
Seminari mestres educació física d'Osona

INICIACIÓ A L'HOQUEI

BLOC: El joc 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'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 ’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.

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

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

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

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

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.



Seminari mestres educació física d'Osona

Objectius didàctics Criteris d’avaluació

• Conèixer  i  aplicar  els  elements  tècnics  bàsics: 
conduccions,  passades  (push  o  acompanyament), 
aturades, i prendre la bola.

• Conèixer i aplicar les regles bàsiques del joc.

• Experimentar elements tècnics senzills: túnel, paret, 
booling...

• Aplicar la pràctica de l'esport a través del joc i de les 
formes jugades. 

• Tenir  cura i  respectar  les  normes de seguretat,  els 
companys, el material i les instal lacions.·

• Acceptar les pròpies possibilitats i les dels altres.

• Gaudir de l'activitat per si mateixa sabent guanyar i 
perdre.

• Tenir  predisposició  a  l'aprenentatge  de  noves 
tècniques.

• Valorar  mitjançant  l'observació  l'aplicació  de  les 
activitats, dels elements tècnics.

• A  través  d'un  control  escrit  es  valora  el  seu 
coneixement de les regles.

• Observar les actuacions respecte el joc.

• Controlar el respecte i la cura del material.

• Participar de les activitats i dels diferents jocs.
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Activitats d'aprenentatge Activitats d'avaluació

Inici
• Presa  de  l'estic  estàtics  i  en  moviment:  manipulació  i 

comprovació d'agafar  l'estic de manera correcta.  Els  alumnes es 
miraran entre ells per veure qui ho fa bé, qui no i rectificar el més 
aviat possible.

• Formes jugades o jocs per  conèixer  l'espai  de joc:  pilota-torre, 
mataconills  o pilota caçadora, plantar la pilota darrera la línia.

• Jocs d'atrapar amb pilota o sense. Cada vegada que un deixa de 
parar  agafarà el  rol  del  mestre  i  decidirà si  un company ha de 
continuar  parant  o  deixarà  de  parar  fent-ho  una  altra  persona 
depenent de la durada de la persecució.

• Joc  “Les 10 passades”:  distribuïm els alumnes en grups de 4-5 
persones.  Es tracta de fer 10 passades consecutives, sense que 
l'equip contrari intercepti la pilota. En aquest cas la possessió de la 
pilota canvia d'equip i, a la vegada, l'alumne/a que ha recuperat la 
pilota  i  el  que  la  perduda  es  canviaran  d'equip.  (Es  busca  una 
activitat d'animació).

• Joc  “Pendre pilotes al contrari” joc de doble variant, (Es busca 
una activitat d'animació).

• Cada  alumne  amb  una  pilota  i  estic,  dins  d'un  espai  delimitat 
(diferents  formes  geomètriques),  ha  d'intentar  conduir  la  seva 
pilota a la vegada que colpegen la dels companys, enviant-los la 
pilota el més lluny possible. No es pot colpejar la pilota dels altres, 
si no tens la teva controlada.

• Cada  alumne  comença  amb  una  pilota  i  estic,  dins  d'un  espai 
delimitat  (diferents  formes  geomètriques),el  mestre  va  traient 
pilotes d'una en una fora de l'espai, de tal manera que els alumnes 
que es queden sense pilota hauran d'intentar fer-se amb la pilota 
d'un del seus companys. Cada vegada hi ha menys pilotes en el 
joc, però sempre el mateix nombre d'alumnes.

• Observar les actuacions respecte el joc.

• Participar  de  les  activitats  i  dels 
diferents jocs.
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• Joc “Seguir el rei”(per parelles, per trios o en files): diferents tipus 
de desplaçaments com poden ser, botant una pilota de tennis amb 
la  mà dominant,  canviant  de  mà i  conduint  amb l'estic  la  bola 
d'hoquei, etc... imitant al companys que va al davant. 

• Joc  “Buidar el camp”:  es fan dos equips separats per una línia. 
Cada equip disposarà del mateix nombre de pilotes. Al senyal, fins 
que es digui, cada equip intentarà que hi hagi el mínim de pilotes 
al seu camp.

• Joc “Pilota-peus quiets”: Col locats en rotllana amb l'estic, un nen·  
al  mig amb una pilota.  Aquest  la llençarà i  cridarà el  nom d'un 
nen/-a. El nen o nena anomenat haurà d'agafar la pilota, cridarà 
STOP i intentarà tocar a un company colpejant la pilota amb l'estic.

• Joc  “L'aranya”: Dos  grups  situats  al  mig  del  camp,  un  jugador 
(l'aranya) està al mig parant. Cada jugador amb estic i pilota ha de 
conduir fins l'altre costat del camp sense que l'aranya els prengui 
la pilota.; si li prenen, es queda al mig ajudant l'aranya.

• Joc “2 sí,  3  no”:  es  fan  dos grups,  hi  ha un jugador  que  para 
portant un estic. La resta de jugadors es poden salvar posant-se en 
parelles.  Si  un altre jugador entra dins la parella,  el  nen/a que 
estava al cantó contrari ha de sortir.

Desenvolupament
• Jocs de relleu al  llarg  de la  pista,  essent  l'estic el  relleu,  cada 

vegada  que  se'l  passen  hauran  d'agafar-lo  correctament.  Els 
membres de l'equip que no corren en aquell moment controlaran 
que  els  altres  grups es  passin  i  portin  correctament  l'estic,  del 
contrari seran penalitzats amb 5 metres més de distància per cada 
error comès.

• Valorar  mitjançant  l'observació 
l'aplicació  de  les  activitats,  dels 
elements tècnics.
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• Joc  “Comptar nombres”:  El  mestre a un costat de la pista i  els 
alumnes  al  costat  oposat,  van  conduint  la  bola  i  alhora  han 
d'aixecar  la  vista  i  dir  el  nombre  de  dits  que  el  mestre  està 
ensenyant.

• Jocs de relleus conducció individual o per parelles.
• Push individual contra la paret, per parelles o en petit grup.
• Circuit de conducció. Mentre un fa el circuit, la parella es fixarà 

en els punts del circuit on ha tingut dificultat o facilitat i anotarà si 
a les següents voltes a millorat la conducció o si ha fet errades 
noves  respecte  els  circuits  anteriors.  Ho  faran  tres  vegades 
cadascú. Al final de tot es farà una posada en comú assenyalant els 
punts més dificultosos i explicant el motiu d'aquest.

• Circuit per estacions: conduccions, push i llançaments.
• Jocs de conducció individual per parelles o petits grups. En les 

conduccions  en  petit  grup,  hi  haurà  un  company que  intentarà 
interrompre, sense tocar la pilota, la conducció.

• Control escrit de normes i regles del hoquei. Test teòric d'Hoquei  
(veure annex)

• Activitat TAC. Visualització d'un vídeo relacionat amb l'hoquei, com per 
exemple.  http://www.youtube.com/watch?v=6GAXKZL6bWc (recerca 
d'Unihoquei) .

Síntesis i repte
• Joc “Seguir el rei”(per parelles, per trios o en files). Cada vegada 

intentaran posar més dificultat a l'exercici realitzat anteriorment.
• Fer  llançaments  a  una  porteria (d'un  metre  d'amplada), 

començant  els  llançaments  des  de  3m,  i  anar  augmentant  la 
distància fins que falli.

• Coavaluació  basant-se  en  un  test 
amb un seguit de punts a valorar.

• Al finalitzar la unitat didàctica farem 
un  petit  examen.  Consistirà  en 
explicar  o  respondre  algunes 
normes i regles de l'esport.

http://www.youtube.com/watch?v=6GAXKZL6bWc
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Observacions

• Important recordar les normes de seguretat, amb la utilització de l'estic.
• En aquesta unitat hi ha uns exemples de vídeos (activitat TAC) i de models de test teòric i de coavaluació, que són 

totalment flexibles en funció de les necessitats del grup.
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T  EST TEÒRIC D'HOQUEI  

1. Quins són els elements mínims necessaris per poder practicar l'hoquei?
2. Els tipus d'hoquei són...

_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Fins a quina alçada es pot aixecar la pala de l'estilc?
a) Fins ell turmell b) Fins el genoll c)Fins el maluc d)Fins al coll

4. Quan és gol?
a) Quan la pilota queda sobre la línia de la porteria
b) Quan la pilota entra completament a la porteria.
c) Quan el porter no l'atura.

5. La passada de l'hoquei es diu ..
a) pish b) pash c) push

6. L'objectiu de l'esport de l'hoquei és....
a)marcar més gols que el contrari b) Conservar la pilota el màxim de temps possible

c) Fer el màxim de penals possibles
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TEST DE COAVALUACIÓ (a partir d'un circuit proposat)

Fase 1 (conducció)
L'alumne ha de conduir la pilota fent zig-zag entre uns cons separats 1 metre, durant una distància de 15 metres

No ha superat el recorregut (MALAMENT)
Ha tIngut  moltes dificultats, però ha superat el  recorregut (REGULAR)
Ha tingut alguna dificultat (BÉ)
Ha superat el  recorregut sense cap dificultat (MOLT BÉ)

Fase 2 (passada(push))
L'alumne realitza push contra la paret ( 10 intents ) 

 (0 a 2) MALAMENT
 (3 a 5)REGULAR
 (6 A 8) BÉ
 (9 – 10) MOLT BÉ

Fase 3 (llançaments)
L'alumne haurà de realitzar 10 llançaments a una porteria d'un metre d'amplada i sense porter, des d'una distància de 6 m. 

(0 a 2) MALAMENT
(3 a 5)REGULAR
(6 A 8) BÉ
(9 – 10) MOLT BÉ

MB BÉ REG M

Fase 1 (conducció)

Fase 2 (passada(push))

Fase 3 (llançaments)


