
Seminari mestres educació física d'Osona

MILLOREM LES Q.F.B.

BLOC: Habilitats motrius i Q.F.B. Cicle: Superior Curs: 6è 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'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 l'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

• Saber comptar les pulsacions.

• Esforçar-se en la millora de les pròpies QFB. .

• Conèixer la definició i característiques bàsiques de les 

QFB 

• Observar  diferents  maneres de treballar  i  millorar  les 

QFB. 

• Tenir consciència dels propis límits.

L'alumne ha de ser capaç de:

• Saber localitzar els punts a on i com comptar les 
pulsacions i relacionar-ho amb els batecs del cor.

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

• Saber mantenir un ritme en una activitat de llarga 
durada.

• Reaccionar ràpidament a un estímul.
• Relacionar estiraments concrets amb les activitats 

quotidianes que poden millorar.
• Aplicar la força adequada a l'activitat que es realitza.

Reconèixer en quin moment de l'activitat hi haurà 
més pulsacions.

• Saber com pot millorar les qualitats físiques bàsiques 
i quines activitats són les més adequades.

• Acceptar les limitacions pròpies.
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Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació

Inici

• Jocs d'activació: talla el fil, l’aranya, tibar cues, els colors, el cau 

de la guineu, pesta alta, els paquets, la bandera, la cadena, lladres 

i policies amb targetes, come-cocos, l'estop, el macarró galàctic 

(com el joc de la bandera però portant macarrons amagats en una 

part del cos), els avions (córrer per la pista amb els braços 

oberts),4 patis (partim el camp en quatre parts i en cada camp hi 

ha un alumne que para que no pot canviar de camp; la resta es 

mouen lliurement i quan et toquen pares i deixa de parar l'altre), 

Els dies de la setmana (es fan grups de 7 nens cadascun. Cada nen 

adopta el nom d'un dia de la setmana. Després el grups es 

separen i corren pel gimnàs. Quan el mestre diu un dia de la 

setmana els nens que tenen aquest dia s'han de quedar quiets i 

els dels seu grup s'han d'ordenar un darrera l'altre fins arribar al 

dia assenyalat).

• Estirament dirigit recalcant les parts i ordre d'un escalfament 

general. 

• Annex 1- Avaluació inicial. Avaluació 
final 
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Desenvolupament

RESISTÈNCIA

• Curses de resistència. Estructurem la cursa en blocs de 2 minuts. 

Cada sessió augmentem un bloc, l'alumnat decideix si continua al 

bloc següent o s'atura, en cas de continuar ha de completar el bloc.

• Circuits de resistència per estacions al pati. (ziga-zaga, salts amb 

cèrcols, llançaments, saltar 3 tanques...) Tenir en compte de no 

repetir i no treballar la mateixa zona corporal en dues estacions 

seguides.

• Quina parella atrapa la de davant. Formem grups de 4 (1,2,3 i 4). 

Els col loquem a la mateixa distància els uns dels altres formant un·  

quadrat, a la senyal, 1 perseguix a 2, 2 a 3, 3 a 4 i 4 a 1. Així 

tothom es perseguit i perseguix algú. Els alumnes han de corre d'un 

con a l'altre fins que un alumne és atrapat. Variant. A la senyal del 

professor canviem el sentit.

• Relleus de llarga distància.

• Caminades, marxes per la natura, anar amb bicicleta...

• Curses de resistència. Estructurem la 

cursa en blocs de 2 minuts. Cada sessió 

augmentem un bloc, l'alumnat decideix 

si continua al bloc següent o s'atura, en 

cas de continuar ha de completar el 

bloc. A l'inici i al final de l'activitat 

comptarem les pulsacions amb 30 

segons.
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• Pilotes flag: dos equips amb una pilota cada alumne. A la senyal i 

durant un temps determinat, s’han de portar totes les pilotes 

possibles a l'àrea de l’altre camp. Guanya l’equip que menys pilotes 

té a la seva àrea. Variants: Portar les pilotes de diferents maneres.

• Realització d'una cursa o cros pels voltants de l'escola.

• Joc del caçador, cervol i gos (En grups de 3 cadascú agafa un rol. 

El cérvol fuig, el gos l'acorrala i el caçador l'atrapa. Canvi de rols).

• Llop, gallina i pollet. Grups de 5, quatre en fila agafats per la 

cintura, el cinquè (llop) ha de tocar l'últim de la fila, el pollet. La 

primera de la fila (gallina) ha de moure's per defensar el pollet. La 

gallina i el llop han d'estar cara a cara, no es pot fugir...

FORÇA

• Pal emmerdat: un es posa al mig i la resta agafats de les mans. Es 

van dient exercicis per fer (saltar, donar voltes...) i de cop i volta el 

del mig diu força! S'ha d'intentar no tocar al del mig i empènyer 

perquè el toqui un altre company o companya.

• Girar la truita. Per parelles un està situat de boca terrosa i l'altre 

l'ha de girar de panxa enlaire.

• Jocs de lluita. Guerra de galls (ajupits), girar el company, fer-lo fora 

de la màrfega sense les mans, lluita sobre bancs, lluita de cocodrils 

(en posició de flexió, sobre una màrfega, s'ha de fer perdre 
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l'equilibri a l'adversari tocant-li els braços, pols xino (lluita entre els 

dits grossos i peu clavat (agafats de la mà i amb l'exterior del peu 

tocant-se, s'ha de desequilibrar a l'oponent). 

• Joc: transport urgent. (transport de material, per relleus.), mocador 

transport (igual que el mocador però han de transportar al que 

agafa el mocador entre 2, 3, amb cadireta, estirat com un

tronc, etc. 

• Per parelles i tocant-se les esquenes, ens hem d'assentar i 

tornar a aixecar sense fer servir les mans. El mateix però de cara 

i amb les mans agafades.

• Curses de força: per parelles i fixant un inici i un final realitzar 

diferents accions: un agafa per la cintura i l'altre ha de córrer cap al 

final.  Un empeny al company cap el final i l'altre no s'hi deixa 

portar. 

• Pilotes fora: dos equips amb una pilota cada alumne. A la senyal i 

durat un temps determinat, s’han de tirar totes les pilotes possibles 

al camp de l’altre equip. Guanya l’equip que menys pilotes té al seu 

camp, quan el mestre fa una senyal.

• Arrencar cebes.

• Com arribem a...! fer dos o tres grups i un objectiu on arribar. El 

mestre diu quins recolzaments hi poden haver i els alumnes han 

d'escollir-los. Ex. 5 peus i 4 mans. 
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• Tirar la corda. 

• Agafats a les espatlleres realitzar diferents posicions en les quals 

es realitza força de braços: aguantar-se amb els dos braços sense 

recolzament de peus, elevar els peus, moure els peus cap als 

laterals,... 

• Acrosport i acrosport penjats a les espatlleres, crear figures, 

lletres, etc. 

• Avançar espatlla contra espatlla amb l'objectiu de desplaçar el 

company cap el seu costat.

• FOOT-CRANC: hi ha dos equips en un terreny de joc reduït. Uns 

cons fan les 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/es. 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. Guanya l’equip 

que fa més gols. 

VELOCITAT

• Cara i creu es col loquen un grup davant de l’altre i el mestre diu·  

cara o creu. El grup dels qui es diu el nom s’escapa i els altres els 

atrapen. Variant: iniciar des de diferents posicions (drets, estirats, 

asseguts, a la gatzoneta...)
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• Els números: Es fan grups. Cada membre del grup té un número. 

Es col loca els grups a la mateixa distància entre si, formant un·  

cercle. Quan senten el seu número, l'alumne ha de sortir corrents 

per avançar al company del grup del costat dret . Cal doncs, córrer 

més depressa fins al lloc d'inici, que el company que en el cercle es 

troba a la dreta.

• Pedra, paper i tisora. El que guanya s'escapa i el que perd 

persegueix (com si juguéssim a cara i creu, col locats esquena·  

contra esquena). Variant les posicions de sortida i els espais per 

córrer.

• El joc del duro. Per parelles, un té una goma a la mà mirant cap al 

sostre, l'altre posa la mà sobre l'altre en la mateixa direcció, el que 

té la ma a dalt ha d'agafar la goma abans que aquest l'agafi tancant 

la ma.

• Diguem el nom. El grup en cercle. El professor diu el nom d'un del 

cercle, el qual s'ha d'ajupir i els dos veïns d'aquest han de dir el 

nom de l'altre, l'ultim que el diu queda eliminat. El que s'ha ajupit 

ha de dir un altre nom per segui jugant. 

• Joc del cèrcols ( igual que el joc de les cadires però amb cèrcols).

• El mocador

• Mar/terra/aire, segons els espais o posicions corporals 

determinats per aquests noms, el mestre diu un d'aquests noms i 
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els alumnes l'han d'ocupar o fer ràpidament.

• Trepitjar peus, en un espai delimitat, trepitjar-se els peus dels 

altres.

• Pepets i pepetes, dos grups situats un a cada costat del camp, un 

alumne de l'equip va fins a l'altre costat i pica la mà d'un altre 

participant i marxa corrent fins a casa seva. El que li han picat la 

mà, l'ha d'atrapar abans que es salvi.

• Velocitat gestual: escalfar mans. (per parelles, a veure qui pica més 

vegades a les mans de l'altre. Les podem posar juntes, de costat 

mans enlaire, mans a terra...), lluita de polzes.

• Relleus: Per grups. Tants aros i pilotes com nens per grup. A la 

senyal cada un dels alumnes i correlativament han d'anar a agafar 

una pilota de la bossa i posar-la al cercle (que estaran col locats en·  

fila). Un cop el grup té totes les pilotes col locades als cercles es·  

repeteix el procés però recollint les pilotes i posant-les a la bossa. 

Els alumnes que han posat les pilotes a la vora han de recollir les 

llunyanes.

• Relleus distàncies curtes.

• Canvis de direcció amb estímuls visuals, auditius...

• Les 4 cantonades. Un grup a cada cantonada i a la senyal els grups 

han de canviar de cantonada. Variant: Un cinquè grup al centre, per 

tant cada vegada hi ha un grup que no té cantonada.
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• No m’atrapes! Per parelles i un amb avantatge, sortir de diferents 

maneres i un ha d'atrapar l'altre.

• El mocador doble: el del mig aguanta dos mocadors de colors 

diferents. A la senyal s'ha d'anar a buscar el mocador i portar-lo a 

l'equip contrari i ràpidament anar a buscar el mocador que ha 

deixat el rival. El primer que torna el mocador al mestre ha guanyat.

• El semàfor: posem 4 cons a 4 cantonades de mitja pista.  Al mig hi 

ha 3 pilotes, una de cada color. Cada un té una puntuació, la verda: 

3p,  la groga: 2p i la vermella: 1p. 4 o 5 nens a cada con, a la senyal 

anar a donar la volta al cèrcol de cons, tornar al teu grup, donar la 

volta per fora als altres 3 grups i anar a buscar la pilota. Es van 

sumant els punts.

• Xafar l'ombra del company.

• Atrapa la pica. Cada alumne aguanta una pica a davant seu. 

Col locats en rotllana han d’intentar agafar la pica que tenen al·  

costat seguint les consignes del mestre: dreta ( si han d’agafar la 

pica de la dreta), esquerra ( si han d’agafar la pica de l’esquerra) i 

mig ( si han d’agafar la seva).

• Variant 1: Es poden col locar per parelles un davant de l’altre.·  

Cadascú aguanta una pica a davant seu. Quan senten el senyal 

del mestre, deixen anar la seva pica i han d’agafar la pica del 

company. Cada vegada la distància pot ser més gran. 
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FLEXIBILITAT

• Titella de fils: per parelles. Un fa moure a l'altre imaginant-se que 

és un titella i té fils lligats a les mans i als peus. Llavors es pot 

estirar una orella, el nas, un genoll, etc. Cal tenir en compte si el fil 

s'estira o s'arronsa... 

• En rotllana i agafats de les mans, sense deixar-nos, embolicar-nos 

i desfer-nos. Ens desembolicarà un company que no ens ha vist 

embolicar-nos.

• Passar per dins el cércol: en rotllana i agafats de la mà fer donar la 

volta a un cèrcol sense agafar-lo i sense deixar-nos anar de les 

mans. 

• Passar per sota la corda: (limbo) 2 alumnes aguantaran la corda. 

Llavors els alumnes hauran de passar per sota la corda sense tocar-

la però amb la condició que primer hauran de passar les cames i 

després el cos i el cap. Els/les qui toquin la corda queden eliminats/

des. Quan hagin passat tots/es es baixa l’alçada de la corda i així 

successivament fins que només quedi un alumne/a. 

• Embolics ( Twister). Variant; Es pot fer amb cèrcols, amb guixos de 

colors, ... 

• Estiraments amb cordes, piques, pilotes...

• Estiraments passant-se una pilota asseguts a terra. Cada vegada 
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es col loquen a més distància i s’han d’estirar més per passar-se la·  

pilota . La pilota s’ha de passar sempre no es pot llançar.

• Estiraments dinàmics,  individuals i per parelles. 

http://www.elsmestres.com/modulos/shgalc.asp?cat_id=38&pag=2 

http://www.estiramientos.es/index.php?filt=mi+tabla 

• Cordar-se i descordar-se les bambes sense flexionar els genolls, o 

flexionant poc.

Síntesi – repte 

• Explicar  activitats per grups que treballin les diferents 

capacitats i elaborar una presentació on s’expliquin les diferents 

capacitats condicionals.

• Passar unes proves de nivell en les qualitats físiques i anotar el 

resultats amb la graella d'avaluació.

• Activitat per trobar-se i saber comptar les pulsacions 

individualment (abans i després d'un joc que impliqui més o menys 

moviment). 

• Paquets clic: Qualitats físiques bàsiques 

• Omplir les dades de les avaluacions de l'excel, inicial i final per 

així poder-les comparar i veure la millora aconseguida. 

• Cadascun dels alumnes es prepara unes 

activitats d'estiraments per iniciar i/o 

acabar la sessió d'EF. En ella ha 

d'explicar dues accions de la vida 

quotidiana que es millori amb aquell 

estirament.

• Control sobre el tema (annex control)

• Treball sobre la qualitat física que menys 

es domina (mirar observacions).

http://www.elsmestres.com/modulos/shgalc.asp?cat_id=38&pag=2
http://www.estiramientos.es/index.php?filt=mi+tabla
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Observacions

• Durant l’etapa de Primària les qualitats físiques bàsiques difícilment són entrenables i no s'aprecia millora en un 

curs per l'entrenament però potser si pel creixement, és per això que es proposa avaluar la comprensió de cada 

qualitat a nivell conceptual i pràctic. 

• Farem un treball interdisciplinari amb l'àrea de medi relacionant-ho amb el treball de la QFB que més ens costa. En 

ell voldrem que apareguin activitats de millora per la qualitat, quines accions de la vida quotidiana ens ajuda a 

millorar i els diferents sistemes i òrgans del cos que participen.

• A partir de les conclusions tretes en la taula excel hem de proposar exercicis per millorar la qualitat física que més 

ens costa.

• Els jocs de l'inici poden ser de velocitat o resistència depenent de la durada d'aquests.


