
Seminari mestres educació física d'Osona

ELS JOCS OLÍMPICS (atletisme)
Bloc 2: Habilitats Motrius i Qualitats físiques 
bàsiques Cicle Superior Curs: 5è-6è Núm. de sessions: 8+8

Competències Bàsiques

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 5. Competència d'aprendre a aprendre

 2. Competències artística i cultural  6. Competència d'autonomia i iniciativa personal

 3. Tractament de la informació i competència digital  7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 4. Competència matemàtica  8. Competència social i ciutadana

Objectius

 1. Conèixer, acceptar i valorar el propi cos i l’activitat física com a mitjà d’exploració per 
l’elaboració de l’autoimatge, l’autoestima i l’autoconfiança.

 6. Regular i dosificar l’esforç, assolint un nivell d’autoexigència d’acord amb les pròpies 
possibilitats i les característiques de la tasca.

 2. Apreciar els efectes beneficiosos envers la salut de l’exercici físic i de l’adquisició 
d’hàbits higiènics, alimentaris i posturals.

 7. Explorar les possibilitats i recursos expressius del propi cos per comunicar sensacions, 
emocions i idees.

 3. Utilitzar el coneixement del propi cos, les capacitats físiques i les habilitats motrius 
per resoldre i adaptar el moviment a les necessitats o circumstàncies de cada situació.

 8. Compartir i gaudir de l’exercici físic i de l’expressió i comunicació corporal en 
col lectivitat mitjançant el joc, la dansa i qualsevol activitat física que comporti el·  
desenvolupament de la persona.

 4. Seleccionar i aplicar de forma eficaç i autònoma, principis i regles per resoldre 
problemes motors en la pràctica d’activitats físiques.

 9. Participar en activitats físiques compartint projectes, establint relacions de cooperació 
per assolir objectius comuns sense discriminacions, per mitjà de la participació solidària, 
tolerant, responsable i respectuosa i resolent els conflictes mitjançant el diàleg.

 5. Participar en jocs com a element d’aproximació als altres, seleccionant les accions i 
controlant l’execució de les mateixes, prèvia valoració de les pròpies possibilitats.

 10. Conèixer i valorar la diversitat d’activitats físiques, lúdiques i esportives com 
elements culturals, propis i d’altres cultures, mostrant una actitud crítica tant des de la 
perspectiva de participant com d’espectador/a.
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Continguts del bloc
Adaptació de l’execució de les habilitats motrius a entorns de pràctica de
complexitat creixent, amb eficiència i creativitat.

Adquisició d’un control motor i corporal previ a l’acció.

Execució d’activitats de condicionament físic orientades a la millora de les
habilitats motrius.

Valoració individual i col·lectiva del treball des del punt de vista motriu.

Disposició a participar en activitats diverses, acceptant l’existència de
diferències en el nivell de l’habilitat.

Criteris d’avaluació de cicle

Ajustar els moviments corporals a diferents canvis de les 
condicions d’una activitat utilitzant les nocions 
topològiques bàsiques.

Desenvolupar conductes actives per incrementar la condició 
física, ajustant la pròpia actuació a les pròpies possibilitats i 
limitacions corporals.

Construir composicions col lectives en interacció amb els·  
companys i companyes utilitzant els recursos expressius del 
cos i partint d’estímuls musicals, plàstics o verbals.

Identificar com a valors fonamentals dels jocs i les 
pràctiques d’activitat física, l’esforç personal i les relacions 
que s’estableixen amb el grup i actuar d’acord amb ells.

Opinar de forma crítica en relació a situacions sorgides en la 
pràctica de l’activitat física.

Identificar algunes de les relacions que s’estableixen entre  
la correcta i habitual pràctica d’exercici físic i millora de la 
salut.

Utilitzar els recursos expressius del cos per comunicar idees 
i sentiments i representar personatges o històries reals o 
imaginàries.
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Objectius didàctics Criteris d’avaluació

• Mostrar coneixement sobre la història i els símbols dels 
Jocs Olímpics.

• Conèixer les diferents especialitats atlètiques olímpiques: 
resistència, velocitat, salt, llançament.

• Iniciar-se en la marxa atlètica.
• Controlar el ritme i la respiració durant la cursa.
• Reaccionar amb rapidesa davant de qualsevol estímul.
• Conèixer les  diferents tècniques en les curses de velocitat, 

salt de tanques  i relleus.
• Practicar les tècniques de les quatre modalitats de 

llançament: pes, martell, javelina i disc.
• Practicar les tècniques de les dues modalitats de salt: 

alçada i llargada.
• Participar de manera responsable en activitats de grup.

• Respectar el material i les instal·lacions.

L'alumne ha de ser capaç de:

• Conèixer les nocions conceptuals treballades.
  

• Controlar la respiració en les activitats de cursa.
• Reaccionar amb rapidesa davant de qualsevol estímul.  

 

• Realitzar curses, llançaments i salts amb eficàcia.     .

• Mantenir una actitud respectuosa envers el material i els/les 
companys/es. 
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Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació
CURSES:
 Resistència:
 Abans de fer qualsevol activitat de resistència s'explica als alumnes que 
consisteix en una cursa de baixa intensitat però de llarga durada. És molt 
important que controlin el ritme i la respiració.

• Cursa progressiva de resistència en 6 sessions: en la primera sessió es 
corre durant 2' tot el grup. En les sessions següents s'augmenta el temps 
en 2' cada sessió. Els alumnes poden deixar de córrer en cada interval de 
2' essent conscient de quin és el seu límit. Per tant els alumnes que 
completin totes les sessions superant els intervals de 2' arribaran a un total 
de12'. Cada alumne s'encarrega d'enregistrar els minuts que ha recorregut 
en una graella per controlar la seva evolució. Cal remarcar als alumnes que 
el ritme no és important, el que volem aconseguir és córrer tots els minuts 
sense parar.

• Cros de 1000 metres a la natura aprofitant l'entorn natural, el pati, un 
parc... Durant els primers 300 metres el mestre es posa al davant marcant 
un ritme suau. A continuació cada alumne segueix la cursa al seu ritme.

• Conèixer i practicar la marxa atlètica: Explicació de la marxa, pràctica 
individual, cursa de relleus. Fer una cursa de 1000m: una meitat del grup 
realitza la cursa, i l'altre meitat actua de controladors, cadascú de la seva 
parella. Quan un corredor no realitza correctament la tècnica de la marxa 
(mantenir sempre un punt de recolzament al terra) el seu controlador el 
penalitzarà amb una aturada de 5''.

Velocitat:
Abans de fer qualsevol activitat de velocitat s'explica als alumnes que consisteix 
en una cursa d'alta intensitat però de curta durada. 

• Tècnica de carrera: a) Veure un vídeo amb una cursa de 100m. Llisos i 
observar la posició del cos. b) Reconèixer aquesta tècnica en un company 
(recolzament, gambada, braços, freqüència, ...).

• Experimentació de diferents sortides de reacció: per parelles separats 
per 2 m. aprox. I el de davant ha de córrer el més ràpid possible intentant 

• El controlador marcarà en una graella les 
penalitzacions de la seva parella.
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de no ser atrapat pel seu perseguidor. Cal traspassar una línia marcada a 
uns 30-40m. El mestre/a dóna  la sortida. Per fer-ho més motivador, el 
mestre varia els tipus de senyal: visual, acústic, de l'alumne perseguit, ...) 

• Activitats de tanques i/o bancs: Es distribueix per l'espai el material i els 
alumnes practiquen el passar posant èmfasis en l'atacada i el pas del peu 
del darrere. Sobretot explicar que les tanques s'han d'intentar saltar peren 
una direcció, ja que si xoquen saltant es poden fer molt mal.

• Cursa de tanques
• Cursa de relleus : Per tal de treballar l'entrega del testimoni, es farà un 

recorregut circular i es marcarà (guix o cons) a terra la zona de canvi.
• Cursa de 50 metres cronometrada: Els alumnes es cronometren entre 

ells i registren el resultat amb un full.

LLANÇAMENTS:
Abans de fer l'activitat expliquem els 4 tipus de llançament: javelina, martell, pes i 
disc i vórtex.

•  Estacions:Distribuïm els alumnes en 4 grups. Cada grup té un full de 
registre i apunten els resultats,a la senyal del mestre es canvia d'estació. 
Marquem la zona de llançament a terra i remarquem que no podem passar 
de la zona sinó serà nul. Sobretot ningú pot fer un llançament si hi ha un 
company davant la zona de llançament.

• Concurs de llançament  per equips. Cada grup està format per uns cinc 
alumnes. Els primers de cada grup es disposen a llançar tots a la vegada. 
Un cop han llançat, un company  posa un con al lloc on ha caigut el mòbil 
(martell, disc, javelina i pes). Després es fa el següent recompte: el que ha 
llançat més lluny obté 5 punts, el segon 4 punts, el tercer 3 punts, el quart 2 
punts i el cinquè 1 punt. Aquesta puntuació no és individual sinó que es va 
sumant amb la del grup. Un cop tothom ha llançat es recompten els punts 
de cada grup. Es pot fer una ronda de llançaments amb cada aparell.

SALTS:

Abans de fer l'activitat explicar els 2 salts que treballarem: alçada i llargada.

• El full de registre ens serveix com a 
avaluació de l'activitat.

• Els propis alumnes omplen la graella amb 
els resultats dels diferents salts.
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• Passar els cercles: Distribuir aleatòriament per l'espai cercles i els 
alumnes han de saltar-los de diferent manera: peu coix, peus junts...

• Per iniciar el salt de llargada practiquen el salt en peus junts i sense 
batuda posant èmfasi en l'impuls que ens donen els braços i la flexió de les 
cames. 

• Salt de llargada amb carrera (si és possible en una sorrera, sinó ho fem 
amb colxonetes estampides a la paret). Hem de tenir en compte: la batuda 
i tècnica de salt. Remarcar que es compatibilitza el salt des de la marca 
més a prop de la línia de batuda.

• Experimentació del salt d'alçada: primer es demana que els alumnes 
provin diferents maneres de passar la cinta (tisores, d'esquena, peus junts, 
carrera...) així aconseguiran adonar-se de quina és la millor manera i la 
més eficaç per saltar més amunt.

• Dos grups : Dividim els alumnes en dos grups, mentre uns treballen el salt 
de llargada, els altres fan el salt d'alçada.

Síntesi-repte

• Activitat Jocs Olímpics: En aquesta activitat realitzarem un campionat per 
equips formats per 5 o 6 alumnes. Cada equip representa un país, i hauran 
de competir en les diferents modalitats atlètiques que s'han treballat durant 
les sessions anteriors. Per exemple: una cursa de resistència, de velocitat, 
de llançaments i de salts.

• Variant1: es pot fer una competició individual on cada alumne ha de 
fer 5 o 6 proves diferents. Cada prova té una puntuació que han 
d'apuntar.

• Activitat TAC:  presentar als alumnes un vídeo resum d'algunes proves 
que poden anar bé per iniciar la unitat.
http://www.youtube.com/watch?v=SZqBC-hYxIQ

• Activitat TAC: Visualitzar vídeos de diferents tècniques atlètiques. 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/video/athletics/

• Avaluació dels resultats.

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/
http://www.youtube.com/watch?v=SZqBC-hYxIQ
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Observacions

• Aquesta és una bona unitat per treballar el control de la freqüència cardíaca, sobretot en les activitats de resistència i velocitat. 
Els alumnes es prenen les pulsacions abans i després de dur a terme l'activitat. 

• En l'activitat de la cursa de bancs i/o tanques  i llançaments cal tenir present que siguin adaptades al nivell del grup.
• En les activitats de llançament cal tenir molta cura on es col·loquen els alumnes per evitar lesions.
• Els noms dels equips de l'activitat final “Els Jocs Olímpics” poden ser els de països amb estat o sense i/o inventats. En la 

mateixa activitat hem de tenir en compte el temps i els recursos dels quals disposem per poder dur a terme una activitat més o 
menys complexa. Una possibilitat a l'hora de fer els grups és de realitzar grups heterogenis, i que entre ells decideixin quin 
participa a cada una de les diferents modalitats, tenint en compte les seves capacitats. A la cursa de relleus hi han de 
participar tots els membres de l'equip.

• Pel que fa al material, buscar el que sigui més motivador.  Com a exemple es podrien fabricar el material en algun taller com 
realitzar una javelina, els testimonis o el martell.


