
Seminari mestres educació física d'Osona

MALABARS

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

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

• Millorar la coordinació òculo-manual amb diferents 
materials malabars.

• Valorar l'esforç i la constància en el treball.

• Respectar el material utilitzat a cada sessió.

• Col laborar amb els companys en les activitats de·  
grup.

L'alumne ha de ser capaç de:

• Realitzar activitats amb una i dues pilotes amb certa 
fluïdesa i ritme.

• Mantenir una actitud d'esforç i motivació, sobretot en 
els moments de més dificultat.

• Respectar el material utilitzat a cada sessió.

• Col laborar amb els companys en les activitats de·  
grup.
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Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació

Inici
• Què sabem dels malabars? Recerca amb els recursos TAC de 

l'escola d'informació sobre Malabars: imatges, videos (Youtube: 
world  championship juggling), pàgines web: 
http://www.ensaimadamalabar.com     

• Elaboració de material: joc de 3 pilotes per alumne/a. 
 Ens caldrà el següent material: arròs, bosses de plàstic, globus, 
tisores...

• Visualització d'algun espectacle on apareguin activitats amb 
malabars (Programa: “anem al teatre”).

• Presentació dels materials malabars dels que disposem, i a 
continuació descriure les estratègies bàsiques de cadascun.

Desenvolupament
• Experimentació lliure amb el material elaborat (pilotes) per 

cadascú i amb material disponible al centre (diàbolos, anelles, 
mocadors, plats xinesos, carioques, pals del diable...)

• Pràctica dirigida: aprenentatge guiat dels diferents moviments 
malabars amb pilotes, amb una progressió en la seva dificultat i 
complexitat.

• Llançar i recollir la pilota amb una mà (començant amb la mà 
dominant i seguidament passar a fer-ho amb l'altra).

• Passar una pilota d'una mà a l'altra vàries vegades.
• Llança pilotes: Una pilota a cada mà, llançar la de la dreta fins a 

l'esquerra i una vegada ha sortit la de la dreta fer el mateix amb 
l'esquerra. L'objectiu és rebre les pilotes a la mà sense que caiguin.

• Activitats progressives d'aprenentatge a nivell individual:

• Avaluació inicial del grup per poder 
observar el nivell de coordinació i 
establir el grau de dificultat. Els mestre 
anotarà la quantitat d'alumnes que 
superen amb èxit cada pràctica.

http://www.ensaimadamalabar.com/
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•  Amb una pilota: 
Passades enlaire tocant un part del cos (panxa, pit, cap, 
cuixa...)abans de rebre la pilota.
Passades per sota les cames agafant la pilota amb la mà 
contraria del llançament i seguidament amb la mateixa.
Amb una pilota a la mà amb el palmell cara avall llançar la 
pilota amunt i agafar-la amb la mateixa mà abans de que 
caigui al terra mantenint la posició de la mà.

• Amb dues pilotes:
Amb una pilota a cada mà llançar i rebre primer una i després 
l'altra.
 Fer el mateix que l'anterior, variant l'alçada de cada 
llançament (un alt i l'altre baix).
Amb una pilota a cada mà llançar i rebre simultàniament 
començant amb poca alçada i augmentar-la progressivament.
Una pilota a cada mà llançar la de la dreta fins a l'esquerra i 
una vegada ha sortit la de la dreta fer el mateix amb 
l'esquerra. 
Amb una pilota a cada mà passar-ne una en forma de 
paràbola cap a l'altre i quan aquesta està en fase aèria llançar 
l'altra pilota en horitzontal cap a la mà lliure.
Dues pilotes amb una mà. Llançar-ne una enlaire i en el 
mateix moment de la recepció deixem anar l'altra. Quan hi ha 
una pilota volant hem de modificar la posició de la pilota de la 
mà del palmell cap als dits.
Dues pilotes amb una mà es llencen primer una i després 
l'altre de forma vertical com si es tractés de dues columnes 
diferents.

• Amb tres pilotes:
Aconseguir fer circular les pilotes seguint el mètode del 8 i 
del cercle.

• Activitats d'experimentació lliure amb parelles. Començarem 
amb una pilota per parella i seguidament una per cadascú. El 

• Els alumnes es preparen una petita 
exhibició per fer davant dels seus 
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mestre ha d'anar motivant als alumnes fent-los veure èxits dels 
altres i/o fent propostes.

• Experimentació amb racons. Disposem el material i repartim els 
alumnes a cada lloc. Cada 5 minuts aproximadament fem canvi. Si 
es pot seria aconsellable poder repetir cada racó.

• Perfeccionament del material (a part de les pilotes) escollit per tal 
de mostrar el dia de la representació. Cadascú haurà de triar en 
relació a la seva habilitat i interessos.

Síntesi-repte

• Els aprenentatges dels alumnes poden ser mostrats en alguna festa 
escolar a la resta de companys d'escola o als familiars.

companys. Així cadascú haurà de 
mostrar el seu domini amb les pilotes i 
amb algun altre material malabar 
treballat en els racons.
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Observacions

• Les activitats amb pilotes s'han de realitzar tant amb la mà dominant com amb la no dominant.
• Si tenim algun alumne/a amb moltes dificultats es pot començar a treballar amb mocadors abans que amb pilotes.
• Les activitats amb tres pilotes seran pels alumnes avantatjats i no seran un objectiu en elles mateixes.
• Moltes de les activitats de malabars amb pilotes es poden aplicar a altres materials: anelles, mocadors...
• Pàgina web de recurs pel mestre:  http://www.eugenidors.net/www/malabars/
• És molt important tenir prou material per a tot l'alumnat. Sobretot en les activitats de racons.

http://www.eugenidors.net/www/malabars/

