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Resum 

 

Dins aquest Treball de Fi de Grau, s’elabora una intervenció d’educació postural per a l’àrea 

de l’Educació Física i dirigida a alumnes d’educació primària, basada en informació extreta de 

literatura recent, com per exemple d’algunes intervencions dutes a terme per altres autors i 

autores relacionades amb l’educació postural. L’aspecte específic de l’educació postural que 

es treballa dins aquest document, és la correcta adopció de la postura asseguda o també 

anomenada sedent. Aquesta intervenció està composta per 25 jocs que s’aplicaran dins cada 

trimestre, cada un quals serà adaptat a tots els cursos de primària per aconseguir que l’educació 

postural es treballi a llarg termini. Amb l’aplicació d’aquesta intervenció, a més de demostrar 

les portes que he anat obrint durant aquests quatre anys d’etapa universitària, vull donar eines 

a l’alumnat per a la cura de la seva esquena, i així, millorar l’educació postural afavorint una 

millor qualitat de vida dels estudiants. Malauradament, la intervenció no es podrà dur a terme 

en aquesta ocasió, i els resultats seran exposats emprant de suport les evidències científiques 

investigades. 

 

 

 

Abstract 

 

In this Final Degree Project a postural intervention is elaborated. It is aimed to primary school 

students and it is based on recent literature such as several interventions made by well-known 

authors related to the postural education. The specific aspect of the postural education 

addressed in this document is the proper sitting posture. This intervention is composed by 25 

games that will take place during every term, and each of them will be adapted to every primary 

school level in order to work the postural education at long-term. With this intervention, not 

only I want to show the knowledge that I have learned during these four years of the Degree 

but also I want to help the students to take care of their back and thus improving their quality 

of life. Unfortunately, this intervention could not have been done, so results will be supported 

by predicted conclusions.  

 

Keywords: Educative Intervention, Postural Education, Physical Education, Primary 

Education, Seated Posture. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest document és el treball final de Grau d’Educació Primària, de l’especialitat d’Educació 

Física.  

Amb la seva elaboració pretenc justificar i elaborar una intervenció educativa a llarg termini, 

que pugui servir per a la millora de l’Educació Postural (EP) dins l’educació primària, i més 

concretament, per a la millora de la postura asseguda dels alumnes de primària del CEIP 

Gabriel Comas i Ribas d’Esporles, Illes Balears. La intervenció consta de 25 jocs adaptats a 

cada un dels cursos de Primària i realitzaran dins cada trimestre, a més, com s’explicarà més 

endavant, s’ha creat un recurs en forma de tauler de joc digital que conduirà els jocs i permetrà 

que els alumnes interactuïn.  

El treball s’estructura en quatre grans parts: la primera activitat és de caire introductiu, s’hi 

inclou la justificació de l’elecció del tema que es tracta i els objectius que es pretenen assolir 

amb la seva realització. 

Dins la segona part, en forma d’aproximació teòrica, es mostra la relació que estableix el 

Currículum de primària de les Illes Balears entre l’Educació Física i la promoció de la Salut. 

Seguidament, es presenta una anàlisi de diferents intervencions d’Educació Postural dutes a 

terme els darrers anys, així com els aspectes que treballen i les seves conclusions, per tal de 

poder dissenyar una intervenció fonamentada i de qualitat. 

Dins la tercera part, bessó del treball, s’hi troba la meva proposta d’intervenció, basada en el 

que s’estableix al currículum i les evidències analitzades que reclamen un treball d’educació 

postural dins l’etapa de primària. Aquesta proposta, com he esmentat anteriorment, està 

contextualitzada al CEIP Gabriel Comas i Ribas d’Esporles, i dins aquest apartat s’hi mostren 

tots els aspectes curriculars i la temporalització de cada un dels jocs que es proposen. 

Finalment, s’explica l’estructura de la intervenció de forma precisa, s’ofereix un exemple de 

joc detallat, l’accés i el funcionament del recurs i la corresponent avaluació de la intervenció.   

La quarta i darrera part engloba una valoració de la intervenció i una conclusió del treball. I 

finalment, dins els annexos, hi ha tots els jocs desglossats en forma de taules, així com els 

qüestionaris d’avaluació i la resta d’informació complementària.  

Al llarg de la vida es van creant etapes que com tot, un moment o un altre acaben, i ho fan amb 

l’única i prioritària finalitat d’avançar, de millorar professionalment i personalment, encetant 

altres etapes, amb altres metes i objectius.   
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Dur a terme aquest Treball de Fi de Grau, ha suposat per a mi una font enriquidora de 

coneixement sobre un tema de rellevant importància, que realment em motivava i que em feia 

ganes abordar. A més, he pogut posar en pràctica molts dels coneixements que he anat adquirint 

al llarg del Grau d’Educació Primària i,  especialment, de les assignatures d’Educació Física. 

He d’admetre que, en ocasions, he estat ple d’incerteses, dubtes i estrès, tant pel que fa a la 

organització i  al desenvolupament del treball però, passa a passa, li he anat donant forma i he 

trobat resposta als dubtes que me’n sorgien.  

Amb la finalització d’aquest treball, em sento amb ganes de seguir formant-me com a professor 

d’Educació Física, de seguir avançant i assolint objectius fins a tancar totes aquelles portes que 

encara romanen obertes. 
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2. JUSTIFICACIÓ DEL TEMA DE TREBALL 
Són diversos els motius que m’han fet decidir per aquest tipus de treball i a continuació miraré 

d’explicar-los de manera seqüenciada. 

Motivacions personals 

En molts de casos les evidències científiques són les que marquen els temes d’investigació o 

la creació de recursos que s’hi relacionen. En el meu cas, a més d’aquestes evidències actuals, 

les motivacions personals m’han ajudat a enfocar el meu TFG des del primer moment. Per les 

raons exposades, he trobat necessari parlar d’aquestes motivacions en primer lloc.  

Les meves experiències durant els meus dos períodes de pràctiques al CEIP Gabriel Comas i 

Ribas. Vaig poder comprovar com, a banda de no haver-hi un treball específic d’educació́ 

postural i que només tenen una sessió́ de consciència corporal en tot l’any, mes d’un 80% dels 

alumnes en ambdós períodes adoptava postures inadequades durant la major part de l’horari 

lectiu (Il·lustració 1). Si a aquest problema li afegim que els alumnes passen una mitjana de 

quasi cinc hores el dematí asseguts a les cadires, sense comptar la resta del dia, és evident la 

necessitat de treballar la millora d’aquest hàbit postural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 1: Alumnat de 3r curs 2019-2020 adoptant postures incorrectes durant la jornada lectiva.  
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No pensem, per això, que me’n vaig fer una imatge negativa. També hi vaig descobrir idees 

que reforçaven l’aprenentatge general: el treball en grups cooperatius, on indirectament 

s’ajudaven i aprenien uns dels altres, i l’ús habitual per part dels alumnes de segon cicle d’un 

ordinador portàtil i l’accés a una plataforma digital on hi ha totes les tasques i aplicacions 

d’utilitat. Tot plegat em va fer encendre la bombeta: Serà viable!  

Justificació científica 

En primer lloc, cal esmentar que el context escolar és un lloc on els alumnes poden sofrir 

lesions d’esquena, a causa d’un alt estrès muscular, el transport de motxilles o, en aquest cas, 

degut al manteniment d’una postura incorrecta. Es fa totalment necessari promoure una 

educació on es tracti l’adquisició d’hàbits saludables, més exactament dirigit a la prevenció i 

intervenció del mal d’esquena en edats primerenques (Vidal A. , 2016). 

Un estudi realitzat a Salamanca, observant de forma directa la posició sedent de 68 estudiants 

de tercer fins a sisè, mentre escolten les explicacions dels professors a les aules, demostra com 

els alumnes no adopten correctament les postures recomanades per varis autors i que això pot 

suposar mal d’esquena tant en l’etapa adulta com en la infantil (Quintana E. , et al., 2004). 

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges i la Red Española de Investigadores de les 

Dolencias de Espalda (REIDE), a finals de l’any 2019 alertaven sobre la necessitat de tractar 

el problema que suposa el mal d’esquena dins la població escolar. Després d’haver realitzat 

una enquesta, s’afirmà que als 15 anys d’edat el 51% dels nins i el 69% de les nines enquestats, 

havien sofert mal d’esquena en algun moment (Kovaks, 2015).  

Més dades que ens ajuden a entendre la rellevància d’aquest problema, les trobem dins un 

estudi publicat a la Revista de Psicologia de l’Esport (RPD). Un 38,3% dels escolars de cinquè 

i sisè de primària enquestats, mostraven dolors vitals d’esquena, i més del 50% n’havia patit 

almanco una vegada durant la seva vida (Vidal-Conti, Borras, & Palou, 2014).  

Recentment s’ha presentat una proposta d’incorporació d’una vuitena competència clau al 

sistema educatiu relacionada amb allò corporal, la salut i la qualitat de vida, introduint com a 

primera de les seves dimensions l’EP, l’ergonomia i l’orientació espaial. Entre els seus aspectes 

a treballar hi destaquen intervencions per a millorar les postures a l’hora d’usar els ordinadors 

o com transportar correctament pesos com la motxilla. No s’acaben aquí les propostes; s’ha 
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mostrat la necessitat de crear també un projecte esportiu de centre per introduir hàbits 

saludables i fomentar l’activitat física (Consejo COLEF, 2019).  

Molts han estat els intents per conscienciar i treballar aquest tema fins ara i, de vegades, es fa 

difícil, ja que aquestes intervencions tenen com a objectiu que el propi cos, de forma instintiva 

adopti les postures correctes durant el dia a dia i pretén crear costums posturals per evitar el 

mal d’esquena, i això no es pot aconseguir si no es treballa a llarg termini. Un altre programa 

de prevenció mostrà clarament com les intervencions tenen resultats més positius si combinen 

una part teòrica i una de pràctica; així, l’alumnat pot assimilar i connectar els continguts més 

fàcilment (Méndez i Gómez-Conesa, 2001).  

Malgrat totes aquestes evidències, després d’una revisió dels programes d’intervenció d’EP 

realitzats en escolars, es va demostrar que, dins la primera dècada del segle XXI hi havia 

poques intervencions documentades d’EP, en contrast amb el gran nombre d’estudis que feien 

notable la necessitat d’aquestes intervencions degut als factors associats al mal d’esquena i al 

seu augment del mateix dins la població escolar (Vidal A. , 2016). 

Dins l’informe per a la promoció i educació per a la salut a l’escola, exposat conjuntament pel 

Ministeri d’Educació, el Ministeri de Sanitat i el Ministeri de Política social (2009), dins les 

raons per introduir la incorporació de la salut en el projecte educatiu de centre (PEC), estableix 

que és una estratègia clau per incrementar els nivells de salut dels estudiants i per millorar el 

clima motivacional del centre. A més, s’afirma que la infància i l’adolescència són etapes de 

desenvolupament on s’adquireixen els hàbits de vida i que poc a poc es van consolidant, i que 

gràcies a això l’àmbit educatiu aporta un àmbit d’intervenció clau. 

La sensibilització a tota la població, i sobretot a la infantil, de la importància que té una bona 

cura de l’esquena i tot l’aparell locomotor per aportar una bona qualitat de vida futura, és de 

vital importància així com mostren les evidències clíniques sobre els beneficis de l’aplicació 

de l’educació postural als més joves (Lopez & Cuesta, 2007). 
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3. OBJECTIUS 

Tenint en compte els antecedents exposats en els apartats anteriors, l’objectiu general d’aquest 

treball és el següent:  

Dissenyar una intervenció per a la millora de l’Educació Postural a Primària. 

 

Seguidament, per a la redacció dels objectius específics, ho he dividit en dos apartats. En 

primer lloc, s’exposaran els objectius del treball i a continuació els objectius de la 

intervenció: 

 

Objectius específics : 

 

o Reproduir jocs que involucrin la simulació de la correcta postura sedent sobre 

diferents superfícies. 

o Comentar els continguts teòrics dins els debats de la tornada a la calma.  

o Interessar-se per la pròpia salut i respectar les dificultats dels companys. 
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4. MARC TEÒRIC 
4.1 Vinculació del treball amb el currículum de Primària  

Les referències d’aquest punt s’han extret del decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual 

s’estableix el currículum de l’educació primària, i més específicament de l’annex 4 del mateix 

decret, corresponent a l’àrea d’EF.  

L’educació primària té com objectius contribuir a desenvolupar capacitats en els alumnes, com 

ara la valoració la higiene, l’acceptació vers el propi cos i el dels altres, la valoració de la salut 

i l’ús de l’EF i l’esport com a mitjans per afavorir el desenvolupament, entre d’altres. El 

concepte de salut descansa sobre sis pilars fonamentals, entre els quals destacarem ací, pel fet 

d’ésser el tema d’aquest treball, l’educació́ postural, com a prevenció d’una de les patologies 

més comunes en l’edat adulta: la coneguda com a “mal d’esquena”.  

Els continguts de l’àrea d’EF venen distribuïts en cinc grans blocs, d’entre els quals, el bloc 4 

s’anomena “Activitat física i salut” i especifica que: “Els continguts treballats en aquest bloc 

esdevenen transversals a la resta, ja que inclouen hàbits que cal treballar sempre, a fi d’assolir 

uns costums perdurables durant tota la vida.” Per això, aquesta intervenció està dissenyada per 

a treballar els hàbits posturals durant tot el curs adaptant-se a la resta de continguts curriculars.   

Tal com preveu el currículum de primària d’EF, s’ha d’oferir tot un ventall de possibilitats per 

poder adquirir uns hàbits saludables continus en el temps per a una millor condició de vida 

futura. Els hàbits de vida saludables estan estretament relacionats amb la dieta equilibrada, la 

pràctica habitual d’activitat física, l’adopció de postures correctes al llarg del dia i l’abstenció 

del consum d’alcohol, tabac i altres drogues.  

Amb tot el que hem analitzat fins ara, arribem a la conclusió que el currículum dicta que s’han 

de potenciar els hàbits saludables a llarg termini des de l’escola, fomentant la realització 

correcta de les diferents activitats i de les postures i accions del dia a dia per poder evitar 

lesions.  
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4.2 El mal d’esquena 

Els  problemes o alteracions d’esquena representen un problema de salut pública general, 

segons les dades obtingudes a l’Enquesta de Salut de Catalunya l’any 2018, un 25,1% de les 

dones i el 16,3% dels homes sofreixen o han sofert mal d’esquena crònic, ja sigui lumbar o 

dorsal (Servei Català de la Salut, 2020). Si parlem a nivell nacional, l’informe de salut del 

Ministeri de Sanitat de 2018, xifra en un 18,5%  les persones que pateixen mal d’esquena crònic 

a nivell lumbar i un 14,6% les que pateixen d’esquena cervical (Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, 2018). 

Si ens enfoquem a la població juvenil, preocupa de forma alarmant el  38,3% dels escolars de 

cinquè i sisè de primària de Mallorca enquestats i que mostraven dolors vitals d’esquena, i que 

més del 50% n’havia patit almanco una vegada durant la seva vida (Vidal-Conti, Borras, & 

Palou, 2014).  

El creixement mitjà d’un infant des dels 3 als 13 anys, és d’aproximadament 6 cm. cada any. 

Primerament creixen més dels membres inferiors i, a poc a poc a la pubertat, es produeix un 

increment de la longitud del tronc (Quintana E. , Martín, Alburquerque, & Fernández, 2004).  

A més, després d’un estudi, es va poder analitzar el temps que emprava l’alumnat a les diferents 

tasques que solen realitzar. Es va comprovar que aproximadament el 45% del temps estan 

asseguts escoltant les explicacions dels docents, el 30% el dediquen a escriure i la resta, 

activitats sense especificar (Quintana E. , Martín, Alburquerque, & Fernández, 2004). Cal 

afegir que en aquest estudi encara no estava normalitzat l’ús dels ordinadors, de manera que el 

percentatge d’escriure podria estar dividit entre l’escriptura manuscrita i l’ús de l’ordinador. 

Per aquests motius s’ha d’actuar des de la infància, fent incidència a una correcta postura, 

corregint els mals hàbits i adoptant postures espontànies i naturals dins les diferents activitats 

diàries, ja que els principals problemes d’esquena es produeixen per mals costums posturals 

(Lopez & Cuesta, 2007).  
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4.2.1 Conceptes principals 
 

El normotipus 

El normotipus (Il·lustració 2) està considerat com la correcta i hipotètica 

línia perpendicular que es traça des de la nuca fins a la corba dorsal, d’una 

persona amb la fisiologia de la columna normal. Aquesta línia hauria de 

seguir fins als glutis als homes i en la dona, per una petita lordosis lumbar, 

hauria de finalitzar més prop de l’os sacre. A partir d’aquest normotipus, es 

poden trobar curvatures anòmales vistes des del pla frontal (Gattoronchieri, 

2016).  

 

Cifosi 

En aquesta curvatura irregular (Il·lustració 3) de la part dorsal, hi ha un 

desequilibri del raquis dorsal i sol aparèixer dolor, que encara que sigui a 

la part dorsal de l’esquena, també pot produir malestar a la zona lumbar. 

Aquesta anomalia de l’esquena sol aparèixer més en dones d’edats joves-

adultes. Una causa de patir cifosi és no tenir un to muscular adequat dels 

músculs erectors de columna (Gattoronchieri, 2016). 

La cifosi afavoreix l’aparició de la dorsàlgia, que és el mal d’esquena 

localitzat a la zona dorsal i més específicament, entre els omòplats. 

S’intensifica amb l’arribada del vespre i quan s’està molt de temps en 

bipedestació (Gattoronchieri, 2016). 

 

Escoliosi 

A l’escoliosi la podem detectar si mirem el subjecte des del darrere 

(Il·lustració 4). Això és deu a una desviació lateral de la columna i 

s’hi perd la simetria. Aquestes afeccions solen estar causades per la 

debilitat dels músculs de l’esquena, pel costum a d’adoptar males 

postures, i per dur una vida massa sedentària amb falta d’activitat 

física (Gattoronchieri, 2016). 

 

Il·lustració 2: Normotipus. 
Imatge de (Gattoronchieri, 
2016). 

Il·lustració 3: Cifosis. Imatge 
de (Gattoronchieri, 2016). 

Il·lustració 4: Escoliosi. Imatge 
de (Gattoronchieri, 2016). 
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Hiperlordosi 

En el cas de la hiperlordosi (Il·lustració 5) l’anomalia es troba en la 

convexitat anterior a nivell lumbar; el maluc ha sofert una rotació cap 

endavant, fent la sensació que el ventre sobresurt. En aquest cas les 

causes solen ser de debilitat dels músculs abdominals, pel pes de les 

vísceres, l’adopció de postures incorrectes o la falta de moviment 

articular. El dolor sol aparèixer en el raquis lumbar i s’aconsella 

l’escurçament i reforç dels músculs abdominals i l’adopció de postures 

correctes (Gattoronchieri, 2016).  

 

La lumbàlgia és el mal d’esquena que deriva de les alteracions de la zona lumbar de la columna, 

se’n diu que és el preu d’haver passat de la quadrupèdia a la bipedestació com a evolució de 

l’espècie humana. Hi ha molts casos de lumbàlgia que no estan lligats a la presència de trastorns 

a anatòmics, i d’aquí sorgeix el terme de dolor inespecífic (Gattoronchieri, 2016). 

Lumbàlgia inespecífica 

Estudis mostren que fins a un 90% de casos de lumbàlgia no mostren trastorns o lesions prèvies, 

per a això, s’ha establert el nom de dolor inespecífic. Aquest dolor pot resultar lleu i ocasional 

o greu com qualsevol altra malaltia coneguda i diagnosticada. S’arriba a la conclusió que pareix 

estar lligada a molts factors: biomecànics, ambientals, fisiològics, genètics i fins i tot 

psicològics (Delgado, Abarca, Boada, & Salazar, 2019).  

 

4.3 Educació Postural 

L’educació postural, ha estat definida com el resultat que s’obté després d’un treball a llarg 

termini, de pràctica i d’interiorització d’hàbits posturals saludables, que es poden dur a terme 

dins el context escolar però també fora d’aquest (Chacon-Borrego, Ubago-Jimenez, LaGuardia 

Garcia, Padial Ruiz, & Cepero Gonzalez, 2018). 

Per a seguir parlant de l’EP, és necessari primer comentar el significat de la paraula postura. 

Segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, “la postura és la manera d’estar disposats els 

membres del cos” (DCVB). Més extensament és defineix com una posició mantinguda davant 

situacions concretes, i es manifesta anatòmicament per la forma que va adoptant el cos en les 

diferents situacions del dia a dia (Perez , Montalvan, & Ruiz, 2019). Per a aprofundir encara 

Il·lustració 5: Hiperlordosi. 
Imatge de (Gattoronchieri, 2016) 
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més, la postura es pot entendre com la posició en què es troba un cos humà, i és òptima quan 

hi ha una definició correcta de les curvatures de la columna i de l’arc plantar i es genera poc 

estrès sobre els teixits corporals (Parco, 2012).  

La postura correcta, entre altres factors, depèn de la configuració i la curvatura de la columna 

vertebral, del manteniment i el treball dels músculs posturals, del to muscular i dels reflexos 

posturals del sistema nerviós. Així doncs, sense cap patologia relacionada, es fa necessari 

treballar els músculs i els reflexos posturals per a poder corregir postures inadequades. Tot això 

implica una pedagogia emprada també en altres àmbits de la vida quotidiana, com per exemple 

aprendre a dur una higiene personal adequada o emprar bé la coberteria a l’hora de dinar o 

sopar (Perez , Montalvan, & Ruiz, 2019). 

L’actitud postural és el resultat final d’un llarg procés on l’ésser humà s’ha aconseguit 

equilibrar amb la posició bípeda. Aquests dos autors, en comptes de parlar d’EP, parlaven de 

l’educació de l’actitud i proposaven que l’EF originés en l’alumnat una consciència 

propioceptiva adequada, cercant un equilibri mecànic (Cantó & Jiménez, 1998). Els factors que 

influeixen en l’actitud postural, són l’adquisició d’hàbits posturals i els canvis que, com a 

conseqüència del desenvolupament o bé de la involució de l’ésser humà, poden condicionar la 

postura de les persones, i a més, la seva forma de comunicar-se amb el món que les envolta 

(Aragunde & Pazos, 2000).  La higiene postural, un factor clau de l’EP, és definit com un 

conjunt de normes a seguir per tal d’evitar la sobrecàrrega de la columna vertebral i que, com 

a conseqüència, es pateixi dolor d’esquena (Castillo, 2000).  

4.3.1 Aspectes de l’educació postural  

L’educació postural consisteix, com hem esmentat en l’apartat anterior, en la pràctica i la 

interiorització d’hàbits posturals saludables. Per a dur uns hàbits posturals saludables, és 

necessari mantenir una correcta higiene postural que, com hem dit, és un conjunt de normes 

que ajuden a protegir l’esquena de sobrecàrregues.  

Així doncs, els aspectes que treballa l’EP són les correctes formes de realitzar les accions del 

dia a dia, com poden ser, la postura bípeda, la postura sedent, la postura jacent, la correcta 

postura de transportar objectes, com ara la motxilla escolar, o altres objectes pesants, agafar 

objectes que es troben a molta altura, etc.  
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Per totes les raons personals exposades a la justificació, així com per totes les investigacions 

que demanden intervencions per combatre la gran quantitat d’hores que els alumnes passen 

asseguts, i altres que demostren que ho fan de forma incorrecta, l’aspecte de l’Educació 

Postural que es treballarà dins la meva intervenció és la postura sedent.  

4.3.2 La postura sedent 

Dins l’entorn dels centres escolars, els alumnes realitzen tot un seguit d’activitats en posició 

sedent com per exemple llegir, escriure, escoltar les explicacions dels professors dins les aules 

i a les sessions d’EF, etc. Si aquestes postures i el mobiliari no són adequats, es pot crear un 

estrès biomecànic de les estructures osteoarticulars i del teixit blan adjacent. Per si no fos 

suficient, el manteniment d’aquestes postures durant llargs períodes de temps, com succeeix 

amb la postura sedent, pot generar trastorns dels músculs esquelètics (Merino, 2009).  

Per les raons exposades, és necessari que tots els espais que empra l’alumnat, així com les aules 

d’estudi i els patis, comptin amb els requisits i els accessoris necessaris i adequats a cada 

situació, per permetre que l’estudiant realitzi les seves activitats de forma correcta, eficient i 

saludable.  

Els seients:  

És necessari que la flexió de maluc, de genoll i de turmell, una vegada asseguts, sigui de les 

tres articulacions aproximadament d’un angle recte. També és important que les cadires tinguin 

suport per a la zona lumbar i que siguin fermes però no massa dures. La importància radica en 

que el fet que l’altura estigui adaptada a les mesures de l’alumne i que el seient sigui el prou 

ample com per permetre canvis a la posició d’assegut. En aquests casos es pot augmentar 

l’altura del seient o bé col·locar els peus sobre un reposapeus. Aquest,  ajuda a col·locar el 

turmell amb una lleu flexió dorsal, disminuint la flexió del genoll que a la vegada alleuja la 

tensió sobre el tendó d’Aquil·les i dels músculs flexors de genoll (Muñoz, 2009). 

A continuació, la il·lustració 6 ofereix un esquema dels aspectes més importants a tenir en 

compte a l’hora de seure: 
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La taula:  

És ideal que es permeti la regulació de la seva altura. Les taules normals que solen ser de 70 ò 

75 cm. d’altura són massa altes per als estudiants més petits i normalment sol quedar a l’altura 

de les axil·les. Amb els més grans sol succeir el contrari, la distància d’acomodació és massa 

baixa i han de corbar en excés la columna, i en aquest cas s’hauria de facilitar una taula més 

alta. La correcta altura de la taula ha de ser ajustada segons l’acomodació visual, això vol dir, 

de tal forma que permeti recolzar els avantbraços a la taula, amb la zona lumbar i dorsal de 

l’esquena recolzada al suport de la cadira i la taula amb contacte amb el pit de forma que pugui 

llegir sense cansar-se la vista (Muñoz, 2009). 

L’ordinador:  

A més de com hem dit en el correcte ús de la cadira i de la taula, per emprar l’ordinador també 

cal tenir en compte que, sense separar l’esquena del suport els braços estirats han d’arribar fins 

a la meitat del teclat, a més, la pantalla de l’ordinador es necessari que estigui lleugerament per 

avall de l’altura dels ulls per a no forçar la vista ni les cervicals. La mala postura en el temps 

d’ús dels ordinadors pot derivar amb l’anomenat colze de tenista, especialment en l’ús del 

ratolí, ja que un llarg temps amb la mateixa posició pot provocar estrès dels músculs extensors 

del canell. Per evitar el mal a les cervicals es recomanen exercicis de rotació de coll, de canells 

i espatlles per disminuir la tensió (Rebuin, 2019). 

  

Il·lustració 6: Resum de la correcta postura sedent a la cadira. Imatge modificada de: Freepik 
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4.4 Les intervencions educatives per a la millora de la salut postural  

Els problemes d’esquena, com hem pogut analitzar, apareixen de cada vegada més prest, per 

aquesta raó es fa necessari el seu tractament a partir d’edats primerenques com és l’educació 

primària. El professorat, que està en contacte directe amb l’alumnat, té l’obligació de saber què 

ha de corregir i quina informació cal traslladar a l’alumnat (Lopez & Cuesta, 2007).  

Investigacions contrastades ens mostren com encara que el mal d’esquena sol associar-se amb 

la maduresa, aquest sol començar a produir-se en edats que solen correspondre entre la infància 

i l’adolescència. A més, dins l’etapa de l’adolescència sol augmentar-se entre un 10 i un 13% 

aquest tipus d’afecció (Vidal-Conti, Borrás, Ponseti, Gili & Palou, 2010).  

S’ha d’aprofitar el context que presenten els centres educatius per a realitzar intervencions que 

tinguin com a objectius la prevenció i promoció de la salut, ja que dins els centres l’alumnat es 

relacionen constantment amb els iguals, la qual cosa pot ajudar a l’aprenentatge per observació 

entre iguals, i a més, que l’escola és el lloc on passen més temps (Lopez & Cuesta, 2007). 

Recentment, després d’analitzar diversos estudis es considera possible i necessari abordar 

l’educació postural des de joves, ja que és crucial per a cuidar la salut de la columna. S’han de 

dur a terme intervencions que fomentin la creació de bons hàbits posturals que es mantinguin 

durant tota la vida, i per això, és fonamental potenciar la formació inicial i permanent del 

professorat (Chacon-Borrego, Ubago-Jimenez, LaGuardia Garcia, Padial Ruiz, & Cepero 

Gonzalez, 2018).  

A grans trets, podem diferenciar dos grans tipus d’intervenció relacionades amb l’EP, depenent 

del tipus d’interacció que es té amb els alumnes (Lopez & Cuesta, 2007):  

-Les intervencions directes: Aquelles en què l’actuació que es realitza amb l’alumnat són de 

contacte directe, i s’empren per a desenvolupar al màxim les capacitats motrius, fent servir les 

estratègies precises per a cada un dels aspectes que es vulguin treballar. 

-Les intervencions indirectes: Són aquelles intervencions que, encara que no es tingui contacte 

directe amb l’alumnat, proporcionen una adaptació del material en funció de les necessitats de 

l’alumnat (normes ergonòmiques) , el contacte amb els pares per a treballar les postures de 

casa, etc. Així doncs, en les intervencions indirectes existeix una coordinació amb altres 

professionals. 

 

Tota intervenció cal que comenci amb una anàlisi de les situacions per a poder elaborar un 

diagnòstic i el següent programa d’actuació. Aquestes observacions ens permetran avaluar si 



 19 

l’alumnat té uns bons hàbits posturals en les accions del dia a dia escolar o si, contràriament 

tenen tendència a adoptar males postures, i així, saber on es convenient intervenir. (Lopez & 

Cuesta, 2007).  Així com vaig comprovar a les meves pràctiques al centre, és molt usual veure 

que l’alumnat adopta males postures quan volen recollir alguna cosa de terra, quan s’asseuen 

o fins i tot quan caminen o estan drets.  

 

4.4.1 Anàlisi d’intervencions d’Educació Postural a l’educació primària 
 

Per a poder introduir fonaments i elements vàlids dins la meva intervenció, he decidit analitzar 

alguns dels programes d’EP que s’han dut a terme dins les sessions d’EF els darrers deu anys, 

per així, poder valorar-ne els resultats. 

 

Intervenció 1 

La primera intervenció que analitzarem es va dur a terme amb 34 alumnes d’entre 10 i 13 anys, 

dividits en dos grups, un d’experimental i un de control durant vuit mesos. Primerament es va 

analitzar la postura estàtica i en moviment. En segon lloc, es varen treballar els coneixements 

sobre la columna així com la realització d’activitats per avaluar i corregir-se la postura corporal. 

Els resultats d’aquesta intervenció es mostraren favorables, ja que hi va haver un increment del 

coneixement i l’aplicació posturals. L’avaluació es va dur a terme mitjançant fotografies i 

gravacions de vídeo de la postura en les accions del dia a dia, abans i després de la intervenció 

postural (Candotti, Nunes, Noll, Freitas, & Macedo, 2011). 

 

Intervenció 2 

Dins la següent intervenció s’hi van implicar 300 alumnes d’una escola brasilera. Les edats 

oscil·laven entre els 9 i els 12 anys, i aproximadament el sexe estava repartit al 50%, masculí i 

femení. Dins aquesta intervenció hi trobem un programa de cura de l’esquena, el qual 

involucrava combinació de sessions teòriques i pràctiques. Les avaluacions les van fer en els 

moments inicial i final. Per analitzar aquesta intervenció, es va fer un seguiment dels resultats 

de dos anys, i aquests van ser força positius, ja que es van millorar els coneixement i els hàbits 

dels alumnes a llarg termini (Foltran, Moreira, Komatsu, Falconi, & Sato, 2012). 
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Intervenció 3  

La tercera intervenció està enfocada al treball de la musculatura abdominal, lumbar, de la pelvis 

i dels glutis durant 32 setmanes amb 41 alumnes de 10 anys. Gràcies a les avaluacions en dos 

moments de la intervenció (inicial i final), s’arriba a la conclusió que la freqüència de mal 

d’esquena dels 41 alumnes que es van sotmetre a la intervenció es va veure reduïda (Rodríguez, 

López, & Santoja, 2013). 

 

Intervenció 4 

En aquesta intervenció hi van participar 40 estudiants d’una escola de Brasil, amb edats també 

similars, 8-12 anys. Es va aplicar mitjançant jocs que tenien sempre inclosa la conscienciació 

de les diferents postures. A més, també es va tenir en compte el pes de la motxilla escolar. Els 

resultats van resultar afavoridors i positius, ja que la gran majoria d’alumnes va canviar les 

postures inadequades que solia adoptar. L’únic aspecte treballat que no va sortir reforçat va ser 

la postura en el transport d’objectes. En termes generals, hi va haver una millora de la postura 

corporal dels i les alumnes (Vieira, Treichel, Tarrago, Noll, & Thurow, 2015). 

 

Intervenció 5 

La intervenció que es va dur a terme a una escola suïssa, tenia com a subjectes d’estudi 396 

alumnes d’entre 6 i 8 anys d’edat, i va sorgir després de conèixer una enquesta on el 38,4% 

dels alumnes suïssos enquestats d’entre 6 i 9 anys patia mal d’esquena almanco una vegada a 

la setmana. En aquesta intervenció es volia investigar l’associació que hi ha entre l’activitat 

física, la flexibilitat de la columna i la postura de la columna, entesos com a factors de risc per 

sofrir mal d’esquena des d’edats primerenques. Les conclusions de la intervenció afirmen que 

una major activitat física condueix a una millor flexibilitat de la pelvis i de la columna. A més, 

el sobrepès i la falta de capacitat aeròbica estaven relacionats amb els baixos tons posturals. 

Finalment, no s’arriba a associar el mal d’esquena amb cap de les anteriors (Imhoff, et al., 

2015). 

 

Intervenció 6 

El pilates agafa força dins aquesta intervenció amb l’objectiu de reforçar la musculatura 

implicada en el manteniment de la columna i dels òrgans interns i millorar la flexibilitat i la 
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força del CORE. Els subjectes d’estudi van ser 39 alumnes, 21 del grup experimental de Pilates 

(6 nins i 15 nines) i els 18 restants del grup control que no ho realitzava (5 nins i 13 nines). Per 

a l’avaluació inicial i final d’aquesta intervenció de 4 mesos, es va fer una avaluació 

antropomètrica per conèixer l’índex de massa corporal i una avaluació dels angles de la postura 

mitjançant un programari anomenat SAPO. Els resultats van ser molt positius i es va apreciar 

una millora de l’alineació de les escàpules, de les espatlles i del cos en relació amb el centre de 

gravetat (Goulart, Teixeira, & Simone, 2016). Anteriors investigacions, mostraven com amb 

el treball de Pilates es redueix l’estrès, s’augmenta la concentració i minva el mal d’esquena 

(Hernández, Gómez, Carrasco, & Baena, 2011).  

 

Intervenció 7 

La següent intervenció que s’analitza es va dur a terme per investigar com un programa de 

l’esquena multifactorial podia millorar el dolor lumbar, les habilitats motores, el comportament 

postural i el coneixement de la pròpia esquena.  Es va dur a terme amb 176 alumnes de 10 a 12 

anys d’edat i durant 10 mesos. Els tres aspectes que es van treballar dins la seva intervenció 

eren: la millora dels coneixements sobre la cura de l’esquena, l’entrenament de les postures 

correctes, i finalment, el treball muscular de la zona lumbar i abdominal a l’inici de cada sessió 

d’EF. En les seves conclusions verifiquen que es va observar una millora notable en el 

coneixement dels hàbits posturals saludables i el coneixement de l’esquena, encara que, a nivell 

motor, la millora de la musculatura abdominal i lumbar no va ser gaire significativa. Dins 

aquesta intervenció es va poder comprovar que 1 de cada 3 casos de mal d’esquena era degut 

al mal ús de la motxilla escolar i als llargs períodes en posició sedent. Un darrer aspecte a 

destacar d’aquesta intervenció, i que ens ajuda a veure com comença a ser un tema de 

preocupació mundial, és que un 85% dels pares dels alumnes van acceptar la participació dels 

seus fills (Dullien, Grifka, & Jansen, 2018). 

Intervenció 8 

En un dels estudis més recents sobre els efectes d’una unitat didàctica d’educació postural a 

Educació Física, la mostra eren alumnes de 1r d’ESO, i la unitat didàctica constava de 8 

sessions teoricopràctiques sobre la salut de l’esquena. La part enfocada a la condició física 

consistia en el treball d’estiraments i mobilitat articular, de consciència postural i de control 

motor, sempre tenint en compte la posició de la columna i les seves necessitats. En els seus 

resultats van veure millores en el coneixement de la cura de l’esquena i de la resistència dels 
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músculs del tronc. Finalment, en les seves conclusions, afirmen que la implementació 

d’intervencions a l’escola orientades a la cura de l’esquena en edats primerenques pot suposar 

la prevenció de dolor lumbar crònic i altres dolències futures, així com el foment d’hàbits de 

vida saludables (Cabrera, Serrano-Durá, Fagueta, & Monleón, 2020).  

Conclusions de les intervencions analitzades 

Al llarg de les intervencions hem pogut analitzar que existeixen vàries propostes de prevenció 

i tractament del mal d’esquena a l’educació primària. A continuació, a la taula 1 s’exposen els 

detalls de cada una de les intervencions per tal que resulti més visual: 

Taula 1: Resum de les intervencions analitzades. 

INTERVENCIÓ SUBJECTES 

D’ESTUDI 

PROCEDIMENT RESULTATS 

 Candotti, 

Nunes, Noll, 

Freitas, & 

Macedo (2011)  

34 alumnes: 17 alumnes 

un grup experimental i 

17 alumnes del grup 

control.Edat: 10-13 

anys. Duració: 8 mesos. 

Anàlisi de la postura estàtica i 

dinàmica. Coneixements 

sobre la columna. Activitats 

físiques per corregir la postura 

corporal. 

Increment del 

coneixement sobre la 

pròpia esquena i una 

millora a l’hora d’aplicar 

les diferents postures. 

 Foltran, 

Moreira, 

Komatsu, 

Falconi, & Sato 

(2012)  

300 alumnes d’una 

escola brasilera. 

Edat: 9-12 anys, 

aproximadament meitat 

nins i meitat nines.  

Sessions teòriques i 

pràctiques adreçades a la cura 

de l’esquena.  

Avaluació inicial, final i 

a dos anys vista. Hàbits 

posturals millorats es 

mantenen els dos anys 

següents. 

Rodríguez, 

López, & 

Santoja (2013)  

41 alumnes. Duració: 32 

setmanes 

Edat: Aproximadament 

10 anys. 

Treball de la musculatura 

abdominal, lumbar, de la 

pelvis i els glutis. 

Avaluació inicial i final. 

Es va veure reduït el mal 

d’esquena i es va 

reforçar la musculatura 

implicada. 

Vieira, Treichel, 

Tarrago, Noll, & 

Thurow (2015)  

40 participants. Edat: 8-

12 anys. 

Jocs de consciència de la 

postura correcta mitjançant 

l’activitat física i la simulació 

de postures correctes. 

Reducció del pes de la 

motxilla escolar. 

Totes les postures van 

ser millorades en la seva 

avaluació final, excepte 

la postura del transport 

d’objectes. 
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Imhoff, Faude, 

Strebel, Donath 

&  Roth (2015)  

396 alumnes d’una 

escola suïssa.  

Edat: 6-8 anys 

Tests físics per intentar 

relacionar l’activitat física i la 

flexibilitat amb la postura de 

la columna. 

Avaluació dels alumnes i 

famílies. Relació entre 

activitat física i mobilitat 

de la pelvis i la columna, 

però no amb la postura. 

 Goulart, 

Teixeira, & 

Simone (2016)  

39 alumnes: 21 dins el 

grup de Pilates i 18 dins 

el grup control.  

Edat: 9 a 14 anys 

Duració: 4 mesos 

Exercicis de Pilates per 

promoure la protecció de la 

columna i dels òrgans interns: 

Equilibri, flexibilitat i força 

dels músculs del Core. 

Resultats positius del 

grup Pilates amb millor 

alineació de les 

espatlles, de les 

escàpules i del cos amb 

el centre de gravetat.  

Dullien, Grifka, 

& Jansen (2018)  

176 alumnes de dues 

escoles diferents. 

Edat: 10-12 anys. 

Duració: 10 mesos 

Coneixements d’hàbits 

posturals i de la cura de 

l’esquena. Entrenament de les 

postures correctes. Exercicis 

d’abdominals i lumbars. 

Una avaluació clínica 

mostrà reducció del mal 

d’esquena en un 30% 

dels subjectes. Algunes 

anormalitats 

ortopèdiques corregides.  

Cabrera, 

Serrano-Durá, 

Fagueta, & 

Monleón (2020)  

18 alumnes de València. 

10 nins 8 nines. 

Edat: Aproximadament 

12 anys (1r ESO) 

Duració: 8 sessions.1 

teòrica 7 pràctiques 

Avaluació inicial 

coneixements i aptituds 

físiques. Exercicis de Core, 

flexibilitat , relaxació i 

d’hàbits postural. 

Millora en els 

coneixements de 

l’esquena i en la 

resistència dels músculs 

del tronc. 

 

 

Una vegada s’han estructurat els subjectes d’estudi, els procediments i els resultats de cada 

intervenció, es procedirà a l’elecció dels trets característics de la meva intervenció, de tal forma 

que pugui aplicar les meves intencions educatives, i a més, que pugui atendre les necessitats 

educatives del context i de tot l’alumnat alumnat on s’aplicarà; en aquest cas, en el CEIP 

Gabriel Comas i Ribas d’Esporles: 

 

En primer lloc, destacaré l’aplicació de jocs de consciència i de simulació de postures correctes, 

on els resultats mostraren com en gairebé totes les postures hi havia hagut una millora després 

de la intervenció educativa  (Vieira, Treichel, Tarrago, Noll, & Thurow, 2015). A més, altres 

que ho especifiquen com l’entrenament de les postures correctes (Rodríguez, López, & Santoja, 
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2013). D’aquesta forma el joc i l’adopció de postures correctes seran dos aspectes clau dins la 

meva intervenció. 

En segon lloc, dins moltes intervencions hi hem trobat treball d’abdominals i lumbars degut a 

la seva estreta relació amb la cura i el reforç de la columna (Cabrera, Serrano-Durá, Fagueta, 

& Monleón, 2020); (Dullien, Grifka, & Jansen, 2018); (Goulart, Teixeira, & Simone, 

2016);(Rodríguez, López, & Santoja, 2013). Així doncs, encara que sigui indirectament, 

intentaré introduir exercicis de lumbars i abdominals dins la intervenció d’aquest treball. 

Seguidament, si analitzem el rang d’edat de les intervencions en general podem observar com 

el més habitual és dels 8 als 12 anys. A fi que la meva intervenció pugui respondre a les 

necessitats de cada curs de primària, hi haurà adaptacions als diferents nivells.  

Així com hem pogut comprovar, l’activitat física juga un paper essencial i pot ajudar, entre 

d’altres, a millorar el to muscular, la mobilitat de la pelvis i de la columna vertebral (Imhoff, 

et al., 2015).  És per això que intentaré que dins els jocs de la intervenció hi hagi activitat física 

variada i amb el màxim temps de compromís motor possible. 

Per acabar i no per això menys important, destacaré la introducció d’hàbits posturals correctes 

com a prevenció del mal d’esquena  (Dullien, Grifka, & Jansen, 2018); (Foltran, Moreira, 

Komatsu, Falconi, & Sato, 2012). Per això, dotaré sempre l’alumnat de la màxima informació 

possible sobre cada un dels aspectes posturals que treballarem. 
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5. INTERVENCIÓ SOBRE LA POSTURA ASSEGUDA O 

SEDENT 

5.1 Introducció 

La meva intervenció està justificada per les investigacions recents que demostren que el mal 

d’esquena dins la població escolar, és un fet real i afecta negativamen la condició futura (Vidal-

Conti, Borràs i Palou, 2014; Kovacs, 2015). A més, té en compte la quantitat d’hores que els 

alumnes estan asseguts al llarg del dia. I finalment, està basada en el que s’estableix al decret 

32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació́ primària a la les Illes 

Balears. 

Aquesta intervenció d’educació postural, està destinada a la pràctica de la postura asseguda 

mitjançant jocs, i pretén ser treballada durant tot el curs escolar. Consta d’un total de 25 jocs, 

que corresponen al nombre aproximat de sessions d’un trimestre escolar i que es mostraran 

desglossats amb les respectives modificacions, per tal que puguin ser implantats a tots els 

cursos de primària del CEIP Gabriel Comas i Ribas. Amb l’arribada d’un nou trimestre, la 

intervenció segueix amb l’inici del primer joc una altra vegada. A més, s’inclou un recurs en 

forma de tauler de joc digital, que conduirà l’esdevenir dels jocs i que servirà per fer que el 

propi alumnat sigui partícip de les eleccions i les explicacions dels jocs.   

Amb aquesta intervenció, per un costat, vull mostrar quines són les meves intencions 

didàctiques davant l’evidència d’un problema actual, i per l’altre, vull aconseguir una unió 

entre el currículum de primària, la proposta curricular, la programació didàctica i les sessions.     

5.2 Context 
Per a dur a terme aquesta intervenció, és necessari tenir un context de referència on s’inclogui 

un context humà (alumnes), un context de l’espai (instal·lació i materials), i un context 

temporal. D’aquesta forma es té una ajuda per entendre els elements que conformen l’entorn 

educatiu de la intervenció, i així donar-li un caràcter únic adaptant-lo a les necessitats del 

context educatiu. 

El context en el qual es realitzarà la intervenció es troba al poble i municipi d’Esporles, Illes 

Balears, i és el CEIP Gabriel Comas i Ribas. Aquest centre ha estat el destí de les meves 

primeres i segones pràctiques de Grau, i considerava adequat preparar la meva intervenció 

enfocant-la-hi al mateix ja que en vaig poder veure bé el funcionament al llarg dels dos cicles.  
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5.2.1 L’entorn del centre   
És ben sabut que els alumnes varien molt en funció del context socioeconòmic on es troba 

situat un centre (Von Hagen, Cuadro, & Giloca, 2017). Així doncs cal tenir en compte que cada 

escola és un món i l’alumnat  un 

conjunt d’estrelles a les quals, sigui 

quina sigui la seva posició, hem de fer 

brillar per si soles.  

El context del CEIP Gabriel Comas                                                                  

i Ribas és tranquil, la renda mitjana 

dels seus habitants alta, i se situa en la 

quarta posició de la classificació dels 

pobles de les Balears dels pobles 

realitzada en funció de la seva renda 

bruta mitjana (Taula 2). D’aquesta 

forma, es pot establir que el context 

econòmic general de l’alumnat del 

centre és relativament alt (Instituto 

Nacional de Estadística, 2020). 

El nombre de nins i nines en edat escolar amb nacionalitat espanyola l’any 2019 era de 276 i 

255, respectivament, sumant així 531. En canvi, nascuts a l’estranger hi trobem només 15 nins 

i 42 nines, que fan un total de 57, un 10,7% del total de la població en edat escolar. Després 

d’analitzar aquestes dades, podem arribar a la conclusió de que al CEIP Gabriel Comas i Ribas 

un altíssim percentatge dels estudiants són procedents de l’Estat Espanyol, i que, per això, no 

hi ha tanta varietat com en altres zones de l’illa com per exemple Palma, Manacor, Felanitx, 

etc. (IBESTAT, 2019).  

Durant les meves pràctiques vaig poder comprovar com les famílies estan molt implicades en 

l’educació dels seus fills, i així, sempre que el tutor necessitava qualsevol cosa o convidava a 

les famílies a tallers familiars, hi accedien de bon grat totes les que podien. Gràcies a la 

plataforma digital, les famílies també podran accedir al recurs. 

 

 

POBLE  

POSICIÓ 
SEGONS 
RENDA 

BRUTA A 
BALEARS 

POSICIÓ 
SEGONS 
RENDA 

BRUTA A 
ESPANYA 

 
RENDA 
BRUTA 

MITJANA 

Valldemossa  1 25 42.451 

Puigpunyent  2 
 

38 39.088 

Bunyola  3 64 35.098 

Esporles  4 
 

67 34.911 

Taula 2: Classificació dels pobles de les Illes Balears 
segons renta. Font: INE  
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 5.2.2 El centre 
El CEIP Gabriel Comas i Ribas està situat a Esporles, Illes Balears. És un col·legi de dues 

unitats a primer i a segon de primària, i de tres unitats a partir de tercer fins a sisè. La línia de 

treball del centre està focalitzada en l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), aquests van de 

la mà amb el tema central del centre, que aquest any és el canvi climàtic i estan adaptats a cada 

un dels grups i als seus continguts curriculars.  

Actualment, alguns espais de l’escola s’estan remodelant o millorant, així doncs, pot ser 

aquesta informació està subjecta a possibles modificacions futures. El centre té una biblioteca, 

servei de menjador i dos grans patis un d’infantil i un de primària. Aquest segon té dues pistes 

descobertes, una pista de bàsquet amb sis cistelles i una de futbol set, ambdues  descobertes, i 

a més, també té un pista de bàsquet/futbol sala coberta. 

Els recursos TAC en el centre també van augmentant any rere any. Ja fa tres anys els alumnes 

de primer fins a tercer de primària tenen portàtils per compartir entre els diferents nivells; a 

partir de quart, cada alumne té el seu portàtil individual.  

5.2.3 L’alumnat 
 

Alumnat implicat: Tots els cursos des de 1r fins a 6è de primària. 

Nombre d’alumnes per grup: Entre 19 i 25 alumnes. 

Metodologia habitual: Grups cooperatius. Canvien de grups cada trimestre. 

Actituds cap a l’EF: La gran majoria d’alumnes, com he pogut comprovar, tenen una 

gran actitud cap a l’assignatura d’Educació Física, ja que és un moment on no se’ls 

limiten tant els moviments, i poden actuar de forma més lliure i fluida. Des d’infantil, 

dins el centre es treballa amb la participació activa de l’alumnat en les diferents tasques 

de l’horari escolar, com la preparació i recollida de material, el buidatge i neteja de les 

diferents aules, etc.   
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Necessitats educatives especials: Només hi ha dos alumnes en tota primària que tenen 

mobilitat reduïda, ambdós van amb cadires de rodes i no assisteixen a les sessions 

d’Educació Física amb la resta, sinó que fan programes de fisioteràpia i rehabilitació 

individualment. Per completar més aquesta informació, estic assabentat que hi ha alguns 

alumnes amb TDAH i que reben medicació, i per tant, dins l’apartat d’atenció a la 

diversitat hi haurà una possible actuació de prevenció (moments previs de classe) i una 

de correcció (durant la classe), sobre aquest aspecte. 

 

5.3 Objectius, continguts, estàndards d’aprenentatge, criteris d’avaluació i 

competències clau segons el currículum de primària. 

Objectius  

-Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar 

les diferències i emprar l’educació física i l’esport com a mitjans per 

afavorir el desenvolupament personal i social.  

D’etapa 

 

-Treballar la postura asseguda mitjançant jocs. 

General 

 

 

-Reconèixer la importància dels hàbits posturals correctes sobre la salut. 

-Conèixer les possibilitats o limitacions a nivell motriu. 

-Emprar l’expressió oral per a relacionar els conceptes treballats dins la 

tornada a la calma. 

-Practicar situacions que demandin una correcta postura d’assegut.  

Específics 

 

Continguts 

-La cura del cos. Adquisició́ d’hàbits posturals, d’exercicis saludables, i 

consolidació́ d’hàbits d’higiene corporals. 

-Reconeixement dels efectes beneficiosos de l’activitat física en la salut i 

el benestar. 

-Millora de les capacitats físiques orientades a la salut.  
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Criteris 

d’avaluació 

 

 

 

-Descobrir els efectes de l’exercici físic i els hàbits posturals sobre la salut 

i el benestar, i manifestar una actitud responsable cap a un mateix.  

-Millorar el nivell de les capacitats físiques, regulant i dosificant la 

intensitat i la durada de l’esforç̧ i tenint en compte les possibilitats pròpies 

i la seva relació amb la salut.  

 

Estàndards 

d’aprenentatge 

-Mostra una millora global respecte del nivell inicial de les capacitats 

físiques orientades a la salut.                                                                                                    

-Identifica els principals aspectes beneficiosos de l’exercici físic per a la 

salut.                                                                                                                                                 

-Té interès per millorar les capacitats físiques. 

Competències 

clau 

-Competència en comunicació lingüística: Teorització dels continguts dins 

la tornada a la calma, així com el llenguatge verbal i no verbal durant la 

dinamització de les sessions.  

-Competència digital: El tauler de joc digital conduirà les activitats 

relacionades amb la intervenció. 

-Aprendre a aprendre: Gestió de la percepció de l’esquema corporal, en 

aquest cas, de la posició de l’esquena i les cames en la postura asseguda. 

-Competència social i cívica: El respecte i la interacció dins les relacions 

personals i les estratègies aportades dins la resolució de problemes.  

-Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor: La iniciativa és necessària en 

les activitats que es realitzaran, i a més, es valorarà la imatge del líder 

positiu. 

-Consciència i expressions culturals: L’esport en sí està considerat com 

una forma d’expressió cultural.  
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5.4 Metodologia dins la intervenció 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Partir del nivell actual de 

desenvolupament de 

l’alumnat. 

• Aplicar el constructivisme 

(aprenentatge significatiu). 

• Facilitar la modificació dels 

esquemes previs de 

coneixements. 

• Possibilitar una interacció, 

alumne-professor i alumne-

alumne. 

• L’avaluació com a un procés 

continu adaptat per a passar 

d’un procés d’ensenyança a 

un procés d’aprenentatge. 

• El professor com a mediador 

i guia de l’aprenentatge. 

• Tractament general 

qualitatiu i no quantitatiu. 

• Mescla de treball individual 

o treball cooperatiu en 

funció de la necessitat del 

joc. 

• Gamificació: Amb la 

integració del joc de taula 

digital com a eina de 

seqüenciació dels jocs, i la 

dinàmica dels jocs en si, 

s’introdueixen els conceptes 

i hàbits de forma més 

dinàmica, lúdica i 

motivadora. 

Principis metodològics del 
currículum • Per a l’agilitat de la creació de grups s’establiran 

nivells que es relacionen amb les agrupacions que 

es realitzaran dins els jocs. 

• Grups cooperatius: Els mateixos grups de l’aula 

(4-5 persones) 

• Per parelles: La persona que tingueu més a prop o 

fent paquets de dos. 

• Dos equips: o bé per colors o bé amb el joc de 

paquets contar la meitat. 

• En cas de que, per les circumstàncies del joc, les 

parelles hagin de ser paregudes entre elles amb 

força i/o pes, se’ls ho farà saber i es canviarà la 

metodologia d’agrupaments. 

Estratègies d’agrupació 

• Si durant el joc s’han de realitzar activitats que 

demandin materials diferents, i hi ha suficient 

espai, es deixarà col·locat de manera que la 

interacció sigui més ràpida. En tot cas, no és 

convenient preparar-ho quan estan realitzant 

alguna part del joc, ja que el professor ha de 

vigilar la correcta postura asseguda dels alumnes 

en les diferents accions dels jocs. 

• Si algun alumne està lesionat o no pot realitzar la 

classe per alguna raó, se li donarà un rol de 

vigilant, d’avaluador o de dinamitzador. 

Estratègies generals 

• Xiulet d’atenció momentània : 1 xiulada 

• Xiulet de reunió per explicar algun concepte clau: 

2 xiulades 

• Xiulet d’inici o de fi activitat: 3 xiulades 

• Comandament directe: Poc temps entre 

l’estímul del professor i l’execució.  

Estil d’ensenyança 



 31 

5.5 Els recursos materials 

Espais per al desenvolupament curricular d’Educació Física: 

Els espais que s’empren per a dur a terme les 

sessions d’Educació Física a primària són les 

dues pistes del pati i la pista coberta, i dins la 

major part de l’horari lectiu hi ha dos grups fent 

Educació Física al mateix temps. Si plou, el grup 

que es troba al pati entra dins la pista coberta i es 

divideix l’espai amb la cortina gegant. Totes 

aquestes pistes es veuen delimitades per línies 

que corresponen als diferents camps. A més, tant 

a l’interior com a l’exterior hi ha bancs per seure-

hi. A la il·lustració 7, es mostra la disposició de 

cada un dels espais per a la pràctica d’EF. 

Materials per al desenvolupament curricular d’Educació Física: 

Dins aquesta intervenció s’emprarà gran part del material de què es disposa per a les sessions 

d’EF, i està resumit en la següent taula 3: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 7: Ubicació espais d’EF.  

 

Taula 3: Materials d’EF.  

 

Cadires 
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5.6 Atenció a la diversitat 
El servei d’atenció a la diversitat preveu l’obligació dels orientadors i orientadores, 

d’assessorar i col·laborar en la realització de programes per prevenir i detectar dificultats o 

problemes de desenvolupament personal (Govern de les Illes Balears, 2017, p.11).   

Segons l’article 71.2 de la LOMQE, l’alumne amb necessitats especials (NESE), és aquell que 

presenta necessitats específiques de suport educatiu i que per tant necessita una atenció 

diferent, ja sigui per dificultats específiques de l’aprenentatge (DEA), trastorn per dèficit 

d’atenció, amb hiperactivitat o sense (TDAH), necessitats educatives especials (NEE) o altes 

capacitats (AC).    

Com he comentat abans, sé de l’existència d’alguns alumnes amb TDAH dins l’educació 

primària del CEIP Gabriel Comas i Ribas, així doncs, estudiaré breument aquest trastorn i 

n’exposaré algunes possibles prevencions i actuacions per a les sessions d’Educació Física 

(Taula 4). 

Taula 4: Descripció, símptomes, actuació preventiva i actuació correctiva del Trastorn per dèficit d’atenció, amb 

hiperactivitat o sense (TDAH).  

DIFICULTAT TDAH 

 

Descripció del 

trastorn 

Segons Martín i Navarro (2010), “encara que les causes d’aquest 

trastorn són bastant desconegudes, es tracta d’un trastorn neurobiològic 

degut al mal funcionament d’alguns neurotransmissors (dopamina, 

serotonina, etc.) i amb un component hereditari” (p.83).  

També s’ha afirmat que és un trastorn que apareix a l’etapa de la 

infància, i que pot seguir dins l’etapa adulta amb tres característiques 

principals: falta d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat (Vasco, 2006) 

 

Símptomes 

Desatenció: Se sol distreure amb facilitat i comet errors com a motiu 

del descuit. No sol acabar d’escoltar les explicacions i sol rebutjar les 

tasques que no li agraden. Se sol oblidar de dur el material o de complir 

les funcions de dins els grups cooperatius. 

Hiperactivitat: Mou constantment mans i peus, sol parlar i moure’s 

molt. 

Impulsivitat: Sol tenir dificultats per esperar el seu torn i actua sense 

pensar. A vegades solen molestar la resta de companys. 
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Actuació 

preventiva 

Abans de començar les sessions d’Educació Física, el professor tindrà 

en compte una sèrie d’aspectes:  

• Seguir el mateix ordre de l’estructura de la sessió per crear 

rutina. 

• Procurar estar devora d’ells a l’hora de les explicacions. 

• Evitar distraccions (treure material...) i establir períodes de 

descans.  

 

Actuació 

correctiva 

Durant les sessions, el docent:  

• Seguirà mantenint el contacte visual freqüentment. 

• Repetirà les explicacions i aplicarà el reforç positiu. 

• Dinàmiques curtes i motivadores.  

 

5.7 Temporalització 
La intervenció que es dissenya dins aquest treball, està composta per 25 jocs enfocats al treball 

de la correcta postura asseguda. El nombre total de sessions ha estat dissenyat per tal que la 

duració total dels jocs sigui d’un trimestre, deixant alguna sessió lliure per als grups en els 

quals els ha coincidit la sessió d’Educació Física amb algun festiu o sortida de camp. A l’inici 

del següent trimestre, es torna començar amb el primer joc. Dins cada sessió només hi haurà 

un joc que ja es tindrà en compte dins la programació i les unitats didàctiques, treballant 

transversalment aquesta temàtica durant tot el curs.  

Per tal que sigui visible la temporització de la intervenció, a continuació la taula 5 mostra la 

durada total de la intervenció d’un trimestre, la seva temporització en el calendari, el nombre 

total dels jocs i la duració dels mateixos. 

 
Taula 5: Temporització de la intervenció. 

1r 

Trimestre 

Temporització amb el 

calendari 2020-2021 

Joc Duració 

 

Setembre 

Setmana del 14/9/2020 Introducció: Cerca un cèrcol! 10’ 

1.Exportació pilotera. 10’ 

Setmana del 21/9/2020 2.Precisió sobre els bancs. 15’ 

3.Passa-la que crema. 10’ 

Setmana del 28/9/2020  4.Les estàtues sedents. 10’ 
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5.Relleus ben asseguts. 15’ 

 

Octubre 

Setmana del 5/10/2020 6.Encadenats per la postura. 10’ 

7.Bot de bàsquet des del seient. 15’ 

Setmana del 12/10/2020 8. Els Harlem Globetrotters posturals. 15’ 

9.Guia de persones cegues. 8’ 

Setmana del 19/10/2020 10.Competició d’escaladors. 10’ 

11.Mocadoret assegut. 10’ 

Setmana del 26/10/2020 12. Asseu-te i que no caigui! 10’ 

13.Passejadors d’ous. 15’ 

 

Novembre 

Setmana del 2/11/2020 14.Creació d’estructures posturals. 8’ 

15.Quatre en ratlla adaptat. 15’ 

Setmana del 9/11/2020 16.Posidònia, plàstics i peixets. 10’ 

17.Japonesos a dinar. 10’ 

Setmana del 23/11/2020 18.Si et menja el coco t’asseus! 5’ 

19.Pilota... que bota i torna! 10’ 

Setmana del 30/11/2020 20.Circuit: Un variadet! 15’ 

21.Pregunta, esprint i resposta. 15’ 

 

Desembre 

Setmana del 2/11/2020 22.Voleibol adaptat. 10’ 

23.Rescat del tresor. 10’ 

Setmana del 7/12/2020 24.Passa el cèrcol, bota i asseu-te!  10’ 

25.Encerta d’esquena. 8’ 

Setmana del 7/12/2020 Recuperació per festius.  

Recuperació per festius.  
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5.8 Explicació i exemplificació de la intervenció 
 

PASSES I DETALLS DE LA INTERVENCIÓ 

  

1: INTRODUCCIÓ DEL RECURS 

 

Es començarà el curs amb una sessió normal d’EF, on s’inclourà un joc adreçat al treball 

d’una correcta postura asseguda, fent èmfasi constant en la posició de l’esquena; se 

simularà la correcta postura assegut a una cadira, com també assegut al terra com es fa 

en les sessions d’Educació Física. Seguidament, dins els darrers deu minuts de la part de 

tornada a la calma de la sessió, el professor demanarà quin creuen que era el motiu pel 

qual s’ha fet aquell joc i així, poc a poc s’anirà descobrint. Finalment, després 

d’introduir-lo, el professor obrirà el portàtil i farà el primer llançament de dau en el tauler 

de joc digital. En haver clicat, sortirà el joc que tots els alumnes hauran de realitzar a la 

propera sessió dins la part principal. Aquesta primera vegada, serà el professor qui 

explicarà el joc, però a partir de la següent, serà un alumne, diferent cada vegada, qui 

haurà de clicar al dau i explicar, amb l’ajuda, si cal, del professor, el joc de la següent 

sessió. 
 
 

2: ESTRUCTURA DE LES SESSIONS 

 

Es durà a terme el primer joc a la part principal, sempre fent èmfasi en la correcta posició 

i a l’objectiu d’aquests jocs. A la tornada a la calma, es farà una breu teorització on els 

alumnes hauran de parlar sobre quins eren els moments què s’ha treballat la correcta 

postura i quins són els efectes de dur un mals hàbits posturals. Finalment, el primer 

alumne de la llista haurà d’accedir al joc digital (si és de primer cicle, amb l’ordinador 

del professor; si és de segon cicle, haurà tingut la responsabilitat de dur el seu portàtil). 

En haver llegit l’explicació del joc, ho explicarà, amb l’ajuda del professor, a la resta de 

companys i companyes.  
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3: EVOLUCIÓ DE LES TORNADES A LA CALMA 

 

A més de realitzar estiraments, s’anirà demanat si noten que dins les aules, o fins i tot a 

casa, s’asseuen millor que abans o simplement si ho solen tenir més en compte, o 

possibles solucions que han anat aplicant ells per a tenir-ho més en compte. Sempre 

cercarem la reflexió final per a intentar que interioritzin la postura correcta i el seu cos 

l’adapti com a la seva postura habitual. De cada vegada serem més específics i deixarem 

que ells duguin la conversació. 
 
 

4: ADAPTACIÓ DELS JOCS PER CURSOS 

 

A causa de les seves similituds en l’etapa de desenvolupament maduratiu què es troben, 

he decidit agrupar les adaptacions a: 1r i 2n per un lloc, 3r i 4t per un altre, i finalment, 

5è i 6è com a darrera adaptació (imatge). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5: REINICI DELS JOCS 

 

Amb l’arribada d’un nou trimestre, torna a començar el joc sense la sessió introductòria. 

A fi de curs s’avaluarà el funcionament, es realitzaran les millores necessàries i es tornarà 

a posar en pràctica, treballant així l’EP a llarg termini. 
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A continuació es detallarà l’explicació d’un joc de la intervenció com a exemple, tota la resta 

de jocs es trobaran als annexos on també s’especificarà el material i els recursos que 

s’empraran. A més s’especifica la distribució de l’espai (si hi ha necessitat de pista coberta o 

no, i en aquest cas, només es posarà “pista”), les agrupacions de l’alumnat i el temps previst 

per a cada joc, tot això en format de taula per a fer-ho més visual. 

 

Exemple de joc 
Nom del joc: Posidònia, plàstics i peixets 

Explicació: 

En aquest joc cooperatiu, tota la classe tindrà l’objectiu de “netejar la mar” (delimitat amb 

la línia d’àrea de futbol o de la botella de bàsquet), els cons de color vermell representaran 

la posidònia, els blaus, peixos i els taronja, plàstics. Cada grup cooperatiu sortirà de 

membre en membre, amb una pilota, corrent fins a la cadira situada prop dels cons. Allà, 

haurà d’adoptar una correcta postura asseguda i llançar la pilota i fer que “el plàstic” surti 

per la línia de fons. En haver tirat una vegada han d’anar fins a la línia de fons i passar el 

relleu al següent company. Els que esperen estaran fent una sèrie d’activitats.  

Si no s’adopta una bona postura el con torna al seu lloc. 

Variant: -Es pot fer competitiu. -Pot ser un joc de tornada a la calma tots asseguts als 

bancs correctament i llançant. -Podem emprar bancs enlloc de cadires i augmentar el 

nombre de llançadors a la mateixa vegada. 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

-Delimitacions: 

-Posicions: 

10’ Grups 

cooperatius. 

 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

1r i 2n La distància serà més curta i les cadires més baixes. Mentre esperen 

hauran d’estar asseguts donant-se la mà i aixecant-se sense amollar-se 

tres vegades. 
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3r i 4t La distància serà, com a mínim, de mitja pista. Mentre esperen 

intentaran aixecar-se tots junts sense separar les esquenes tres 

vegades. 

5è i 6è La distància serà de la pista sencera. Mentre esperen hauran de xocar-

se les mans els uns amb els altres mentre fan la taula abdominal. 

 

Consideracions 

Procurar que a més d’asseure’s bé al llançar, també realitzin 

correctament els exercicis i explicar el perquè de fer-los i la seva 

relació amb la postura que treballem.  

 

El tauler digital 
 

El Posturoka és un divertit joc que consisteix en un tauler amb 25 caselles on cada una d’elles 

conté una carta explicativa d’un joc per treballar la postura asseguda. A més, inclou una fitxa 

que servirà per indicar en quin punt del tauler ens trobem en cada moment (Il·lustració 8). Per 

accedir-hi, cal visitar el portal web del següent enllaç: 

https://view.genial.ly/5ea01c176cd2cd0d8d8daf1e/game-posturoka. Alternativament, es podrà 

accedir mitjançant un arxiu executable.  

 
 

 
Il·lustració 8: Tauler del Posturoka. Les caselles estan numerades de l’1 al 24 i casella final. La cadira groga és la fitxa 
que ens guiarà a través de les caselles.  
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A l’inici del joc, corresponent a la tornada a la calma de la primera sessió introductòria, el 

primer jugador ha de desplaçar la fitxa fins a la casella 1 i fer clic sobre el número 1. Aleshores, 

es desplegarà la carta amb les instruccions del joc (Il·lustració 9).  

 

 
Il·lustració 9: Carta joc 1, exportació pilotera. La carta conté el títol del joc, una breu explicació d’aquest així com una 
representació gràfica del seu funcionament. 

 

Una vegada l’alumne ho ha llegit, amb l’ajuda del professor ho explicarà a la resta d’alumnes, 

i sobretot, s’explicarà l’objectiu principal que volem treballar. D’aquesta forma, si en algun joc 

es necessita material portat pels alumnes es dirà també a l’explicació. Així doncs, si ens situem 

a la segona sessió, realitzarem el joc proposat dins la part principal, ja que han estat pensats de 

manera que el temps de compromís motor sigui el més elevat possible. Durant els jocs es 

transmetrà un feedback constant a l’alumnat, sobretot, dirigit a la postura i els seus aspectes. 

La tornada a la calma, com hem dit prèviament,  servirà per a recopilar els aspectes teòrics del 

joc que hem treballat mentre estirem i ens relaxem. I finalment, l’ordinador estarà preparat per 

a clicar al següent joc i explicar-lo. La justificació d’aquesta estructura és que amb la 

introducció del joc a la sessió anterior, l’alumnat ja sap com funcionarà i que es valorarà, per 

tal de que vagin elaborant les seves estratègies i a més, per fer que tinguin en ment el concepte 

que estem treballant, l’educació postural sobre la postura sedent. 
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5.9 L’avaluació 
L’avaluació és citada al currículum de primària de les Illes Balears, com un procés essencial 

de reflexió de la informació recollida al llarg de les sessions, que ajuda a saber quin és el nivell 

inicial dels alumnes i la intervenció que això demanda, i quins aspectes ha anat millorant al 

llarg del curs, d’un trimestre o una unitat didàctica. Una avaluació de qualitat, sol combinar un 

seguit d’elements avaluadors (autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació).  

Segons el currículum, l’avaluació ha de ser contínua, global i amb el màxim d’individualització 

possible. Així doncs, per a veure com ha funcionat aquesta intervenció i els seus aspectes 

segons les opinions de l’alumnat, es realitzaran diversos qüestionaris com a instruments 

d’avaluació en diferents moments del curs escolar, que es veuen resumits dins la següent 

il·lustració 10 i que es mostraran desglossats als annexos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 10: Resum dels qüestionaris d’avaluació per l’alumnat. 

 

S’ha estudiat també la possibilitat d’oferir qüestionaris inicials i finals a les famílies i als tutors 

i tutores del centre, i encara que no s’hagin dissenyat en aquest document, podria ser molt 

interessant rebre una opinió externa sobre el resultat de la intervenció, i saber si realment ha 

resultat satisfactori i s’ha aconseguit que la postura sedent de l’alumnat millori.  
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5.10 Resultats que s’esperen obtenir 
A causa de a la trista situació que estem vivint per la pandèmia de la COVID-19, no he pogut 

dur a terme la meva intervenció al CEIP Gabriel Comas i Ribas. Així doncs, l’apartat d’anàlisi 

dels resultats que s’hauria realitzat, mitjançant els diferents qüestionaris i la valoració del 

personal docent, no podrà ser estudiat en aquesta ocasió. Per a suplir aquesta mancança, 

redactaré els resultats que espero obtenir en funció de les característiques de la meva 

intervenció i una recerca a la literatura científica recent al respecte.  

En primer lloc, cal parlar de l’aspecte més important de la meva intervenció, la postura sedent. 

En algunes de les intervencions analitzades dins aquest treball, s’ha mostrat com els exercicis 

de simulació i de realització correcta de les postures, comportaven la millora de l’adopció de 

les postures dels alumnes del dia a dia al final de les intervencions (Vieira, Treichel, Tarrago, 

Noll, & Thurow, 2015; Rodríguez, López, & Santoja, 2013). Fins i tot en algun d’ells es podien 

apreciar els resultats de millora d’hàbits posturals dos anys després de la intervenció.     

(Foltran, Moreira, Komatsu, Falconi, & Sato, 2012). Així doncs, considero que amb l’èmfasi 

que es fa en la simulació de la correcta postura sedent, juntament amb tota la informació teòrica 

que es va donant a les tornades a la calma, l’alumnat podria haver millorat tant conscientment 

com inconscientment, la seva postura sedent.   

En segon lloc parlarem del caire lúdic de la intervenció i els seus aspectes beneficiosos, ja que 

el joc, després de molts estudis, s’ha concebut com una font enriquidora dins el procés 

d’aprenentatge que fomenta l’acció, l’exploració, la investigació i la motivació (Solís, 2018). 

Aquesta definició ens ajuda a pensar que, gràcies a la dinàmica lúdica de la intervenció, 

l’alumnat hauria mantingut un grau considerable de motivació i interès.  

En tercer lloc, valoraré si la condició física de l’alumnat, sobretot en relació amb la musculatura 

lumbar i abdominal, podria haver millorat després de la intervenció. Encara que en algunes 

intervencions s’hagi produït una millora en la condició de la musculatura implicada  

(Rodríguez, López, & Santoja, 2013; Cabrera, Serrano-Durá, Fagueta, & Monleón, 2020; 

Dullien, Grifka, & Jansen, 2018; Dullien, Grifka, & Jansen, 2018), no n’espero millores molt 

significatives. Encara que en molts dels jocs, ja sigui en les penalitzacions o bé en alguns 

moments d’inactivitat, es realitzessin exercicis de lumbars, no crec que sigui un dels aspectes 

que més reforçats n’haurien sortit.  
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En quart lloc i de forma personal, parlaré del compliment del temps de compromís motor. Tots 

els jocs, així com les seves adaptacions, han estat pensats per tal a que hi hagi el màxim 

d’activitat física amb una intensitat significativa. Encara que mitjançant els jocs i sobretot quan 

es treballa l’educació postural, es pugui perdre temps de compromís motor, crec que en molts 

dels plantejaments que he preparat, s’ha complert el temps de compromís motor. 

Finalment, parlaré dels resultats que podria haver obtingut l’aplicació del tauler digital com a 

eina per a la introducció i seguiment dels jocs ja que, com s’ha mencionat anteriorment, la 

implementació de propostes innovadores relacionades amb el context actual de l’alumnat pot 

afegir-hi un plus de motivació i interès (Carriedo, Méndez-Giménez, Fernández-Río, & 

Cecchini, 2020). Cal tenir en compte que el tauler digital estaria inclòs dins les aules digitals 

de cada curs a la pàgina web del centre, i per tant, a la disposició dels alumnes i  de les seves 

famílies. Si tenim en compte aquests detalls, crec que efectivament podria suposar un plus de 

motivació i interès.  

La redacció d’aquests resultats no significa, ni molt manco, que la intervenció que s’exposa 

sigui perfecta. Per això, considero que aquesta intervenció ha de ser un instrument flexible que 

pugui ser adaptat i emprat en futures ocasions, amb les modificacions que siguin necessàries 

per cobrir les necessitats de l’alumnat en funció de les seves característiques. 
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6. Conclusions 
Com hem observat, la postura i els hàbits posturals esdevenen factors clau dins la salut de les 

estructures vertebrals de la columna. Així i tot, es pot dir que l’evidència actual de l’increment 

del mal d’esquena dins la població infantil, no es veu suficientment complementada amb la 

inclusió de programes i intervencions dedicades a l’Educació Postural.  

Tenint en compte aquestes consideracions, com a futurs docents d’Educació Física hem de 

mantenir aquesta preocupació i treballar l’Educació Postural i les seves vessants per a poder 

dotar l’alumnat de les eines suficients per a la correcta cura de la seva esquena. 

En base a les diferents intervencions educatives analitzades, s’ha apreciat que la majoria han 

obtingut resultats de millora en l’Educació Postural, ja sigui més enfocat a la transmissió de 

coneixements, a la simulació i pràctica de postures correctes o a la millora de la condició física 

enfocada a la salut corporal. Així doncs, podem dir que s’ha evidenciat l’eficàcia de les 

intervencions d’Educació Postural, per a l’aprenentatge teòric i pràctic dels seus principis 

fonamentals.  

En darrer lloc i referent a la intervenció que s’ha exposat, es pot concloure que l’objectiu 

proposat de dissenyar una intervenció per a la millora de l’Educació Postural s’ha complert. I 

encara que la seva aplicació en aquest moment no hagi estat possible, gràcies a la literatura 

analitzada s’han previst uns resultats bastant positius i que esper poder aplicar a la meva futura 

docència, per a seguir avançant i millorant. 
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8. ANNEXOS 
8.1 JOCS DE LA INTERVENCIÓ DETALLATS 
 

SESSIÓ D’INTRODUCCIÓ: Joc de descobriment 

 

Nom del joc: Cerca un cèrcol! 

 

Explicació: 

Tots els nins corren al voltant dels cèrcols que prèviament s’han repartit per tota la pista, 

al senyal de “tots asseguts”, hauran d’asseure’s dins un cercle amb posició d’indi, fent 

incidència en la posició de l’esquena.  

Hi haurà menys cèrcols que alumnes, així que algun es quedarà fora. Qui quedi fora, tindrà 

deu segons per trobar algú que no estigui ben assegut i així canviar-li la posició. Qui al 

final hagi quedat fora, haurà de fer un exercici lumbar 5’’ (mentre fa l’exercici la resta 

torna a aixecar-se i comença a córrer). 

 

Variants: Les pròximes vegades enlloc de córrer s’anirà variant el moviment, com salts 

peus junts o a cama coixa, marxa enrere o en quadrupèdia. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

Delimitació amb cons. 

Una pista. 

    10’  Individual Cèrcols i cons. 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots 

asse
guts! 



 48 

1r i 2n -Nombre de cèrcols similar al nombre d’alumnes, no llevar-ne en 

excés, volem que entenguin bé la correcta posició d’asseure i siguin 

capaços de detectar qui no està ben assegut. 

-Exercici de lumbars de penalització: 5 alçaments de braços en 

extensió en decúbit pron.  

 

3r i 4t -Reduir un poc més el nombre de cèrcols. 

-Exercici de lumbars de penalització: Balancí lumbar 10’’    

5è i 6è -Exercici de lumbars: 5 alçaments de braços estirats al davant amb 

decúbit pron +10’’ de balancí lumbar. 

Consideracions -Avisar que vagin alerta a no trepitjar els cèrcols mentre corren. 

-Recalcar sempre la importància i el perquè d’una bona postura. 

 

 

 

 

JOC 1 

 

Nom del joc: Exportació pilotera. 

 

Explicació: 

Dos grups i pilotes arreu de tota una pista, cada grup té la seva casa que és la seva meitat 

de la pista. Dins un determinat temps, els alumnes d’un mateix grup hauran d’anar 

ajuntant-se per parelles i col·locar-se una pilota entre les seves dues esquenes, a la part 

dorsal, i transportar-les a la casa de l’altre grup. Els genolls hauran d’estar semi flexionats 

i les esquenes ben rectes, i a més, a cada transport hauran de canviar de parella 

d’exportació. Les pilotes “exploten” quan acaba el temps dictat pel professor i la casa que 

més pilotes tingui perd. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

-Delimitacions amb cons 

de dues cases (mitja pista 

cada casa). 

10’ Dos grups 

grans. 

Pilotes i cons. 
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Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n Dins aquests dos cursos s’empraran pilotes d’espuma.  

3r i 4t Dins 3r i 4t s’empraran pilotes de futbol sala. 

5è i 6è Amb els més grans ho farem amb pilotes de tennis i més flexió de 

cames. 

 

Consideracions 

Recalcar tot el temps que el transport amb la zona lumbar és necessari, 

ja que així ens fa estirar l’esquena i aixecar les espatlles. 

 

 

JOC 2 

 

Nom del joc: Precisió sobre els bancs! 

 

Explicació: 

Col·loquem dos o tres bancs en línia per cada grup cooperatiu del grup en concret. Solen 

ser 4 o 5 grups cooperatius dins cada aula. Asseguts en posició correcta d’indi i amb una 

separació “x” entre companys, cada membre haurà d’anar passant la pilota al company del 

costat i moure’s fins al davant de tot, a fi de ser-hi a temps per tal que la pilota pugui seguir 

el recorregut. El recorregut serà d’anada i tornada, i caldrà que treballin cooperativament. 

-Si la pilota cau, es torna a començar des del principi. Igualment si algú del grup cooperatiu 

no està adoptant la postura correcta, hauran de tornar a començar. 

 

Variants: passar-la amb la mà dreta, després esquerra, després combinant un dreta i l’altre 

esquerra dins el mateix grup cooperatiu. 
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Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

Repartició dels bancs dins 

una pista, deixant espai 

entre grups.  

15’ Grups 

cooperatius de 

l’aula. 

Bancs suecs i pilotes. 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n La distància entre membres del grup i del recorregut serà petita, i 

s’empraran pilotes d’espuma. Està permès que aturin la pilota per 

esperar el company, sempre adoptant una correcta postura. 

3r i 4t S’augmentarà un poc la distància entre membres i recorregut. 

S’empraran pilotes de futbol sala. La pilota només es pot aturar durant 

dos segons. 

5è i 6è La distància serà major a fi d’implicar una major precisió, a més, 

també s’allargarà el recorregut. La pilota no es podrà aturar, si s’atura 

s’ha de tornar a començar. Variar pilotes fins arribar al màxim nivell 

de dificultat amb la pilota de rugbi. 

 

Consideracions 

Avisar que vagin alerta a l’hora d’aixecar-se i córrer, ja que pot haver-

hi algú darrere. Assegurar-se que tots han entès el funcionament de tot 

plegat. Repetir constantment la raó de treballar aquesta posició i en tot 

el temps que ens passem asseguts al llarg del dia. 
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JOC 3 

 

Nom del joc: Passa-la que crema! 

 

Explicació: 

 Dividits els alumnes en quatre grups, se situarà cada grup a l’inici de cada paret de la pista 

amb l’esquena aferrada a la paret, asseguts a un banc els nivells inferiors i amb esquat 

isomètric els superiors. Hi haurà cons que delimitaran el recorregut total que haurà de 

realitzar cada grup. El primer de cada grup, passarà la pilota al del costat sense desferrar 

l’esquena de la paret; seguidament, avançarà fins a l’inici per tal de ser-hi quan la pilota hi 

arribi de nou. El recorregut serà d’anada i tornada. 

Es penalitzarà amb tornar a començar el recorregut si en algun moment hi ha qualque 

membre del grup amb l’esquena corbada o mal posicionat. 

 

Variant: Primer amb les dues mans, després amb la dreta, i seguidament només amb 

l’esquerra. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

-Delimitacions amb cons 

per a la longitud del 

recorregut. 

- 1 o 2 grups a cada paret. 

10’ Grups 

cooperatius de 

l’aula. 

Bancs suecs, pilotes i cons. 

Representació gràfica: 
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1r i 2n Els alumnes de primer i segon empraran bancs per a realitzar-ho, i 

aniran corrent per davant el banc una vegada passin la pilota al 

company/a. Sempre ben asseguts amb l’esquena aferrada a la paret.  

3r i 4t En aquests dos grups es valorarà si necessiten els bancs o, tal vegada, 

poden fer-ho en forma d’esquat isomètric i una vegada passada la 

pilota passin per davall les cames del seu equip.  Se pot establir com a 

variant, en cas de comprovar que el nivell sigui el suficient. Les pilotes 

seran més grans a fi que sigui més difícil controlar-les amb una mà. 

5è i 6è Als dos cursos superiors ho faran sense bancs, passant per davall les 

cames del seu equip cada vegada. A més, les pilotes seran medicinals 

de 2’5 o 1 kg. 

 

Consideracions 

-Millor si, per aquesta sessió s’empra la pista coberta, ja que hi ha 

diferenciades clarament 4 parets. En el cas que ens toqui a l’exterior, 

o bé demanarem a l’altre professor o professora si ens pot canviar la 

pista, o bé ho adaptarem emprant parets del voltant del recinte de les 

aules.  

-Si són 5 grups i només hi ha 5 parets, com que dues són llargues, les 

dividirem en dues. 

 

 

JOC 4 

 

Nom del joc: Les estàtues sedents. 

 

Explicació: 

En termes generals, aquest joc consisteix a fer que hi hagi un o varis alumnes que “la 

duguin”, amb una pilota d’espuma hauran de tocar la resta de companys. Una vegada 

t’agafen, t’has d’asseure correctament en forma d’indi esperant que algú et vengui a salvar. 

Només es pot salvar si l’alumne estàtua està en una correcta posició d’indi, tant les cames 

com l’esquena. Per a salvar, s’hauran d’acostar i aixecar-se junts de diferents formes 

(s’especificarà en les adaptacions per nivells). El joc acabarà quan tothom excepte els que 

la duen, siguin estàtues, o bé quan el professor ho trobi necessari pel funcionament de la 

resta de la sessió.  
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Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

-Les delimitacions les 

marcaran les línies de 

banda de la pista. 

10’ Individual Pilotes d’espuma. 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n Només “la duu” un, i per salvar les estàtues, cal asseure’s cara a cara 

davant l’estàtua, agafar-se les mans i pujar els dos junts amb 

l’esquena recta (si resulta molt difícil, només asseure’s davant 

simulant la postura correcta i aixecar-se). 

3r i 4t La primera vegada només “la duu” un, la segona ja “la duen” una 

parella amb una sola pilota i hauran d’emprar l’estratègia. 

Per salvar hauran d’asseure’s, cara a cara, davant de l’estàtua, agafar-

se les mans i pujar els dos junts amb l’esquena recta. 

5è i 6è En els darrers cursos des de l’inici serà per parelles, i per salvar serà 

necessari aferrar esquena amb esquena i pujar els dos a la vegada. 

 

Consideracions 

Avisar que no es pot ferir el cap, encara que la pilota sigui d’espuma. 

Corregir constantment la postura asseguda i dir per què ho fan 

malament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va que 

junts e
ns 

aixequem
!  Te 

pillo!  
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JOC 5 

 

Nom del joc: Relleus ben asseguts 

 

Explicació: 

En grups cooperatius, s’asseuran cada un als bancs disposats en files i separats per grups. 

Amb l’esquena ben recta en tot moment, el primer començarà a córrer a la senyal del 

professor amb el testimoni a la mà, fins arribar a la línia de fons i tornar fins a col·locar-

se assegut darrere del darrer membre del grup. La carrera de relleus segueix fins que un 

dels grups arriba a la línia de fons on comencen els bancs. 

En tot moment els alumnes han de seure bé, si no, el professor no convalidarà la carrera 

del participant i per tant no podrà avançar cap endarrere al banc. 

 

Variants: Desplaçaments laterals, marxa enrere, passes llargues i amb bots. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

-Delimitarem dos carrils 

per grup amb cons, un 

d’anada i un de tornada. 

-Una pista. 

15’ Grups 

cooperatius. 

Bancs suecs, testimoni per als 

relleus i cons. 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n Els de primer i segon, només empraran un banc cada grup i només 

arribaran fins a la línia de mig camp i tornar, però hauran de seure 

ben junts i amb l’esquena recta. 

3r i 4t Aquests dos cursos ho faran amb dos bancs cada grup cooperatiu, 

però hauran d’arribar fins a la línia de fons i tornar. 
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5è i 6è Els més grans empraran 3 bancs cada grup cooperatiu, així ho hauran 

de fer més vegades. També hauran d’arribar fins a la línia de fons i 

tornar. 

 

Consideracions 

Se’ls dirà que, com a grup cooperatiu, han de vigilar l’esquena del 

que tenen davant i corregir si és necessari, ja que el professor 

valorarà si anul·la alguna carrera i així poden ajudar-se. 

 

 

 

JOC 6 

 

Nom del joc: Encadenats per la postura 

 

Explicació: 

Per parelles i emprant “petos”, es fermaran els canells oposats, un l’esquerre i un el dret 

entre ells. Una vegada tothom estigui preparat, el professor anirà dient una sèrie 

d’accions en veu alta que han d’anar fent (ex: 1. Cercarem un banc, el pujarem i 

baixarem tres vegades i ens asseurem correctament amb l’esquena aferrada a la paret, si 

la parella no ho fa bé l’hem de corregir. 2. Pegarem tres bots i poc a poc ens asseurem en 

forma d’indi…). Seguidament, un de la parella serà qui digui el que han de fer fins que el 

professor doni el torn a l’altre. 

Ningú no pot estar més de 20’’ seguits sense asseure’s. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

Podran emprar tota la 

pista i zones del voltant. 

10’ Per parelles. “Petos” i el material disposat al 

voltant de la pista (com els 

bancs i cadires), així com els 

escalons del pati. 

Representació gràfica: 
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1r i 2n Les accions extra de pujar o baixar bancs i altres seran reduïdes o 

substituïdes per només córrer i asseure’s en diferents llocs. 

3r i 4t El professor posarà com a condició una sèrie d’accions a realitzar 

abans d’asseure’s. Els alumnes seleccionaran les que vulguin. 

L’exigència dels exercicis serà baixa-mitjana, prioritzant sempre 

l’avaluació de la postura del company i la d’un mateix, per tal de 

millorar i conscienciar el màxim possible. 

5è i 6è Major exigència dels exercicis i possibilitat de realitzar algun 

exercici de lumbar entre asseure’s a un lloc o a un altre (ex: el 

balancí lumbar 3’’ un davant l’altre i amb coordinació). 

 

Consideracions 

Vigilar sempre que les parelles estiguin equilibrades quant a 

capacitats físiques i pes, i que per això no hi hagi situacions d’abús.  

 

 

 

JOC 7 

 

Nom del joc: Bot de bàsquet d’assegut 

 

Explicació: 

Per a dur a terme aquest joc, es distribuiran les cadires de plàstic que hi ha als voltants de 

la pista coberta i del magatzem. Amb una cadira i una pilota cada alumne, s’asseuran amb 

l’esquena i les cames ben col·locades i botaran la pilota, un minut amb cada mà. 

Seguidament s’agruparan per parelles i s’asseuran ràpidament un davant l’altre.  

En la primera activitat, botaran la pilota tres vegades, s’aixecaran, i botant aniran fins a la 

cadira del company. Allà, s’asseuran, canviaran la pilota de mà i repetiran l’acció a la 

inversa. 

En segon lloc, amb només una pilota botaran d’asseguts dues vegades i la passaran al de 

davant, qui haurà de continuar sense aturar la pilota i tornar-la-hi tantes vegades com digui 

el professor. Primer ho faran amb la dreta i després amb l’esquerra.  

Si el professor detecta algun alumne amb l’esquena corbada o les cames mal col·locades, 

s’aplicarà una penalització d’algun exercici lumbar per parelles, com per exemple, tombar-

se en decúbit pron un a dos metres davant l’altre i anar-se passant la pilota.  
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Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

Una pista. Distribució 

dels alumnes segons 

activitat i curs. 

15’ 1r individual 

2n parelles 

3r grup classe 

(5è i 6è) 

Tantes cadires i pilotes com 

alumnes hi hagi. 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

1r i 2n Els de primer i segon podran aturar la pilota entre passada i passada. 

A més, podran fer-ho quasi totes les vegades amb la mà bona. La 

distància entre cadires serà d’aproximadament un metre i mig. 

3r i 4t En aquest cas, no podran aturar la pilota entre passada i passada i 

hauran d’anar alternant les dues mans. La distància entre cadires serà 

de dos metres.  

5è i 6è Els més grans tindran una distància de tres metres. I a més, en els 

darrers minuts, posarem les cadires formant un gran quadrat amb la 

mateixa separació d’abans entre cadires, i repetirem la primera 

activitat tota la classe sencera al mateix temps a l’ordre del professor. 

 

Consideracions 

S’haurà de vigilar si les cadires són massa altes per a segons quins 

alumnes, i si és així, tenir preparades cadires de les aules corrents, o 

bé situar algun material sota els seus peus per tal que la postura sigui 

correcta. 
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JOC 8 

 

Nom del joc: Els Harlem Globetrotters posturals! 

 

Explicació: 

Aprofitant que tenim les cadires de plàstic a la nostra disposició del joc anterior, les 

deixarem preparades per a emprar-les la propera sessió. Cada alumne agafarà la seva 

cadira, i cada grup cooperatiu se situarà davant d’una de les cistelles formant un 

semicercle. Primer tiraran individualment un parell de vegades des del mateix lloc, sempre 

amb l’esquena completament aferrada a la cadira. Seguidament, s’aniran canviant la cadira 

a cada tirada, asseient-se a la cadira del company de l’esquerra.  

S’aniran contant els encerts, entre el mateix grup. Si el professor detecta algú assegut en 

mala postura, demanarà quin és el recompte i li restarà un encert. 

Al final de la sessió es parlarà molt breument de recomptes d’anotacions. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

Pistes descobertes. 15’ Grups 

cooperatius. 

4 o 5 cistelles. Pilota i cadira 

per alumne. 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 
 

 

1r i 2n Per als més petits, les cistelles seran els cubs de plàstic on es guarden 

les pilotes i emprarem les d’espuma a fi que els vagi millor. 

3r i 4t En aquest cas, es situaran les cadires a un radi aproximat de 2 metres 

de la cistella. 

5è i 6è Els més grans s’adaptaran a la seva força. Sempre tenint en compte 

que la postura asseguda ha de ser correcta. 
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Consideracions 

-Si l’altura de les cadires és massa gran, s’hauran de tenir preparades 

cadires de les aules corrents, o bé situar algun material sota els seus 

peus per a que la postura sigui correcta. 

-Si per intentar tirar massa fort, no es pot mantenir la correcta postura 

ni realitzar bé la tècnica de tir, s’hauran d’apropar més a la cistella. 

-El professor dinamitzarà el joc per fer-lo àgil i que el temps de 

compromís motor sigui el més elevat possible, cosa que s’aconseguirà 

pel caràcter motivador de fer més punts que els altres, per a la qual 

cosa convé no perdre temps. 

-Advertir constantment que vagin alerta amb els rebots de les pilotes. 

 

 

JOC 9 

 

Nom del joc: Guies de persones cegues 

 

Explicació: 

Per parelles, primer un dels dos ajudarà a posar un antifaç o bé un “peto” davant els ulls 

del company per tal que no hi vegi gens. Seguidament, l’haurà de conduir a diferents llocs 

de la pista fent-lo asseure a diferents bancs, cadires i a terra a qualsevol lloc. Quan hagi 

aconseguit que s’assegui, li dirà com ha de millorar la postura si és necessari i el conduirà 

a un altre seient. Al senyal del professor, es canviaran els rols. Es valoraran molt 

positivament les correccions adequades, que seran esmentades a la tornada a la calma 

breument. 

Encara que el joc en si demandi una certa passivitat d’activitat, intentarem que es 

compleixi el temps de compromís motor fent que l’alumne que guia estigui en constant 

exercici d’intensitat mitjana. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

Tota una pista i  les seves 

voreres.  

8’ Per parelles. -Bancs suecs i cadires que hi ha 

disposats al voltant de les pistes. 

–“Petos” o antifaços. 
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Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n A primer i segon els alumnes podran conduir la persona cega amb la 

mà. La persona que guia haurà de d’anar a la cama coixa en tot 

moment. 

3r i 4t A tercer i a quart hauran de conduir-la només amb la veu. La persona 

que guia haurà de desplaçar-se fent una lateral i una asseguda al terra 

consecutivament.  

5è i 6è A cinquè i sisè, només podran donar un total de 8 indicacions abans 

d’arribar al lloc d’asseguda. Si no han aconseguit arribar al lloc 

desitjat, han de fer asseure la persona “cega” a terra, a on sigui en 

aquell instant. 

 

Consideracions 

Vigilar que tots es comportin i no guiïn malament a propòsit els 

companys, ja que es podrien fer mal. 

Fer saber i agrair en veu alta les persones que corregeixin correctament 

la postura als seus companys, o bé que l’adoptin ells mateixos 

correctament. 
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JOC 10 

 

Nom del joc: Competició d’escaladors 

 

Explicació: 

Per aquest joc cada parella es distribuirà davant una espatllera i un banc. Separaran els 

bancs de les espatlleres i tindran un temps per pujar l’espatllera fins on digui el professor 

i baixar-la fins a asseure’s al banc en la posició correcta. Es valorarà ràpidament i en veu 

alta qui ho hagi fet més ràpid tot adoptant millors postures assegudes. 

Si algun alumne  no s’asseu correctament, primer rebrà un avís, i si reincideix se’l farà 

esperar un torn. Les parelles també seran responsables d’avisar el company. 

 

Variants: -Pujar al mateix temps i xocar-se la mà a dalt. -Pujar primer un i quan l’altre 

estigui assegut que pugi l’altre. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

Pista coberta.  

2 alumnes per espatllera. 

10’ Per parelles. Espatlleres, bancs suecs i els 

més grans “petos”. 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n Els més joves pujaran només fins a la meitat de l’espatllera i 

individualment. 

El descans entre pujades serà més llarg. 

3r i 4t Els mitjans pujaran fins a dalt de l’espatllera. El descans serà un poc 

més curt que en els cursos anteriors. 
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5è i 6è En aquest cas, la parella pujarà fermada d’una mà, i per tant, hauran 

de pujar fins a dalt, baixar, i asseure’s conjuntament. S’intentarà que 

descansin el menor temps possible. 

 

Consideracions 

En els de 5è i 6è s’ha de conscienciar que vagin alerta a no fer-se mal, 

que se’ls avaluarà més el treball en equip que la rapidesa. 

 

 

 

JOC 11 

 

Nom del joc: Mocadoret assegut 

 

Explicació: 

Aquest joc serà una adaptació del clàssic joc “Mocadoret”, la diferència radicarà en l’hora 

d’agafar el mocador, ja que per a poder agafar-lo s’hauran d’haver assegut a les cadires 

que hi haurà situades devora el mocador, situades de tal forma que no molestin. En haver 

adoptat la postura asseguda correcta al manco dos segons en estàtic, podran anar a cercar 

el mocador i dur-lo cap a la seva casa.  

Es donarà el punt a l’equip contrari automàticament, si el participant no adopta una bona 

postura asseguda. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

1 pista. Divisió de la pista 

en dues parts al llarg.  

Cada grup a una punta del 

rectangle marcat per cons. 

10’ Grups 

cooperatius. 

-Cons, “petos” i cadires. 

-Pilotes per als més grans. 

Representació gràfica: 
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1r i 2n  A primer i segon es realitzarà el joc sense més materials. 

 

3r i 4t A tercer i a quart s’introduirà la conducció d’una pilota de futbol, des 

de l’inici fins a la cadira. A l’acabar el torn recollirà la pilota i la 

passarà al següent. 

5è i 6è A cinquè i sisè li afegirem la conducció de la pilota amb els peus 

durant tot el recorregut. 

 

Consideracions 

Si els grups cooperatius estan descompensats físicament, es podrà fer 

alguna modificació en els grups. 

Seguir emfatitzant en la posició correcta de l’esquena. 

Adaptar l’altura de les cadires a totes les edats. 

 

 

 

 

 

 

JOC 12 

 

Nom del joc: Asseu-te i que no caigui! 

 

Explicació:  

Amb un globus cada alumne, en funció del curs, aniran fent tocs de voleibol caminant dins 

una pista. Al senyal del professor, hauran d’asseure’s correctament a terra i seguir fent tocs 

sense que caigui, sempre amb l’esquena recta i ben asseguts en forma d’indi.  

Un cop han fet aquest exercici una sèrie de vegades, que els haurà servit per practicar, 

s’acostaran més uns als altres i realitzaran el mateix però cada vegada que s’aixequin, han 

d’agafar el globus d’un altre company i seguir fent tocs asseguts correctament. Seran 

partides d’un minut on s’hauran d’aixecar tantes vegades com digui el professor. 

-Si algú s’asseu incorrectament, estarà eliminat una partida. Si a algú li cau el globus, en 

canvi, no se’l penalitzarà, sempre que no sigui aposta.  

-Només estan permesos els tocs de dits i d’avantbraç de voleibol. 
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Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

1 pista tot el joc 

1er mini joc: Distribució 

lliure. 

2n mini joc: Rectangle 

amb cons. 

10’ Individual. -Globus (1r,2n,3r i 4t). -Pilotes 

espuma (3r,4t,5è i 6è). 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1r i 2n Ho faran tot el temps amb globus, l’espai serà més reduït dins la part 

grupal per tal que hi arribin més fàcilment. Si cal, podran aturar el 

globus.  

3r i 4t Ho faran amb globus primerament, i si funciona, ho provarem amb 

pilotes d’espuma. Si ho fan amb les d’espuma, tindran permès aturar 

alguna vegada la pilota. Tocs il·limitats. 

5è i 6è En lloc de fer-ho amb un globus, ho faran amb pilotes d’espuma 

primerament, si funciona, ho provarem amb pilotes de voleibol. 

S’ampliarà l’espai per tal que hagin de fer més recorregut. Com a 

màxim, tres tocs per aixecar-se, colpejar la pilota i anar a cercar-ne 

una altra. 

 

Consideracions 

La part grupal l’hem de fer dinàmica i divertida, animar 

constantment. A més, no hem d’oblidar l’objectiu dels jocs, sempre 

hem de recalcar la correcta postura.  
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JOC 13 

 

Nom del joc: Passejadors d’ous! 

 

Explicació: 

A l’inici de la classe deixarem preparat el material necessari per al joc, una part del qual 

l’hauran d’haver dut ells de casa. 

Per parelles situades davant una cadira a la línia de fons de la pista, amb una pilota de 

ping-pong i una cullera cada un hauran de fer relleus de la següent forma:  

-El primer surt corrent fins a la marca que delimitin els cons, l’altre de la parella, haurà 

d’estar correctament assegut a la cadira, amb l’esquena recolzada al respatller de la 

cadira. Quan el company arribi de la carrera, s’asseurà correctament i l’altre farà la 

carrera, així tantes vegades com digui el professor.   

 

Variant: Emprarem només una pilota de ping-pong, se l’hauran de passar sense que 

caigui en arribar de córrer. En tot moment l’esquena ha d’estar recta. 

Si en algun cas no s’asseuen correctament, seran avisats que poden estar un torn sense 

jugar si no ho fan bé. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

1 pista. Els cons marcaran 

el final de recorregut. 

Disposició de la pista al 

llarg. 

15’ Per parelles -Pilotes ping-pong, una per 

alumne (dutes pel professor). 

-Una cullera de sopa per 

alumne (duta pels alumnes). 

-Una cadira per parella. 

Representació gràfica: 
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1r i 2n Si els costa molt dur la cullera a la boca, la poden dur amb la mà o 

bé, anar-se ajudant de les mans. La distància serà de ½ pista. Els 

descansos seran més llargs. 

3r i 4t Si els cau la pilota, o la toquen amb la mà, han de tornar a començar. 

La distància serà de ¾ de pista, descansos més curts. 

5è i 6è Si els cau la pilota, o la toquen amb la mà, han de tornar a començar. 

La distància serà d’una pista sencera. Només hi haurà un descans 

entre variants.  

 

Consideracions 

-El professor tindrà culleres de plàstic per si a algú se li oblida. 

-Abans de començar l’activitat han d’anar a netejar la cullera. 

 

 

 

JOC 14 

 

Nom del joc: Creació d’estructures posturals  

 

Explicació: 

En aquest cas, els alumnes en grups cooperatius hauran de crear estructures amb els seus 

propis cossos, ja siguin lletres els més petits o figures d’acroesport els més grans. El 

professor serà qui posi nota a les estructures creades realitzant una mena de concurs per a 

fer-ho més divertit. L’única condició serà que almanco una persona, encara que no estigui 

asseguda, haurà de simular la correcta postura, amb l’esquena recta i les cames 

correctament flexionades. Practicaran la seva figura 3’ fins que el professor digui que és 

hora de presentar-ho al públic. Després, grup rere grup, exposaran en 30’’ la seva figura 

mentre la resta de classe la valora i s’assegura que hi ha una persona almanco en la posició 

asseguda.  

Se valorarà positivament el grup que més persones tingui en posició asseguda correcta. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

Pista coberta per no fer 

malbé el material.  

 

8’ En grups 

cooperatius. 

Matalassos i fitxes amb figures 

d’acroesport.  
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Representació gràfica: 

 

 

  
 

 
 

1r i 2n Els de primer i segon crearan lletres, paraules o objectes. 

3r i 4t Els de tercer i quart faran figures d’acroesport senzilles. Podran triar 

de la fitxa del professor i adaptar alguna postura. 

5è i 6è Els de cinquè i sisè tindran fitxes més complicades i hauran de fer 

alguna d’aquelles figures adaptant alguna postura. 

 

Consideracions 

Vetllar per la seguretat i aprofitar les valoracions de les actuacions per 

a recalcar per què estan bé o per què estan malament les postures 

assegudes simulades. 

 

 

 

 

JOC 15 

 

Nom del joc: Quatre en ratlla adaptat. 

 

Explicació: 

En aquest joc jugaran un quatre en ratlla adaptat on ells mateixos seran les fitxes i s’hauran 

de posar un “peto” per distingir grups. Dividirem els alumnes en els grups cooperatius i un 

grup competirà contra un altre a una de les dues graelles que hi haurà pintades amb guix 

al terra. Hauran de sortir corrent, primer un d’un grup i després un de l’altre, i asseure’s a 

la casella que trobin correcta en forma d’indi. Així ho faran fins a estar tots asseguts, si 

han aconseguit fer un 4 en retxa serà punt per l’equip, si no, hauran de tornar ràpidament 

els dos grups i començarà el grup que no havia començat abans. 
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Variant: Els grups guanyadors s’enfrontaran entre ells i el mateix passarà amb els que 

havien fet menys punts. 

 

-Si algú no està ben assegut no es convalidarà el punt. Entre els diferents grups s’han 

d’avisar si veuen algú que no està ben assegut. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

Mitja pista al llarg per 

cada dos grups. 

15’ Grups 

cooperatius. 

-“Petos”, guix i cons. 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n La distància no serà de més de mitja pista. 

3r i 4t La distància serà, mínim, de mitja pista i s’adaptarà segons necessitats. 

Els que esperen, si hi ha massa temps en estàtic, a la línia de fons, 

hauran de fer el moviment de moix de ioga.  

5è i 6è La distància serà de la pista sencera, i a més, si hi ha massa temps en 

estàtic, els que esperen a la línia de fons, hauran d’estar fent balancí 

lumbar. 

 

Consideracions 

-Netejarem al final de la sessió les pintades amb guix si és a la pista 

coberta. -Fer-ho el més dinàmic possible, no permetre que estiguin 

asseguts massa temps i que tot d’una que estiguin tots als seus quadres, 

tornin corrent. -És imprescindible asseure’s bé. 
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JOC 16 

 

Nom del joc: Posidònia, plàstics i peixets 

 

Explicació: 

En aquest joc cooperatiu, tota la classe tindrà l’objectiu de “netejar la mar” (delimitat amb 

la línia d’àrea de futbol o de la botella de bàsquet), els cons de color vermell representaran 

la posidònia, els blaus, peixets i els taronja, plàstics. Cada grup cooperatiu sortirà de 

membre en membre, amb una pilota, corrent fins a la cadira situada prop dels cons. Allà, 

haurà d’adoptar una correcta postura asseguda i llançar la pilota i tractar que “el plàstic” 

surti per la línia de fons. En haver tirat una vegada han d’anar fins a la línia de fons i passar 

el relleu al següent company. Els que esperen estaran fent una sèrie d’activitats.  

Si no s’adopta una bona postura el con torna al seu lloc. 

 

Variant: -Es pot fer competitiu. -Pot ser un joc de tornada a la calma tots asseguts als 

bancs correctament i llançant. -Podem emprar bancs en lloc de cadires i augmentar el 

nombre de llançadors a la mateixa vegada. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

-Delimitacions: 

-Posicions: 

10’ Grups 

cooperatius. 

 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n La distància serà més curta i les cadires més baixes. Mentre esperen 

hauran d’estar asseguts donant-se la mà i aixecant-se sense amollar-se 

tres vegades. 
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3r i 4t La distància serà, mínim, de mitja pista. Mentre esperen intentaran 

aixecar-se tots junts sense separar les esquenes tres vegades. 

5è i 6è La distància serà de la pista sencera. Mentre esperen hauran de xocar-

se les mans els uns amb els altres mentre fan la taula abdominal. 

 

Consideracions 

Procurar que a més d’asseure’s bé al llançar, també realitzin 

correctament els exercicis i explicar el perquè de fer-los i la seva 

relació amb la postura. 

 

 

 

 

 

 

JOC 17 

 

Nom del joc: Japonesos a dinar 

 

Explicació: 

Els alumnes aniran corrent per la pista amb un con xinès al cap. Quan el professor digui 

“Japonesos a dinar”, hauran d’anar a cercar una taula (1 matalàs) amb un seient buit (4 

seients per matalàs), sense que els caigui el con però al més aviat possible i asseure’s 

correctament en forma d’indi. Hi haurà el mateix nombre de seients que d’alumnes, però 

el darrer que s’assegui i els que no s’asseguin correctament hauran de fer el que digui el 

professor com a penalització. 

 

Variant: Canviar la forma de desplaçament en funció del curs. Reduir el nombre de taules. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

Dins una pista. Línies de 

camp delimiten. Taules 

disperses en funció del 

curs. 

10’ Individual -Matalassos. 



 71 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n Tots els desplaçaments seran caminant o al trot normal. Taules poc 

disperses. 

3r i 4t La primera vegada, desplaçament corrent; la segona, lateralment; la 

tercera bots peus junts i la quarta com un cranc. Taules més disperses. 

5è i 6è La primera vegada, el desplaçament corrent; la segona, marxa enrere; 

la tercera, com un cranc i la quarta, en quadrupèdia (el con al clatell). 

Les taules totalment disperses al llarg d’una pista. 

 

Consideracions 

Se serà molt exigent amb la postura, i es recalcarà la importància 

d’aplicar-ho a tot al dia a dia. -Modificar, si el nivell ho demanda, la 

dificultat dels exercicis de desplaçament.  

 

 

JOC 18 

 

Nom del joc: Si et menja el coco t’asseus! 

 

Explicació: 

Individualment aniran corrent per damunt de les línies d’una pista. Una o més persones 

seran els “cocos”, hauran d’anar a agafar la resta sense sortir-se de les línies. L’única 

variant al joc clàssic serà que quan siguin agafats s’hauran d’asseure al terra (sempre en 

correcta posició d’indi), tallant així la circulació i obligant els demés, a salvar-los per 

poder passar. Per salvar-los s’hauran d’asseure ràpidament ajuntant per complet les 

esquenes. El joc o la partida acaba quan tots estiguin pillats, o quan el professor ho estimi 

oportú. 

Si algú no es pren amb serietat adoptar una bona postura asseguda es perdrà una partida. 
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Variants: Desplaçaments cama coixa, bots peus junts com un conill, lateralment o marxa 

enrere, com una gallina (depèn del curs). 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

1 pista, les línies 

delimiten el recorregut. 

5’ Individual Cap 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n Ho faran sense dificultat afegida. Els desplaçaments seran senzills. 

3r i 4t Per salvar-se, s’hauran d’aixecar a la vegada, cara a cara i donant-se 

les mans. Desplaçaments més complicats. 

5è i 6è Per salvar-se, s’hauran d’aixecar esquena amb esquena, si no poden 

ho realitzaran com els cursos anteriors. Desplaçaments més 

complicats. 

 

Consideracions 

-Si els desplaçaments són d’animals, farem que els alumnes n’imitin 

el so per a fer-ho més divertit.-Si estan massa temps asseguts hi 

posarem límit (ex: si als 15’’ no els han salvat es poden aixecar). 

 

 

 

 

 

 

 

Va 

salva’m!   

acosta 

l’esquena!  
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JOC 19 

 

Nom del joc: Pilota que bota i torna! 

 

Explicació: 

Cada alumne agafarà una pilota i se situarà davant una paret plana a una distància 

mínima de dos metres. En posició bípeda, els alumnes llançaran la pilota contra la paret 

(en la forma de llançament de pilota medicinal) i s’asseuran en forma d’indi ràpidament. 

Han d’intentar que la pilota els arribi a la seva posició amb el mateix rebot. S’ha 

d’adoptar una curvatura correcta de l’esquena perquè sigui vàlid. Si a un o una alumna, li 

arriba fàcilment el rebot, tant per força com per precisió, ho farà des d’una passa més 

enrere. 

Així, al final podrem veure qui ha aconseguit fer-se més enfora. 

Es penalitzarà amb una passa cap endavant si no s’adopta la postura asseguda correcta. 

 

Variant: Fer-ho en parelles i amb més distància, amb una o dues pilotes a la vegada. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

Parets de les pistes. 

Separació entre alumnes 2 

m.  

10’ Individual o 

per parelles 

(variant). 

Pilotes (espuma,futbol sala, 

medicinals 1 kg i 2 kg). 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n A primer i segon empraran, primer pilotes d’espuma i després pilotes 

de futbol sala. 

3r i 4t A tercer i a quart empraran, primer pilotes de futbol sala, i després 

medicinals d’1 kg. 
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5è i 6è A cinquè i sisè ho faran amb les pilotes medicinals, primer amb 1 kg 

i després amb 2 kg. 

 

Consideracions 

-Assegurar que estableixen una distància entre alumne i alumne, i per 

si de cas, fer que vagin alerta amb les pilotes llançades pels 

companys. 

 

 

 

 

 

 

 

JOC 20 

 

Nom del joc: Circuit: Un variadet! 

 

Explicació:  

Es crearà un circuit suficientment gran per tal que tota la classe pugui practicar-ho a la 

vegada. Dins aquest circuit, es començarà passant per damunt un banc caminant, 

s’agafarà una pilota i botant s’anirà passant per les diferents estacions (cadires o cèrcols), 

on hauran d’asseure de forma correcta, ja sigui a les cadires o bé als cèrcols. 

Seguidament, deixaran la pilota i es dirigiran a la zona de tombarelles, intentant finalitzar 

cada una d’elles amb una posició d’indi. 

El professor anirà posant nota en veu alta a les diferents postures assegudes (Ex: Molt bé 

aquesta asseguda a la cadira! Un vuit perquè ha faltat recolzar l’esquena del tot!). 

 

Variant: Realitzar el mateix amb conducció de pilota de futbol. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

1 pista. Delimitació amb 

cons o amb les línies de la 

pista.  

10’ Individual. Cadires, bancs suecs, pilotes, 

cèrcols, matalassos i cons. 
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Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n En haver d’asseure’s, podran agafar la pilota amb dues mans. 

3r i 4t Hauran d’intentar seguir botant amb la pilota, però la podran aturar si 

ho necessiten   

5è i 6è S’augmentaran les vegades d’asseure’s, i també hi haurà més bancs. 

A més, no podran aturar de botar la pilota en cap estació. 

 

Consideracions 

-Adaptar l’altura dels seients a l’alumnat, proporcionar vàries cadires 

diferents. 

-Valorar positivament l’esforç per realitzar bones postures i donar 

feedback constant. 

 

 

 

JOC 21 

 

Nom del joc: Pregunta, esprint i resposta!  

 

Explicació: 

Emprarem els grups cooperatius per fer quatre files distanciades a la línia de fons, cada 

grup tindrà un bolígraf i un paper. Al final del recorregut, hi haurà una pregunta escrita a 

un paper, amb 4 imatges diferents com a resposta (a,b,c,d), totes relacionades amb hàbits 

posturals de la postura asseguda. En ocasions, per obligar-los a llegir la pregunta i mirar 

bé les respostes, seran preguntes trampa. Un de cada grup cooperatiu sortirà corrent, 

Bota la pilota i no et paris! 
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llegirà la primera pregunta i tornarà corrent amb el seu grup cooperatiu per apuntar la 

resposta que cregui correcta (ex:1-b). Tot d’una en haver arribat sortirà el següent que 

anirà a llegir la pregunta número dos, i així successivament fins que hi hauran anat tots. 

Es realitzarà dues vegades.  

Variants: Canviar la forma de desplaçament. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

1 pista. -Delimitació del 

recorregut amb cons o 

línies del camp. 

15’ Grups 

cooperatius. 

-Preguntes i respostes 

preparades prèviament.              

-Bolígrafs. 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n La distància serà de ½ pista. 

 

3r i 4t La distància serà de ¾ de pista. 

 

5è i 6è La distància serà d’1 pista. 

 

 

Consideracions 

La comprovació de les respostes es farà a la tornada a la calma 

mentre estiren. 
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JOC 22 

 

Nom del joc: Partit de voleibol adaptat 

 

Explicació: 

Jugarem dos partits al mateix temps, grup cooperatiu contra grup cooperatiu. La 

diferència al model tradicional és que cada vegada que colpegin la pilota s’han d’asseure 

en forma d’indi correctament durant tres segons i aixecar-se. Jugarem a 10 punts i 

canviarem els rivals una vegada. 

 

Variants: Emprar només el cop de dits o només el d’avantbraç. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

1 pista. -Delimitació del 

camps amb cons. 1 camp 

dins cada mitja pista. 

10’ Grups 

cooperatius. 

Cons, pals, piques i corda per 

als camps. Pilotes varies en 

funció del nivell. 

Representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r i 2n Realitzarem l’activitat amb globus i podran colpejar com vulguin. 

3r i 4t Realitzaran l’activitat amb pilotes d’espuma i amb el cop que digui el 

professor. 

5è i 6è Realitzaran l’activitat amb pilotes de voleibol i amb el cop que digui 

el professor.  
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Consideracions 

Si als grans la pilota de voleibol els fa mal amb el cop d’avantbraç, 

podran emprar una pilota d’espuma o de plàstic. 

Si reincideixen a no asseure’s bé podrem aplicar 30’’ de penalització 

sense jugar. 

 

 

JOC 23 

 

Nom del joc: Rescat del tresor 

 

Explicació: 

Per a aquest divertit joc, s’haurà de fermar una pilota a una corda d’una llargària 

aproximada de tres metres. El professor se situarà just al centre de la pista i farà voltar la 

pilota a fi de que faci una volta d’una mida similar a la circumferència central de la pista. 

Els alumnes, situats en grups cooperatius al voltant del professor, estaran en fila i sortiran 

d’un amb un en direcció al centre. Dins el mateix centre hi haurà alguns objectes que 

simularan tresors (cons xinesos, indiaques, etc.) Una vegada l’alumne aconsegueixi 

entrar dins el cercle, agafarà algun tresor i s’asseurà correctament en forma d’indi. El 

professor, mentre segueix fent rodar la pilota, valida si s’asseuen bé i poden sortir cap a 

la seva fila. Tot d’una que surti del cercle central ja podrà sortir el següent del seu grup. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

1 Pista. Delimitarem amb 

cons les files i la zona del 

tresor amb la línia del 

camp. 

10’ Grups 

cooperatius. 

-Pilota i corda. -Material que 

simuli els tresors. -Cons. 

Representació gràfica: 
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1r i 2n La velocitat de la corda serà lenta. Recorregut curt. 

3r i 4t Augmentarem un poc la velocitat. Recorregut mitjà. 

5è i 6è Augmentarem un poc més la velocitat. Recorregut sencer (mitja 

pista). 

 

Consideracions 

Considerar si la pilota pot fer mal, si és així emprar-ne una d’espuma 

si té el pes suficient per voltar bé. 

 

 

 

 

JOC 24 

 

Nom del joc: Passa el cèrcol, bota i asseu-te! 

 

Explicació: 

Individualment, cada alumne partirà des de la línia de fons i situarà un dels dos cèrcols al 

terra. Seguidament hi botarà dins i s’asseurà correctament. La següent passa serà moure 

l’altre cèrcol cap a la direcció on es vol avançar, com més lluny millor, però que després 

hi arribin per botar-hi dins i agafar el que deixin enrere. Guanyarà qui millor postura 

adopti, i en segon lloc, també comptarà la rapidesa. 

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

1 (coberta) o 2 pistes 

(descobertes). Delimitació 

dels recorreguts amb 

cons. 

10’ Individual. Dos cèrcols per alumne. -Cons. 

Representació gràfica: 
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1r i 2n Recorregut d’ ¼ de pista, anar i tornar. 

3r i 4t Recorregut de ½ pista, anar i tornar. 

5è i 6è Recorregut de ¾ de pista, anar i tornar. 

 

Consideracions 

Si hi ha massa alumnes, farem el recorregut de mitja pista màxim, la 

meitat des d’una línia de fons, i l’altra meitat des de l’altra. Si és 

possible s’empraran les dues pistes descobertes.  

 

 

JOC 25 

 

Nom del joc: Encerta d’esquena 

 

Explicació: 

L’emprarem com a tornada a la calma. Cada parella se situarà davant un banc i un dels dos 

s’asseurà de forma correcta amb una indiaca a les mans. D’esquena a ell, l’altre de la 

parella es situarà al primer dels cons que hi haurà dos metres més enrere. El que està 

assegut colpejarà la indiaca i el que està darrere, sense sortir de la zona delimitada, l’haurà 

d’agafar sense que caigui. Una vegada l’agafi, podrà situar-se un poc més enfora. Així al 

final veurem quina parella ha aconseguit fer-se més enrere. Es realitzaran aquestes accions 

durant 30’’, després canviaran el rol. Ho realitzaran tres vegades cada un. 

Si no s’adopta bé la postura asseguda, hauran de retrocedir.  

 

Distribució de l’espai Temps Agrupació Materials i recursos 

1 pista. Bancs a les voreres 

i delimitacions amb cons. 

8’ Per parelles. Indiaques, cons i bancs 

suecs. Raquetes (5è i 6è). 

Representació gràfica: 
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1r i 2n Els de primer i segon ho faran exactament com diu l’explicació, 

però podran ajudar la parella amb la veu, dient-li exactament on 

ha d’apuntar. 

3r i 4t Els de tercer i quart ho faran igual però sense l’ajuda de la veu. 

5è i 6è Amb els mes grans, ho farem igual però als darrers intents  

emprarem raquetes per colpejar les indiaques. 

 

Consideracions 

Aquest darrer joc podrà ser introduït de forma divertida, com un 

concurs o un espectacle de circ, però no oblidarem que el més 

important és adoptar una postura adequada.   
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8.2 QÜESTIONARIS D’AVALUACIÓ 
 

QÜESTIONARI 1. CONEIXEMENTS I CONDUCTA 
POSTURAL 

 
 

C 
O 
N 
E 
I 
X 
E 
M 
E 
N 
T 
S 
 
 

P 
O 
S 
T 
U 
R 
A 
L 
S 
 
 

 
 
 
 

 
1.Què és la postura sedent?  
 
 

 
a) La posició que adoptem al dormir. 
b) La posició que adoptem al caminar. 
c) La posició que adoptem al seure. 
 

 
2. Què és el sedentarisme? 
 
 
 

 
a) Mode de vida amb alta activitat física. 
b) Mode de vida amb poca activitat física. 
c) És el mateix que la postura sedent. 

 
3. Què puc fer si la cadira és 
massa alta? 
 
 

 
a) No fa falta fer res, és còmoda igualment. 
b) Puc posar algun material davall els peus. 
c) Puc seure en forma d’indi a la cadira. 

 
4. Com situem l’esquena 
quan estem asseguts? 
 
 

 
a) Hauríem de tenir l’esquena aferrada al suport. 
b) És indiferent, el principal és la comoditat. 
b) El principal és acostar-nos a la taula. 

 
5. Què puc fer si la taula és 
massa alta? 
 
 

 
a) Demanar si ens poden canviar la taula. 
b) Modificar l’altura de la taula si és possible. 
c) Les respostes a i b són correctes. 
 

 
6. Com he de veure la 
pantalla de l’ordinador? 
 
 

 
a) Un poc més amunt de l’altura dels ulls. 
b) Un poc més avall de l’altura dels ulls. 
c) A l’altura exacta dels ulls. 
 

 
7. Quan empro 
l’ordinador...? 

 
a) L’esquena pot estar més endavant. 
b) L’esquena ha de seguir recta i aferrada al 
suport sense forçar l’esquena. 
c) L’esquena no és important, són els ulls. 
 

 
8. Si assegut a la cadira, 
estiro els braços fins a 
l’ordinador, on han 
d’arribar? 

 
a) Han d’arribar fins a la pantalla. 
b) Han d’arribar fins a la meitat del teclat. 
c) El principal és arribar al ratolí. 

  
a) Amb les cames estirades és més còmode.  
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9. Com han d’estar les 
cames i els peus quan estem 
asseguts?  
 

b) Genolls i turmells flexionats en angle recte 
com el de la lletra L.  
c) Les dues són incorrectes. 
 

  
10. Què puc fer si estic 
massa temps assegut? 
 
 
 

 
a)  Tombar-me un poc damunt la cadira per 
relaxar-me. 
b) Caminar un minut i fer moviments de braços i 
cames. 
c) Cap de les dues, he de seguir ben assegut. 

 
11. Què puc fer si estic 
massa temps amb 
l’ordinador? 

 
a) Fer rotacions de canell i d’espatlla i estirar les 
cames. 
b) Posar l’ordinador més enfora. 
c) Les dues anteriors són correctes. 
 

 
12. Quins problemes em pot 
causar estar en mala posició 
asseguda? 

 
a) Cap, el més important és fer activitat física. 
b) Mal d’esquena, alteracions de la curvatura de 
la columna i altres coses que m’afectaran en el 
meu futur. 
c)  No ho sé. 
 
 

 
13. Quins músculs poden 
ajudar al reforç de la 
columna? 
 

 
a) Els músculs abdominals i lumbars. 
b) Tots els músculs dels braços i de les cames. 
c) Les dues respostes anteriors són correctes. 
 

 
14. Què és la lumbàlgia? 

 
a) Un tipus de menjar saludable. 
b) El mal d’esquena situat a la part baixa de la 
columna. 
c) El mal d’esquena en general. 
 

   
C 
O 
N 
D 
U 
C 
T 
A 

 
15. Amb quina freqüència 
tens mal d’esquena? 
 
 
 
 

 
a) Mai he tingut mal d’esquena. 
b) Almanco una vegada al mes me fa mal. 
c) Cada setmana puc notar un poc de mal a 
l’esquena. 
d) Sempre em fa mal l’esquena. 

16.Si n’has tingut mai, quin 
grau de dolor representa de 
l’1 al 10? 
Escriu la resposta. 
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P 
O 
S 
T 
U 
R 
A 
L 
 
 

 
17. Quina imatge representa 
la postura que sols adoptar? 
Encercla la resposta. 
 
 
 
 

 

 
18. Quina imatge representa 
la postura que sols adoptar? 
Encercla la resposta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
19. Quina imatge representa 
la postura que sols adoptar? 
Encercla la resposta. 
 
 
 
 

 

 
20. Consideres que la teva 
postura asseguda és bona?  
Quina nota li poses de l’1 al 
10?   
 

 
a) Sí 
b) No 
 
Nota de la meva postura: ______________ 
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QÜESTIONARI 2. VALORACIÓ DELS JOCS I DEL 

RECURS DIGITAL 
 

 
 
 
 
 
 

E 
L 
S 
 
 
J 
O 
C 
S 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Consideres que els jocs han 
estat divertits? 
 
 

a) Molt 
b) Bastant 
c) Poc 
d) Gens 
 

 
2. Consideres que la simulació 
de postures t’ha ajudat a 
millorar la teva postura? 
 

a) Molt 
b) Bastant 
c) Poc 
d) Gens 
 

 
3. Consideres que t’has cansat 
durant els jocs?  
 
 

a) Molt 
b) Bastant 
c) Poc 
d) Gens 
 

 
4. T’has sentit motivat o 
motivada? 
 
 

a) Molt 
b) Bastant 
c) Poc 
d) Gens 
 

 
5. Ho repetiries l’any vinent? 
 
 

 
a) SÍ 
b) NO 

 
6. Quina valoració de l’1 al 10 
li poses? Explica la teva 
resposta breument. 
 
 

 

 
7. Quins jocs t’han agradat 
menys? Justifica la teva 
resposta breument. 

 

 
8. Quins jocs t’han agradat 
més? Justifica la teva resposta 
breument. 
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E 
L  
 
 
R 
E 
C 
U 
R 
S 
 
 
 
 

 
1. Consideres que ha estat un 
element positiu? 
 
 

a) Molt 
b) Bastant 
c) Poc 
d) Gens 
  

 
2. T’ha fet estar més motivat o 
motivada? 

a) Molt 
b) Bastant 
c) Poc 
d) Gens 
 

 
3. Has practicat algun joc del 
recurs fora de l’escola? 
 
 

 
a) SÍ 
b) NO 

 
4. Ho heu seguit amb la teva 
família? 
 

 
a) SÍ 
b) NO 

 
5. Quina valoració de l’1 al 10 
li poses? Explica la teva 
resposta. 
 

 
 
 

 
 

• Qüestionari de valoració de la tasca del professor: 
 
 
 
T 
A 
S 
C 
A 
 
 
D 
O 
C 
E 
N 
T 
 

1. Consideres que el professor 
o professora ha mostrat la 
necessitat d’adoptar una 
postura correcta? 

a) Molt 
b) Bastant 
c) Poc 
d) Gens 

 
2. Creus que ha adaptat bé els 
jocs al teu nivell? 

a) Molt 
b) Bastant 
c) Poc 
d) Gens 

 
3. T’ha transmès motivació? 
 

a) SÍ 
b) NO 

 
4. Ha intentat que fos 
dinàmic? 

 
a) SÍ 
b) NO 

5. Quina nota li poses al 
professor o professora? 
Escriu-la. 
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