GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
ZER L’HORTA DE LLEIDA

TASQUES D’EDUCACIÓ FÍSICA- 8ena. Setmana (De l’1 al 7 de juny de 2020)
CICLE MITJÀ I SUPERIOR : ELS VALORS DE L’ESPORT
Una altra manera de guanyar és un conte gràcies al qual es poden
treballar valors com l’esforç i l’ambició, entesa com a esperit de
superació; però també altres valors molt importants, com el respecte,
el treball en equip i la humilitat.
Entre els principals objectius de l'activitat hi ha conèixer el significat
dels diferents valors i les seves característiques gràcies a la lectura del
conte, així com identificar, en els diferents personatges de la història,
valors com l’ambició, l’esforç, la humilitat, el treball en equip i el
respecte.
Els nens i nenes també podran extreure informació rellevant de la
història, identificar-la amb diferents situacions de la vida quotidiana
de l’infant i exemplificar-les, tot gaudint de l’experiència del conte
narrat i il·lustrat propiciant l’aprenentatge sobre els valors.
1.- Llegeix el conte “Un altra manera de guanyar” i contesta les preguntes
següents:

a) Quina relació té el títol “Una altra manera de guanyar” amb la història del
conte?

b) Quina actitud té l’equip d’en Roc davant del torneig de futbol, malgrat
saben que parteixen de desavantatge.

c) Què feia l’equip d’en Roc quan es lliuraven les medalles als equips
guanyadors? Per què ho feien?

d) Quina medalla va obtenir l’equip d’en Roc?
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e) Quines paraules va dir la mestra als protagonistas de la història?

f) Podries posar exemples d’“Una altra manera de guanyar” en diferents
situacions?

2.- Consulta la notícia relacionada: "15 años de la lección de Moussambani".
http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/anos-piscina-del-deportistaeric-moussambani-4706618
3.-Aquí teniu uns enllaços per treballar la flexibilitat i la coordinació.
Exercicis de coordinació https://youtu.be/ZfXogMJJu3w
Exercicis de flexibilitat https://youtu.be/ZQ1LikoTUhU

4.-Àudio :Escolta el conte "Una altra manera de guanyar".
http://www.ivoox.com/4257231
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