s'allunyen. Quan té la pilota a les mans diu "stop" i 
tothom ha de quedar-se on està quiet. Des del punt inicial de recollida de la pilota i amb tres passes d'aproximació, el nen amb pilota 
s'apropa a un dels companys i intenta tocar-lo llançant-li la pilota. Tant si el toca com si no, es torna a començar. A la de tres vegades 
que un sigui tocat, queda eliminat. 
 

 
 
 
Pilotes d’escuma 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Enderrocar el con: Dos equips. L’equip que té la pilota ha de passar-se-la amb la mà i intentar enderrocar un con que es troba dins 
l’àrea d’handbol on no podrà entrar ningú. L’altre equip ho intenta evitar amb intercepcions de pilota. Guanya l’equip que enderroqui 
més vegades el con. 

 

 
Pilotes d’escuma 
Cons 
Pitralls 

FINAL 15’ 

 
Ràpid amb la mà: Una fila darrera del punt de penal i un alumne es col·loca de porter. El primer llança un penal amb la mà. Si el marca, 
llança el següent. Si el falla ha d'anar a col·locar-se de porter ràpidament mentre el següent llança a porteria. A qui li marquin tres gols 
seguits, queda eliminat. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes d’escuma  
 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Experimentar el xut mitjançant el joc 

SESSIÓ: 11 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Guerra de pilotes: La classe dividida en dos equips, un a cada part del camp. Totes les pilotes disponibles repartides entre els alumnes. 
A un senyal tothom intentarà llançar la seva pilota al camp dels contraris amb el peu i ho continuarà fent fins al final del joc que es farà 
el recompte de les pilotes que hi ha a cada camp. Qui té més pilotes al seu camp, perd el joc. 

 

 
 
 
Pilotes de plàstic 

PRINCIPAL 30’ 

 
Pitxi-futbol: 2 equips: el colpejador i el caçador. En el terreny de joc hi ha diverses bases enumerades que s’han de recórrer en ordre i 
els colpejadors han de fer el màxim de voltes possibles. El pitxi des del centre del camp tira una pilota cap a un colpejador de l’altre 
equip. Allà el jugador ha de xutar la pilota amb el peu, enviar-la lluny i avançar el màxim de bases possibles. Mentrestant l’equip 
contrari intenta capturar la pilota. Si aquest equip l’agafa a l’aire queda eliminat tot l’equip colpejador. Si no aconsegueixen agafar la 
pilota a l’aire, hauran de passar la pilota ràpidament al pitxi que quan la tingui tocarà el terra amb la pilota i cridarà ben fort “pitxi!”. Qui 
en aquell moment no hagi aconseguit arribar a la següent base queda eliminat. Llavors xutarà el següent. I així successivament. Si en 
una base hi ha dues persones, el segon en arribar també queda eliminat. Si la volta es fa d’un sol cop, l’equip té dret a recuperar un 
eliminat. A 3 eliminats es canvien els rols. 
 

 
Pilotes de plàstic  
Cercles 
 
 
 

FINAL 15’ 

 
Ràpid amb el peu: Es col·loquen els participants en fila darrera del punt de penal. Un/a alumne/a es col·loca de porter. El/la primer/a 
llança un penal amb el peu. Si el marca, llança el següent. Si el falla ha d'anar a col·locar-se de porter ràpidament mentre el següent 
llança a porteria. A qui li marquin tres gols seguits, queda eliminat/a. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes de plàstic  
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Experimentar el xut mitjançant el joc 

SESSIÓ: 12 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Pilota que cau: 2 equips, un equip a cada camp. Des de l’extrem d’un camp els alumnes d’un equip xutaran la pilota d’un en un 
intentant que la piloti boti dins del camp contrari. Els alumnes de l’equip defensor ho hauran d’evitar agafant la pilota a l’aire. Si la 
pilota toca a terra, l’equip xutador sumarà un punt. Quan hagin xutat tots els jugadors, s’intercanvien els rols. Guanya l’equip que faci 
més punts.  

 

 
 
 
Pilotes de plàstic  
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Xuta i corre: 2 equips, un equip es situa en fila i l’altre equip es situa repartit per la pista. El joc l’inicia un membre de l’equip atacant 
que xutarà una pilota dins de la pista. Després de xutar, haurà de creuar la pista sense ser tocat pels membres de l’equip defensor que 
agafaran la pilota i intentaran tocar al jugador atacant passant-se la pilota. Si ho aconsegueix sumarà un punt. Quan tots els membres 
de l’equipa atacant hagin xutat la pilota, es canviaran els rols. Guanya l’equip que aconsegueixi més punts.  

 
Pilotes de plàstic  
 
 
 

FINAL 15’ 

 
Foot-cranc: Hi ha dos equips en un terreny de joc reduït. Uns cons fan de porteries. Els dos equips es col·loquen en posició de cranc: 
panxa enlaire amb peus i mans a terra i el cul sense tocar a terra. No hi ha porters. En començar el joc cada equip es situarà al seu 
camp. Es deixarà la pilota al mig de la pista i començarà. Tothom s’ha de moure en posició de cranc i intentar fer gol a la porteria 
contrària amb els peus. En cap moment es pot tocar la pilota si es té el cul a terra. Quan la pilota va fora els límits del camp es tira dins 
el terreny de joc de nou. Les porteries es poden ampliar per fer més gols. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes de plàstic  
Pitralls 
Cons 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Practicar els colpejos mitjançant els jocs 

SESSIÓ: 13 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Four-square: Un grup de quatre jugadors es posen damunt de cada quadrat (verd, vermell, blau i groc). Sempre inicia el joc el jugador 
de la casella número 4 fent botar la pilota al seu quadrat i colpejant-la perquè boti en algun dels altres 3 quadrats. Només pot tocar la 
pilota el jugador del quadrat on bota la pilota que la farà botar en algun altre quadrat. I així successivament. Si la pilota bota fora o fa 2 
bots, el jugador que ha fallat, queda eliminat i entra un altre jugador al quadrat número 1. Llavors els jugadors que hi hagi per sota la 
casella del jugador que ha fallat, pugen un número. L’objectiu del joc és mantenir-se en el quadrat número 4 el major temps possible.  
 

 
 
 
Pilotes de plàstic  
Guixos 

PRINCIPAL 30’ 

 
Partit amb pilota inflable: 2 equips. Un a cada costat de la xarxa. S’ha de colpejar la pilota inflable intentant que boti al camp contrari. 
Només es permet un cop per jugador i 3 per equip.  
 

 
Pilotes inflables 
Cons 

FINAL 15’ 

 
A, E, I, O, U: Grups de 5 en rotllana amb una pilota d’escuma. Alternativament i sense seguir un ordre establert, els alumnes colpegen la 
pilota a l’aire anomenant les 5 vocals per ordre. A qui li toqui la lletra “U” haurà de colpejar la pilota intentant tocar a algun dels seus 
companys/es que s’apartaran per no rebre el cop de la pilota. Si un alumne es tocat per la pilota, tindrà la lletra A. Si algú té les 5 vocals, 
queda eliminat. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes d’escuma 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS PREESPORTIUS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Avaluació 

SESSIÓ: 14 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Tocar i parar botant pilota: Tothom tindrà una pilota que l’haurà de botar dins la pista de bàsquet. Hi haurà 3 alumnes que portaran la 
pilota d’un altre color que la pararan i hauran d’atrapar a la resta. Quan atrapin amb algú, s’intercanviaran els rols i les pilotes i el joc 
continuarà. 
 

 
 
 
Pilotes de plàstic 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Les 10 passades: Dos equips enfrontats dins un terreny delimitat. Un equip comença amb la pilota i intenta passar-se la pilota entre ells 
deu vegades. Si ho aconsegueix, és un punt. L’altre equip ho intenta evitar amb intercepcions de pilota.  

 

 
Pilotes de plàstic 
Pitralls 

FINAL 15’ 

 
Morts i ressuscitats: Els alumnes es desplacen lliurement pel terreny de joc. Hi ha una pilota que la pot agafar qualsevol alumne. 
L’alumne que té la pilota pot fer 3 passes i ha d’intentar tocar a un altre alumne. Si el toca, aquest queda eliminat i s’asseu al terra. Per 
ser salvat, ha d’aconseguir agafar la pilota des del terra i passar-la a un altre company que també estigui mort o bé matant a un altre 
company que estigui viu. Guanya l’últim que quedi. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes d’escuma 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 

ÀMBIT: EDUCACIÓ FÍSICA ETAPA: EDUCACIÓ PRIMÀRIA NIVELL: 3r i 4t UNITAT Nº: 5 

ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA CICLE: MITJÀ TRIMESTRE: SEGON SESSIONS: 6 

BLOC DE CONTINGUTS 

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ HABILITATS MOTRIUS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EXPRESSIÓ CORPORAL EL JOC 

1.Representació del propi cos i el dels 
altres. 
2.Adequació de la consciència i control del 
cos en relació amb la tensió, la relaxació i la 
respiració. 
3.Adequació de la postura a les diferents 
necessitats expressives i motrius. 
4.Utilització de la lateralitat referida al 
propi cos, al dels altres i als objectes. 
5.Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri 
dinàmic en diferents situacions. 
6.Resolució de l’estructura de l’espai i del 
temps en accions i situacions motrius. 
7.Descobriment dels elements orgànics i 
funcionals relacionats amb el moviment. 
8.Valoració de la pròpia realitat corporal i la 
dels altres. 

1.Utilització eficaç de les habilitats motrius 
bàsiques en entorns i situacions variades 
conegudes i estables. 
2.Elaboració d’un control motriu i domini 
corporal. 
3.Disposició a participar en activitats 
diverses, acceptant les diferències en el 
nivell de l’habilitat. 
4.Utilització de les TAC per reflexionar 
sobre la pràctica motriu. 
5.Apreciació de l’esforç en les activitats 
físiques, tant individual com col·lectiu. 

1.Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, 
corporals i alimentaris relacionats amb la 
pràctica de l’activitat física. 
2.Valoració de l’activitat física en relació a la 
salut i el benestar. 
3.Respecte pels materials i els espais 
d’acord amb les normes elaborades. 
4.Mesures bàsiques de seguretat en la 
pràctica de l’activitat física. 
5.Varietat d’activitats d’escalfament prèvies 
a la realització de l’activitat física. 
6.Percepció de l’esforç durant la realització 
de l’activitat física. 
7.Apreciació de l’esforç individual i dels 
companys. 

1.Experimentació del cos i del moviment 
com a instruments d’expressió i 
comunicació. 
2.Adequació del moviment a estructures 
espacio-temporals. 
3.Expressió d’emocions i sentiments a 
través del cos, el gest i el moviment. 
4.Utilització d’objectes i materials com a 
instruments d’expressió i comunicació. 
5.Interpretació de situacions que suposin 
comunicació corporal. 
6.Elaboració de balls, danses i coreografies 
senzilles. 
7.Reconeixement de les diferències en la 
manera d’expressar-se. 

1.Els jocs del món com a activitat comuna a 
les diferents cultures. 
2.Comprensió i respecte de les normes i 
valoració de les persones que participen en 
el joc. 

3.Valoració del joc com a mitjà de relació, 
de divertiment i d’ús del temps de lleure. 

DIMENSIÓ 

ACTIVITAT FÍSICA DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

COMPETÈNCIA 1 COMPETÈNCIA 2 COMPETÈNCIA 3 COMPETÈNCIA 4 COMPETÈNCIA 5 COMPETÈNCIA 6 COMPETÈNCIA 7 COMPETÈNCIA 8 

Resoldre situacions 
motrius de forma eficaç 
en la pràctica d’activitats 
físiques 

Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del 
propi cos en la realització 
d’activitats físiques 

Mostrar hàbits saludables 
en la pràctica d’activitats 
físiques i en la vida 
quotidiana 

Valorar la pràctica habitual 
de l’activitat física com a 
factor beneficiós per a la 
salut  

Comunicar vivències, 
emocions i idees utilitzant 
els recursos expressius 
del propi cos 

Prendre part en activitats 
col·lectives d’expressió i 
comunicació corporal 
per afavorir la relació amb 
els altres 

Participar en el joc 
col·lectiu de manera 
activa mostrant-se 
respectuós 
amb les normes i els 
companys 

Practicar activitat física 
vinculada a l’entorn com 
una forma d’ocupació 
del temps de lleure 

CONTINGUTS CLAU OBECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 Resistència 
 Velocitat 
 Força 
 Flexibilitat 

 Identificar les qualitats físiques bàsiques  
 Treballar la resistència mitjançant jocs de llarga 

durada 
 Treballar la velocitat mitjançant jocs de reacció i 

persecució 
 Treballat la força mitjançant jocs de lluita, de 

contacte i de transport 
 Treballar la flexibilitat mitjançant jocs que 

impliquin moviments articulars amplis 

 Incorporar conductes actives d’acord amb el valor 
de l’exercici físic per a la salut, mostrant interès per 
la cura del propi cos (CA4). 

 Participar de forma activa i amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys (CA8). 

 Sessió 1: Qualitats físiques bàsiques 
 Sessió 2: Qualitats físiques bàsiques 
 Sessió 3: Qualitats físiques bàsiques 
 Sessió 4: Qualitats físiques bàsiques 
 Sessió 5: Qualitats físiques bàsiques 
 Sessió 6: Avaluació 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT METODOLOGIA MATERIAL 

 Jocs de llarga durada 
 Joc de reacció i persecució 
 Joc de lluita, de contacte i de transport 
 Joc que impliquin moviments articulars amplis 

 Els alumnes nouvinguts realitzar les activitats per 
imitació. 

 I els alumnes amb TEA i mobilitat reduïda 
realitzaran la sessió amb vetlladora (veure sessió). 

 Resolució de problemes 
 Descobriment guiat 

 Cercles 
 Cordes 
 Gomes 

 Mocadors 
 Pilotes  
 Pitralls 

NIVELL D’ASSOLIMENT 

ÍTEMS AVALUACIÓ ASSOLIMENT SATISFACTORI ASSOLIMENT NOTABLE ASSOLIMENT EXCEL·LENT 

S’esforça en la realització d’activitat física? Li costa esforçar-se quan fa activitat física El seu esforç és adequat a l’activitat Dóna el màxim de si mateix quan fa activitat física 
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UNITAT DIDÀCTICA: QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Identificar les qualitats físiques bàsiques 

SESSIÓ: 1 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
La pilota dolenta (resistència): Hi haurà 4 nens/es que la pararan i quan atrapin a algú, aquest/a s’haurà d’asseure al terra. Per ser 
salvat/a, un/a altre company/a li haurà de xocar la mà. El joc acaba quan tothom és atrapat. Una altra variant és la bola de foc, en el 
qual un alumne porta una pilota de psicomotricitat i ha de tocar als altres fent rodar la pilota per terra. La resta del joc és el mateix. 
 

 
 
 
Pilotes 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
El mocador (velocitat): Dos equips numerats i enfrontats separats a una distància i col·locats darrere d'una línia. Entre els dos grups es 
col·loca un alumne/a amb un mocador gran. L’alumne/a del mocador diu en veu alta un número. Els alumnes que tinguin aquell 
número, es dirigiran cap al mocador amb la intenció d'agafar-lo i portar-lo al seu camp. L’alumne/a que no agafi el mocador, haurà 
d’atrapar el seu portador.  
 
Estirar la corda (força): Per parelles. Cada alumne/a agafa la corda per un extrem. Es dibuixa una línia al terra perpendicular a la corda. 
A la senyal del mestre/a els membres de cada alumne/a estira la corda intentant que el jugador/a adversari superi la línia. Si ho 
aconsegueix té un punt. Guanya qui arriba a 3 punts. 

 

 
Mocadors 
 
 
 
 
Cordes 

FINAL 15’ 

 
Limbo (flexibilitat): 2 jugadors/es, separats un parell de metres, sostenen la goma a l’alçada del coll. La resta de participants han de 
passar per davall evitant tocar-la. El joc continua complicant-se, cada cop més, donat que la goma es va abaixant progressivament a 
l’alçada del pit, la panxa, la cintura. Es tracta d’un joc on es mesura l’elasticitat. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Gomes 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Treballar les qualitats físiques bàsiques mitjançant jocs 

SESSIÓ: 2 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Les bruixes (resistència): 4 nens/es la paren i quan atrapen a un nen/a, aquest/a s’ha de quedar immòbil amb els braços en creu i 
només pot ser salvat/a si un company/a li passa per sota les cames. El joc acaba quan tothom és atrapat per les bruixes. 
 

 
 
 
Pitralls 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Moros i cristians (velocitat): Dos equips enfrontats i col·locats separats a certa distància darrere d'una línia. Uns són els "moros" i els 
altres són els "cristians". Comença un d'un equip i es dirigeix al camp dels altres que esperen rere la línia, amb la mà oberta. L’alumne/a 
toca les mans de tots i només pica la mà d'un contrari que l'haurà de perseguir. Si l'atrapa abans d'arribar al seu territori quedarà 
eliminat. A continuació li tocarà a l'altre equip. 
 
Arrencar cebes (força): Tots els jugadors/es estan asseguts a terra, agafats de la cintura, excepte un/a alumne/a que està dret i intenta 
treure el primer/a de la fila estirant-lo dels braços. Els altres, asseguts/es i ben agafats/es al de davant, intenten impedir-ho. Les cebes 
que són arrencades ajuden a arrencar a les cebes que falten. 

 

 
No és necessari 
 
 
 
 
No és necessari 
 

FINAL 15’ 

 
Passar l’anella (flexibilitat): Dues rotllanes agafades de les mans. Dins de cada rotllana hi haurà un cèrcol. Es tracta que tots els 
membres de la rotllana passin per dins del cèrcol intentant deixar-lo anar. Guanya el grup que acabi abans. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Cercles 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Treballar les qualitats físiques bàsiques mitjançant jocs 

SESSIÓ: 3 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Les cuetes (resistència): La meitat d’alumnes portaran un mocador penjant que serà la cua i l’altre meitat no en portarà. Els alumnes 
que no tinguin cua, hauran de recuperar-la robant-la a un company/a. Cada alumne/a només podrà tenir una cua. Guanyen els alumnes 
que al cap d’un temps determinat mantenen la cua. També es pot jugar a veure qui roba més cues. 
 

 
 
 
Mocadors 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Les gerres (velocitat): Els nens i nenes es col·loquen per parelles agafats dels braços i formant una rotllana, tret de 2 alumnes. Un/a 
d’aquests 2 alumnes persegueix a l’altre. El perseguit es pot salvar agafant-se a una gerra. Llavors el/la que perseguia, ha d’atrapar al 
component de l’altre costat de la gerra on s’ha agafat l’anterior perseguit. Si un alumne atrapa a l’altre, s’intercanvien les funcions. 
 
L’arbre de punxes (força): Es col·loquen tots alumnes ben agafats en rotllana, menys un/a que fa de d’arbre de punxes al centre. Al 
senyal del mestre/a,  tothom estira amb força per allunyar-se de l’arbre de punxes. Qui toqui l’arbre o es deixi anar de les mans queda 
eliminat/da. Es juga fins que només quedin tres jugadors/es. 

 

 
No és necessari 
 
 
 
No és necessari 
 

FINAL 15’ 

 
Relleus per sota les cames (flexibilitat): La classe es divideix en 2 equips. Cada equip es col·loca en fila. El primer/a de cada equip té una 
pilota i la passa al següent per sota les cames. Quan la pilota arribi a l’últim/a, aquest/a agafa la pilota, es posa al davant i torna a 
començar. El joc acaba quan s’arriba a una distància determinada. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Treballar les qualitats físiques bàsiques mitjançant jocs 

SESSIÓ: 4 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Policies i lladres (resistència): 3 o 4 nens/es persegueixen els altres. Quan atrapen a algun nen o nena, el porten a la presó. Per poder 
ser salvats, algun altre company/a els haurà de xocar les mans. El joc acaba quan tothom és atrapat 
 

 
 
 
Pitralls 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Cara i creu (velocitat): Dividida la classe en dos equips, amb els alumnes aparellats i col·locats un/a a cada costat de la línia del mig 
camp, d’esquenes un/a a l’altre/. Un equip és la cara, i l’altre és creu. Quan el mestre/a anomeni un grup, aquest intenta agafar la seva 
parella fins que aquest arribi a la línia de fons i se salvi. Si ho aconsegueix queda eliminat. 
 
La cadireta de la reina (força): El joc el componen tres jugadors. Dos configuraran la cadira agafant-se els braços entrecreuats i l’altre 
s’hi seurà al damunt. A la senyal del mestre/a, tothom a transportar la cadireta fins a una distància determinada i tornar. Guanya 
l’equip que arribi primer. Després podem canviar els grups i fer el mateix. 

 

 
No és necessari 
 
 
 
No és necessari 
 

FINAL 15’ 

 
Relleus per sobre el cap (flexibilitat): La classe es divideix en 2 equips. Cada equip es col·loca en fila. El primer/a de cada equip té una 
pilota i la passa al següent per damunt del cap. Quan la pilota arribi a l’últim/a, aquest/a agafa la pilota, es posa al davant i torna a 
començar. El joc acaba quan s’arriba a una distància determinada. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA CICLE MITJÀ                                                                          JORDI TUSET PERIS                                                                                                                              

50 
 

 

UNITAT DIDÀCTICA: QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Treballar les qualitats físiques bàsiques mitjançant jocs 

SESSIÓ: 5 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Atrapar amb pilota (resistència): El grup es mou lliurement per l’espai i 3 o 4 alumnes persegueix els altres amb una pilota. Quan 
toquen a algú s’intercanvien les funcions. No val tirar la pilota. 
 

 
 
 
Pilotes 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Joc del salt (velocitat): Tothom assegut amb les cames estirades, tret de 2 alumnes. Un alumne/a fa de gat i persegueix a un/a altre/a 
alumne/a que fa de ratolí. Si el gat atrapa al ratolí s’intercanvien les funcions. El ratolí pot salvar-se saltant a les cames d’algun nen. 
Llavors el ratolí s’asseu, el nen/a a qui han saltat fa de gat i el que feia de gat, ara farà de ratolí. 
 
El rei del castell (força): Es delimita un terreny de joc reduït. A la senyal del mestre/a, s’ha de fer fora a tots els adversaris empenyent-
los de forma continuada, no a cops. Guanya qui es queda dintre del castell. 

 

 
No és necessari 
 
 
 
No és necessari 
 

FINAL 15’ 

 
Els nusos (flexibilitat): En filera agafats de les mans. El primer/a de la fila es recolza a una paret. S’ha d’aconseguir fer i desfer un nus 
sense que el primer/a es deixi de recolzar a la paret. Primer s’haurà de fer el nus, llavors l’últim de la filera passarà entre la paret i el 
primer/a de la fila arrastrant a la resta de la filera. Després tornarà a passar pel següent forat que quedi lliure i així fins que no es puguin 
fer més nusos. Després s’haurà de desfer-se el nusos sense trencar la filera. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Avaluació  

SESSIÓ: 6 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
La pilota dolenta (resistència): Hi haurà 4 nens/es que la pararan i quan atrapin a algú, aquest/a s’haurà d’asseure al terra. Per ser 
salvat/a, un/a altre company/a li haurà de xocar la mà. El joc acaba quan tothom és atrapat. Una altra variant és la bola de foc, en el 
qual un alumne porta una pilota de psicomotricitat i ha de tocar als altres fent rodar la pilota per terra. La resta del joc és el mateix. 
 

 
 
 
Pilotes 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Cara i creu (velocitat): Dividida la classe en dos equips, amb els alumnes aparellats i col·locats un/a a cada costat de la línia del mig 
camp, d’esquenes un/a a l’altre/. Un equip és la cara, i l’altre és creu. Quan el mestre/a anomeni un grup, aquest intenta agafar la seva 
parella fins que aquest arribi a la línia de fons i se salvi. Si ho aconsegueix queda eliminat. 
 
L’arbre de punxes (força): Es col·loquen tots alumnes ben agafats en rotllana, menys un/a que fa de d’arbre de punxes al centre. Al 
senyal del mestre/a,  tothom estira amb força per allunyar-se de l’arbre de punxes. Qui toqui l’arbre o es deixi anar de les mans queda 
eliminat/da. Es juga fins que només quedin tres jugadors/es. 

 

 
No és necessari 
 
 
 
No és necessari 
 

FINAL 15’ 

 
Passar l’anella (flexibilitat): Dues rotllanes agafades de les mans. Dins de cada rotllana hi haurà un cèrcol. Es tracta que tots els 
membres de la rotllana passin per dins del cèrcol intentant deixar-lo anar. Guanya el grup que acabi abans. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Cercles 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: EXPRESSIÓ CORPORAL 

ÀMBIT: EDUCACIÓ FÍSICA ETAPA: EDUCACIÓ PRIMÀRIA NIVELL: 3r I 4t UNITAT Nº: 6 

ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA CICLE: INICIAL TRIMESTRE: SEGON SESSIONS: 4 

BLOC DE CONTINGUTS 

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ HABILITATS MOTRIUS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EXPRESSIÓ CORPORAL EL JOC 

1. Principals parts del cos. 
2. Consciència de la tensió, la relaxació i la 
respiració. 
3. Experimentació del cos en postures 
corporals diferents. 
4. Exploració i discriminació de diferents 
sensacions. 
5. Afirmació de la lateralitat. 
6. Experimentació de situacions d’equilibri i 
desequilibri. 
7. Experimentació de situacions que 
provoquin la coordinació de moviments. 
8. Percepció i interacció del propi cos amb 
l’espai i el temps. 

1. Experimentació de diferents formes i 
possibilitats del moviment. 
2. Execució i control d’habilitats motrius 
bàsiques. 
3. Resolució de situacions motrius senzilles. 
4. Disposició a participar en activitats 
diverses amb acceptació de les diferències 
en el nivell d’habilitat. 

1.Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, 
corporals i alimentaris relacionats amb la 
pràctica de l’activitat física. 
2.Valoració de l’activitat física en relació a la 
salut i el benestar. 
3.Respecte pels materials i els espais 
d’acord amb les normes elaborades. 
4.Mesures bàsiques de seguretat en la 
pràctica de l’activitat física. 
5.Varietat d’activitats d’escalfament prèvies 
a la realització de l’activitat física. 
6.Percepció de l’esforç durant la realització 
de l’activitat física. 

7.Apreciació de l’esforç individual i dels 
companys. 

1. Exploració i descobriment de les 
possibilitats expressives del cos i del 
moviment. 
2. Sincronització del moviment amb 
pulsacions i estructures rítmiques senzilles. 
3. Desinhibició en l’exteriorització 
d’emocions i sentiments a través del cos, el 
gest i el moviment. 
4. Exploració de les possibilitats expressives 
amb objectes i materials. 
5. Exploració de situacions que suposin 
comunicació corporal. 
6. Reproducció de balls, danses i 
coreografies senzilles. 
7. Identificació de les diferències en la 
manera d’expressar-se. 

1. Els jocs tradicionals i populars com a 
element de la realitat social i cultural. 
2. Respecte de les normes i les persones que 
participen en el joc. 
3. Valoració del joc com a mitjà de relació 
amb els altres i de divertiment. 

DIMENSIÓ 

ACTIVITAT FÍSICA DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

COMPETÈNCIA 1 COMPETÈNCIA 2 COMPETÈNCIA 3 COMPETÈNCIA 4 COMPETÈNCIA 5 COMPETÈNCIA 6 COMPETÈNCIA 7 COMPETÈNCIA 8 

Resoldre situacions 
motrius de forma eficaç 
en la pràctica d’activitats 
físiques 

Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del 
propi cos en la realització 
d’activitats físiques 

Mostrar hàbits saludables 
en la pràctica d’activitats 
físiques i en la vida 
quotidiana 

Valorar la pràctica habitual 
de l’activitat física com a 
factor beneficiós per a la 
salut  

Comunicar vivències, 
emocions i idees utilitzant 
els recursos expressius 
del propi cos 

Prendre part en activitats 
col·lectives d’expressió i 
comunicació corporal 
per afavorir la relació amb 
els altres 

Participar en el joc 
col·lectiu de manera 
activa mostrant-se 
respectuós 
amb les normes i els 
companys 

Practicar activitat física 
vinculada a l’entorn com 
una forma d’ocupació 
del temps de lleure 

CONTINGUTS CLAU OBECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 Imitacions  
 Representar animals, oficis, esports i sentiments 
 Representar petites històries 
 Representar lletres o formes 
 Fer riure o aguantar-se el riure 
 Mim 
 Ritmes 
 Coreografies 

 Mostrar interès per comunicar amb el propi cos  
 Desenvolupar la creativitat i espontaneïtat. 
 Reproduir una coreografia senzilla 

 Sincronitzar els moviments corporals davant 
d’estímuls auditius o visuals mitjançant estructures 
rítmiques senzilles (CA5). 

 Representar personatges i situacions mitjançant el 
cos i el moviment amb desinhibició (CA6). 

 Participar de forma activa i amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys (CA8). 

 Sessió 1: Comunicació corporal 
 Sessió 2: Imitacions i representacions 
 Sessió 3: Coreografies  
 Sessió 4: Avaluació 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT METODOLOGIA MATERIAL 

 Representar una petita història 
 Reproduir una coreografia senzilla amb música 

 Els alumnes nouvinguts realitzar les activitats per 
imitació. 

 I els alumnes amb TEA i mobilitat reduïda 
realitzaran la sessió amb vetlladora (veure sessió). 

 Resolució de problemes 
 Descobriment guiat 

 Música 
 Cercles 

 

NIVELL D’ASSOLIMENT 

ÍTEMS AVALUACIÓ ASSOLIMENT SATISFACTORI ASSOLIMENT NOTABLE ASSOLIMENT EXCEL·LENT 

Es capaç de seguir una coreografia senzilla? Té dificultat per seguir una coreografia senzilla Segueix una coreografia senzilla de forma correcta Segueix una coreografia senzilla amb elegància 

És capaç de representar una petita història? Representa una petita història amb poca creativitat Representa una petita història de forma adequada Representa una petita historia amb gran creativitat 

Participa activament en la realització d’activitats 
d’expressió corporal? 

Mostra poc interès en participar en les activitats 
d’expressió corporal 

Participa en les activitats d’expressió corporal de forma 
correcta 

Participa activament  i gaudeix de les activitats 
d’expressió corporal 
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UNITAT DIDÀCTICA: EXPRESSIÓ CORPORAL 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Mostrar interès per comunicar amb el propi cos 

SESSIÓ: 1 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Seguir el rei: Grups de 5. Es decideix un rei per cada grup. Llavors es col·loquen en fila i el rei es col·loca davant. El rei es el que mana i 
tots el moviments que realitzi han de ser imitats pels seus companys/es de grup que seguiran en fila. Cada cert temps, es canvia de rei. 
 

 
 
 
No és necessari 
 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Ordena i sigues ordena’t: Grups de 5. Sense parlar, utilitzant només gestos, els alumnes s’hauran d’ordenar en files segons els mesos 
de naixement, els dies de naixement, l’alçada, el pes o altres ordenacions més o menys complicades. Guanya el grup que ho fac i més 
ràpid. 
 
Números, lletres i formes: Grups de 5. Amb l’ajuda del cos, els alumnes faran lletres, números i formes geomètriques. El mestre/a 
coordinarà les figures que han de fer i ajudarà en els grups a formar paraules entre ells. Guanya el grup que en faci més. 
 

 
No és necessari 
 
 
 
No és necessari 
 

FINAL 15’ 

 
Llegir els llavis: Per parelles un davant de l’altre. Un alumne mourà els llavis dient una paraula però sense que se senti i el seu company 
haurà d’encertar quina paraula és. Quan ho encerti, s’intercanvien les funcions. 

 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: EXPRESSIÓ CORPORAL 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Desenvolupar la creativitat i la espontaneïtat 

SESSIÓ: 2 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
El mirall en grup: Un alumne del grup és el qui dirigeix l’acció i els seus companys/es col·locats en rotllana l’imiten. Al cap d’una estona 
es canvia l’alumne que dirigeix. I així successivament. 
 

 
 
 
No és necessari 
 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Representacions: Oficis, esports, animals, sentiments, una petita història… 
 
Endevina qui sóc: Els alumnes estaran asseguts. Llavors hi haurà un alumne que sortirà a imitar un personatge proposat pel mestre/a 
però no podrà parlar, només utilitzar el cos. L’alumne que encerti el personatge, sortirà a representar-ne un altre. 
Podem simplificar el joc representant oficis, esports o animals. 
 

 
Targetes amb històries 
 
No és necessari 
 

FINAL 15’ 

 
“No te rías que es peor”: Un alumne s’asseu en una cadira i els altres fan una fila davant. Van passant d’un en un intentant fer riure al 
que està assegut que s’aguantarà el riure. El temps màxim per fer riure són 10 segons. Qui ho aconsegueixi s’asseu a la cadira. Podem 
fer-ho en grups reduïts de 5 alumnes. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: EXPRESSIÓ CORPORAL 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Reproduir una coreografia senzilla 

SESSIÓ: 3 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Les estàtues amb música: Els alumnes es desplacen lliurement per l’espai al ritme de la música i quan la música s’atura tothom s’haurà 
de quedar quiet mantenint la posició com si fossin estàtues. Quan el mestre/a torna a donar la senyal es tornen a desplaçar. Es valorarà 
l’originalitat. Ho podem fer amb música. 
 

 
 
 
Música  
 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
El joc dels cercles amb música: Posem cercles distribuïts per l’espai de joc i els alumnes hauran de desplaçar-se per l’espai al ritme de la 
música mentre aquesta vagi sonant. Quan aquesta deixi de sonar, cada jugador/a haurà d’intentar ocupar un dels cercles. Queda  
eliminat/da o un cop sense jugar, el jugador/a que es queda sense cercle. 
 
La monitora d’aeròbic: El mestre/a posarà música animada. Llavors hi haurà un alumne/a que es posarà dalt d’un banc suec. Aquest/a 
alumne/a haurà de fer com si fos un/a monitor/a d’aeròbic i ballar al ritme de la música i els seus companys/es l’hauran d’imitar. Al cap 
d’una estona es canvia de monitor/a. 
 

 
Música 
Cercles 
 
 
Música 
 

FINAL 15’ 

 
El telegrama: Per parelles. Un alumne assegut i l’altre li escriu un número o una lletra a l’esquena amb el dit. Llavors, l’alumne que està  
assegut, ha d’encertar el número que li ha escrit. Si l’encerta, s’intercanvien els rols i si falla, seguirà el mateix.  

 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: EXPRESSIÓ CORPORAL 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Avaluació 

SESSIÓ: 4 
NIVELL: 1r i 2n 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Cadena de gestos: Grups de 5. Un alumne del grup fa un gest. Llavors el següent alumne, l’imita i fa un altre gest. I així fins que ho fan 
tots. Quan algú s’equivoca, es torna a començar la cadena. Guanya el grup que encadeni més gestos seguits. 
 

 
 
 
No és necessari 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Representacions: Oficis, esports, animals, sentiments, una petita història… 
 
La monitora d’aeròbic: El mestre/a posarà música animada. Llavors hi haurà un alumne/a que es posarà dalt d’un banc suec. Aquest/a 
alumne/a haurà de fer com si fos un/a monitor/a d’aeròbic i ballar al ritme de la música i els seus companys/es l’hauran d’imitar. Al cap 
d’una estona es canvia de monitor/a. 
 

 
Targetes amb històries 
 
Música 
 
 

FINAL 15’ 

 
El mirall: Per parelles. Es col·loquen un nen/a davant de l’altre. Un/a realitza qualsevol moviment i l’altre l’ha d’imitar com si fos un 
mirall. Al cap d’una estona s’intercanvien les funcions. 

Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS POPULARS 

ÀMBIT: EDUCACIÓ FÍSICA ETAPA: EDUCACIÓ PRIMÀRIA NIVELL: 3r i 4t UNITAT Nº: 7 

ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA CICLE: MITJÀ TRIMESTRE: TERCER SESSIONS: 8 

BLOC DE CONTINGUTS 

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ HABILITATS MOTRIUS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EXPRESSIÓ CORPORAL EL JOC 

1.Representació del propi cos i el dels 
altres. 
2.Adequació de la consciència i control del 
cos en relació amb la tensió, la relaxació i la 
respiració. 
3.Adequació de la postura a les diferents 
necessitats expressives i motrius. 
4.Utilització de la lateralitat referida al 
propi cos, al dels altres i als objectes. 
5.Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri 
dinàmic en diferents situacions. 
6.Resolució de l’estructura de l’espai i del 
temps en accions i situacions motrius. 
7.Descobriment dels elements orgànics i 
funcionals relacionats amb el moviment. 
8.Valoració de la pròpia realitat corporal i la 
dels altres. 

1.Utilització eficaç de les habilitats motrius 
bàsiques en entorns i situacions variades 
conegudes i estables. 
2.Elaboració d’un control motriu i domini 
corporal. 
3.Disposició a participar en activitats 
diverses, acceptant les diferències en el 
nivell de l’habilitat. 
4.Utilització de les TAC per reflexionar 
sobre la pràctica motriu. 

5.Apreciació de l’esforç en les activitats 
físiques, tant individual com col·lectiu. 

1.Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, 
corporals i alimentaris relacionats amb la 
pràctica de l’activitat física. 
2.Valoració de l’activitat física en relació a la 
salut i el benestar. 
3.Respecte pels materials i els espais 
d’acord amb les normes elaborades. 
4.Mesures bàsiques de seguretat en la 
pràctica de l’activitat física. 
5.Varietat d’activitats d’escalfament prèvies 
a la realització de l’activitat física. 
6.Percepció de l’esforç durant la realització 
de l’activitat física. 

7.Apreciació de l’esforç individual i dels 
companys. 

1.Experimentació del cos i del moviment 
com a instruments d’expressió i 
comunicació. 
2.Adequació del moviment a estructures 
espacio-temporals. 
3.Expressió d’emocions i sentiments a 
través del cos, el gest i el moviment. 
4.Utilització d’objectes i materials com a 
instruments d’expressió i comunicació. 
5.Interpretació de situacions que suposin 
comunicació corporal. 
6.Elaboració de balls, danses i coreografies 
senzilles. 

7.Reconeixement de les diferències en la 
manera d’expressar-se. 

1.Els jocs del món com a activitat comuna a 
les diferents cultures. 
2.Comprensió i respecte de les normes i 
valoració de les persones que participen en 
el joc. 
3.Valoració del joc com a mitjà de relació, 
de divertiment i d’ús del temps de lleure. 

DIMENSIÓ 

ACTIVITAT FÍSICA DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

COMPETÈNCIA 1 COMPETÈNCIA 2 COMPETÈNCIA 3 COMPETÈNCIA 4 COMPETÈNCIA 5 COMPETÈNCIA 6 COMPETÈNCIA 7 COMPETÈNCIA 8 

Resoldre situacions 
motrius de forma eficaç 
en la pràctica d’activitats 
físiques 

Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del 
propi cos en la realització 
d’activitats físiques 

Mostrar hàbits saludables 
en la pràctica d’activitats 
físiques i en la vida 
quotidiana 

Valorar la pràctica habitual 
de l’activitat física com a 
factor beneficiós per a la 
salut  

Comunicar vivències, 
emocions i idees utilitzant 
els recursos expressius 
del propi cos 

Prendre part en activitats 
col·lectives d’expressió i 
comunicació corporal 
per afavorir la relació amb 
els altres 

Participar en el joc 
col·lectiu de manera 
activa mostrant-se 
respectuós 
amb les normes i els 
companys 

Practicar activitat física 
vinculada a l’entorn com 
una forma d’ocupació 
del temps de lleure 

CONTINGUTS CLAU OBECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 Jocs d’amagatall 
 Jocs d’atenció 
 Jocs de força 
 Jocs d’habilitat 
 Jocs de persecució 
 Jocs de precisió 
 Jocs de reacció 
 Jocs de saltar 
 Jocs d’equilibri 

 Utilitzar les habilitats i destreses motrius en el joc.  
 Acceptar i respectar les normes establertes. 
 Acceptar les pròpies possibilitats i les dels 

companys. 

 Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia 
actuació, pel que fa a aspectes motrius i  de relació 
amb els companys i les companyes (CA7). 

 Participar de forma activa i amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys (CA8). 

 Sessió 1: Jocs populars 
 Sessió 2: Jocs populars 
 Sessió 3: Jocs populars 
 Sessió 4: Jocs populars 
 Sessió 5: Jocs populars 
 Sessió 6: Jocs populars 
 Sessió 7: Jocs populars 
 Sessió 8: Avaluació 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT METODOLOGIA MATERIAL 

 Jocs populars  

 Els alumnes nouvinguts realitzar les activitats per 
imitació. 

 I els alumnes amb TEA i mobilitat reduïda 
realitzaran la sessió amb vetlladora (veure sessió). 

 Resolució de problemes 
 Descobriment guiat 

 Antifaços 
 Bancs 
 Cadires 
 Cercles 

 Cons  
 Espatlleres 
 Guixos 
 Mocadors 

 Música 
 Pilota 
 Pitralls 
 Sacs 

NIVELL D’ASSOLIMENT 

ÍTEMS AVALUACIÓ ASSOLIMENT SATISFACTORI ASSOLIMENT NOTABLE ASSOLIMENT EXCEL·LENT 

Respecta les normes dels jocs? 
Li costa respectar les normes dels jocs tot i la supervisió 

del mestre 
Respecta les normes dels jocs sota la supervisió del 

mestre 
Respecta les normes dels jocs sense la supervisió del 

mestre 

Supera les frustracions dels jocs? Li costa acceptar el resultat del joc Accepta el resultat del joc tot i que s’ha de contenir Accepta el resultat del joc amb naturalitat 

Participa activament ens els jocs populars? Li costa participar en els jocs Participa en els jocs de forma correcta Participa activament en els jocs i s’ofereix de voluntari 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS POPULARS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Utilitzar les habilitats i destreses motrius en el joc 

SESSIÓ: 1 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Tocar i parar: El grup es mou lliurement per l’espai i un alumne persegueix els altres. El tocat és el nou perseguidor. 

 
 
 
Pitralls 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Fet i amagar: Hi ha un alumne que la para i ha de comptar fins ha 100 ràpidament. Mentrestant els altres alumnes s’han d’amagar. 
Quan el que la para acaba de comptar, ha d’anar a buscar els companys amagats. Quan troba a algú, ha de picar a la paret i dir: Un, dos, 
tres i el nom del qui hagi vist. Els alumnes es poden salvar si arriben abans a la paret i diuen: Un, dos, tres, salvat. L’últim pot salvar per 
tots. La partida s’acaba quan ja no queda ningú amagat. El primer que ha estat vist, la para a la següent partida. 
 

 
No és necessari 
 

FINAL 15’ 

 
1,2,3 pica-paret: Un alumne la para i es col·loca de cara a la paret. La resta d’alumnes es col·loquen a l’altre costat. L’alumne que la para 
dirà: “1,2,3 pica-paret” i mentrestant els alumnes s’apropen a ell. Quan ha acabat de dir les paraules, es gira i si veu algú en moviment, 
aquest haurà de tornar a la línia de sortida. Si algun alumne aconsegueix tocar l’esquena del que la para, aquest haurà d’intentar 
atrapar a algun dels alumnes que tornen corrents cap a la línia de sortida per evitar ser tocats. Si aconsegueix atrapar a algú, 
s’intercanvien els rols. I si no ho aconsegueix, seguirà parant-la. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS POPULARS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Utilitzar les habilitats i destreses motrius en el joc 

SESSIÓ: 2 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Peus en alt: 4 alumnes la paren i hauran de perseguir a la resta de la classe. Els alumnes perseguits es podran salvar pujant damunt 
d’algun desnivell (bancs, espatlleres...). Si els alumnes que la paren atrapen a algú, s’intercanvien els rols. Quan algun alumne porta 
molta estona damunt d’algun desnivell, el que la para pot cridar: “peus en alt” i l’alumne haurà de tornar al terra. 
 

 
 
 
Pitralls 
Bancs 
Espatlleres 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Moros i cristians: Dos equips enfrontats i col·locats separats a certa distància darrere d'una línia. Uns són els "moros" i els altres són els 
"cristians". Comença un alumne d'un equip i es dirigeix al camp dels altres que esperen rere la línia, amb la mà oberta. L’alumne toca 
les mans de tots i només pica la mà d'un contrari que l'haurà de perseguir. Si l'atrapa abans d'arribar al seu territori quedarà eliminat. A 
continuació li tocarà a l'altre equip. I així successivament. 
 

 
No és necessari 
 

FINAL 15’ 

 
La gallina cega: Un alumne al mig  amb els ulls tapats. Els demés formant una rotllana al seu voltant. El mestre el farà girar per 
desorientar-lo. A continuació, l’alumne del mig tracta d’agafar i reconèixer a un company dels que l’envolta mitjançant el tacte. Si ho 
encerta s’intercanvien les funcions. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Antifaços 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS POPULARS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Utilitzar les habilitats i destreses motrius en el joc 

SESSIÓ: 3 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Les 4 cantonades: Es col·locaran 4 alumnes en 4 cantonades i un altre alumne al mig del quadrat. A la senyal del mestre, els alumnes de 
les cantonades hauran de canviar de cantonada i l’alumne que estava al mig haurà d’intentar arribar a una cantonada abans que  els 
altres. El qui es queda sense cantonada, es col·loca al mig. Guanya qui passa menys vegades pel mig. 
 

 
 
 
Cons 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Matar: Dos equips enfrontats i separats per una línia de mig camp. Cada jugador d’un equip intenta tocar als membres de l’altre equip 
llançant la pilota sense passar de la línia de mig camp. Darrere de cada camp es col·loca un altre camp pels “morts” de l’equip contrari. 
Es comença amb un “àngel” al camp de morts, que recupera la vida quan hi ha un mort del seu equip. Aquest àngel recull les pilotes del 
seu equip que surten per la línia de fons i intenta tocar els contraris també amb la pilota. Quan un jugador és tocat, ha d’anar cap a la 
zona de morts i llançar la pilota contra un viu de l’altre equip. Si ho aconsegueix, recupera la vida. El joc acaba quan un equip mata a 
tots els membres de l’altre equip. 
 

 
Pilotes d’escuma 
Cons 
 

FINAL 15’ 

 
Arrencar cebes: Tots els alumnes estan asseguts a terra, agafats de la cintura, excepte un alumne que està dret i intenta treure el 
primer de la fila estirant-lo dels braços. Els altres, asseguts i ben agafats al de davant, intenten impedir-ho. Les cebes que són 
arrencades ajuden a arrencar a les cebes que falten. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS POPULARS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Acceptar i respectar les normes establertes 

SESSIÓ: 4 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Policies i lladres: 4 alumnes persegueixen els altres. Quan atrapen a algun alumne, el porten a la presó. Per poder ser salvats, algun 
altre company els haurà de xocar les mans. El joc acaba quan tothom és atrapat. 
 

 
 
 
Pitralls 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
La llauna: Un alumne la para i un altre xutarà una pilota. Després de xutar la pilota, tothom s’amagarà. Mentrestant, l’alumne que la 
para anirà a buscar la pilota amb el cap acotxat i la deixarà el seu lloc. Llavors haurà de buscar als altres i si veu algú anirà cap a la pilota 
i dirà 1,2,3 i el nom de la persona que ha vist. Quan algú xuta la pilota, tothom es salva. El joc acaba quan tots siguin descoberts. 
 

 
Pilota de futbol 
 

FINAL 15’ 

 
Terra, mar i aire: Delimitarem 3 zones: Damunt del banc suec serà el mar, la dreta del banc suec serà mar i l’esquerra del banc serà aire. 
El mestre anirà dient cadascuna de les 3 zones i els alumnes hauran d’anar a la zona corresponent. Qui s’equivoqui queda eliminat.  
 
Hàbits higiènics 
 

 
Bancs 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS POPULARS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Acceptar i respectar les normes establertes 

SESSIÓ: 5 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Cursa de sacs: Grups de  5. A la senyal del mestre, els primers de cada fila es posen dins d’un sac i van saltant fins a una distància 
determinada i tornen. Quan arriben, es treuen el sac, li donen al següent company i es posen a la fila. I així successivament. Guanya 
l’equip que ho fa més ràpid. 
 

 
 
 
Sacs 
Cons 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
El mocador: Dos equips numerats i enfrontats separats a una distància i col·locats darrere d'una línia. Entre els dos grups es col·loca el 
mestre amb un mocador gran. El mestre diu en veu alta un número. Llavors, l’alumne de cada equip que tingui aquell número es 
dirigiran cap al mocador amb la intenció d'agafar-lo i portar-lo al seu camp. L’alumne que no agafi el mocador, haurà d’atrapar el seu 
portador. Si ho aconsegueix, sumarà un punt pel seu equip, i si no ho aconsegueix, sumarà un punt l’equip rival. 
 

 
Mocadors 
 
 

FINAL 15’ 

 
Xarranca: Grups de 4. Es dibuixen 10 caselles numerades al terra per on han de saltar els alumnes per ordre després de tirar-hi una 
pedra plana que caldrà recollir mentre se salta a peu coix. Per torns es tira una pedra plana a la casella que toca. Es comença per la 1 i 
es va pujant. Cal que la pedra caigui dins de la casella, sense tocar les vores. Aleshores es fa el recorregut de la següent manera: cal 
passar per totes les caselles, successivament, saltant-se la casella que té la pedra, a peu coix, sense trepitjar les línies ni tocar amb l'altre 
peu el terra. En arribar a la darrera casella l’alumne es gira i torna fins al principi. Quan s'està a la casella anterior a la que té la pedra, 
cal ajupir-se, agafar-la i tornar amb ella al principi. Si durant aquest recorregut en algun moment el jugador toca amb l'altre peu al terra 
o trepitja una ratlla o en llençar la pedra no encerta bé la casella corresponent, li passa el torn. Si fa tot el recorregut continua amb la 
següent casella fins que les ha fet totes. Guanya qui primer fa tot el recorregut. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Guixos 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS POPULARS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Acceptar les pròpies possibilitats i les dels companys 

SESSIÓ: 6 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Stop: Els alumnes corrent lliurement per l’espai i un alumne persegueix els altres. Els perseguits tenen l’opció de cridar “stop” i  quedar-
se quiets amb les mans obertes i les cames separades. En aquesta posició no poden ser atrapats, però tampoc es poden bellugar fins 
que un company els salvi passant-li entre les cames. Si el perseguidor atrapa a algun alumne, s’intercanvien els rols. 
 

 
 
 
Pitralls 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Les cuetes: La meitat d’alumnes portaran un mocador penjant que serà la cua i l’altre meitat no en portarà. Els alumnes que no tinguin 
cua, hauran de recuperar-la robant-la a un company. Cada alumne només podrà tenir una cua. Guanyen els alumnes que al cap d’un 
temps determinat mantenen la cua. També es pot jugar a veure qui roba més cues. 

 

 
Mocadors 

FINAL 15’ 

 
El joc de les cadires: Posem les cadires distribuïdes per l’espai de joc i els alumnes hauran de desplaçar-se pel camp mentre la música 
vagi sonant. Quan aquesta deixi de sonar, cada jugador haurà d’intentar ocupar una de les cadires. Queda eliminat el jugador que es 
queda sense cadira. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Cadires 
Música 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS POPULARS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Acceptar les pròpies possibilitats i les dels companys 

SESSIÓ: 7 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
La cadena: Dos alumnes agafats de la mà persegueixen a la resta del grup. Els atrapats es van afegint a la cadena. Quan són 4 
perseguidors, es divideixen de 2 en 2. Guanya l’últim en ser agafat. Una altra variant és fer la cadena llarga, és a dir, sense separar-se. 
 

 
 
 
No és necessari 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Les gerres: Els alumnes es col·loquen per parelles agafats dels braços i formant una rotllana, tret de 2 alumnes. Un d’aquests 2 alumnes 
persegueix a l’altre. El perseguit es pot salvar agafant-se a una gerra. Llavors l’alumne que perseguia, haurà d’atrapar al component de 
l’altre costat de la gerra on s’ha agafat l’anterior perseguit. Si un alumne atrapa a l’altre, s’intercanvien els rols. 
 

 
No és necessari 
 
 

FINAL 15’ 

 
La bomba: Els alumnes es col·loquen en rotllana excepte un/a alumne/a que es col·loca assegut al mig. Aquest la para, té els ulls tancats 
i compta fins a 60. Quan arriba a 20 alça una mà, a 40 alça les dues mans, a 50 diu. “la bomba s’acosta” i a 60 diu: “bomba”.  
Mentrestant, els membres de la rotllana es van passant una pilota ràpidament cap al costat que indiqui el mestre/a. Quan la bomba 
explota, el qui té la pilota a les mans queda eliminat/a i s’ha d’asseure amb les cames estirades. Guanya l’últim/a que quedi. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Pilotes d’escuma 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS POPULARS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Avaluació 

SESSIÓ: 8 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 10’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Explicació: El mestre explicarà la sessió.  
 

 
No és necessari 
 
 

PRINCIPAL 40’ 
 
Elecció de joc: Els alumnes escolliran els 3 jocs populars que més els hagin agradat durant la unitat. 

 
Depèn dels jocs escollits 
 

FINAL 10’ 

 
Reflexió: Els alumnes verbalitzaran com ha anat la sessió.  
 
Hàbits higiènics 
 

 
No és necessari 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓ EDUCACIÓ FÍSICA CICLE MITJÀ                                                                          JORDI TUSET PERIS                                                                                                                              

66 
 

 
 

UNITAT DIDÀCTICA: JOCS TRADICIONALS 

ÀMBIT: EDUCACIÓ FÍSICA ETAPA: EDUCACIÓ PRIMÀRIA NIVELL: 3r i 4t UNITAT Nº: 8 

ÀREA: EDUCACIÓ FÍSICA CICLE: MITJÀ TRIMESTRE: TERCER SESSIONS: 5 

BLOC DE CONTINGUTS 

EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ HABILITATS MOTRIUS ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EXPRESSIÓ CORPORAL EL JOC 

1.Representació del propi cos i el dels 
altres. 
2.Adequació de la consciència i control del 
cos en relació amb la tensió, la relaxació i la 
respiració. 
3.Adequació de la postura a les diferents 
necessitats expressives i motrius. 
4.Utilització de la lateralitat referida al 
propi cos, al dels altres i als objectes. 
5.Utilització de l’equilibri estàtic i l’equilibri 
dinàmic en diferents situacions. 
6.Resolució de l’estructura de l’espai i del 
temps en accions i situacions motrius. 
7.Descobriment dels elements orgànics i 
funcionals relacionats amb el moviment. 

8.Valoració de la pròpia realitat corporal i la 
dels altres. 

1.Utilització eficaç de les habilitats motrius 
bàsiques en entorns i situacions variades 
conegudes i estables. 
2.Elaboració d’un control motriu i domini 
corporal. 
3.Disposició a participar en activitats 
diverses, acceptant les diferències en el 
nivell de l’habilitat. 
4.Utilització de les TAC per reflexionar 
sobre la pràctica motriu. 
5.Apreciació de l’esforç en les activitats 
físiques, tant individual com col·lectiu. 

1.Aplicació d’hàbits higiènics, posturals, 
corporals i alimentaris relacionats amb la 
pràctica de l’activitat física. 
2.Valoració de l’activitat física en relació a la 
salut i el benestar. 
3.Respecte pels materials i els espais 
d’acord amb les normes elaborades. 
4.Mesures bàsiques de seguretat en la 
pràctica de l’activitat física. 
5.Varietat d’activitats d’escalfament prèvies 
a la realització de l’activitat física. 
6.Percepció de l’esforç durant la realització 
de l’activitat física. 
7.Apreciació de l’esforç individual i dels 
companys. 

1.Experimentació del cos i del moviment 
com a instruments d’expressió i 
comunicació. 
2.Adequació del moviment a estructures 
espacio-temporals. 
3.Expressió d’emocions i sentiments a 
través del cos, el gest i el moviment. 
4.Utilització d’objectes i materials com a 
instruments d’expressió i comunicació. 
5.Interpretació de situacions que suposin 
comunicació corporal. 
6.Elaboració de balls, danses i coreografies 
senzilles. 
7.Reconeixement de les diferències en la 
manera d’expressar-se. 

1.Els jocs del món com a activitat comuna a 
les diferents cultures. 
2.Comprensió i respecte de les normes i 
valoració de les persones que participen en 
el joc. 

3.Valoració del joc com a mitjà de relació, 
de divertiment i d’ús del temps de lleure. 

DIMENSIÓ 

ACTIVITAT FÍSICA DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 

COMPETÈNCIA 1 COMPETÈNCIA 2 COMPETÈNCIA 3 COMPETÈNCIA 4 COMPETÈNCIA 5 COMPETÈNCIA 6 COMPETÈNCIA 7 COMPETÈNCIA 8 

Resoldre situacions 
motrius de forma eficaç 
en la pràctica d’activitats 
físiques 

Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del 
propi cos en la realització 
d’activitats físiques 

Mostrar hàbits saludables 
en la pràctica d’activitats 
físiques i en la vida 
quotidiana 

Valorar la pràctica habitual 
de l’activitat física com a 
factor beneficiós per a la 
salut  

Comunicar vivències, 
emocions i idees utilitzant 
els recursos expressius 
del propi cos 

Prendre part en activitats 
col·lectives d’expressió i 
comunicació corporal 
per afavorir la relació amb 
els altres 

Participar en el joc 
col·lectiu de manera 
activa mostrant-se 
respectuós 
amb les normes i els 
companys 

Practicar activitat física 
vinculada a l’entorn com 
una forma d’ocupació 
del temps de lleure 

CONTINGUTS CLAU OBECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 Patacons 
 Xapes 
 Boles 
 Cordes 

 Crear i fer jocs amb patacons 
 Decorar i fer jocs amb xapes 
 Experimentar jocs amb boles 
 Practicar diferents jocs amb cordes 
 Participar activament en els jocs 

 Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia 
actuació, pel que fa a aspectes motrius i  de relació 
amb els companys i les companyes (CA7). 

 Participar de forma activa i amb esforç en activitats 
diverses, individuals i en grup, mostrant una actitud 
d’acceptació vers els companys (CA8). 

 Sessió 1: Patacons 
 Sessió 2: Xapes 
 Sessió 3: Boles 
 Sessió 4: Cordes 
 Sessió 5: Avaluació 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT METODOLOGIA MATERIAL 

 Jocs amb patacons  
 Jocs amb xapes  
 Jocs amb boles 
 Jocs amb cordes 

 Els alumnes nouvinguts realitzar les activitats per 
imitació. 

 I els alumnes amb TEA i mobilitat reduïda 
realitzaran la sessió amb vetlladora (veure sessió). 

 Resolució de problemes 
 Descobriment guiat 

 Boles  
 Cartes 
 Guixos 
 Patacons 
 Tisores 
 Xapes 
 Cordes 

NIVELL D’ASSOLIMENT 

ÍTEMS AVALUACIÓ ASSOLIMENT SATISFACTORI ASSOLIMENT NOTABLE ASSOLIMENT EXCEL·LENT 

Mostra interès per conèixer els  jocs tradicionals? 
Mostra poc interès per conèixer i participar en els jocs 

tradicionals 
Coneix els jocs tradicionals i participa de forma 

adequada  
Coneix els jocs tradicionals i gaudeix participant 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS TRADICIONALS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Crear i fer jocs amb patacons 

SESSIÓ: 1 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 10’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Explicació: Els alumnes crearan els seus patacons. 
 

 
 
 
Cartes 
Tisores 

PRINCIPAL 40’ 

 
Cara i creu: Es llança un patacó a l’aire i abans que caigui s’ha d’apostar si sortirà cara o creu. Si s’encerta es guanya un patacó, i si  es 
falla, es perd el patacó.  
També es pot amagar un patacó a la mà i apostar per si estarà de cara o bé de creu. 
 
La ratlleta:  Es traça una ratlla al terra distanciada 2 metres des del lloc de llançament. Cada jugador/a llançarà el patacó intentant 
acostar-se al màxim possible a la ratlla sense tocar-la ni sobrepassar-la. Qui un cop feta la ronda estigui més a prop, guanyarà els 
patacons apostats. 
 
La porteta o la pareteta: El nombre ideal de jugador és de 3 a 5. Es pren com a referència qualsevol marca feta a la paret a l’alçada de la 
cintura (es diu porteta si s’agafa com a punt de referència el pany d’una porta). Per ordre, deixarem caure un patacó des del  punt de 
referència. I així successivament, fins que un patacó cau a sobre d’un altre. Qui ho aconsegueixi, es queda amb tots els patacons. 
El joc també es pot fer llançant horitzontalment els patacons a un quadrat marcat al terra. I qui aconsegueixi posar un patacó damunt 
d’un altre, es queda tots els del terra. 
 
La palmadeta o aixecar patacons: En grups de 5. Cadascú posarà un patacó i els col·locarem un damunt de l’altre. Tothom tindrà un 
altre patacó per llançar. Llançaran d’un/a en un/a i qui aconsegueixi girar algun patacó se’l quedarà. El joc acaba quan no queden 
patacons per aixecar.  
 
Flèndit: Cadascú disposarà de 3 arandeles que llançarà contra un petit canut damunt del qual hi haurem apostat patacons. El canut 
estarà al centre d’una circumferència d’un parell de pams de radi. Si en llançar les arendeles, aquestes fan volar els patacons fora de la 
circumferència, es guanyen tots els patacons que han anat a parar fora de la circumferència.  
També es pot jugar sense dibuixar cap circumferència al terra i es guanyen els patacons que estan més a prop de l’arandela que no pas 
del canut.  
 

 
Patacons 
 
 
 
Patacons 
 
 
 
Patacons 
 
 
 
 
 
Patacons 
 
 
 
Patacons 
 

FINAL 10’ 

 
Reflexió: Els alumnes verbalitzaran com ha anat la sessió.  
 
Hàbits higiènics 
 

 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS TRADICIONALS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Decorar i fer jocs amb xapes 

SESSIÓ: 2 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 10’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Explicació: Els alumnes decoraran les seves xapes.  
 

 
 
 
Xapes 
Gomets 

PRINCIPAL 40’ 

 
La ratlleta: Es traça una ratlla al terra distanciada 2 metres des del lloc de llançament. Cada jugador/a llançarà la xapa intentant acostar-
se al màxim possible a la ratlla sense tocar-la ni sobrepassar-la. Qui un cop feta la ronda estigui més a prop, guanyarà els patacons 
apostats. 
 
A tocar les xapes: Cada jugador/a posarà la seva xapa al terra en el lloc on vulgui. Per ordre, haurem d’intentar tocar la xapa d’un 
contrari. Si toquem la xapa d’algun company/a, aquest/a quedarà eliminat/da i seguirem llançant fins que fallem. El joc acaba quan 
només queda un jugador/a. Quan un jugador/a n’elimina a un altre, aquest/a li ha de donar un patacó. 
 
Circuit de xapes: En grups de 4. Es dibuixa un circuit al terra on hi hagi tota mena de paranys. Els jugadors/es es posen en ordre. Al seu 
torn, cada jugador/a impulsarà la seva xapa amb el dit índex, de manera que aquesta arribi el més lluny possible sense sortir del circuit. 
En cas que la xapa surti del circuit, es torna al començament i es perd el torn. Es segueix jugant fins que algú travessa la línia d’arribada. 
 
Futbol xapes: Es consensua el nombre de xapes per jugador, normalment 5. Es dibuixa un camp de futbol d’un parell de metres de llarg 
i cada jugador distribueix les seves xapes. Una xapa de diferent color farà les funcions de pilota. Per torns, cada jugador/a intentarà 
colpejar una de les seves xapes amb el dit índex contra la pilota intentant lògicament acostar-se a la porteria contrària i fer gol. Si un 
jugador/a toca una xapa contrària abans que la pilota, es produeix falta i són 2 tirs per l’adversari. El mateix succeeix si la pilota va a 
fora. Es pot jugar per temps o per gols. Es guanyen patacons cada cop que algú fa un gol o bé qui guanya el partit. 
 

 
Xapes 
Guixos 
 
 
Xapes 
 
 
 
Xapes 
Guixos 
 
 
Xapes 
Guixos 
 
 
 

FINAL 10’ 

 
Reflexió: Els alumnes verbalitzaran com ha anat la sessió.  
 
Hàbits higiènics 
 

 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS TRADICIONALS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Experimentar jocs amb boles 

SESSIÓ: 3 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 10’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Explicació: Els alumnes escolliran les boles que els agradin més. 
 

 
 
 

PRINCIPAL 40’ 

 
A guà: Tirar la bola, per ordre, des d’una certa distancia intentant fer-la entrar en un forat. 
 
A pam i toc: Cada jugador/a posa la seva bala al terra en el lloc on vulgui. Per ordre, hem d’intentar tocar la bola d’un contrari. Per fer-
ho, poden ajudar-se fent un pam al terra. 
 
Al triangle o cercle: Es traça un triangle o cercle a terra. Cada jugador/a posa un nombre de boles determinat a dins. Des d’una 
distància les hem d’intentar fer fora sense que la nostra es quedi dins. Si s’aconsegueix, es guanya la bola o el nombre de patacons 
apostats. 
 
A la ratlleta: A veure qui s’acosta més a una línia sense passar-se. 
 
Al circuit: Es traça un recorregut al terra posant-hi obstacles, pedres, túnels, forats... Cal conduir la bola al llarg del recorregut sense que 
surti. En cas que es surti del circuit, es torna al començament o s’està una vegada sense tirar. 
 
La rampa: Cal buscar un pendent del terreny o fer un caminet i anar deixant caure les boles, d’una en una i per torns. En el moment que 
una bola toca a una altra, qui l’hagi tirada guanya totes les boles que hi ha al terra. Si no es volen jugar les boles, es poden guanyar tants 
patacons com boles hi hagi. 
 

 
Boles 
 
Boles 
 
 
Boles 
 
 
 
Boles 
 
Boles 
 
 
Boles 

FINAL 10’ 

 
Reflexió: Els alumnes verbalitzaran com ha anat la sessió.  
 
Hàbits higiènics 
 

 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS TRADICIONALS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Practicar diferents jocs amb cordes 

SESSIÓ: 4 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 15’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Estirar la corda: 2 equips amb el mateix nombre de participants estiren de la corda cadascú cap al seu costat. Es lliga un mocador al bell 
mig de la corda. Es pinten tres ratlles perpendiculars a la corda. El jutge fa coincidir el mocador amb la ratlla central i a la senyal del 
jutge, els equips comencen a tirar de la corda. Guanya l’equip que aconsegueix que el mocador traspassi la ratlla del seu costat. 
 

 
 
 
Corda llarga 
 

PRINCIPAL 30’ 

 
Saltar la corda: 2 alumnes remenen la corda i al mateix temps van cantant una cançó. Mentrestant la resta d’alumnes van entrant un 
per un a la corda, realitzen 3 salts i tornen a sortir. Si algun jugador s’enreda amb la corda, passa a remenar. 
 

 
Cordes 
 
 

FINAL 15’ 

 
El rellotge: En grups de 5. Els alumnes es col·loquen al voltant d’un alumne que fa girar la corda fent voltes a si mateix i arrossegant la 
corda pel terra. Els altres alumnes salten la corda quan els passa a prop. Quan algú la trepitja, s’intercanvien les funcions. 
 
Hàbits higiènics 
 

 
Cordes 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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UNITAT DIDÀCTICA: JOCS TRADICIONALS 
OBJECTIU D’APRENENTATGE: Avaluació 

SESSIÓ: 5 
NIVELL: 3r i 4t 

FASE TEMPS ACTIVITATS D’APRENENTATGE MATERIAL 

INICIAL 10’ 

 
Necesser: Revisió dels estris de neteja persona i de la indumentària adient per a la sessió d’Educació Física. 
 
Explicació: El mestre explicarà la sessió.  
 

 
 
 
 

PRINCIPAL 40’ 

 
Elecció de joc: Els alumnes escolliran el joc tradicional que més els hagi agradat durant la unitat. 

 Patacons 

 Xapes 

 Boles  

 Cordes 

 
Patacons 
Xapes 
Boles 
Cordes 

FINAL 10’ 

 
Reflexió: Els alumnes verbalitzaran com ha anat la sessió.  
 
Hàbits higiènics 
 

 
 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 
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4. ANNEXOS 
 

CICLE 
MITJÀ 

ACTIVITAT FÍSICA 
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HÀBITS SALUDABLES 
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EXPRESSIÓ CORPORAL I 
COMUNICACIÓ 
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JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE 
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CA1 CA2 CA3 CA3 CA8 CA4 CA4 CA4 CA4 CA5 CA6 CA8 CA7 CA7 CA7 CA8 
UD1 UD2 UD3 UD4 UD4 UD0 UD0 UD0 UD5 UD6 UD6 UD6 UD7 UD7 UD7 UD8 
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