
Recursos i Activitats per quan plou a l’Educació Física 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

Universitat de les Illes Balears  

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 
 

Recursos i Activitats per quan plou a l’Educació Física 

 

Laura Garau Caballero 

 

Grau d’educació Primària 

 

Any acadèmic 2014-15 

 

 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 43183605-R 

 

Treball tutelat per Pere Palou Sampol 

Departament D’ Educació Física 

 

L’autor autoritza l’accés públic a aquest Treball de Fi de Grau. 

  

Paraules clau del treball:  Educació física, Condicions meteorològiques, Pluja, Instal·lacions 

i Activitats 



Recursos i Activitats per quan plou a l’Educació Física 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recursos i Activitats per quan plou a l’Educació Física 

 

 3 

 

Resum 

Podem parlar d’un Treball de Fi de Grau en que s’explicaran un conjunt de possibles 

solucions sobretot activitats i materials a utilitzar per els dies que les condicions 

meteorològiques no permetin realitzar als espais que s’utilitzen de forma comú a l’educació 

física (zones exteriors), així com els exercicis pertinents amb relació als continguts 

d’educació física. Es proposen diferents propostes per donar una solució o millorar en aquest 

problema que ens trobem a la majoria de les escoles, a més s’analitza aquesta situació a 

diverses escoles per veure la realitat en que ens troba’m. Els resultats obtinguts mostren que 

malgrat les condicions meteorològiques de les nostre Illes tan sols repercuteixen uns mesos de 

l’any, fa que sigui necessari tenir previst unes activitat o sessions per cada unitat. A més, 

encara que les escoles disposin de gimnàs, s’ha reconegut que els dies de pluja sempre sol 

estar ocupat per altres persones cosa que obliga a instaurar-se dins l’aula ordinària. Per tant he 

creat un conjunt d’activitat perquè es puguin fer a l’aula fàcilment diferenciat per blocs. 

 A partir d’aquesta avaluació dels resultats, s’exposen les conclusions i es plantegen propostes 

de millora. A més es pretén persuadir  que amb qualsevol condició meteorològica es poden 

treballar quasi qualsevol contingut que es trobi dintre del Currículum de l’Educació Física, a 

partir de la imaginació, creativitat i diversitat d’activitats i espais, sense que suposi la condició 

meteorològica un obstacle. 
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 Abstract 

We can speak of a Final Degree Project in explaining a set of possible solutions to particular 

activities and materials to use when the weather conditions do not allow to make the class 

were commonly used in physical education (outer zones) and exercises required for the 

contents of physical education. We offer different proposals to find a solution or to improve 

this problems that we have in the majority of schools also analyzed the situation in several 

schools to see the reality that we found. The results show that despite the weather of our 

Islands only affect a few months of the year, makes it necessary to have a planned activity or 

sessions for each unit. In addition, although the schools have a gym, recognized that rainy 

days usually always occupied by forcing others to establish themselves in the classroom. So I 

created a set of activities because it could be done easily in class differentiated by blocks. 

 From the results of this evaluation, presents the findings and consider proposals for 

improvement. It also seeks to persuade any weather conditions can be worked almost any 

content that is within the physical education curriculum, based on imagination, creativity and 

diversity of activities and spaces, without involving a meteorological condition obstacle. 
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1. INTRODUCCIÓ 
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El document que present, pretén reflectir el treball desenvolupat durant diversos mesos que 

tracta sobre els possibles recursos que es poden emprar i les diverses activitats que es poden 

realitzar els dies de pluja a l’educació física.  

 

També s’ha fet un petit anàlisi de la climatologia actual de les Illes Balears,  on es pot 

evidenciar com durant els mesos d’escolarització, concretament 10 mesos; la majoria 

d’aquests mesos podem trobar la possibilitat d’intenses pluges especialment; Setembre, 

Octubre, Novembre, Desembre i Gener. Aquest treball està compost per dues parts;  

 

Per una banda, s’explica que s’entén sobre el concepte bàsic general de l’educació física i els 

objectius a complir. Seguidament, s’esmenta els diversos tipus d’espais en que ens podem 

trobar dins una escola, concretament aquells que sigui possible realitzar l’educació física. A 

més, s’aprofundeix sobre els espais que solen emprar a l’àrea d’educació física concretament 

pavelló, pati de l’escola, gimnàs, poliesportiu entre d’altres. 

 

Per altra banda, hi ha una petita investigació de com treballen els mestres d’educació física 

d’algunes escoles quan es troben  amb aquest problema i quina és la seva opinió. Aquesta 

investigació es realitzarà a partir d’un qüestionari realitzat de forma personal i proporcionat 

als mestres d’educació física. Amb tota aquesta informació s’intentarà donar una conclusió 

final a partir de les diverses preguntes contestades. 

 

Seguidament, una vegada exposada la problemàtica a analitzar, s’intentarà exposar una gran 

varietat de recursos possibles per emprar quan plou a l’educació física. La quantitat de 

recursos possibles són molts, encara que moltes vegades els mestres recorren al camí més 

fàcil. Els diversos recursos que s’explicaran i s’exemplificaran dependran dels continguts a 

treballar i a més s’hauran d’adaptar a les condicions i característiques tant del centre com dels 

alumnes. 
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2. JUSTIFICACIÓ 
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L’objecte d’estudi elegit per a la realització d’aquest Treball de Fi de Grau respon a la 

necessitat de replantejar les classes d’educació física concretament quan les condicions 

meteorològiques no fan possible la  realització d’activitats físiques a l’aire lliure. 

 

Al voltant de tota la meva formació, tant com a infant com a futura docent, he pogut observar 

la gran pobresa de recursos que tenen els mestres d’educació física alhora de realitzar 

activitats diverses quan plou. Respecte a quan era un infant, quasi sempre quan plovia, les 

classes d’educació física degut a una manca d’espai cobert, es convertien en sessions 

quotidianes que tan sols realitzàvem activitats fora dels continguts d’educació física, com per 

exemple; pintar, fer deures... Això suposa perdre les poques sessions u hores disponibles 

actualment de l’àrea de l’educació física reduint així la possibilitat de complir amb tots els 

continguts a dur a terme. 

 

Aquest dilema anterior, és el que vull que desaparegui en un futur o almenys es redueixi. Així 

que espero que em sigui d’utilitat a mi com a futura docent, com també perquè pugui ser 

emprat i sigui d’ajuda pels altres docents interessats. 

 

Entre les principals possibilitats que ofereixen els recursos cal destacar: 

-‐ L’alumnat pot descobrir les diverses possibilitats que els ofereix la seva  motricitat 
dins espais no habituals (activitats motrius o d’expressió corporal dins l’aula) 

-‐ Permet a l’alumne poder desenvolupar-se millor en l’àmbit de les noves tecnologies. 
-‐ Realització d’activitats diferents de les habituals i en un espai canviant. 
-‐ Veure com una mala condició meteorològica no és un impediment d’activitat física 

 

Entre els factors que crec que poden influir alhora de realitzar les activitats quan hi ha males 
condicions meteorològiques destacaria les següents: 

                                       
Gràfic 1: Factors que influeixen a la realització d’activitats quan fa mal temps 

Considero que aquest projecte pot tenir una aplicació senzilla dins qualsevol centre i més 

concretament, dins les sessions d’educació física, aconseguint tots els objectius proposats. 

Activitats	  

Recursos	  
disponibles	  

Mestre	  
d'Educació	  
Física	  

Espai	  
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3. OBJECTIUS 
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L’objectiu principal que m’he plantejat en aquest treball és conèixer diversos recursos i 

activitats per realitzar els dies de pluja a les sessions d’educació física. Concloent que és 

necessari una millora formativa o un esforç per part del mestre d’educació física per realitzar i 

aprofitar al màxim les classes d’educació física intentar evitar els possibles obstacles que es 

trobi. 

Per tant els objectius que es pretenen abordar amb aquest treball són els següents: 

-‐ Realitzar una proposta sobre les diverses activitats possibles dins l’aula o altres espais 

relacionades amb els continguts d’educació física. 

-‐ Veure com les males condicions meteorològiques no suposen un problema per 

l’activitat física. 

-‐ Analitzar les avantatges i desavantatges de l’educació física amb dies de pluja. 

-‐ Conèixer la realitat sobre aquest tema de diverses escoles i valorar les possibles 

solucions. 

-‐ Distingir i aprofundir sobre els diversos espais possibles del centre per realitzar 

l’educació física. 
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4. METODOLOGIA 
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La metodologia que s’ha emprat per realitzar la petita investigació i per desenvolupar la 

seqüència d’activitats són varies. 

En primer lloc, per fer la investigació sobre el tema esmentat amb anterioritat, ha estat una 

enquesta realitzada per mi mateixa amb aquells ítems que m’interessava conèixer sobre 

diverses escoles, per així més tard fer una intensa reflexió sobre aquests. Aquesta enquesta 

s’ha fet a partir de preguntes i ha estat proporcionat a mestres d’educació física d’escoles que 

coneixia mitjançant un correu electrònic. A més, s’ha tingut en compte l’observació  

d’aquests aspectes que he pogut tenir durant tota la meva educació primària, any de feina 

dintre d’una escola i les meves pràctiques a diversos centres. Sense deixar de costat, he volgut 

demanar a altres persones amb estudis de mestre d’educació primària, la seva opinió sobre les 

diverses preguntes de l’enquesta, així crec que podria tenir una opinió generalitzada dels 

mestres en general. 

Principalment, la investigació l’he volguda a fer a diversos centres públics, concertats i 

privats; per veure la diferència que hi ha entre ells i si hi ha algunes semblances. De forma 

específica, m’he centrat a realitzar l’entrevista a tres centre públics i tres centres concertats. 

Tot i que, cada escola te una forma d’ensenyar, les instal·lacions dels centres són molt 

diferents unes amb les altres, tot depèn de l’espai que disposin. 

A part de realitzar els qüestionaris, també s’han emprat diversos llibres i pàgines web per 

obtenir la major informació possible per tal de què tant les activitats proposades com la 

informació fos el més específic possible. 

Finalment, a partir dels resultats obtinguts, la meva opinió i la meva recerca, s’han proposat 

diverses activitats per tal d’ajudar a tots els mestres a tenir un recurs complementari per 

aquests dies. 
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5.1 El concepte de l’educació Física 

Al llarg d’aquest punt s’exposarà una síntesi dels fonaments sobre els quals es recolza 

l’educació física i tot allò que s’ha de tenir en compte relacionat amb continguts i objectius a 

assolir. 

 

Què entenem per Educació Física? 

 

Abans d’entrar dintre del concepte teòric del què és l’educació física, m’agradaria exposar 

aquesta frase que crec que podria ser interessant per fer-nos reflexionar sobre el concepte 

generalitzat. 

 

L’aprenentatge corporal és l’aprenentatge inicial, la utilització del propi cos a través del 

moviment com a primer instrument d’actuació en l’entorn, és una tasca ineludible pel nou 

ser. Però aquest aprenentatge pot fer-ho, com tots els aprenentatges, espontàniament o bé 

mitjançant la intervenció temàtica de l’adult (Vázquez, B. 1989) 

 

Per això, l’Educació Física intentarà educar les capacitats motrius dels alumnes, profunditzant 

en el coneixement de la conducta motriu com organització significant del comportament 

humà, sempre assumint actituds, valors i normes referent al cos i la conducta motriu. 

 

El concepte de l’educació física és molt ampli i divers. L’educació Física ha de ser entesa com 

el procés  racional, sistematitzat e intencional de fer accessible a tots els nins i joves que 

freqüenten la institució escolar el conjunt transitori de coneixements, hàbits, valors, actituds i 

capacitats que constitueixen  el patrimoni cultural del moviment (Crum, 1993). 

 

Per altra banda, Guiliano definia l’Educació física com aquella part de l’activitat que 

desenvolupa per mitjà dels moviments voluntaris i precisos l’esfera fisiològica, psíquica, 

moral i social, millorant el potencial temporal  reforçant i educant el caràcter. 

Finalment, José M. Cagigal, la definia per la seva contribució a la formació global de l’ 

individu a través del moviment. 

Per tant podem dir que, l’educació física incideixen sobre l’individu concebut a la totalitat, 

ajudant a millorar-se tan física, intel·lectual com moralment. 
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Quin mètode s’utilitza? 

 

Entre totes les decisions que el professor d’educació física ha d’afrontar, la més important és 

alhora de saber com dur a terme el seu procés d’ensenyament- aprenentatge en referencia a 

què, com i quan actuar. Per això és important, depenen de la situació en què ens trobem 

durant les classes d’educació física, actuar d’una forma o d’una altra, sempre atenent el major 

aprenentatge pels alumnes. Duent tota aquesta explicació a les classes d’educació física, 

concretament, quan les condicions meteorològiques no les permeten realitzar a l’espai 

habitual; es pot deduir que s’ha d’escollir el mètode més favorable per tal que l’espai no 

suposi cap problema. 

 

Considerat tot el que s’ha expressat abans, es pot parlar de què no existeix un mètode 

universal, sinó un conjunt de procediments que, correctament seleccionats i combinats pel 

mestre en funció al que vol aconseguir i de la circumstància en la qual es troba, defineix un 

mètode eficaç d’ensenyança. 

 

Alguns autors defineixen de forma diversa el concepte de mètode com: 

- Per a Renzo Titotne mètode és: “ La via idealment perfecte que condueix al fi de la 

didaxis”. 

- Dewey parla com “ El tractament que se li dona a la matèria. 

- Segons Mario Bunge “ Un mètode és un procediment regular explícit i repetible per 

aconseguir alguna cosa, sigui material o conceptual. 

 

A l’àrea d’educació física hi ha un conjunt d’objectius i continguts que s’han de dur a terme 

durant tot el procés d’ensenyament- aprenentatge des dels 6 anys fins als 12, és a dir, durant 

tota l’educació primària. Més avall, s’esmentarà tots aquells que s’han de dur a terme, però el 

problema que ens trobem en l’actualitat és que no sempre es treballen a la seva totalitat, 

sempre hi ha qualcun que no es treballa.  

 

Concretament, els dies que les condicions no permeten realitzar la sessió que es tenia previst 

pel mestre, per una mala desorganització moltes vegades es deixa de costat l’objectiu i 

contingut que es pretenia assolir degut a un canvi d’espai que no permet la realització o 
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l’assoliment d’aquest objectiu. Però això, no vol dir que es deixi de realitzar l’objectiu o el 

contingut, ja que sempre algunes altres opcions es poden trobar. 

 

Per exemple, en el cas que el mestre tingui programat realitzar una sessió relacionada amb la 

condició física concretament la força i no la pugui realitzar, hi ha altres possibilitats per poder 

treballar aquest contingut encara que no sigui exactament com es pretenia.  Com seria el cas 

de treballar la força a partir de les extremitats superiors fent jocs com els pols xinès o d’altres 

activitats entretingudes pels nens. També es pot treballar el concepte teòric de la força , els 

factors que depenen de la força o d’altres activitats relacionades amb les TIC. 

 

  5.1.1 Continguts de l’educació Física 

Els continguts de l’educació física són molt variants i estan dividits en 5 blocs diferents que es 

van desenvolupant al voltant del curs escolar.  Cal esmentar que depèn de com s’hagi dividit 

els diferents blocs podrà ser beneficiós o no, que plogui. Per exemple, seria convenient que 

l’expressió corporal com no és necessari que es realitzi a un lloc descobert, sinó que és idoni 

fer-ho dintre el gimnàs o segons quines sessions a l’aula, s’hauria de pensar, si seria 

interessant posar el bloc d’expressió corporal a l’hivern, és a dir, els dies que plou més com 

desembre, gener, març, etc. A més, és important que durant tota la programació del curs, es 

treballin tots els continguts i que perquè qualque dia no faci bon temps no significa que no es 

pugui assolir el contingut, ja que sempre hi ha qualque cosa possible a poder fer.  

Finalment, s’analitzaran els diferents continguts dels diversos blocs en general, ja que 

depenen del cicle els continguts canvien, s’intentarà generalitzar: 

- Bloc 1. El cos: imatge i percepció 

Aquest pot ser fàcilment realitzable dins l’aula o espai cobert. Ja que els continguts que 

s’ha  de treballar ens donen bastanta facilitat per realitzar-lo dins l’aula,  degut a que 

bàsicament se centren amb el cos.  Com es el cas de la lateralitat, postures corporal o 

l’apreciació de les dimensions espacials i temporals. En aquest cas, es podrien fer 

activitats dins l’aula molt fàcil i engrescadores com per exemple; han de tocar a un 

company que estigui a la dreta o a l’esquerra, també es pot fer girats per donar confusions. 

També poden una activitat on s’assenyali diversos punts de l’aula amb un nombre i quan 
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es digui hauran d’anar al punt indicat. Hi ha una quantitat d’activitat molt variants que 

també es poden modificar depèn d’on es facin. 

- Bloc 2. Habilitats motrius 

És un tema un poc difícil de treballar a un lloc tancat o petit, però sempre s’ha d’intentar 

realitzar aquells continguts que siguin més fàcils fer dintre d’una aula o un gimnàs com a 

millor opció. En aquest cas, els continguts que més s’adaptarien seria el maneig 

d’objectes, desenvolupament de la motricitat fina i la coordinació. Aquest són conceptes 

senzills que amb una simple pilota o amb materials disponibles a l’aula es podrien fer 

activitats diverses. Per exemple, com ja estan asseguts a les taules, entre ells s’haurien 

d’anar passant la pilota cada vegada més ràpid i es poden anar fent variants. També poden 

jugar endevinar objectes amb els ulls tapats, jugar a intentar agafar la major quantitat d’un 

objecte petit, etc. Encara que, a mesura que els alumnes són més grans els continguts 

d’aquest bloc és fa més complicat dur-los a terme. Sense deixar de costat que aquest bloc 

es idoni per treballar  o fer un repàs dels diferents óssos i músculs del nostre cos, per tant 

serà un bon exemple per realitzar a l’aula. 

- Bloc 3. Activitats artístiques i expressives 

Aquest apartat és aquell que es pot treballar més dintre de l’aula o espai petit, ja que 

no requereix molt de material ni molt d’espai i sí que requereix normalment música 

que sempre anirà millor instal·lar-la dins l’aula que al pati o poliesportiu. En aquest 

bloc es poden fer quasi totes les activitats pertinents sense haver d’anar a un espai 

exterior, encara que sí que és convenient per tal de que surtin d’allò habitual. Per 

exemple, es poden fer representacions de situacions, realitzar diferents jocs a partir 

dels sentits, programar balls o coreografies senzilles... 

- Bloc 4. Activitat física i salut 

Aquest tema és indispensable i crec que es podria dividir en dues parts, per una part 

l’activitat física i per l’altra la salut. Per tant, és podria treballar l’apartat de la salut els 

dies de pluja a l’aula, ja que tenen molta més importància de la que nosaltres creiem. 

Es podria treballar a partir dels hàbits postural, aprofitant que estem a la classe es 

podria repassar totes aquelles postures que fem i aquelles que em d’evitar. A més a 
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més, els hàbits alimentaris i d’higiene són uns aspectes que a vegades és deixen de 

costat i és molt important per la salut de l’infant i així docs, es poden fer multitud 

d’activitats relacionades amb elles com la piràmide d’aliments, debat sobre els 

aliments convenients i els que no ho són, la importància de beure molta d’aigua i pocs 

refrescos, la nostra higiene personal...Finalment dins l’aula es podria treballar el tema 

de relaxació, ja que seria ideal per mantenir als nens calmats i la classe en silenci. 

- Bloc 5:  Jocs i activitats esportives 

Aquest darrer bloc també crec convenient dividir-ho amb dues parts, per una part la 

pràctica d’activitats esportives i per altra part la teoria. Per aquest motiu, si justament ens 

coincideix amb aquest bloc, podria ser una solució treballar a partir dels diferents 

activitats esportives que és plantejant treballar, explicant les regles, estratègies, normes... 

Tot això es pot realitzar de diferents metodologies ja sigui un treball en grup, un power 

point, un vídeo entre d’altres. D’aquesta forma, els dies restants d’aquest bloc, ja sabran 

tota la teoria per realitzar l’esport i s’haurà avançat. Encara que a més de les activitats 

esportives, es pot realitzar el mateix amb els jocs fent un debat sobte els diferents jocs que 

saben i no s’han fet mai o d’altres activitats que potenciïn els diversos jocs que podem 

trobar, tant de les Illes Balears com de forma general. 

  5.1.2 Objectius bàsics de l’Educació Física 

Dels diversos catorze objectius generals que es troben dintre del Currículum de les Illes 

Balears, podem fer referencia a alguns d’ells que seria bastant complicat poder treballar-los 

dins un espai tancat, sense tenir en compte l’espai  que és tancat però és adequat per realitzar 

l’educació física com seria el cas d’un gimnàs.  A continuació s’analitzaran aquells objectius 

que dificulten l’assoliment quan les condicions no ho permeten o que són interessants valorar-

los i fer una petita reflexió relacionada amb el tema: 

 

Abans de l’explicació, vull incidir que no és impossible l’assoliment dels objectius, ja que 

sempre realitzant teoria sobre el contingut que es treballa fa que es dugui a terme l’objectiu, 

però el que és interessant a l’àrea d’educació física, és que hi hagi un  major temps d’activitat 

motriu. 
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- Utilitzar les seves capacitats físiques, habilitats motrius i el seu coneixement de 

l’estructura i del funcionament del cos per adaptar el moviment a les circumstàncies i 

condicions de cada situació.  

Aquest objectiu sí que pot dificultar alhora d’assolir-se dins d’una aula ordinària, ja que 

inclou la realització d’unes capacitats físiques, habilitats motrius que és incapaç o bastant 

dificultós realitzar-lo dins l’aula. Encara que, les habilitats motrius són impossibles que es 

treballin, hi ha qualque capacitat física que sí que es podria treballar com és el cas de la 

flexibilitat. Aquest concepte es podria treballar fàcilment dins l’aula, que s’anirà 

exemplificant més a baix. A més, el coneixement del nostre cos, també es pot treballar-se a 

partir d’activitats dins l’aula encara que fos de manera més breu i senzilla. 

- Realitzar de forma autònoma activitats físicoesportives que exigeixin esforç, habilitat 

o destresa, posant l’èmfasi en l’esforç per a l’autosuperació.  

- Regular i dosificar l’esforç,arribant a un nivel d’autoexigència d’acord amb les seves 

possibilitats i la naturalesa de la tasca.  

Es pot reflexionar sobre les activitats que es puguin fer a l’aula, que normalment no 

requereixen gaire esforç, degut a l’espai que es disposa que normalment és molt petit, ja que 

la major part de l’espai està ple de taules, cadires i d’altre mobiliari. Per tant, aquest objectiu 

serà bastant complicat d’assolir si ho veiem des de la perspectiva d’esforç amb relació de 

l’activitat física, ja que  també es pot veure l’esforç com la capacitat d’una persona o ànim per 

a vèncer algunes dificultats. Per exemple; si ens trobem algun alumne que alhora de realitzar 

un joc relacionat amb la flexibilitat, pel seu sobrepès li costés molt realitzar-lo i ell ho intenta 

i s’esforça; això seria un exemple d’esforç que fa que superi l’activitat positivament encara 

que no ho aconsegueixi. 

- Utilitzar recursos de recerca i d’intercanvi d’informació relacionada amb l’àrea 

(lectura, tecnologies de la informació i la comunicació, mitjans  audiovisuals, etc.). 

Aquest objectiu concretament, he volgut incidir damunt d’ell, perquè crec que gairebé no es 

compleix. Els recursos TIC són molt bona eina per treballar-los aquests dies que és 

impossible realitzar els continguts que es tenien plantejats. Però cal incidir, que s’han de 

treballar els que es pretenien dur a terme i no d’altres que li interessin més. Per exemple; si és 

el cas que s’havia de treballar la resistència durant aquella sessió i ha estat impossible; amb 



Recursos i Activitats per quan plou a l’Educació Física 

 

 23 

l’ordinador es podrien fer diverses activitats relacionades amb aquest, veure vídeos o tractar i 

recordar el sistema locomotor i aquells músculs que incideixen més a l’activitat física. Cal 

tenir present les Tic a l’àrea d’educació física, ja que és un recurs molt important. 

- Valorar i practicar jocs tradicionals de les Illes Balears, com a elements de la història 

i dels costums.  

Quasi tots els jocs tradicionals de les Illes Balears és necessari la realització dins un espai 

gran i obert, encara que si és impossible, és poden fer diverses variants per poder 

treballar-lo. Per exemple, es podria fer una enquesta o petit debat dels diferents jocs 

tradicionals que hi ha a les Balears entre tots. Així tendran una petita llista i petita 

descripció de tots els jocs i a les altres sessions on es treballi aquest contingut, tan sols 

seria posar-ho en marxa. Sempre es poden cercar jocs populars o tradicionals que es 

puguin adaptar a l’aula com és el cas del joc de la cadira 

Aquest objectiu no suposa cap dificultat, però sí que un petit inconvenient alhora de 

realitzar la sessió.  

 5.2 Instal·lacions disponibles a les escoles 

A totes les escoles per llei han de disposar d’almenys d’una sala polivalent de 100 metres 

quadrats, que podrà ser compartida amb mampares mòbils, per música o altres activitats. 

Aquesta aula fa referència normalment a l’aula de música i/o plàstica. 

Per altra banda, ha d’haver-hi un pati d’esbarjo, d’almenys tres metres quadrats per lloc 

escolar que almanco ha de ser de 44 x 22 metres; susceptibles de ser emprada com a pista 

poliesportiva, encara que hi ha centres que disposen d’un àrea poliesportiva a part. 

Finalment, s’ha de disposar d’un espai cobert per l’educació física i psicomotricitat que tindrà 

una superfície de 200 metres quadrats. Aquesta instal·lació fa referència normalment a la zona 

del gimnàs.  

Sense deixar de costat, que hi ha d’haver uns vestuaris perquè els nens es pugin canviar 

juntament amb un  magatzem per guardar tot el material. 

Les instal·lacions que disposarà cada centre dependrà molt del tipus de centre de que es tracti, 
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dels recursos que disposin, nombre d’alumnes i el tipus (privada, pública, concertada). 

No tan sols es tracta de complir la normativa, sinó crear un bon ambient i propici pel 

desenvolupament de la matèria, ja que no ens hem d’oblidar que els espais condicionen les 

relacions humanes que en ells es donen, afavorint o dificultant sempre l’activitat física. 

Segons, Ruiz Pérez,  diu que per qui els espais s’han d’adaptar és a partir de la perspectiva del 

nin i no des de l’adult. 

Normalment les instal·lacions esportives de qualsevol centre docent es el lloc on es 

desenvolupa el programa d’educació física, tenint en compte el temps atmosfèric, per tal que 

no es redueixi hores, encara que els espais que es disposen normalment solen ser escassos o 

molts de centres no disposen d’espai cobert.  

  5.2.1 Pati de l’escola 

El pati de l’escola no tan sols ha de servir com a una zona que permeti jugar, sinó que també 

ha de ser un lloc que convidi a jugar, pel qual el seu a condicionament ha de ser correcte. A 

més, s’ha de tenir en compte el tipus de terreny, si és llis i pla ens dóna molta més seguretat 

alhora de fer qualsevol activitat, que si fos amb ondulacions que suposaria un major risc de 

caigudes. A més, s’haurà de tenir en compte, la quantitat de pistes que disposa i si el mobiliari 

està correctament per poder emprar-ho, per exemple les porteries que estiguin ben ancorades. 

Per això, s’han de tenir en compte les següents característiques que proposa Martínez del 

Castillo: 

- Seguretat: 

Que es pugui realitzar a partir d’un tancament perimetral de la zona de joc evitant els fils 

ferro. 

-‐ Assolellament i ventilació: 

S’ha d’instal·lar en una zona de sol i ombra, a la vegada que hi hagi una bona ventilació 

perquè no sorgeixi humitats o d’altres problemes. 
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-‐ Formes: 

És millor les formes irregulars i corbes a les quadrades o lineals a més de jugar amb diverses 

altures  i desnivells. 

-‐ Estructuració: 

S’haurà d’estructura en funció dels grups d’edats. Depèn si el pati l’emprarà tot educació 

primària, educació secundària i educació infantil o educació infantil tindrà el seu propi pati.  

En qüestió d’això s’haurà de fer d’una forma o d’altre. 

  5.2.2 Aula de psicomotricitat o Gimnàs 

En aquest punt es fa referència tant a l’aula de psicomotricitat o gimnàs, ja que les escoles 

solen tenir o una cosa o l’altre, de forma molt específica poden tenir les dues instal·lacions. 

Aquests dos espais són molts semblants, encara que l’aula de psicomotricitat es trobarà en 

aquells centres on ofereixin l’educació infantil, ja que si tan sols hi ha a partir de primària sol 

haver un gimnàs.  

Aquesta instal·lació normalment l’utilitzen pels dies de pluja, quan no hi ha suficient espai al 

pati o poliesportiu o tal vegada per què amb segons quines activitats i edats primeres és 

convenient realitzar-lo en aquests espais. 

Aquesta instal·lació a diferència del pati de l’escola es diferencia: 

-‐ Ha de ser ampla i lluminosa 

-‐ El sòl ha de ser de parquet o de qualque material que permeti anar descalç. 

-‐ La calefacció és imprescindible, ja que s’han de trobar a una temperatura ambient. 

-‐ Normalment hi ha uns materials fixes com mirall, estanteries, respatleres i d’altres 

materials idonis. 
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  5.2.3 Poliesportiu 

Els poliesportius no solen ser molt habituals als centres, encara que hi ha alguns centres que si 

que disposen. Aquest és un gran avantatge davant la multitud de possibilitats que es poden 

realitzar. Hi ha escoles que disposen d’un gran poliesportiu i d’altres que disposen per 

exemple d’un camp de futbol amb gespa. Les dues instal·lacions són molt bones per poder 

treballar l’educació física de forma diferent, però si el poliesportiu és cobert, fa que no suposi 

cap dificultat alhora de realitzar les activitats encara que les condicions climatològiques no 

siguin bones. Podem trobar poliesportius descoberts o pavellons coberts. 

El poliesportiu és caracteritza per disposar de diverses pistes de futbol, bàsquet, voleibol, pista 

de tenis, piscina entre altres. Aquesta varietat permet realitzar activitats i esports de forma 

adequada i amb les condicions pertinents 

El poliesportiu depèn de la zona es troba pavimentada d’una forma o d’altra, així facilita el 

correcte exercici evitant possibles lesions o fractures. Per això, depèn de la pista, el sòl serà 

d’un material o d’un altre.  Per exemple; el camp de futbol si és descobert, sol ser de gespa 

artificial en canvi si és cobert és de fusta o material sintètic,  per altra banda el camp de tenis 

pot ser de terra, sintètica o de ciment... 

 5.3 Les TIC com a recurs pels dies de pluja 

A dia d’avui vivim a una societat on les noves tecnologies abasten cada vegada a major 

quantitat de persones. Fa uns anys la majoria d’usuaris de l’Internet eren les persones adultes, 

sense pensar-hi amb els més petits de la casa. Ara aquest món dels nous recursos tecnològics 

s’ha escampat arreu de totes les persones, des de les més petites als més majors. 

L’educació Física com és una àrea procedimental, permet perfectament l’ús de les TIC  tant 

per un recolzament com per ampliar els diferents coneixements i aprenentatges de l’àrea. Per 

això, es pot beneficiar completament de “la competència digital i sobre el tractament de la 

informació” a l’activitat física.  Sempre l’alumne sent curiositat per veure fotografies o vídeos 

d’ells mateixos, emprar programes que han emprat, conèixer resultats de classificacions...  Per 

aquesta raó i com altres autors pensen, les noves tecnologies és poden emprar a totes les àrees 

que nosaltres estem disposats amb la condició de treballar els continguts adients.  
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Enfront aquesta perspectiva Capella proposa i diu: “Yo soy de aquellos profesores que creen 

con toda la convicción del mundo que la educación física tiene que hacerse en el gimnasio, 

en el patio o en el parque. ¡Que la educación física tiene que hacerse jugando, saltando y 

sudando...!”, s’està d’acord sempre que sigui possible dur a terme, ja que a vegades per unes 

condicions o per altres motius no es pot realitzar i per això l’ús de les TIC podria ser una bona 

alternativa. 

Per aquesta raó, els dies de pluja seran dies ideals per poder treballar amb les TIC i treballar 

conceptes relacionats amb l’educació física.   

A més a més, les TIC afavoreixen a l’alumnat a l’adquisició de certes competències exigibles 

al final de cada etapa. Sense deixar de costat que amb les TIC  s’empra una metodologia 

normalment molt participativa i socialitzadora. Així doncs, no s’ha de deixar de costat que la 

utilització de les tic, el mestre pot emprar com una eina observacional que permeti tant emetre 

els judicis sobre la participació dels alumnes. 

En definitiva, es poden trobar multitud de metodologies i aplicacions pràctiques per treballar 

les TIC a l’àrea de l’educació física. Seguidament seran exemplificades. 

-‐ L’ordinador: 

És una eina bàsica de les TIC. Antigament moltes famílies no disposaven de recursos 

suficients per tenir-ne un, encara que a dia d’avui la gran majoria a les seves llars hi ha 

almenys un, fent possible la utilització d’aquest. Per això, el mestre d’Educació Física pot 

emprar-ho per a diverses funcions com: 

 

v  Realització i enviament de treballs  

v  Ampliació de continguts per part de l’alumnat o professor 

v Disseny d’apunts 

v Activitats lúdiques 

v Presentacions 

 

-‐ Bloc escolar: 

Aquest és un recurs que està disponible a Internet, on el mestre s’hauria d’encarregar de crear-

ho i després podria servir com a diari de les classes d’educació física. Depenent del curs, es 

podrien plantejar coses diferents.  
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Per aquest motiu l’ús del bloc pot ser molt divers: 

v Penjar apunts cada trimestre sobre normativa d’esports, condició física… 

v Publicar notes de les proves. 

v Tauler d’anuncis. 

v Mecanisme de comunicació entre mestre-alumne. 

v Penjar ells mateixos informació, fotografies. 

v Encarregar-se del bloc entre el grup-classe. 

 

-‐ Videocàmera: 

 

A l’àrea d’educació física podria ser una eina molt útil per desenvolupar diverses activitats 

amb ella. Ja que no sol ser molt emprada al centre educatiu. Per això podria ser convenient  

emprar-la mitjançant: 

 

v Gravacions d’execucions de moviments tant individual com col·lectiu per 

avaluar l’acció motriu. 

v Enregistrament de coreografies. 

v Autoavaluació de l’alumnat. 

 

-‐ Vídeo/imatges: 

És una gran avantatge que normalment es sol emprar a l’educació física; tant vídeos com 

imatges poden resultar molt útils per exemplificar continguts, posicions o moviments. Entra 

d’altres permet: 

v Visualització de les gravacions. 

v Mostrar exemplificacions. 

v Introduir nous continguts. 

 

 5.4  Perquè d’aquest estudi? 

Ens trobam que és l’hora d’una sessió d’educació física i està plovent, per tant no podem 

sortir però s’ha d’aprofitar el major temps possible. El gran problema de la nostra àrea és que 

es desenvolupa a l’aire lliure. La solució més propera seria clarament situar-nos al gimnàs, 

una sala coberta, però el problema és que no totes les escoles disposen d’aquest recurs, per 
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tant hi haurà que intentar realitzar-la dins l’aula. Això significa desenvolupar continguts 

propis d’E. F, per aconseguir els objectius plantejats a la programació. 

Aquest anàlisis de la situació que ens trobem els dies de pluja es realitza després de veure dia 

darrere dia, que moltes escoles no s’impliquen en els continguts de l’educació física els dies 

que les condicions meteorològiques no permeten realitzar-ho. A més, amb aquest treball es fa 

l’ estudi i la investigació per intentar animar a tots els mestres d’educació física, que a més 

d’anar realitzant les unitats didàctiques de cada bloc pertinent, que realitzin diferents sessions 

de cada un d’ells, per si qualque dia no els queda més remei que no poder fer la sessió motriu 

d’educació física que tenien pensada.   

Per altra banda hi ha que tenir present les següents afirmacions al voltant d’aquest tema que jo 

mateixa m’he plantejat per treballar el tema: 

-‐ Un dia de pluja pot ser un bon dia per fer una classe diferent 

-‐ Perquè les condicions meteorològiques no permetin realitzar tasques de molta activitat 

motriu, no significa que no es pugui realitzar altres coses relacionades amb l’àrea. 

-‐ Hi ha multitud d’alternatives davant les classes al pati o el poliesportiu. 

-‐ A vegades, es necessari les classes dins l’aula, per fer altres coses no habituals o 

diferents. 

-‐ Les classes diferents poden ser les més engrescadores. 

-‐ Tot depèn de l’espai i material que disposi tant el professor com el que hi hagi dins 

l’aula. 
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 6.1 Instal·lacions que solen disposar a les escoles 

Una vegada realitzada l’enquesta a diversos centres, concretament a un parell públics i 

d’altres privats, he pogut fer una conclusió específica sobre les instal·lacions que empren 

normalment i aquelles que disposen. Cal dir, que aquesta enquesta que he fet, fa que la petita 

investigació sigui orientativa respecte a totes les escoles en general. Però crec, que després 

d’investigar, conèixer diverses escoles, la conclusió s’aproxima molt a la realitat que ens 

trobem. 

Normalment a les escoles, pot haver diverses instal·lacions que anteriorment he fet una breu 

explicació com: pistes poliesportives, gimnàs, aula de psicomotricitat, poliesportiu cobert... 

Però, amb l’enquesta que he passat a diverses escoles i a més, altres observacions que he fet, 

el resultat dóna que normalment quasi totes les escoles solen emprar el pati ja que es troben 

les diferents pistes esportives. A la majoria d’escoles hi ha una pista o dues de futbol, depèn 

de l’amplitud del pati i per alta banda, una altra de basquet o vòlei. Aquesta instal·lació com 

és un recurs fonamental per l’escola, el mestre d’educació física l’utilitza sempre, exceptuant 

quan hi ha males condicions meteorològiques o prefereix emprar el gimnàs. 

En aquest cas, quan no es pot realitzar al pati, he trobat que les escoles utilitzen diversos 

espais depenen del que disposen. Hi ha unes escoles que empren el gimnàs que disposen i 

d’altres l’aula de psicomotricitat. 

El problema ve donat, quan s’empren unes d’aquestes darreres instal·lacions, ja que molts de 

pics resulta impossible utilitzar-les, degut a que hi ha altres cursos dintre, en aquest cas, 

educació infantil, un altre curs d’educació primària o E.S.O si hi ha.  Aquí és quan ens trobem 

amb la problemàtica de molts de mestres, que és emprar les aules durant la classe d’educació 

física. 

Cal dir que, a partir de les enquestes realitzades, m’he adonat que les escoles concertades o 

privades no solen disposar de aules de psicomotricitat, ja que és troben al centre d’infantil que 

és on l’utilitzen diàriament. Encara que, a les escoles públiques que es troben en un mateix 

bloc infantil i primària, sí que tenen aula de psicomotricitat, ja que, infantil les solen emprar 

bastant i així, el mestre d’educació primària, sempre que no estigui ocupat el podrà emprar. 

Encara que, l’aula de psicomotricitat sol utilitzar-sé gairebé per el primer cicle  de primària 

tan sols. 
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Com a conclusió, les instal·lacions de cada centre són fonamentals per el mestres, però encara 

més important pel mestre d’educació primària, ja que tal vegada al mestre de matemàtiques no 

li importi la grandària del pati o si disposa de gimnàs, encara que al mestre d’educació física, 

com és el seu espai per treballar és el més important. Per tant, alhora de treballar diferents 

sessions d’educació física, és important saber els espais que és disposen, ja que com més gran 

sigui molt millor, perquè així haurà un major compromís motor i gaudiran molt més.  Pel 

mestre d’educació física, serà important la disposició d’un gimnàs, d’aquesta manera les seves 

sessions que tenia plantejades per un dia determinat, sinó és possible realitzar-la, tindrà un 

espai paraescut on no haurà de canviar-la gaire i els nens tindran un compromís motor similar. 

A més, quasi totes les escoles és troben en el mateix problema, que encara que disposin d’una 

instal·lació coberta (gimnàs) quasi mai la poden emprar, gairebé una vegada a l’any pel motiu 

que han de fer torns. Aquesta és una desavantatge, ja que podria ser interessant que els nens 

treballessin en un espai diferent al habitual. 

Finalment, quasi totes les escoles els dies que no se poden fer les classes a l’exterior, acaben 

emprant quasi sempre l’aula ordinària com a únic recurs. Per tant, els mestres han de ser 

capaços d’improvisar, d’emprar els seus recursos per crear altres sessions igual de motivant 

que la que tenien plantejada, encara que en un espai reduït i ple de material, serà complicat fer 

activitats de molt compromís motor, encara que això no elimina l’opció que pugin ser 

divertides i aprenguin igual o més que amb la sessió plantejada. 

6.2 Activitats i recursos 

Aquesta assignatura és tracta de fer-la el més lleugera possible, entretinguda, divertida, que hi 

hagi un compromís motor i que tots junts participin en qualsevol activitat que és realitzi. Per 

això, és molt important que és la sessió estigui estructurada i ben planificada amb les 

activitats que és pretén dur a terme durant tot el curs escolar. 

Per això, és de gaire importància que el mestre disposi d’un grup d’activitats a part de les 

sessions que realitzi, per si de cas, hi ha qualque problema extern que dificulti realitzar-la, en 

aquest cas les condicions meteorològiques o espais disponibles.  

Sempre s’ha de tenir en compte, que l’educació física és tracta que els nens aconsegueixin 

durant la sessió o conjunt d’activitats un major compromís motor possible. 
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A continuació es realitzarà una petita reflexió a partir de les diverses respostes del qüestionari 

realitzat amb anterioritat. 

En primer lloc, el compromís motor que hi ha durant els dies de pluja depèn molt de l’espai, 

és a dir, aquelles escoles que disposen assíduament d’un espai cobert, com per exemple, un 

gimnàs si que creuen que a les activitats hi ha compromís motor, l’únic que diuen és que 

l’espai tal vegada sigui més limitat, encara que, aquells mestres que no disposen de lloc cobert  

i tan sols els hi queda com a recurs l’aula per fer activitats, no tenen el suficient espai per 

poder dur a terme activitats amb molt de moviment degut a la zona que ho impedeix. 

Concretament un centre ha esmentat que els dies de pluja perquè hi hagi compromís motor, 

quan disposa del gimnàs realitza circuits per estacions o a vegades ambients d’aprenentatge. 

Per altra banda,  aquets dies que no es possible anar a les instal·lacions que s’empren 

habitualment, a part de que alguns centre si que fan activitats amb compromís motor encara 

que gairebé molt pocs, també anomenen que fan altres activitats. 

Quasi tots els centres aprofiten per fer activitats relacionades amb les TIC, ja que tant de la 

meva perspectiva com dels altres mestres és una bona opció i moment per a dur a terme 

aquests tipus d’activitats. 

També, concretament un centre anomena que ho aprofiten moltes vegades per a fer material 

reutilitzat per emprar posteriorment a les sessions com per exemple una indiaca. Aquesta 

opció, crec que és gran recurs, ja que s’aprofiten bastant així les classes realitzant coses que 

posteriorment serà emprat a les classes. 

Per altra banda, altres mestres són sincers i han dit que a vegades deixen als alumnes que 

facin dibuixos i activitats sense cap relació amb l’àrea. Aquesta situació, cal remarcar-la ja 

que cada vegada més als centres ocorre per peresa dels mestres o perquè no saben que fer i cal 

evitar-ho, ja que, qui és perjudica és pròpiament el mestre degut a que no li dona temps 

d’acabar tots els continguts si s’orienta cap aquesta direcció i no intenta dur a terme activitats 

relacionades amb l’àrea. 

També m’ha sorprès molt, aquests dies que les condicions meteorològiques no permeten fer 

les classes habituals, que pocs mestres emprin com a tècnica la realització de treballs escrits 
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en grup, ja que pensava que era una opció bastant fàcil,  útil i interessant treballar amb els 

infants. Tan sols hi ha un mestre que tal vegada a qualque sessió faci fer als nens algun 

treball. Des de la meva perspectiva, crec que seria molt convenient que facin aquests treballs 

en grup, sobretot a segon i tercer cicle d’educació primària, sobretot per investigar sobre 

diferents esports, músculs, óssos o d’altres temes molt interessants i que els nois no coneixen. 

De totes les activitats que he mencionat a l’enquesta (Activitats TIC, Treballs en grup, fitxes 

d’educació física, dibuixos i activitats fora de l’àrea), el mestres en general opinen que les 

activitats més satisfactòries  per aquests tipus de dia, seria realitzar activitats relacionades amb 

les TIC, ja que segons les seves opinions i també la meva, són activitats sense compromís 

motor però molt motivant i adients pels nens. A més, un mestre recalca que així es pot donar 

teoria sobre el cos molt més entretinguda i dinàmica pels infants. Sense deixar de costat que 

d’altres pensen que, les activitats en grup també poden ser molt gratificants i profitoses,  per 

tal de desenvolupar l’empatia dels nens i la col·laboració activa. 

Des del meu punt de vista, estic d’acord amb tot el que han opinat els mestres, però crec que 

les activitats en grup segons quin tipus, és un poc complicat fer-les a l’aula, sempre depenent 

de quines siguin. Com ja he esmentat a altres punts les TIC, són una eina fonamental sobretot 

per aquest tipus de dies. 

Per altra banda he volgut conèixer les opinions que tenien els mestres sobre quin era el major 

problema respecte a les condicions adverses, he obtingut bastantes opinions diferents que 

m’han fet reflexionar i creure que és un problema difícil a vegades de solucionar.  

Principalment, el major problema són els alumnes, ja que tenen moltes ganes per fer educació 

física i això fa que els creï un gran desànim davant  aquest supòsit. 

A més, no s’ha de deixar de costat l’altre problema, que és especialment el que fa referència a 

l’espai, a no tenir un espai habilitat per fer classes quan plou com un gimnàs o el problema de  

les dimensions de l’espai físic on es realitza les sessions, ja que normalment es sol requerir 

d’un espai considerable per dur a terme les sessions programades i la gran majoria impliquen 

molt de moviment i desplaçaments. 

Tot això, a vegades suposa un retràs de les programacions didàctiques previstes pel mestre, 

però per això, jo proposaré més avall un recull d’activitats diverses perquè no suposi un retràs 
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sinó tan sols un canvi. 

He pogut percebre allò que m’esperava, ja que la majoria de mestres no disposen de cap recull 

d’activitats pels dies que no és possible dur a terme la sessió corresponent, crec que seria 

adient que disposessin d’un, però com duu feina no ho fan. Penso que és important realitzar-

lo, ja que així una vegada que ho tens fet, sempre et servirà com a recurs addicional i mai et 

trobaràs sense saber que fer. 

Un tema bastant interessant, que m’ha paraescut adient en aquest context,  és saber que 

opinen sobre l’ús de llibre de text en aquesta àrea. La meva opinió és que no és necessari el 

seu ús, ja que aquesta assignatura destaca per fer activitats a l’aire lliure i que els nens 

estiguin en moviment, per tant l’ús del llibre queda descartat. Els mestres també opinen el 

mateix, és a dir, que hi ha altres recursos molts més interessants que el llibre de text, com és el 

cas fitxes o recerques, degut a que són molt més interessants que la utilització del llibre.  

Per exemple, en el cas que vulguis donar qualque part teòrica, podries emprar els ordinadors, 

la pissarra digital, fotocòpies, pròpia recerca dels infants o d’altres recursos molt més adients. 

Finalment, pel que fa l’avaluació d’aquestes sessions, opinem que l’avaluació no varia 

continua sent de la mateixa manera que abans, ja que el comportament i l’actitud del nin no té 

perquè variar respecte al que es faci a classe independentment de la climatologia, per tant es 

seguiria avaluant mitjançant l’observació, realització activitats digitals, tasques, produccions 

escrites, elaboració de material o fins i tot oralment. 
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6.3 La meteorologia actual 

L’educació física és una àrea que es realitza fora de les aules l’escola, és a dir, a un espai a 

l’aire lliure, ja sigui en qualsevol dels anteriors esmentats. El problema que ocasiona, és quan 

ens trobam en dies de pluja, dies de vent i mal temps, que el mestre ha de cercar altres 

opcions per poder fer la seva classe que li pertocava. 

Segons les diverses enquestes, he arribat a la conclusió que tal vegada la nostra comunitat 

autònoma no plou sempre, o quasi tots els mesos d’escolarització però si que hi ha bastants de 

mesos al any que plou bastant.  

Per aquest motiu, hi ha  alguns mestres que troben que la meteorologia de les Balears no 

afecten negativament a les classes d’Educació Física i d’altres que pensen que sí, ja que els 

dies que fa mal temps, i no hi ha instal·lacions adients per fer la sessió es troben desemparats 

davant la pluja. 

Per veure, si realment ens afecta molt a nosaltres la meteorologia, he realitzat una petita 

investigació sobre la pluja a les Illes Balears dels darrers anys. 

A les Illes Balears, les  precipitacions més altes és troben als mesos de Setembre, Octubre, 

Novembre i Desembre, encara que hi algunes baixes precipitacions en Gener i Abril. És a dir, 

durant la primavera i la tardor és més probable que ens trobem amb abundants precipitacions. 

Això no vol dir, que els altres mesos no hi hagi precipitacions o vents, però són molt menors. 

Des de la meva perspectiva, com nosaltres tenim un clima mediterrani, tal vegada no ens 

afecti intensivament com per exemple al nord de la península ibèrica però si que ens afecta 

notòriament. Sobretot els mesos d’Octubre, Novembre i Desembre que és quan les 

precipitacions són molt més abundants, el mestre hauria d’estar preparat per la benvinguda de 

una possible meteorologia adversa. 

En aquest gràfic de Mallorca (2012) és pot veure perfectament l’anàlisi de les precipitacions: 



Recursos i Activitats per quan plou a l’Educació Física 

 

 37 

                             

     Climograma de Mallorca del 2012   

Finalment, m’ha paraescut interesant fer un petit supòsit en relació a la quantitat de dies que 

plou aproximadament a Mallorca amb relació a les classes d’educació física. Aquesta 

investigació l’he feta a partir dels darrers 4 anys (2011,2012,2013,2014). 

Si tenim en compte les següents dades: 

ANY DIES DE PLUJA A L’ANY 

2010 113 

2011 86 

2012 98 

2013 101 

2014 105 

    Estadística de precipitacions de Mallorca extreta de tutiempo.net 
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Em plantejo que cada any disposa de 365 dies i cada mes disposa de 30/31 dies, és pot 

verificar el climograma que anteriorment he esmentat, ja que aproximadament plou 4/ 5 

mesos al any de forma distribuïda més o menys. Depèn de l’any, hi ha uns que hi ha més 

precipitacions i d’altres menys, encara que aproximadament són semblants els anys. 

Si agafo per exemple l’any 2014, que és el mes més pròxim a l’actualitat. Podem extreure 

aproximadament que dels 5 mesos que plou, i dels 30 dies que té el mes, 21 dies plouen; així 

és pot dir que, la majoria de dies plou durant aquests mesos. 

Per aquest motiu, els mesos que plou més, si sabem que cada mes és realitzen 8 sessions 

mensuals d’educació física (2 h setmanals), aproximadament és pot resoldre que durant 

aquests 5 mesos, la meitat de sessions no es podran fer a l’aire lliure, sinó que s’haurà de 

cercar un altre espai com el gimnàs o si no és possible aula ordinària. 

Com a conclusió d’aquesta petita recerca, els mesos on hi ha probabilitats de més pluja, 

s’hauran de dur a terme altres activitats alternatives diferents de les que es pretenien que fer a 

la zona exterior o tal vegada serà possible fer variants o d’altres activitats amb els mateixos 

continguts. El mestre amb aquest anàlisis, ja podrà tenir en compte quins són els mesos més 

plujosos a la nostra comunitat autònoma, encara que, a vegades, és probable que altres mesos 

pugui haver algunes precipitacions. El motiu és perquè el temps atmosfèric mai és exacte i 

podem saber exactament el temps que farà ni l’horari exacte de quan no hi haurà bon temps. 

A més, de tenir en compte les possibles pluges, també s’han d’esmentar els possibles 

anticiclons d’aire fort que pugi haver durant qualque mes en concret, ja que encara que no 

plogui, si que és fa bastant complicat realitzar classes amb vents forts. El motiu, per una 

banda, suposa que els alumnes no poden escoltar en claredat al mestre, les activitats no és 

poden fer correctament i per tant ho és realitzen altres activitats que no sigui necessari 

material o que el vent no suposi un obstacle. 
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7. SOLUCIONS 
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7.1 Activitats i jocs que es poden desenvolupar 

Totes les activitats que estan propostes en aquest recull, poden ser emprades per fer 

especialment els dies de pluja o que les condicions no permeten realitzar l’educació física al 

aire lliure. Per tant, estan destinades a fer-se a l’aula ordinària o en un cas extraordinari al 

gimnàs. És a dir, aquestes activitats estan fetes per realitzar-se sobretot en espais reduïts  com 

l’aula o en llocs on la quantitat de material i mobiliari que hi ha no permet que els nens es 

puguin moure adequadament.  

 

Les activitats estan recollides pels diferents cicles, on cada cicle hi ha les diferents activitats 

dels diversos blocs.  

A més, s’ha de tenir en compte que com són activitats que és fan dintre de l’aula, algunes son 

bastant senzilles i es necessari realitzar-les en petit grup, per tant seria idoni realitzar petites 

estacions sempre que sigui possible. 

 
Finalment, hi ha un petit de recull d’activitats relacionades amb les TIC i l’educació física, 

per poder utilitzar els dies de pluja a l’aula d’informàtica o a la mateixa aula amb els 

ordinadors portàtils. 

1r CICLE 

§ Bloc 1. El cos: imatge i percepció 

- Joc del meu cos: El mestre dirà una part del cos i els nins hauran de tocar-se 

aquella part. Després serà l’alumne que dirà una part del cos i els companys 

hauran de fer-ho. Com a variant, s’iniciarà una altre vegada el joc, i s’aniran 

eliminant aquelles persones que es vagin equivocant. (El cos) 

 

- Com ho moc?: S’elegirà en concret una part del cos i per ordre hauran de fer 

cada un, un moviment diferent amb aquesta part. Després entre tots, recordarem 

els moviments que es poden fer en cada part del cos.( braç, peu, cama, glutis, 

coll...) (Coordinació) 
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- Què és?: Amb els ulls tapats i en parelles hauran de tocar les diverses parts del 

cos d’un company (cap, pel, ulls) Després el mestre dirà una part i ells hauran de 

tocar-la al seu company. S’ha d’anar molt alerta. (El cos) 

 

- L’estàtua: És posaran en parelles, un d’ells ha de fer una estàtua i l’altre sense 

mirar haurà d’identificar-la una vegada que cregui que la sap. Després 

s’intercanviaran el rol. (Coordinació i percepció) 

 

- Les meves parts del cos: El mestre dirà que agafin un objecte, en aquest cas 

qualsevol que hi hagi a l’aula, per exemple un llapis, bolígraf, estoig... 

Seguidament anirà marcant unes directrius: - Que el nins se’l posin damunt del 

cap, davall dels peus, les mans al cap, que agafin qualque cosa amb una mà... (El 

cos) 

 

- El globus: Cada alumne tindrà un globus que haurà d’inflar o l’ajudarà el mestre 

i hauran de copejar-ho amb diferents parts del cos sense que caigui. Després, una 

vegada practicat hauran de fer-ho amb les parts que digui el mestre. Per fer-ho 

més divertit, s’anirà eliminant aquells alumnes que els hi caigui el globus. 

(Percepció del cos) 

 

- Ens passem la patata: En fileres, si estan a l’aula es pot fer asseguts al pupitre, 

s’hauran de passar 10 globus d’un lloc de la fila fins a l’altre costat. Aquella 

filera que primer arribin els 10 globus serà el guanyador. (Destresa) 

 

- Ho puc fer?: En primer lloc es farà lloc al gimnàs o l’aula. S’empraran les línees 

de les rajoles. Es realitzaran un parell de fileres, i un per un hauran d’anar per ells 

fins arribar a l’altre extrem, mitjançant punta-taló. (Coordinació) 

 

- Em desplaço: Els alumnes hauran de desplaçar com el mestre digui. Si hi ha 

espai ho faran tots, sinó és farà en 4 fileres. Es desplaçaran en quadrúpeda, a peu 

coix, trepant, reptant, etc.) (Desplaçaments) 
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- Sons: El mestre posarà una música amb diferents sons, ells hauran d’escolar i 

recordar per després reproduir-ho. Cada un, dirà allò que hagi escoltat i finalment 

el mestre dirà la solució.  (Percepció)  

 

 

- Qui som? Grups de 8 persones i dos es queden defora. Els altres es posen en 

l’ordre que volen en fila i l’altre està defora amb els ulls tapats. Després, el que 

està amb els ulls tapats ha d’endevinar qui hi ha a cada lloc, només l’altre pot 

confirmar o negar si ho fa bé. ( Destresa i percepció) 

 

- Missatge secret: En parelles, un escriurà a l’esquena i l’altre haurà d’endevinar. 

( Motricitat fina i discriminació) 

 

- El sac: Es faran 5 grups diferents i cada un tendra un sac amb diversos objectes. 

Un del grup agafarà un objecte sense mirar i ha d’endevinar que és, així 

contínuament fins que ho facin tots el dels grups. (Experimentació) 

 

- Fixa’t bé: En parelles, es miren durant un temps. Després es posen d’esquena els 

dos i es demanen com van vestits. Qui endevini més preguntes serà el que 

guanya. Cal dir que si duen xandall de l’escola en aquest cas escoles concertades 

o privades no és pot fer perquè tots van igual.(Discriminació visual) 

 

- Qui falta?: Tots estaran dins la classe menys un que estarà amb els ulls tapats. 

Després es canviaran de lloc i el que no veu haurà d’endevinar qui falta, ja que un 

haurà sortit defora. (Perpeció  i relacions espacials) 

 

- El calçador: Es sobretot per segon. Faran 4 grups i hauran de deixar totes les 

sabates a un munt on hi hagi espai. Quan digui el mestra hauran d’agafar les 

seves sabates i anar al seu lloc. El primer grup que aconsegueixi posar-se-les 

totes guanya. (Coordinació general) 

 

- Color-color:  Dins l’aula, el mestre dirà un color i ells hauran d’anar a tocar-lo. 

Després de jugar un parell de vegades, es començarà a eliminar a nins. 

(Discriminació visual) 
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- Quina olor té?: El mestre durà diferents pots amb diferents olors. Es faran 4 

grups i s’aniran repartint els pots que tenen una enumeració. A un paper posaran 

el que creuen que es i després en cercle es farà una reflexió de que era cada cosa. 

(Discriminació olfactiva) 

 

- Em relaxo: Amb pilotes de tenis, en parelles un es farà un massatge a l’altre i 

després canviaran de rol. (Relaxació) 

 

- Ens desplacem: Ocupant l’espai, que habitualment serà l’aula, caminaran com 

podran, ja que s’intentarà retirar aquell mobiliari que entorpeixi. Els alumnes s’ha 

de col·locar en formació tal com diu el mestre. Per exemple: en cercle, fila, en 

diagonal, un quadrat, en parelles, del nin més alt al nin més baix... Es pot afegir 

altres indicacions depenen del curs. (Desplaçaments) 

 

- A on soc?: Cada alumne haurà d’escollir un objecte seu que vulgui i no l’ha de 

dir. Cada un l’haurà d’amagar per algun lloc de l’aula i després el mestre dirà 

diferents parelles. El company haurà de dir l’objecte al seu company, i l’han de 

trobar. Després és farà un parell de vegades més. Si ho troben difícil de trobar, el 

que l’ha trobat primer de la parella, l’ajudarà dient calent (si es troba a prop) o 

fred (si es troba enfora). (Percepció relacions espacials) 

 

- Caminem de moltes formes: Tots els alumnes hauran de caminar de puntetes, 

després amb els talons, costats del peu, passar de gegants a nans, caminar a grans 

passes, caminar a petites passes, caminar molt poc a poc, caminar a diferents 

ritmes segons el mestre indiqui.  (Desplaçaments) 

 

 

§  Bloc 2. Habilitats motrius 

- Ens coordinem: El mestre dirà que han de moure qualque part del cos des del 

seu lloc ( sense moure-se de les taules), i ells ho hauran de fer, com per exemple: 

moure els peus de davant a enrere mentre les mans les mouen lateralment o la 

inversa, girar un braç cap a cada costat, etc. (Coordinació) 
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- Te la llenç: Cada un estarà assegut al seu lloc mentre el mestre llançarà la pilota 

a algú, es començarà amb una pilota i després es complicarà amb dues pilotes a la 

vegada que el mestra anirà donant indicacions. Amb la primera pilota, tan sols 

han de fer llançaments entre tots (tots l’han de tocar), la segona i la resta el 

mestre anirà donant indicacions com: la pilota vermella ha d’anar algun company 

del centre, la pilota verda a qualcú de la dreta, la pilota ha de passar-la a un 

company en línia recta o línia diagonal... (Llançament i recepció) 

- No mollis: Agafats de la ma, hauran d’acotar-se i seure-se. Després fan el mateix, 

però nomes posant un peu. (Força) 

- Baralla de galls:  En “cuclillas”, han d’empenya amb les mans al company. El 

primer que caigui, perd. (Força) 

- Soc una granota: Tots asseguts, cada un al seu lloc, el mestre dirà un nº de la 

llista que haurà de botar com el mestre digui. A peus junts, a peu coix, a peu coix 

contrari al dominant. Haurà d’anar fins el nombre de llista que ell digui i aquest 

s’aixecarà  i es continuarà. Ha de ser un joc ràpid perquè sinó sembla avorrit. 

(Salts) 

- Soc...: És molt paraescut al anterior, però amb desplaçaments. El mestre podrà dir 

alguns desplaçaments com: anar de serp, soc un ca, caminar lateralment, ràpid, 

lentament, de puntetes.  ( Desplaçament i coordinació) 

- L’embull:  En primer lloc, ràpidament agafaran un full i el tallaran en quatre 

trossos. Hauran de dibuixar a cada tros de full, mans i peus; és a dir, haurà dues 

mans i dos peus. El mestre anirà agafant els fulls i ho anirà repartint per l’aula. 

Els que digui el mestre hauran de desplaçar-se fins el lloc que assigni al mestre 

però no poden tocar al terra, tan sols poden anar caminant tocant amb les mans o 

peus depenen el que hi hagi al sòl. (El cos) 

- Roda roda!: Tots tindran una pilota de tenis per treballar la motricitat fina. Amb 

la pilota i els dits faran el que el docent digui: fer un quadrat, posar les lletres del 

nom, posar un nombre, fer cèrcols,¡; tot això amb els dits a la pilota i fent el que 

digui. (Motricitat fina) 
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- La torre: Es posaran en parelles i cada una tindrà 10 tassons. Hauran d’intentar 

construir una torre el més alta possible. El mestre anirà mirant i observant. Una 

vegada que l’hagin fet, podran formar diverses creacions. (Motricitat fina) 

 

- Què és?: Es posaran en parelles i un alumne ha de tancar els ulls i l’altre haurà de 

donar-li un objecte i l’altre l’haurà d’endevinar tan sols tocant-lo. Després haurà 

canvi de rol. (Motricitat fina) 

- Més petit: Cada alumne agafarà un full i haurà de tallar-lo com el mestre digui. 

Primer en 4 trossos, després en 8 trossos fins el moment que no pugin fer papers 

més petits. Després contaran els papers i aquells que disposin de més seran els 

guanyadors. Si sobra temps hauran de fer bolletes amb cada un dels papers. 

(Motricitat fina) 

Per treballar diferents continguts d’equilibri es poden fer les següents activitats: 

- Equilibri individual estàtic sobre un peu (flamencs), sobre els dos peus i movent 

com si fossin arbres... 

- Equilibri individual dinàmic amb recolzament d’un peu al terra com si fossin un 

pirata, van caminant. 

- Equilibri estàtic per parelles, un davant l’altre i tan sols poden recolzar un peu i 

mirar qui aguanta més. També un company a l’altre intenta desequilibrar-lo 

mitjançant pressions amb el fi que l’altre desferri els peus del terra. 

§  Bloc 3. Activitats artístiques i expressives 

- Tenc ritme: El mestre farà un ritme damunt la taula i ells hauran d’imitar. Cal 

dir que si hi ha classes al costat, en comptes de fer-ho amb les mans es farà amb 

el dit, ja que així farà menys renou. Després passarà a tenir el rol un alumne, que 

tots hauran d’imitar aquell que fa ell. (Coordinació i ritme) 

- Que faig?: Faran diversos grups i cada un pensarà una situació, tal vegada si són 
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mol petits i no els hi ocorri res, el mestre dirà un a cada grup com per exemple: 

aixecar-se i prendre la llet, anar de compres amb les amigues, grup de música... 

Tal vegada a la segona ronda, ja tenen major imaginació. Després una vegada 

pensat ho hauran d’interpretar i els altres endevinar. Una norma és que no es pot 

parlar tan sols gests i moviments. (Representació) 

- Com em sent?: En parelles un expressa un sentiment i l’altre l’ha d’endevinar. 

Per ajudar, el mestre pot posar diferents sentiments a la pissarra i així els serà 

més fàcil. (Interpretar sentiments) 

- Estic...: Es paraescut que l’anterior, però el mestre dirà un sentiment i tota l’aula 

haurà d’expressar-ho. Qui no ho representi serà eliminat, ja que es tracta de 

desinhibir-se. (Sentiments) 

- Saps qui soc?: En parelles pensaran un personatge animat o d’una pel·lícula, 

hauran de sortir a imitar-ho i els companys ho endevinaran. Si disposen de 

material seria divertit que es disfressessin.  (Imitació) 

-  Em relaxo: Cada un disposa d’un globus que l’inflarà el mestre. Hauran de fer 

un massatge al company que tenen davant si estan en files o al del costat, així 

cada un farà massatge mentre que també li fan un. (Relaxació) 

- “Al son del caballé”: Es canta una cançó: Al son, son, son del caballé, llé, llé, 

que si no se mueve se le oxida la armadura, atención, ¡atención!; amb ordre els 

alumnes van dient parts del cos i se diu la part del cos que es vulgui fins que es 

pugui moure tot el cos. (Coreografia) 

- Les estàtues: És un joc clàssic que és possible realitzar dins l’aula. El mestre 

posarà música i els alumnes hauran de ballar al ritme de la música, quan s’aturi, 

hauran de ser estàtues. Aquelles persones que es moguin es seuran al pupitre. 

(Expressió corporal) 

 

- Les dents: Col·locats en cercle, ens imaginem que tots tenen un pern a la boca i 

han d’agafar-lo amb les dents perquè no els caigui, mentre repeteixen una frase 

que diu el mestre. El mestre indicarà com l’han de subjectar, és a dir, amb quina 

part de la mandíbula. (Expressió gestual) 
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- Les cadires:  Com a l’aula disposem de cadires, seria ideal jugar en aquest joc. 

Si les cadires estan aferrades als pupitres es pot jugar igual, tan sols que no es 

podran posar en cercle, sinó que els alumnes s’hauran d’anar movent per l’aula. 

Consisteix en que es posa música i quan s’atura, s’han de seure a una cadira, qui 

no tingui cadira per seure perd i està eliminat. Si arriba el cas de que les cadires 

estan aferrades a la taula, es posarà qualque cosa que indiqui que aquest pupitre 

no val. (Expressió) 

 

- El bany:  Per parelles, simulem que estem a una banyera i el nostre company ens 

posa sabó al cap, després al cos i després ens renta. Canvi de rol. (Imitació) 

 

- Que sona?: El mestre posarà una cançó coneguda infantil com (bugui bugui, en 

Joan petit quan balla...) els alumnes hauran d’acompanyar de gests i també ballar 

de forma lliure. (Coordinació i desinhibició) 

 

- Mirall: Es posaran repartits per l’aula en parelles, un farà un moviment i l’altra 

l’haurà d’imitar. Després és farà un canvi de rol. (Imitació) 

 

- La fada:  Els nins es mouen lliurament tal com puguin per l’espai de l’aula. 

Quan la música s’atura, ells també. La fada toca a un nin dient-li una instrucció a 

l’orella (ets una granota, ets un cangur, la teva roba pesa...) El nin haurà de fer 

allò que la fada a dit, i quan posi la musica continuen tots lliurement exceptuant 

els alumnes que li han dit una ordre, que hauran de ferla. El joc acaba quan tots 

tenen una instrucció. (Imitació) 

 

- La etiqueta:  El mestre dona una etiqueta a cada alumne sense mostrar-la que li 

posa a l’esquena. En aquesta etiqueta el mestre haurà escrit una paraula. Quan 

tots els nins hagin rebut l’etiqueta, es dispersaran per l’aula i van a cercar a un 

company qualsevol. Aquest mirarà l’etiqueta i expressarà amb gests el que creu 

que correspon amb la paraula, però l’altre només haurà de mirar i pensar no 

podrà demanar ni dir que es. Després es separaran i van a cercar a un altre i així 

fins que hagin trobat a 5 o 6 nins. Després, ja tindran una idea de la paraula, i 
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cada alumne haurà de expressar davant els companys amb gests la paraula que ell 

creu haver endevinat. (Imitació) 

  

- Quants de dits hi ha?: Es posaran en parelles, un li haurà de posar els dits que 

vulgui a l’esquena i aquest ho tindrà que endevinar, també ho poden fer amb un 

nombre. (Imaginació) 

 

- La meva tia va dur: “La meva tia va venir d’Egipte i va dur un ventall que fa 

així” Tots han d’imitar que es venten amb la ma. Cada vegada ho dirà un alumne 

diferent. (Imitació) 

 

- Anem al zoo: Els alumnes imitaran que pugen al autobús que va al zoo: alerta 

amb la corba dreta, amb l’esquerra, anem molt poc a poc, anem molt ràpid, alerta 

amb el túnel, ens cau aigua... A més ens anem trobant moneies, serps, elefants... 

Hauran d’anar  imitant tot el que es digui. (Imitació) 

 

- Desfilada de personatges diferents: Robots, ballarina, vellet, borratxo, mostro, 

gimnasta, modelo, policia, bomber, professor, conductor, motorista, ciclista, 

futbolista, pilot d’avió... (Representació) 

 

- Globus: Hauran de tocar el globus amb la part del cos que indiqui el mestre, 

intentant que no caigui: panxa, cul, espatla, orella... (Expressió corporal) 

 

§  Bloc 4. Activitat física i salut 

-  Som un globus: Aquesta activitat ensenyarà als alumnes aprendre a respirar, 

així que cada un es convertirà en un globus. Els explicarem que s’ha d’inspirar 

per el nas i sí es difícil, ens ajudarem amb els braços aixecats i després expirarem 

amb sa boca on els braços es baixaran. Després, es posaran en parelles, i mentre 

un respira l’altre li posa la ma davall el pit, per veure com inspira-expira. 

(Respiració) 

- Qui ho fa més amunt: Cada alumne tendra un globus i hauran de bufar cap a 
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dalt, per tirar-ho el més amunt possible. (Respiració) 

- Fulla conduïda: Agafaran una fulla d’un arbre, el mestre abans haurà 

recol·lectat, o qualque alumne en sortirà a agafar. Es posaran en grups, i grup per 

grup es posaran a una línia que serà la sortida i hauran d’arribar fins on el mestre 

digui. Bufant hauran de conduir la pilota fins la meta. Aquell que primer arribi 

serà el guanyador. Cal dir que els guanyadors de cada grup després competiran 

tots junts. Mentre ells fan això, els alumnes restants, amb la fulla, hauran d’anar 

bufant i movent pel pupitre sense que caigui al terra, per practicar. Aquest 

activitat no convenient fer-la juntament amb una altre de respiració, ja que cansa 

molt. (Respiració) 

-  Quines normes s’han de seguir: Com tal vegada aquesta activitat no es faci a 

principi de curs, i ja s’hauran pactat les normes amb el mestre, aquesta serà una 

bona oportunitat per a recordar-les. Per això, amb recursos tic com es el cas d’un 

power point s’ensenyaran i es recordaran quines son les normes tant de 

comportament com del material. El power point una idea pot ser la que està a 

l’annex. A més, és reflexionarà sobre aquelles que es duen a terme i les que es 

poden millorar mitjançant una taula gràfica on posarà la norma i ells hauran 

d’indicar si la fan o no. (Normes de seguretat i material) 

- Ens col·locam correctament?: Aquesta activitat es per tal de millorar o reforçar 

la postura, sobretot de la nostra esquena així com la forma que agafem qualsevol 

objecte. En primer lloc, s’observarà un power point, per veure quines són ses 

postures correctes i a mesura que les vegem els nins les hauran de realitzar. 

(Educació Postural) 

- Ho faig bé? Aquesta activitat serà una continuació de l’anterior, on una bona 

forma de treballar l’educació postural és a l’aula. Per això en primer lloc és 

posarà un vídeo relacionat per prendre consciència. El vídeo serà el del següent 

enllaç, encara que pot ser un altre i després faran un altra activitat. (Educació 

Postural) 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8mVqTmg89XY 
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 https://www.youtube.com/watch?v=7rc9JtBGhd8 

L’activitat següent consistirà en grups de tres, el mestre dirà una acció i un 

d’ells l’haurà de fer correctament, els altres dos miraran que ho hagi fet bé, 

encara que el mestre anirà observant. Per exemple: Seure-se bé, posar-se la 

motxilla, agafar qualque cosa del sòl, etc. 

- Capellets: Els alumnes estaran drets i es posaran damunt el cap un con de plàstic. 

Han de tenir-ho el màxim el cap i s’hauran de moure poc a poc per l’aula 

mantenint una bona postura (esquena recta, espatles correcta, cap amunt...) 

Podem tirar els dels companys. Si cau o qualcú se’l toca s’haurà mort. (Educació 

Postural) 

- Moix enfadat/tranquil: Els alumnes caminaran per l’espai poc a poc a 

quadrupèdia. El mestre dirà moix enfadat (corbar l’esquena) o moix tranquil 

(esquena correcta). Així aprendran a com l’han de posar. (Educació Postural) 

- Com menjam: Per veure quins aliments han de menjar més habitualment i quins 

no, ensenyarem una piràmide d’aliments, encara que aquesta serà bastant simple 

perquè ho captin ràpidament.  Serà la següent: (Alimentació) 
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Es projectarà a la pissarra i el mestre explicarà un parell de coses 

relacionades amb aquesta. Després tots junts realitzarem la nostra pròpia 

piràmide. Es començarà amb l’esglaó de més a baix fins a dalt. Cal dir que 

els demanarem quins son el aliments que menjau  més i així ells aniran 

posant. Ho dibuixaran i posaran el nom a baix perquè ho identifiquin. 

- Bebem correctament: Aquesta activitat estarà molt relacionada amb l’anterior, ja 

que fa referència a l’alimentació saludable. S’explicarà de forma simplificada 

quins son aquelles begudes que cal beure més sovint i les que més, incidint i 

donant importància en aquelles que tenen molta sucre. Per que ho puguin veure 

ensenyarem un vídeo on es veuen les diferents quantitats de sucre que te cada 

beguda. D’aquesta forma intentarem que es conscienciïn. (Refrescos) 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=re-cxtzZyF4 

- Que soc?  En primer lloc, després de l’activitat anterior, ja que està íntimament 

relacionada, sabran un poc que han de menjar. Per això, en aquesta activitat 

aprendran els noms d’aliments. Primer els ensenyarem aliments com verdures o 

fruites que són les que més desconeixen els seus noms i es practicarà. Desprès 

cada alumne tindrà un dibuix amb davall el nom de l’aliment que no ho pot veure, 

per tant estarà a l’esquena. Quan el mestre digui, tots s’aturaran i un li demanarà a 

l’altre quina fruita és, donant-li pistes. Quan hagin passat un parell d’alumnes, ells 

hauran de sabre quin aliment tenen. Que un per un anirà dient-ho. (Alimentació) 

- Feim exercici?:  Per tal de veure si els alumnes fora de l’escola realitzen activitat 

física, ensenyarem una piràmide per tal de fer constància de la importància d’ella. 

(Piràmide d’activitat física) 

Piràmide: 

Seguidament, ells hauran de respondre unes preguntes sobre si fan exercici 

físic o no i seguidament és farà una posta en comú entre tots per veure si la 

majoria en realitzen o no. 

-  Per treballar la piràmide d’aliments, també es podria fer d’una altra forma. Els 
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alumnes haurien de dur revistes d’aliments com de Carrefour, Makro, Syp, etc. I a 

l’aula, farien diferents grups segons les piràmides i haurien de aferrar els aliments 

que toquin. 

§  Bloc 5:  Jocs i activitats esportives 

- Simon diu: Cada un assegut al seu lloc, el mestre comença dient Simon diu... i diu 

el que han de fer per exemple; aixecar-se i seure ràpid, aixecar i tocar la pissarra, 

agafar un llapis i pintar qualque cosa... Després el rol de Simon l’agafarà un 

alumne. (Joc tradicional) 

- Pobre moixet: Tots en cercle o asseguts als pupitres tal com estan, un serà el 

primer que haurà d’anar a un del seus companys  a quadrupedia i imitarà el so del 

moix, el seu company haurà de dir en veu graciosa “Pobre moixet, pobre moixet”. 

L’alumne que rigui passarà a ser el moix. Desprès es pot modificar, on s’haurà de 

fer sense poder ensenyar les dents. (Joc) 

- El museu de cera: Imaginen que estan en un museu i han de ser figures. Faran 

grups i el mestre indicarà el nombre de recolzaments que ha d’haver, per exemple: 

2 mans i 1 peu, 2 peus i 1 ma, 1 cap, 1 ma i 1 peu... (Jocs) 

- AEIOU: Faran petits grups i agafaran una pilota de playa o fluixa. I hauran de 

passar-se-la  a un dels companys. Quan arriba a la “U” haurà de copejar a qualcú. 

(vòlei) (Joc tradicional) 

- La nostra DIANA: El mestre dibuixarà una diana gran a la pissarra perquè els 

nins de dos en dos, vagin tirant un guix i sumin punts. És a dir, segons si és més al 

centre o menys tindran més o menys punts. (Joc) 

- Webquest Salut: A continuació hi ha una pàgina extreta d’internet que és molt 

interessant per a treballar durant aquest bloc. Tracte d’unes preguntes i activitats 

molt interesants. L’enllaç és el següent: (Salut) 

http://cepdemenorca.cat/p/recursos/caceres/educacio_fisica/cacera_ef.htm 
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2n CICLE 

§  Bloc 1. El cos: imatge i percepció 

- Ens llançam: S’emprarà una pilota i segons com estiguin asseguts es 

passaran de diferents formes diverses pilotes (cap a la dreta, esquerra, 

endavant, endarrere). Per fer-ho més complicat, es pot fer també amb colors; 

que els dirà el mestre; per exemple vermell: dreta i blau: esquerra. 

(Lateralitat) 

- Toca, toca: Es situen per l’aula i el mestre dirà una part del cos, que els nens 

hauran de tocar-la a un altra company. Per exemple; braç, hauran de tocar el 

braç de qualcú. Si et toquen has d’eliminar el que t’han tocat. És pot 

dificultar, on s’afegeix dreta-esquerra; com peu dret. (Coordinació general) 

- Em coordino: Els nens estaran asseguts o drets depenen de l’acció que digui 

el mestre. Per exemple: tocar el cap, a la vegada que et fas voltes amb la mà 

a la panxa, donar voltes als braços mentre pegues coces amb els peus... Es 

pot anar complicant depenen de la dificultat que vegis que tenen els nens. 

(Coordinació) 

- Orella per nas: Un iniciarà el joc dient a un company i assenyalant una part 

del cos dient: aquest és el meu...” i haurà de tocar-se la part que digui. El 

company que ha senyalat haurà de dir bé o malament. I continuarà ell 

mateix. Es un joc que s’ha de fer ràpid perquè sigui divertit. A més, es pot 

afegir dificultat, incorporant dreta i  esquerra a les diferents parts. Si un 

s’equivoca queda eliminat. (El cos) 

- Postures: Aquesta activitat és la mateixa que primer cicle, però serà més 

complicada. Els alumnes estaran repartits per l’aula i en petits grups. El 

mestre dirà com s’han de recolzar i ells ho hauran de fer. Per exemple: dues 

cames i un cap, tres braços i una cama, i així anirà complicant. (El cos) 
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- Quin dit és?: Es posaran en parelles i creuaran amb les mans juntes els 

braços i hauran d’intentar moure el dit que diu el company. Veuran que no és 

gens fàcil. (El cos i coordinació) 

- Diana: Paraescut al cicle anterior, però aquesta vegada es farà la diana més 

petita i amb més cercles per tal que hi hagi diferents puntuacions. Mentre 

uns fan això els altres poden fer altres jocs perquè no estiguin sense fer res. 

En grups tiraran els guixos i contaran els punts; el grup que tingui més punts 

serà el guanyador. ( Distàncies) 

- Cistella: Cada alumne farà diferents bolles de paper sempre que es pugui 

amb paper reciclat i hauran d’intentar ficar-la al fens des de distàncies 

diferents. Cal dir que mentre un facin aquest joc, els altres poden fer altres 

com l’anterior. (Espai- temporal) 

- El balancí: Els alumnes és tombaran al terra amb les cames doblegades i 

faran el moviment d’un balancí. A mesura que passa el temps, faran com si 

dormissin. Després el mestre, quan posi la ma damunt un d’ells, que 

simularà una papallona, s’haurà d’anar despertant poc a poc. (Respiració) 

- Tormenta: Tots els alumes estaran seguts al terra i el mestre anirà descrivint 

una tempesta on s’aniran movent de diferents formes com si fossin pluja, 

tempesta, trons, llamps.. Quan digui el mestre niguls tots es tombaran i 

descansaran un moment. (Coordinació) 

- Globus golut: Agafaran un globus i realitzaran la pràctica de inspiració i 

expiració a partir d’un globus. Amb parelles, miraran qui es capaç d’omplir-

ho més amb una vegada.(agafant aire i amollant). (Respiració) 

 

§ Bloc 2. Habilitats motrius 

- Pols xinés: Es formen parelles i es col·loquen un enfront l’altre, juntament 

un peu cada un traçant una línia divisòria i es donaran la mà i a la senyal un 
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tirarà de la ma de contrari amb totes les forces i amb el peu de recolzament 

farà força. (Força) 

- Qui aguanta més: Per aquesta activitat faran equilibris. El mestre dirà amb 

que s’han d’equilibrar i ho faran. Per exemple amb un peu, damunt la ma, 

posar qualque cosa damunt la ma i ben amunt, peu no dominant... (Equilibri) 

- Soc capaç de...: El mestre dirà el que han de fer, i han de ser capaços de 

mantenir aguantant durant el temps màxim, el que més guanyi tendrà un 

punt. Sempre ho faran d’asseguts. Per exemple: aguantar les cames a l’aire, 

aguantar sense moure els braços a l’aire, aixecar un braç i una cama... 

(Equilibri) 

- Copejo copejo: Es posaran en parelles i  hauran d’intentar amb un pilota 

d’escuma o fluixa copejar-la la major quantitat possible. Després ho farà la 

parella. La parella mentre anirà contant les vegades que ho fa l’alta i guanya 

qui aconsegueix més. Es pot copejar amb el genoll, peu, mà, cap... 

(Llançaments) 

- Soc un equilibrista: Cada alumne disposarà d’un globus i en primer lloc 

podrà jugar lliurament amb ell. Després el mestre dirà qualque part del cos i 

ells hauran de ser capaços d’aguantar el temps màxim amb aquella part. 

(cap, coll, colzes, nas, peu... Poden copejar o anar mantenint sense que es 

caigui. Quan quedin pocs seran els guanyadors. (Equilibri) 

- El nostre capell: Cada alumne disposarà d’un con juntament amb una pilota 

que se la posarà damunt al cap. Hauran de mantenir el major temps possible 

aquest capell sense que caigui cap dels dos materials. Per complicar-ho el 

mestre podrà dir que facin coses diverses, com botar, balancejar-se... 

(Equilibri) 

- Camina, caminaràs: Aniran caminant per l’espai disponible i el mestre 

anirà dient diverses formes de desplaçament: peu coix, diferents 

recolzament...(Desplaçaments) 
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§ Bloc 3. Activitats artístiques i expressives 

- Com et sents: Cada un al seu lloc, el mestre dirà una acció i alguns sortiran 

al centre de l’aula i hauran de realitzar el sentiment que ocasiona aquesta 

acció. Les accions poden ser molt diferents com: veure una pel·lícula de por, 

aprovar un examen, castigar-te per portar-te malament, anar al circ... 

(Percepció sentiments) 

- Joc de l’orquestra: Per aquest  joc tots ho faran asseguts, exceptuant un que 

s’anirà defora de l’aula. Entre ells o amb el mestre s’elegirà un que serà el 

director, anirà fent diverses coses que els altres hauran de imitar. L’única 

regla, es que no val mirar-lo de forma exagerada intentant dissimular i mirar 

a una altre persona. Aquest joc es poden fer diferents variants; ja siguin 

gestos lliures, relacionats amb instruments, moviments, oficis.... (Imitació) 

- Quina pel·lícula és: Aquest joc, perquè sigui més dinàmic es farà en 

diversos grups. Cada grup la meitat farà representarà una pel·lícula a l’altre 

part de grup que haurà d’endevinar. Si endevinen sumen un punt. No val 

parlar durant la imitació de la pel·lícula. A més, també poden representar 

personatges, accions... (Representació) 

- Telèfon romput:  Tal com estan a l’aula, aniran per ordre i un serà 

l’encarregat de pensar la paraula i enviar-la a un de company, que haurà de 

ser transportada fins que arribi a la persona que la va pensar. També apart de 

paraules, es poden fer ritmes a l’esquena o acotar el tema de les paraules. 

Millor si estan relacionades amb l’educació física. (Percepció) 

- Ballam: Tots els nens es posaran drets i cada un haurà de pensar un pas per 

un ball. Es farà en ordre, i cada vegada que un digui un pas, tots el 

realitzaran i aprendran, ho aniran fent poc a poc fins que puguem fer tots els 

passos que s’han inventat. Després es posarà música i s’intentarà combinar-

los amb la música. (Dança) 

- Som artistes: El mestre posarà música i es faran diversos grups. Cada grup 

haurà de crear un ritme per la música amb les mans. Han de tenir en compte 
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que ho han de fer fluix per no molestar a les altres aules. (Imitació) 

- Som...: Es posaran en grups i el mestre anirà dient objectes, aliments o 

qualsevol cosa, i els alumnes hauran de intentar imitar-ho. Per exemple: una 

hamburguesa, plàtan, rellotge... (Imitació) 

- Que pot ser?: Es posaran 4 materials diferents a 4 racons de l’aula i a cada 

un haurà un grup. Amb el material que disposen hauran de representar 

qualsevol cosa. Per exemple si disposen de cordes; poden fer que son serps i 

ells les domen. (Imitació) 

- L’escultor: Faran grups de tres persones i un serà el fang, l’altre l’escultor i 

l’altre l’estàtua.  El que fa d’estàtua en farà una, i l’escultor amb els ulls 

tancats o tapats, haurà de modelar al fang igual que l’estàtua. Quan cregui 

que ja ha acabat podrà mirar si li han sortit iguals. Aniran canviant de rols. 

(Representació) 

- El nus: Es realitzaran diversos grups i entre el grup menys un, faran un nus. 

Consisteix en mesclar-se amb les mans aconseguint quasi una forma difícil 

de des-fer. Després el que ha quedat defora haurà d’intentar per ell tot sol, 

desfer-lo. (Destressa) 

- El fotògraf: Es fan diversos grups on un serà el fotògraf. Els altres hauran 

de fer com si es realitzessin una foto tots junts. Després el fotògraf és girarà i 

imitarà que fa la fotografia. Després és tornarà a girar, i ells podran canviar-

se un poc. Després el fotògraf haurà de tornar a posar-los igual que abans. 

(Imitació i memòria) 

§ Bloc 4. Activitat física i salut 

- Posa’t bé:  Es posaran en parelles i cada alumne farà una postura diferent, 

per exemple; es seurà a la cadira, agafarà una cosa del terra, es tombarà; 

l’altre company haurà de mirar si ho ha fet bé. Ell ho podrà saber a partir 

dels coneixement assolits al principi de l’activitat que el mestre haurà 

explicat. (Educació postural) 
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- Que no caigui: Per l’aula, hauran d’anar caminant amb un objecte (fresbe, 

pilotes de diari...) sobre el cap mantenint el to postural correcte ( columna 

vertebral recta, espatlla lleugerament cap enrere...) (Educació postural) 

- Les cadires: Es el mateix lloc que el cicle anterior, però es farà més ràpid, 

posant una música amb un ritme molt més ràpid. Es col·locaran les cadires, 

una menys del nombre de nins que hi hagi i quan s’aturi la musica s’han de 

seure, però correctament sinó seran desqualificats. (Educació Postural) 

- Postures: Per poder assolir quines postures són correctes i quines no, el 

mestre pot realitzar un power point indicant una petita explicació sobre allò 

més important sobretot a partir d’imatges. Es pot consultar a l’annex un 

exemple de forma generalitzada. (Educació Postural) 

-  La nostra pròpia piràmide: Aquesta activitat està íntimament relacionada 

amb la piràmide d’aliments, on com al primer cicle, però més complicat, en 

grups han de cercar informació sobre l’esglaó que li hagi tocat i després 

entre tots formarem la nostra piràmide amb informació i dibuixos dels 

aliments. (Piràmide d’alimentació) 

- Que menjam?: A partir de la piràmide anterior que s’haurà fet, es podrà 

parlar sobre que mengen els alumnes, si creuen que tenen una dieta 

mediterrània i equilibrada i després realitzaran la seva pròpia, mitjançant els 

aliments que sol menjar sempre.  Això ho faran a partir de dibuixar la 

piràmide i anar dibuixant dintre els aliments que més mengen als diferents 

esglaons. (Alimentació) 

-  Bec adequadament: Perquè els nens prenguin consciència de la 

importància que es realitzar activitat física i a més donar importància a les 

begudes que es prenen, el mestre explicarà els diferents refrescos que es 

solen beure i la quantitat de sucre que tenen cada un, intentant afavorir que 

prenguin més aigua. A més, es realitzarà una taula, on cada dia aniran 

apuntant que es el que beuen a l’aula abans d’anar al pati. Setmanalment i 

després mensualment es farà un reconta per veure qui ho fa bé i qui no. A 

més, també es debatre qui fa exercici físic i quines implicacions i 
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importància té. (Refrescos adequats) 

-  Sabem escalfar?: A l’aula, podria ser una bona idea, treballar els 

escalfaments, ja que no requereixen molt d’espai. El mestre en primer lloc, 

realitzarà un parell d’escalfaments bàsics i explicarà perquè són tan 

importants. Després aixecaran la mà aquells que sàpiguen altres 

escalfaments i hauran de imitar-ho. Si no saben, el mestre proposarà varis i 

ajudarà a que aprenguin a estirar diferents parts del cos. (Escalfament) 

-  El controlo: A l’aula aprendrem i ensenyarem a controlar el pols cardíac, 

com no hi a massa espai, adaptarem l’activitat perquè surti bé. En aquest cas, 

primer el mestre ensenyarà a on es poden posar el dit per contar les 

pulsacions (coll, munyeca...) A més, dirà que són pulsacions per minut, que 

hauran de contar quantes en fan per un minut controlat pel mestre. S’iniciarà 

l’activitat on en repòs se la mesuraran, i ho hauran d’apuntar. Després el 

mestre, els farà fer una activitat que impliqui activitat motora, per exemple; 

caminar al voltant de l’aula el més ràpid possible.  Tornaran a mirar-se el 

pols. Després, tan sols caminaran i tornaran a mirar el pols. Després de les 

diferents mesures, és preguntarà que quina diferència veuen segons 

l’activitat que facin, i així podran debatre. (Ritme cardíac)  

-  Les pulsacions a diari: Per poder veure-ho millor, després de explicar les 

pulsacions, hauran de emplenar una taula que el mestre proporcionarà, ells 

hauran de posar els dies i durant una setmana, s’han de mesurar les 

pulsacions durant tres pics del dia quan facin coses diferents. Per exemple: 

quan mirin la televisió, quan venguin del futbol i quan acabin de menjar. 

Així s’analitzarà i es podrà veure amb millor profunditat. (Pulsacions) 

 

§ Bloc 5:  Jocs i activitats esportives 

- Esports: Per treballar els diversos esports que s’han acordat treballar 

concretament, es dividirà la classe amb tants d’esports que hi hagi, per 

exemple: bàsquet, voleibol, tenis...  Cada alumne haurà de fer un treball 
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sobre aquest esport incloent les normes, una petita historia, com es juga i el 

material que s’empra. Després faran una petita exposició i una activitat que 

es pugi fer a l’aula.  

- El pati de la meva casa: Aquesta activitat és farà si hi ha espai suficient. 

Tots agafats de la ma, començaran a caminar al sentit de les agulles del 

rellotge i aniran fent el que diu la cançó “ el patio de mi casa”. (Joc popular) 

- Les xapes:  Hi haurà quatre grups diferents, i tendran diverses xapes, amb 

un recorregut que ells hauran creat, amb els dits aniran movent-les. (Joc 

popular) 

- Qui aguanta més: Cada alumne disposarà d’un diari que el posarà al terra al 

costat seu, devora on cada un seu . S’haurà d’anar caminant i quan el mestre 

digui, tothom haurà d’anar al seu lloc de diari i posar-se damunt i aguantar 

sense trepitjar al terra. Després continuaran caminant  però abans hauran de 

fer un doblec al diari i quan digui seguiran caminant i al renou del mestre 

hauran d’anar al seu diari. Així contínuament fins que el paper sigui el més 

petit possible i hagi un guanyador. Ja que qui toqui el terra perd i s’elimina.  

(Joc) 

- La baldufa: Una opció es que els alumnes dugin la seva baldufa de casa 

seva, i aprenguin a emprar-la i a fer diverses coses. A més, seria interesant 

que el mestre els contés un poc la història de la baldufa en l’antiguitat. (Joc 

Popular) 

- Webquest jocs populars: A continuació es disposa d’una Webquest per a 

treballar els diferents jocs populars de les Illes Balears. A continuació hi ha 

l’enllaç: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/els-jocs-tradicionals/proces-3/activitat-1 

- Jocs de diferents cultures:  Com els jocs normalment escauen d’un espai 

determinat i a l’aula no es possible, és treballaran els diferents tipus de jocs 

d’altres cultures a l’aula, per després plasmar-ho a la pràctica. Cada alumne 
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escollirà dos països i haurà de cercar jocs d’aquests països, realitzant un petit 

treball amb les normes del joc i com es juga. Després hauran de fer la classe 

els alumnes explicant els jocs i posant en pràctica quan sigui possible. (Jocs 

multiculturals) 

  Com a l’aula no es poden treballar els diferents esports, s’aprofitarà per fer materials 

per emprar posteriorment a diferents esports com: 

- Construim una indiaca: Per a treballar amb l’indiaca, es pot crear per part 

de l’alumne una indiaca pròpia. Es pot fer de multitud formes, des de paper i 

una bossa de plàstic o molt semblant a la pilota de malabars afegint uns 

papers damunt. (Material alternatiu) 

- Construim pilotes de malabars: Per fer aquestes pilotes, es necessitarà 

alpiste o arròs i globus. Amb aquest dos materials es possible realitzar-les. 

(Material alternatiu) 

A partir de l’article de “ Construcción de material alternativo en educación física” realitzat 

per Julio San Matias, he pogut observar quue hi ha una gran quantitat de 

material que es pot crear com: 

- Construcció de bitlles: Hi ha multitud de possibilitats, 

però la forma més fàcil es a partir de botelles grans de 

plàstic i pedres o arròs per ficar-hi dedins. També és 

possible  decorar-los. (Material alternatiu) 

- Jocs de precisió: Es poden fer diferents tipus de materials de precisió, com per 

exemple una capsa amb forats i s’han de ficar bolles, o ficar cèrcols... 

(Material alternatiu) 

- Crear un Suport per la pilota: També per jugar amb 

la pilota creada, es pot fer amb un pot de detergent 

tallat, una forma de jugar amb la pilota, semblant a 

una raqueta. (Material alternatiu) 
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3r CICLE 

§ Bloc 1. El cos: imatge i percepció 

- Qui està aquí? Per parelles a l’esquena una persona amb les mans al seu 

company li haurà de simular empremtes que deixen els animals. Per exemple 

amb els punys com elefants, amb els dits com formigues... ( Percepció) 

- Que bé estic:  Tots es posaran en parelles i un es tombarà al terra mentre 

l’altre està al seu costat. En primer lloc, el mestre dirà parts del cos i hauran 

de tensar-les i després destensar-les. Un ho farà tombat i l’altre assegut. Es 

farà els braços, cames, abdomen, mans, peus i després tot. Seguidament, el 

que esta assegut començarà fent-li un massatge amb una pilota de tenis i 

després sense ella tan sols amb les mans. Després es farà canvi de rols. (El 

cos) 

- Mou el teu cos: De quantes formes som capaços de botar, i a la vegada, 

moure els braços? ¿Pots fer el moviment contrari de les cames amb els 

braços? (El cos) 

- Llanço: Agafaran una pilota com si fos de tennis però blana per no fer mal a 

ningú. Hauran d’intentar llançar-la amb una ma, amb dues, amb el peu, 

genolls... (Espai-temporal) 

- Recepcions: El mateix que l’anterior però s’hauran de fer recepcions, és a 

dir, un llançar i l’altre recepcions. (Espai-temporal) 

- Pols gitano: Per parelles, un davant l’altre amb els peus drets junts i agafats 

de les mans dretes. Empenyent  amb les mans tracten de aconseguir que 

l’altre mou el peu dret, l’esquerra es pot moure. El mateix però canviant el 

peu i mà. (Força i  percepció) 

- Les garses: De forma individual aixequen una cama cap enrere i mantenen 

l’equilibri. (Equilibri) 
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- Cap a on?: Tots estaran a l’aula, i posaran a la seva dreta un bolígraf i a 

l’esquerra una goma.  Per això, el mestre començarà a dir esquerra i dreta i 

ells hauran d’agafar l’objecte de la dreta/esquerra del seu company segons 

digui. O aixecaran i  aquell que s’equivoqui perd. Després per fer-ho més 

complicat, en contra de dir, dreta/esquerra dirà un color que representarà o la 

dreta o l’esquerra. (Lateralitat) 

- A on?:  Cada alumne disposarà d’un globus. Haurà de copejar-ho amb 

diferents parts del cos. Encara que, cada alumne tendra una llista on 

apuntaran amb la part del cos que ho fan i quantes vegades ho fa. Així 

tindran un registre. A més, ho hauran de fer tant amb la dreta com l’esquerra, 

perquè d’aquesta forma veuran que sempre fan més amb la dominant. 

(Copeig) 

§ Bloc 2. Habilitats motrius 

-‐ Em desplaço:  Els alumnes hauran d’anar caminant per l’aula.  I el mestre 

anirà dient diferents formes de desplaçar-se com caminar, córrer, anar de 

puntes, quadrúpeda, passes petites o grans... També s’anirà fent més petit 

l’espai de joc. (desplaçaments) 

-‐ Baralla de galls: Per parelles i en cuclilles i agafats per les espatlles, un ha 

d’intentar tirar a l’altre desequilibrar-ho. (força) 

-‐ Que em caic: El mestre posarà una ferratina al terra de color vermell, blau o 

verd. Cada un representa una forma de botar, vermell: a peu junts blau: a peu 

coix, un peu dintre i l’altre fora. Per tant, una vegada donada les directrius, el 

mestre avisarà i aquets s’hauran de desplaçar segons el gomet, cada vegada 

ho hauran de fer més ràpid. Qui s’equivoqui seurà al seu lloc. (Equilibri) 

-‐ Atrapa’ls si pots: Els alumnes hauran de caminar per l’espai de l’aula que hi 

hagi. Un durà una pilota i els altres hauran de desplaçar-se botant, s’ha de dir 

que nomes poden botar quan el mestre faci un renou amb el tambor, és a dir, 

a ritme de la música. (Girs i salts) 

-‐ Bota, bota: Els alumnes estaran asseguts i per agilitzar, segons el nombre de 

llista anirem cridant. Es a dir, el mestre dirà; els nombres parells s’han 

d’anar botant fent voltes en si mateix fins a un punt i els imparells  a un altre 
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punt, per tal de que no es xoquin. (Salts) 

-‐ Alerta!: Els alumnes estan asseguts al seu lloc, exceptuant un que està al 

principi de l’aula amb una pilota d’escuma. Ell haurà d’intentar pegar a 

qualque company, exceptuant el cap. Els altres tan sols es poden moure d’un 

lloc a un altre però sense poder llevar el cul de la cadira. A qui pegui queda 

mort o també pot intercanviar el rol. També es poden afegir diferents que 

llancin. (Llançaments) 

-‐ La bolla: Tots tindran una pilota que pugi botar però fluixa com per 

exemple de tenis. Cada un anirà botant-la per l’espai disponible i quan es 

trobi a qualque just davant, haurà de llançar li i intercanviar-la. Si el mestre 

diu “tots”, hauran de llançar-la no molt alta, i canviar-la amb un altra. 

(Llançaments  i recepcions) 

 

 

§ Bloc 3. Activitats artístiques i expressives 

-‐ Escultor:  Aquest joc el faran en grups de 3, un serà l’escultor que tindrà 

els ulls tapats, l’altre serà el fang i l’altre l’estàtua. Consisteix en què, 

l’estàtua ha de fer un gest i l’escultor sense mirar ha de tocar-la i intentar 

modelar al fang igual que l’estàtua. Després mirarà si ho ha fet igual. 

(Imitar i copiar) 

 

-‐ Els electrodomèstics: Cada nin imagina que està manipulant un. Després 

es converteix en l’aparell e imita el seu moviment. Finalment imaginarà 

que li passaria si es fiques dintre posat en marxa. (Imitació aparells) 

 

-‐ Excursió al bosc: Es proposa una excursió simulada al bosc. Cada nin 

haurà de representar la preparació de la motxilla i tot el necessari (col·locar 

motxilla, sabates, gorra...) Després es representarà el viatja amb l’autobús 

quan es col·loquen als seients, hi ha corbes i durant el viatja canten. ( 

Dramatització)  

o “Acampada simulada”:  Arriben al bosc i munten les tendes. Tot 

això ho tindran que simular. A més, hauran de fer com si fessin net, 
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les muntessin, entren a la tenda... Tot això ho anirà dient el mestre i 

ells hauran de fer-ho. 

o Observa la vida del bosc: Simular que esta envoltats de diverses 

coses com gnoms, bruixes i les han d’imitar. També han d’imitar 

que es mouen els arbres, animals, boten, mengen.. Cada un 

representarà una cosa diferent. 

o Foc al bosc: Depèn de l’animal o cosa representada, ara simularan 

que es creuen que hi ha foc, per tant els animals hauran de córrer, 

les plantes es creen... 

-‐ Imitar per parelles: Primer podran moure-se lliurament les parelles 

imitant una a l’altre, després hauran d’imitar una imatge amb desplaçament 

i d’altre sense.  Després es farà canvi de rol i també ho poden fer en grups 

més grans. (Imitació company) 

-‐ Quin ofici soc?:  Cada alumne tendra un paper amb un ofici, tindran més 

dificultat, ja que són bastants grans. Hi haurà més fàcils i d’altres més 

difícils. Agafaran un paper el miraran i el tornaran a deixar. Després en 

grups de 5 hauran de imitar l’ofici que ha tocat. Canviaran d’ofici. 

(Imitació ofici) 

-‐ Rebost de juguetes:  Cada nin haurà d’elegir una jugueta que imitarà el 

seu moviment i desplaçaments. A la senyal del mestre, s’aniran acabant les 

piles i el moviment cada vegada ho realitzaran  més lent. Després també ho 

poden fer en grup. (Imitació) 

-‐ Orquestra: Cada alumne se li assigna un instrument musical. Un farà el 

paper de director i amb els gests anirà indicant si ho han de fer més ràpid, 

més lent o si més fort o fluix. ( Imitació companys) 

-‐ Les diferents formes de dormir: Tots estaran si es possible tombats al 

terra, sinó es faran dos torns. Hauran d’imitar diferents formes de dormir 

que dirà el mestre com: dormir amb fred i arropats, dormir amb calor, 

roncar, somiar, caminar somnàmbul... (Imitació) 

-‐ Representació de contes: Es realitzaran grups de 5 persones i pensaran un 

conte tradicional on es distribuiran els personatges i ho representaran per 

ells mateixos. Després hauran de canviar el conte amb algun aspecte com 

per exemple: els tres porquets rockers, la caputxeta moderna... 
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(Representació amb gests) 

-‐ Feim pel·lícules:  Es col·locarà en grups de 5 persones col·locant els 

pupitres en files. El primer se li dirà una pel·lícula i haurà d’imitar-la i els 

altres de la fila l’han de endevinar. El grup que acabi abans, guanya. 

(Imitació) 

-‐ El desgel: Tots els alumnes estaran per l’aula. Quan digui el mestre 

tancaran els ulls i simularan ser un bloc de gel que s’anirà fonent fins que 

està completament fos, formant així una balsa d’aigua (tombats al terra) 

hauran d’estar un minut sense contar-ho. El que s’aproximi més serà el 

guanyador. (Imitació) 

-‐ Desplaça: Tots es desplaçaran per l’aula amb pautes que el mestre anirà 

dient (aneu ràpids per el parc, aneu per la selva on hi ha vegetació, etc.) 

(Desplaçaments) 

-‐ Ballem: El mestre elegirà diferents cançons de l’actualitat i els alumnes 

hauran de fer grups de 6 persones. A l’atzar se’ls donarà una cançó que 

s’hauran d’encarregar de crear una petita coreografia, pot ser senzilla, el 

més important es la coordinació. (Ball) 

 

 

§ Bloc 4. Activitat física i salut 

- Webquest sobre salut:  En aquesta webquest es tracta de potenciar 

l’alimentació i la salut. Per això ho realitzen a partir d’un joc que ells 

mateixos han de crear. Crec que seria més adient per al darrer curs de 

primària, és a dir, sisè de primària. (Salut) Aquest enllaç duu a la webquest: 

 https://sites.google.com/site/salutosalat/proces/1r-dia-activitat-1-com-ser-el-joc 

-‐ No pots: En parelles un agafarà a l’altre per la cintura mentre aquest el que 

farà es intentar córrer cap endavant. Després faran el mateix però cap 

endarrere. 

-‐ Intenta sortir: El grups de 5 persones estaran aferrats de les espatlles en 

cercle. Han d’intentar evitar que un alumne situat al centre surti defora. 
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-‐ Indíaca: Per parelles i per familiaritzar-se a  les indiaques es passaran 

llançant-les sense que caigui i també copejant amb la mà dominant i no 

dominant. 

-‐ L’embull:  Amb grups de set persones hauran d’entre ells embullar-se tots 

menys un. Una vegada que ja estiguin, el que està defora haurà d’intentar 

desembullar-los. (Activitat) 

-‐ Ombra: En parelles, un farà coses i l’altra haurà d’imitar, encara que s’ha de 

tenir en compte, que han de fer coses més complicades, no poden ser 

senzilles.  (Activitat física) 

-‐ Les diverses postures:  En grups de 6, cada un s’encarregarà d’una postura 

que haurà d’analitzar-la, dir quina és la correcta i la que no i després faran 

una petita exposició i representaran les que no es fan i les que sí. (Educació 

Postural) 

-‐ Que menjo?:  En grups de 5 persones hauran d’omplir una graella en forma 

de piràmide i posaran allò que creuen que és més important alhora de menjar 

i el que menys. Desprès el mestre els ensenyarà la correcta i hauran de 

modificar-la si estava malament. El mestre s’anirà passejant vigilant com ho 

fan. (Alimentació) 

-‐ Ho faig amb seguretat:  Cada alumne apuntarà allò que creu que fa amb 

seguretat i quines mesures s’han d’adoptar. Després tots ho posaran en 

comú.( Mesures de seguretat) 

-‐ Menjar sa i saludable: Que han i no han.  Faran diversos grups petits i 

aniran apuntant el que han de menjar i allò que no. Després diran si ho fan o 

si no ho fan. (alimentació) 

§ Bloc 5:  Jocs i activitats esportives 

- La oca: Serà una activitat que la faran de forma grupal. A partir d’un cartó 

amb forma de quadrat, hauran de dissenyar la oca d’esports, per tant es 

substituirà les diferents caselles per esport. Cada un l’elaborarà com cregui 

convenient. Si volen modificar-ho, afegint preguntes, sempre serà possible. 

Desprès servirà per jugar i divertir. (Joc de taula i esports) 

- Qui soc?: Tots asseguts al terra i amb els ulls tapats. El que digui el mestre 
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haurà de dir, qui soc? I els altres hauran d’endevinar qui ha estat. S’ha de 

tenir en compte que és possible canviar la veu per poder despistar-los. (Joc) 

-  Bolles de malabars: S’aprofitarà per poder realitzar les bolles de malabars 

a partir de globus i arròs. Així tendra un material que podran emprar en 

posterioritat per realitzar malabars. (Malabarisme) 

- Malabars: Amb les bolles que s’ha fet amb anterioritat, pot ser interessant i 

anant en compte, poder començar a fer petits malabars dins l’aula sempre 

que no causi cap problema.(Malabarisme) 

- Maqueta: Com a l’aula no es poden treballar físicament els diferents 

esports, serà interessant que realitzin una petita maqueta d’algun dels 

esports, exceptuant el futbol, ja que és un esport molt emprat. Per això 

hauran de pensar un esport diferent i no habitual i realitzar una petita 

maqueta. (Esports) 

- En que consisteix?: Aquesta activitat està relacionada amb l’anterior, on a 

partir de la maqueta, els alumnes sortiran a l’aula quan no és pugui fer e. 

Física fora, i exposaran el seu esport explicant en què consisteix les 

normes... Així després quan es practiqui seran ells que ho podran 

explicar.(Esports) 

-  Recerca jocs populars:  Cada alumne s’haurà d’encarregar de cercar un joc 

popular de les Illes Balears, perquè no coincideixi, es farà una llista, i els 

primers que disposin del joc ho apuntarà, per tant no es podrà repetir. 

Realitzaran una fitxa, que posteriorment donaran al mestre perquè la revisi. 

Així quan es facin al camp els jocs, ells els podran explicar i fer. (Jocs 

Populars) 

- Jocs culturals: Cada alumne o en parelles disposarà d’un ordinador, i 

hauran d’encarregar-se de cercar diversos jocs diferents als nostres d’una 

cultura específica. Perquè no es repeteixi, el mestre donarà dos països a cada 

parella. (jocs diverses cultures) 
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- La bruixa menja colors: Haurà un alumne que serà la bruixa, que dirà un 

color i els altres hauran d’anar a tocar el color, encara que a la vegada, la 

bruixa anirà cap a qualcú per pillar i no ser més bruixa.  (Joc) 

- Voleï: un llança un pilota a l’aire i l’altre l’agafa. El altre ha de fer el mateix 

sense que caigui. 

- Bartolo:  Els alumnes s'asseuen en cercle numerats, estant també en ell la 

Junta Directiva: President, Tresorer i Secretari. A la dreta del president es 

deixarà una cadira lliure, que serà la del "bartolo", lloc que ocuparà el que 

falli. La finalitat del joc consisteix a ser President a través de l'habilitat dels 

jugadors. El joc l'inicia el President: 

    Presi, Presi (2 cops a les cuixes); 5, cinc (2 espetecs amb els dits). 

 Contesta el jugador nº5: 5, cinc (2 cops a les cuixes); Teso, Teso (2 espetecs amb els 

dits). 

 Contesta el tresorer: Teso, Teso (2 cops a les cuixes); un, un (2 espetecs de dits). I així 

successivament. 

El jugador que s'equivoqui o tarda més del compte a contestar ocuparà la cadira 

de "bartolo", i aquest passarà a ser el número u, corrent-un lloc els altres 

jugadors fins a la cadira que queda lliure. Quan s'equivoqui un de la directiva 

canvia el seu lloc amb el que li ha fet equivocar-se. Per tant, la Junta Directiva 

es dirigeix als numerats, i aquests tracten que s'equivoquin els directius per 

ocupar el seu lloc. Com a variant, cada jugador ha de inventar-se un segon 

moviment després de manar l'ordre (en comptes dels espetecs de dits. Ex .: 2 

xiulets). (joc) 

-‐ Ca guia: Col·loquem les taules de manera que limitin un circuit pel qual 

desplaçar-se. Col·locats per parelles, un farà de cec, que haurà de portar 

tancats els seus ulls en tot moment, i el seu company de gos guia, el qual 

haurà de guiar verbalment i sense tocar-lo al seu company per completar el 

circuit, intentant que aquest no toqui les vores de les taules. Quan arribi al 
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final del recorregut s'intercanvien els papers. 

  Aquest joc serveix per a més de conscienciar-nos sobre els nostres sentits, 

sensibilitzar-nos sobre la situació que viuen aquells que no tenen aquest 

important sentit com és la vista. (Joc) 

 

7.2  Activitats interactives amb els recursos TIC 

Les següents activitat interactives estaran dividides per blocs de continguts. Per tant posaré un 

conjunt de pàgines web diverses per treballar els diferents continguts i per veure que és 

possible trobar diverses activitats per tal de que els nins estiguin entretinguts a la vegada que 

treballen diversos continguts. Cal dir, que com s’ha pogut veure, el bloc 3 és el que disposa 

amb menor quantitat d’activitats interactives, ja que és necessari la presència del cos per 

aquets tipus de continguts, per altra banda la resta de blocs més o menys és poden veure 

diversos exemples de pàgines . Totes les activitat que es posin, estaran adreçades per tots els 

cursos exceptuant algunes que tal vegada pugin ser més fàcils o difícils. Les activitats 

interactives són: 

§ Bloc 1. El cos: imatge i percepció 

http://www.aula365.com/Tutoriales/IUD1/IUD1_pres_i01.htm 

El nostre cos (1º Cicle) 

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/a/00/animaciones/a_F_a00_00.html 

El cos humà, el que veiem i el que no. (1º Cicle, el cos) 

http://conteni2.educarex.es/mats/11373/contenido/index2.html 

Lateralitat 1º Cicle 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/kinder/jclic/kinder.jc
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lic.zip&lang=es&title=Me+divierto+aprendiendo 

Me diverteixo aprenent, espai i temps 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/laterali/jclic/laterali.j

clic.zip&lang=es&title=Lateralidad%20y%20relaciones%20espaciales 

Lateralitat 2 1º Cicle 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/default.htm 

El mundo de educació física, 1º i 2º Cicle 

http://www.tudiscoverykids.com/juegos/maquina-de-los-sentidos/ 

Els sentits 1º Cicle 

 

§ Bloc 2. Habilitats motrius 

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/cualidades_fisicas_es/html/index.htm?&appl=http://cli

c.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http

://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=ca&skin=default&biblio=true&xml=cualid

ades_fisicas_es/cualidades_fisicas_es.xml&base=cualidades_fisicas_es&skin=default&sectio

n=0&lang=ca 

Qualitats físiques 

http://webs.ono.com/fgtoro/hp/1_segundo.htm 

Salts i girs 2º Cicle 

http://webs.ono.com/fgtoro/hp/3_segundo.htm 

Quin material és? 2º Cicle 
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http://ares.cnice.mec.es/edufisica/c/08/index.html 

Condició física 2º i 3º Cicle 

http://ares.cnice.mec.es/edufisica/c/04/index.html 

Orientació 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/Jugamos_material_construido/indice.h

tm 

Material construït 

 

§ Bloc 3. Activitats artístiques i expressives 

http://webs.ono.com/fgtoro/hp/4_segundo.htm 

Ens expresam amb lletres 2º Cicle 

http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/c/01/ 

Respiració 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Lengua/Lengu

aje%20no%20verbal/contenido/lc001_oa05_es/index.html 

Expressió sentiments 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/10/11/0009/index.htm 

Valors 
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§ Bloc 4. Activitat física i salut 

http://www.exponao.org/anim.htm 

Higiene personal, 1º Cicle 

http://obesidadinfantil.consumer.es/web/es/6-10/index.php 

Alimentació 1,2º Cicle 

http://pasapalabras.webnode.es/cono/el-cuerpo-humano/ 

Cos humà, 3º Cicle 

http://servicios.educarm.es/cnice/epssd3/index.html 

Alimentació equilibrada 3º Cicle 

http://servicios.educarm.es/cnice/epssd2/index.html 

Els aliments 2º/3º Cicle 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/salud/jclic/salud.jclic.

zip&lang=es&title=%20%20Mi%20salud,%20mi%20cuerpo%20y%20la%20educaci%25F3n

%20f%25EDsica 

Conèixer el cos i millorar la salut 1º Cicle 

http://www.cuerpoymovimiento.com/otrasaplicacionesweb/webquest/wq9/plataforma.cep-

marbellacoin.org/phpwebquest/webquest/soporte_mondrian_w57e2.html?id_actividad=19&id

_pagina=3 

Test hàbits saludables 3º Cicle 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/12/0017/index.html 
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Exercici físic i salut 

http://conteni2.educarex.es/mats/11364/contenido/index2.html 

Hàbits d’higiene 1º Cicle 

 

§ Bloc 5:  Jocs i activitats esportives 

http://ares.cnice.mec.es/edufisica/alumnos.html 

Esports 

http://www.joves.org/juegos/jocs.html 

Jocs del món 3º Cicle 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2000/accesit_3/men

uprueba.html 

La bicicleta 

http://webs.ono.com/fgtoro/hp/5_segundo.htm 

Els jocs de tota la vida 2º Cicle 

http://webs.ono.com/fgtoro/hp/3_tercero.htm 

Bàsquet 3º Cicle 

http://webs.ono.com/fgtoro/hp/4_tercero.htm 

Balonmano 3º Cicle 

http://webs.ono.com/fgtoro/hp/5_tercero.htm 
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Volei 3º Cicle 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/beisbol2/jclic/beisbol

2.jclic.zip&lang=es 

Beisbol 3º Cicle 

http://www.proyectohormiga.org/udidac/deportes_mediterraneos/index.htm 

Esports Mediterranis 

http://educacionfisicacpsacratif.blogspot.com.es/p/juegos.html 

Pasaparaula d’esports 

 

Finalment, en aquestes pàgines interactives; és poden trobar jocs diversos, activitats, 

explicacions juntament amb activitats de repàs i d’altres. A més, a part d’aquestes activitats hi 

ha d’altres, encara que si no s’ajusta al contingut que és vol treballar, és possible crear les 

activitats el mestre mateix a partir de programes que són molt senzills i fàcils d’emprar com 

és el cas de jclick, educaplay entre d’altres. 
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8.CONCLUSIONS 
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Una vegada exposat tots els resultats que podem trobar per poder donar solució al problema 

que actualment majoritàriament ens trobem i donar raons del perquè d’aquest estudi o anàlisis 

d’aquest problema, passarem analitzar els diferents objectius a partir de les conclusions 

obtingudes. 

En primer lloc, en relació a l’objectiu sobre les condicions meteorològiques que no han d’ 

impedir la realització d’activitat física correctament, he pogut extreu-re, que sempre davant 

qualque dificultat d’espai sempre és possible realitzar qualque activitat o sessió relacionada 

amb l’objectiu que es pretenia fer, ja que ens trobem davant multitud d’opcions possibles com 

jocs, activitats, treballs, vídeos, maquetes entre d’altres, per tant, no és excusa per decantar els 

dies que fa mal temps, a realitzar altres continguts no relacionats amb l’àrea. 

A més, els resultats obtinguts sobre la meteorologia de la nostra comunitat, encara que no 

siguin exactes i siguin de forma aproximada, s’ha observat que els dies més freqüents de pluja 

durant el curs escolar són aproximadament 4, per tant, no pot suposar cap impediment de 

poder fer altres activitats canviant.  Encara que,  si ens trobem en la situació per exemple a 

treballar qualque contingut tal vegada un poc difícil de realitzar a l’aula, ja que justament a 

coincidit moltes vegades amb els dies de pluja, no és un problema, ja que sempre es pot 

canviar el contingut i fer un altre sempre que estigui relacionat amb l’educació física. A tot 

això vull remarcar-li una frase que segons  Henry Mencken deia “ Per a tot problema humà, hi 

ha sempre una solució fàcil, clara, plausible i equivocada”. Per tant, res és un problema, 

sempre s’ha d’intentar seguir endavant i solucionar-lo de la millor forma, no de la manera més 

fàcil. 

Per altra banda, respecte a l’anàlisi dels diferents qüestionaris, s’ha pogut plasmar la realitat i 

a més vivenciar totes aquelles opinions que jo tenia a la ment, pel fet que, moltes vegades 

podem tenir una opinió o veure les coses d’una manera, però fins que no les comprovem no 

sabem si són així o no. Per tant, de forma general dels qüestionaris puc extreure, que la 

majoria de professors diuen una vegada més que el clima de les Illes si que ens afecta, encara 

que tal vegada siguin pocs mesos, a més d’inestables; però  que d’una o d’altra forma ens 

repercuteix, sobretot perquè ens trobem en una àrea que tan sols disposa dues hores setmanals 

i si les dues ens fa mal temps, ja es desaprofita bastant. Encara que, crec que amb el conjunt 

de recursos i activitats que jo he exposat, no té perquè desaprofitar-se sempre que el mestre 

vulgui, la raó és degut a que es poden fer milers de coses a l’aula encara que com ja sabem 
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l’activitat motriu no serà gairebé alta, però sí que se seguiran treballant els continguts 

adequats i s’intentarà que no sigui com una classe de matemàtiques, sinó que es pugui 

plasmar que és hora d’educació física i és el moment que els alumnes puguin gaudir de 

l’exercici, no obstant això, això no sempre és possible, però sempre el mestre ha d’intentar 

que s’assoleixi al màxim. 

A més a més, no tan sols la meteorologia afecta alhora de realitzar l’activitat física, sinó els 

espais que les escoles disposen, també és una gran característica, ja que, si una escola disposa 

d’un gran gimnàs o aula de psicomotricitat, serà molt més gratificant que l’escola que no 

disposi d’ella o sempre estigui ocupada.   

L’anàlisis realitzat sobre els diferents espais d’un centre, ens ha servit per veure que a 

disposició hi ha bastants espais que es poden emprar per fer l’educació física com ara el 

poliesportiu, pati de l’escola, aula de psicomotricitat, gimnàs, pavelló descobert...  Però 

bàsicament, s’ha analitzat que les escoles tenen molt més espais descoberts per fer l’educació 

física que coberts, suposant això que normalment quasi totes les escoles acaben a l’aula 

ordinària. Una curiositat sobre els espais que disposen els centres fou que majoritàriament els 

centres públics normalment disposen d’una aula de psicomotricitat, pavelló i el pati i en canvi 

els concertats o privats majoritàriament disposen del pati on es troben les pistes i el gimnàs 

sense tenir quasi mai d’una aula de psicomotricitat. Aquesta dada és curiosa, a més quasi 

sempre, qui no disposa d’un gimnàs són els centres públics, encara que depèn molt del centre, 

de l’espai que disposi entre d’altres. 

Convé ressaltar, la idea de l’espai, ja que és bàsic perquè els alumnes puguin fer una educació 

física de qualitat, per tant, seria bastant important a les escoles que sí que disposen, que 

estigui disponible sempre durant l’hora d’educació física o que  s’intenti que no faci coincidir 

amb altres cursos.  

Encara que, les meves possibles solucions al problema abans esmentat, m’he basat a partir de 

l’extrem, és a dir, activitats que es puguin fer gairebé a l’aula, ja que majoritàriament respecte 

a la meva experiència com alumne, practicant i mitjançant els qüestionaris, sempre s’acaba 

anant a l’aula quan les condicions no permeten realitzar l’educació física. 

Com a conclusió, esmentat que davant aquesta problemàtica que he volgut incidir, he pogut 

analitzar les diferents incidents que repercuteixen i bàsicament, el pilar més important per 
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donar cabuda és el mestre, que és aquell que s’ha d’encarregar de planificar amb anterioritat 

sessions dels diferents blocs pels dies de pluja, tenir en compte que en qualsevol moment es 

pot donar una mala condició climatològica i ha d’estar preparat per poder afrontar aquest 

problema, tenint en compte els espais que disposa el seu centre, la disponibilitat d’aquests 

espais, els continguts que en aquell moment es treballa i les activitats o recursos que és volen 

dur a terme. 

El conjunt de recursos i activitat crec que pot ser una bona eina per a qualsevol mestre, per 

poder actuar davant els dies de pluja, ja que recull un conjunt d’activitats que són possibles 

fer a l’aula i entre elles es poden adaptar i fer variant que pot resultar una sessió bastant 

entretinguda. Ara bé, no tan sols s’ha d’atendre les activitats presents, ja que tal vegada pugui 

haver-hi bastants més, però crec que les que jo he posat a disposició són suficients per poder 

anar fent durant diversos anys escolars. Sense deixar de costat que per poder dur a terme amb 

eficàcia l’educació física els dies que les condicions no ho permeten, no tan sols s’ha 

d’atendre a les activitats que es puguin fer a l’aula, sinó també té un gran pes les TIC, ja que 

és un bon moment per poder aprofitar i realitzar activitats mitjançant l’ordinador, ja siguin 

treballs, activitats interactives, recerca d’informació o d’altres. 

M’agradaria deixar constància de la meva preocupació davant els problemes que pugui causar 

aquest enigma, i espero que és dugin a terme mesures per poder dur a terme amb completa 

satisfacció l’assignatura d’educació física, degut a la importància que té l’activitat física pels 

infants 

Per tot el que s’ha exposat fins ara, i en base a les entrevistes realitzades, es pretén proposar 

una millora d’aquestes rutines respecte al mestre d’educació física perquè tot funcioni 

correctament. 
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QÜESTIONARI SOBRE L’UTILITZACIÓ DE RECURSOS I ESPAIS QUAN PLOU A  
L’EDUCACIÓ FÍSICA 

Data: 
Centre analitzat: 

Docència als cursos (Primària):    Primer  □   Segon  □  Tercer  □  Quart  □  

Cinquè  □   Sisè  □ 
Quines 

instal·lacions teniu 
al vostre centre 

Instal·laci
ons 
exteriors 

Pati (Pistes 
poliesportives)   

□ 

Instal·lacions 
interiors Gimnàs □ Aula de psicomotricitat 

□ 

Poliesportiu 

cobert   □ 
Altres □ 
Indica’ls 

Quines 
instal·lacions 
empreu 
habitualment? 

Instal·laci
ons 
exteriors 

Pati (Pistes 
poliesportives)   

□ 

Instal·lacions 
interiors Gimnàs □ Aula de psicomotricitat 

□ 

Poliesportiu 

cobert   □ 
Altres □ 
Indica’ls 

Quines 
instal·lacions 
interiors empreu 
quan plou? 

Gimnàs □ Aula de psicomotricitat □ Poliesportiu cobert   □ Aula 

ordinària □ 
Altres □ 
Indica’ls 

Hi ha un compromís motor en 
les activitats quan plou? Si*  □ No   □   Si has contestat que sí, exemplifica alguna activitat: 

 
 
 
 
 

Aprofiteu els dies de pluja per 
emprar els recursos TIC? Si * □ No □ Si has contestat que sí, posa algunes exemples de 

recursos i activitats: 
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A més de les 
activitats de 
compromís motor 
feis altres activitats 
quan fa mal temps? 
(Indica del 1 al 5 de 
més a menys ús o ) 

Dibuixos i activitats sense 

relació amb l’àrea  □ 
 Altres □ Quines? Activitats TIC 

relacionades amb el 
continguts exposats      

□ 

Treballs 
escrits en 

grup □ 

Fitxes i 
activitats 
d’E.F.  
(pròpia 
elaboració) 

La climatologia de 
la nostra comunitat 
creus que afecta 
negativament a 
l’Educació Física 

Sí  □ Perquè? No □ Perquè? 

REFLEXIÓ DEL MESTRE D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Quines activitat de 
les anteriors creus 
que serien més 
satisfactòries? 
Perquè? 

 

Creus que podries 
aprofitar més quan 
plou aquestes 
classes? 

Si *□ 
 

*Com?: No □ 

Quin creus que és 
el major problema 
respecte a les 
classes quan hi ha 
condicions 
adverses? 
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Disposes un recull 
d’activitats i 
recursos per 
realitzar quan plou 

Si□  Et resulta útil? No  □ Et podria ser útil? Perquè? 

Creus necessari la 
utilització d’un 
llibre de text 
especialment pels 
dies de pluja 

Si□ Perquè? No □ Perquè? 
 

Com avaluaries les 
sessions els dies de 
pluja? 

 

 
 
 
 
Reflexió sobre les 
activitats que es 
poden realitzar 
quan plou. Que 
opines? 

 


