
Seminari mestres educació física d'Osona

JOCS DE LLUITA

BLOC: Habilitats motrius i Qualitats bàsiques Cicle: Superior Curs: 5è Núm. de sessions: 6

Competències Bàsiques

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

 2. Competències artística i cultural  6. Competència d'automia 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 ’autoexigència d’acord amb les pròpies 
possibilitatsi 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

• Introduir la lluita com una activitat física per a 
aprendre a controlar el nostre cos.

• Realitzar activitats  individuals i de grup en jocs de 
transports, arrossegaments, estirar, desequilibrar i 
lluites pel material.

• Practicar formes per aprendre a caure en les lluites.

• Experimentar tècniques d'immobilització i tècniques 
de lluita personal senzilles.

• Mantenir una actitud respectuosa envers els 
companys a fi d'evitar lesions i riscos innecessaris.

L'alumne ha de ser capaç de:

• Mantenir una actitud activa en totes les activitats 
respectant les diferències físiques (pes, alçada, 
força...) i de gènere tenint en compte que són 
activitats amb molt contacte físic.

• Conèixer i aplicar una de les tècniques 
d'immobilització amb eficàcia.

• Conèixer les normes de seguretat per evitar fer mal 
als altres.
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Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació

Inici
• Introducció teòrica. La lluita entesa com una activitat física 

aprendre a controlar el nostre cos  i no com una forma de violència. 
• Arrossegaments i transports.
• Pols gitano: Per parelles un davant de l'altre s'agafen de la mateixa 

mà pels dits deixant el polze lliure per tal d'immobilitzar el del 
company.

• Pols: Per parelles, agafats de la mateixa mà amb el colze recolzat 
(sense aixecar-lo del terra) s'intenta tombar el braç contrari del 
company fins que el dors de la mà li toqui a terra.

• Picar mans: per parelles, un posa les dues mans de cara amunt i 
l'altre les col loca a sobre. El que les té a sota ha d'intentar picar les·  
mans del company.

• Lluita gitana: per parelles enfrontades amb els peus drets junts i 
agafats de la mà dreta. Empenyent amb les mans agafades han 
d'aconseguir que el contrari mogui el peu dret. El peu esquerre es 
pot moure.

• Lluites de galls: per parelles anar saltant a la gatzoneta s'ha 
d'intentar fer caure el contrari empenyent-se amb les mans.

• Trepitjar peus: intentar trepitjar els peus dels altres.
• La piranya: tots drets per un espai reduït. Un company és la piranya 

i va a quatre grapes. Ha d'intenta fer-los caure agafant-los per les 
dues cames. Quan un cau es converteix en piranya.

• Buscar l'esquena. Parelles enfrontades. Un ha d'intentar col locar-se·  
darrera del seu company i aquest ha d'evitar-ho. És permès el 
contacte físic. 

• Abraçar-se. Parelles encarades i agafades amb una mà a l'espatlla i 
l'altra a la cintura. Es tracta d'abraçar al company i evitar ser 
abraçat. Hem d'aconseguir ser els primers de col locar la mà de la·  
cintura a l'espatlla del company per poder-lo abraçar.

• Aterrar la porta del castell. Col loquem un matalàs llevapors en·  
posició vertical. De dos en dos anem corrent fins a xocar contra el 

• Conèixer les normes de seguretat per 
evitar fer mal als altres.

• Controlar que es mantingui una actitud 
activa en totes les activitats respectant 
les diferències físiques (pes, alçada, 
força...) i de gènere tenint en compte 
que són activitats amb molt contacte 
físic.
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matalàs per fer-lo caure.
• L'abordatge. Un grup d'alumnes es situen a sobre un matalàs i 

l'altre grup ha de buscar estratègies per poder entrar mentre els de 
dins ho impedeixen.

• La mula tossuda. Per parelles un intentar moure al company que no 
es deixa. Es pot fer en les diferents posicions: drets, quatre grapes, 
ajupits, estirats...

• Esquena contra esquena.  Asseguts al terra dos companys 
s'empenyen per fer-lo fora del matalàs o de l'espai marcat. 

• La pinya. Un grup d'alumnes es situen en un espai delimitat 
(matalàs) agafats entre ells i l'altre grup els ha d'intentar treure a 
fora.

• Cranc dins el cercle. Un alumne es col loca en posició de cranc al·  
mig d'una rotllana i ha d'intentar tocar els companys de la rotllana. 
La rotllana no es pot deixar anar. 

• Entrar i sortir del cercle. Fem una rotllana de 8 alumnes 
aproximadament i un ha d'intentar entrar i/o sortir per on pugui. Els 
de la rotllana han de mantenir els braços estirats.

• La  pica que crema. Col loquem una pica en posició vertical al mig·  
d'un rotllana. Quan es dóna la senyal hem d'estirar per intentar que 
els altres toquin la pica i evitar que ens passi a nosaltres.

• Estirar la corda. Dos grups d'igual nombre d'alumnes en files i 
encarats. Agafen tots la corda i quan es dóna la senyal estiren per 
arrossegar els alumnes de l'altre grup i fer-los travessar la línia de 
separació dels dos camps.

• Arrencar cebes. En grups de 5/6 alumnes asseguts al terra agafats 
per la cintura i amb les cames obertes. Un alumne agafa els braços 
del primer i intenta arrencar-lo dels seus companys, i així amb la 
resta.

• El trencadents. Per parelles situats un davant de l'altre estirats 
panxa a terra amb els braços estirats aguantant la part superior del 
cos. Han d'intentar colpejar el braç del company per desequilibrar-lo 
i al mateix temps evitar ser desequilibrats. Per evitar al màxim cops 
a la cara aquesta lluita la farem sobre colxonetes.
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• L'escombra. En grups de 4/5 sobre un matalàs. Drets, de costat i 
mirant en la mateixa direcció ens agafem les espatlles per darrera el 
clatell. L'objectiu és amb les cames intentar escombra la cama dels 
companys. Si un alumne cau queda eliminat fins que només en 
queda un.

• Sumo. En un espai circular entre 2 i 3 metres de diàmetre 
col loquem dos alumnes drets, encarats i agafats per les espatlles .·  
A la senyal han  d'intentar desequilibrar al company per tal de fer-lo 
fora dels límits marcats. 

• Lluita sobre un banc suec. Dos alumnes, un cada extrem del banc. 
A la senyal han de fer caure al rival. Sense colpejos.

• Joc del mocador agafant una pilota. Dos grups numerats un a cada 
costat dels tatamis i en posició de quadrupèdia. Col loquem una·  
pilota al mig i quan es diu un número aquests han de sortir i lluitar 
per agafar la pilota i dur-la al seu costat.

• Lluitar per un objecte: per parelles i de quatre grapes s'intenta 
agafar l'objecte que té el company darrere a la vegada que s'intenta 
que no ens agafi el propi.

Desenvolupament
• Aprendre a caure:  tombarella per sobre l'espatlla (inici a la 

gatzoneta). El mateix però drets. El mateix però en carrera. El 
mateix però enrere.

• A dormir: per parelles un estirat a terra i l'altre, de genolls al seu 
costat, intenta que no s'aixequi.

• Pràctica de tècniques d'immobilització:
• Tècnica 1: Per parelles, un company estirat panxa enlaire amb 

el cap girat cap a un costat. L'altre s'estira s'obre seu de 
manera que la seva panxa quedi damunt del seu cap. Li agafa 
els pantalons a l'alçada dels malucs i recolzant els colzes a 
terra. 

• Amb un company estirat a terra cal 
aplicar-li una de les tres immobilitzacions 
treballades. Es valorarà la bona col.locació , 
l'eficiència i la durada de la immobilització.
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• Tècnica 2: Estirat panxa enlaire, el company s'asseu sobre 
l'alçada de la cintura. Amb les mans aguanta els braços contra 
el terra evitant que els pugui alçar.

• Tècnica 3: Un company panxa enlaire i l'altre s'estira 
perpendicular sobre el tòrax. Un braç passa per sobre de la 
primera cuixa i per sota de la segona, agafant la roba a 
l'alçada de la cintura.  Amb el braç lliure es bloqueja el braç 
del mateix costat on s'agafa la roba.

Síntesi – repte 

• Activitats TAC (judo): http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3310
• Un aprenentatge de defensa personal - Aprendre tres tècniques de 

lluita per desequilibrar i fer caure el rival:
• Tècnica 1: s'agafa el rival per la solapa i per la màniga. 

Seguidament fem una passa abalançant-nos damunt 
desequilibrant-lo. Al mateix moment passem el peu amb el 
qual ens hem abalançat en forma d'escombra per treure-li el 
seu peu de suport.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3310
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Tècnica 2: s'agafa el rival per la solapa i per la màniga. Seguidament fem 
un moviment lateral i l'estirem cap a nosaltres col locant-l'hi el peu a·  
davant fent una traveta per acompanyar-lo a caure d'esquena al matalàs.

Tècnica 3:  s'agafa el rival per la solapa i per la màniga. Seguidament 
ens girem d'esquena a ell i ens el carreguem a sobre al maluc. Un cop 
hem fet això l'estirem del braç i li fem fer un gir, i l'acompanyem a caure 
d'esquena al matalàs.

En totes aquestes activitats mai s'ha de deixar caure als rivals, s'han 
d'acompanyar en la caiguda per evitar lesions.
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Observacions

És molt important que l'alumnat conegui, des de l'inici, les normes de seguretat i de respecte bàsiques per evitar lesions
● Salutacions abans i després de cada enfrontament.
● Aturar qualsevol activitat en el moment que  algun alumne manifesti que li fan mal.
● Evitar cops, pessigades, mossegades, estirades de cabells, agafades de coll, torcions d'extremitats,...
● Cal conscienciar als alumnes que les activitats d'aquesta unitat no es poden realitzar pel seu compte, fora de les sessions 

d'EF, ja que es podrien fer mal.

 És una unitat que s'ha de realitzar en un espai adequat i convenientment protegit (tatamis, matalassos,... ).
 Només s'ha posat una activitat d'avaluació, ja que la majoria d'activitats són d'observació directe i es registraran en una graella 
(Veure annex 1).
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ANNEX 1 – graella d'avaluació unitat Jocs de lluita

Alumnes

Es mostra 
participatiu  

(Molt, bastant, poc 
o gens)

Respecta els 
companys

(Molt, bastant, poc 
o gens)

Coneix les normes 
de seguretat

(Molt, bastant, poc 
o gens)

Aplica una de les 
tres immobilit-

zacions 
treballades

Sí o No

Valoració final de 
la unitat

(E, N, B, S, I)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.


