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Abstract 

Physical activity is necessary for the development of the human being and its practice has 

infinite benefits. By doing it we can improve our fitness and thus our health, it also has a high 

educational and social value as we establish interpersonal relationships and finally its 

recreational connotation will help us to be happier. 

From the observation I was able to make in the stays in different centers during my 

internships, in the courtyards I was able to detect lack of movement and physical activity, 

little variability in games, excluded students, many conflicts, little socialization among boys 

and girls and especially the lack of interaction between students of different courses. My 

concern about these facts led me to conduct a literature review of information on academic 

portals in order to obtain more information. 

From here, I have created a proposal with the aim of encouraging the habit and practice of 

physical activity from school. Involving the educational community in instilling this vision 

and thus help all students have more options and a willingness to engage in daily physical 

activity. 

Key words: Physical activity, cooperation, games,  playgrounds, primary education 

Resum 

L’activitat física és necessària per al desenvolupament de l’esser humà i la seva pràctica té 

infinitat de beneficis. Realitzant aquest tipus d’activitats podem millorar la nostra forma física 

i així la nostra salut. També té un alt valor educatiu i social ja que s’estableixen relacions 

interpersonals i  la seva connotació recreativa ens ajudarà a ser més feliços.    

A partir de l’observació que he pogut fer a les estades a diferents centres durant els meus 

pràcticums, a l’hora d’esbarjo he pogut detectar manca de moviment i activitat física, poca 

variabilitat en els jocs, alumnes exclosos, molts conflictes, poca socialització entre nens i 

nenes i sobretot la falta d’interacció entre alumnes de diferents cursos. 

La meva preocupació sobre aquests fets em va portar a fer una recerca de documentació a 

portals acadèmics i llibres amb la finalitat d’obtenir més informació. 

A partir d’aquí he creat una proposta didàctica amb l’objectiu de fomentar l’hàbit i la pràctica 

d’activitat física des de l’escola. Involucrant la comunitat educativa per tal d’inculcar aquesta 

visió i així ajudar a que tot l’alumnat tingui més opcions i voluntat de fer activitat física 

diària.  

Paraules clau: activitat física, cooperació, jocs, patis, educació primària 
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Introducció 

Els infants no neixen amb uns valors apresos, s’han de treballar durant el seu procés educatiu. 

Alguns tindran més facilitat per interioritzar aquests valors que no altres. Un bon camí a 

seguir per enfortir, aprendre, entrenar, entendre i aplicar aquest valors és a través de l’esport i 

l’activitat física.  

Els valors de l’esport són el compromís, l’esforç, la perseverança, la humiliat, la solidaritat, la 

competitivitat, etc. Els infants a través de la seva experiència fent esport viuen de primera mà 

aquests valors i els interioritzen. 

Podem dividir l’esport amb tres blocs: físic, educatiu i recreatiu.  

El primer, el bloc físic, inclou tots els aspectes motrius, treballa la condició física i la salut, 

per tant es desenvolupen elements com resistència, velocitat, coordinació, equilibri i 

lateralitat. 

 El segon bloc és l’educatiu on, com hem dit, es  treballen valors. 

 Fent esport els infants es trobaran amb unes normes, possiblement tindran un grup on hauran 

de cooperar i treballar en equip. Aprendran a esperar i a esforçar-se treballant per guanyar-se 

les coses, a respectar i superar frustracions.  

Finalment la pràctica d’activitat física també ha de servir per passar-ho bé, ha de ser 

recreativa, convertint-se en un moment per esplaiar-se i socialitzar. 

En conclusió, la pràctica d’activitat física contempla un ampli ventall de possibilitats i 

beneficis. Practicar-la pot ser molt profitós per als nostres alumnes.     
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Justificació  

Avui en dia, hi ha moltes entitats que organitzen activitats físiques extraescolars. Però això no 

garanteix que tots els joves practiquin activitat física.  

També sabem que hi ha un alt percentatge de nens amb obesitat i sobrepès al nostre país, fet 

que preocupa pensant en la futura salut d’aquests joves. 

Malauradament molts alumnes no es poden permetre accedir a serveis d’activitats 

extraescolars esportives o que suposin fer activitat física per manca de recursos econòmics de 

les famílies. Però també hi ha nens/joves que  simplement els falten ganes, ja que prefereixen 

jugar a vídeo jocs, quedar-se a casa o estar pel carrer sense una finalitat concreta que en molts 

casos els aboca a la delinqüència i l’adquisició d’hàbits poc saludables. 

Sabem de la necessitat de fer esport i activitat física per a tenir una bona salut tant física com 

mental. És fonamental créixer amb uns hàbits saludables on l’esport és clau per al propi 

desenvolupament i així evitar conductes sedentàries i poc recomanables. 

Per tot això, crec que oferir una activitat física inclusiva, lligada a l’escola, pot ser una solució 

per a que tots els fillets i joves en puguin gaudir i vagin adquirint els valors que abans hem 

esmentat. 

 

 

Objectius 

 

 Crear una proposta esportiva inclusiva i coeducativa. 

 Fomentar l'hàbit de fer activitat física en edats primerenques. 

 Engrescar a l’alumnat a gaudir de l’activitat física. 

 Involucrar a les famílies a fi de conscienciar-les dels avantatges de l’activitat física.  

 Garantir la pràctica d’activitat física a tots els alumnes d’un centre. 
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Marc teòric 

Podem confondre el significat de conceptes com activitat física, esport o fer exercici. Podríem 

pensar que són sinònims ja que quan parlem, donem el mateix significat i ús als tres. 

Segurament més d’una vegada hem sentit “Hauria de fer una mica d’esport, aniré a caminar”, 

en aquest cas no podem dir esport, és activitat física. Per això, definirem aquests conceptes:.  

 

Activitat física:  

Com diu (Neila & Ayensa, 2012) l’activitat física fa referència a qualsevol moviment produït 

pels músculs esquelètics i té com a resultat un pèrdua d’energia que s’afegeix al metabolisme 

basal.  

 

Exercici físic:  

Es considera exercici físic a tota activitat física realitzada de forma planificada, ordenada i 

repetida dirigida a la millora de la condició física (Caspersen, Powell y Christenson, 1985). 

 

Esport:   

Pel que fa a l’esport, s’inclou a les definicions anteriors l’existència de competicions, normes 

relativament estables i el suport d’organitzacions estructurades i institucionalitzades que 

regulen la pràctica (Cantón Chirivella, 2001).  

 

Un altre concepte relacionat amb aquest tres és el joc. Molts esports han sigut jocs que amb el 

pas del temps s’han institucionalitzat i organitzat de forma regulada i legislada. Sabem que el 

joc és fonamental per al desenvolupament dels infants, tots creixem jugant. A més, aquest 

apareix en infinites formes i manifestacions com per exemple a casa, al carrer, al parc, amb 

els amics o inclús tots sols. 

El joc va començar a ser estudiat als segles XVIII i XIX encara que els primers en començar a 

mencionar-lo van ser els filòsofs de la Grècia clàssica. Plató i Aristòtil van reconèixer el valor 

pràctic del joc com a instrument per preparar-se per a la vida adulta. 

 

El joc és l’activitat fonamental de l’infant, que es dóna de forma innata, lliure i plaent, en un espai i un 

temps determinats, i que afavoreix el desenvolupament de les seves capacitats motores, cognitives, 

afectives i socials.  (Pecci, M.; Herrero, T.; López, M.; Mozos, 2010) 
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Segons (Pecci, M.; Herrero, T.; López, M.; Mozos, 2010) el joc psicomotor expressa la 

comunicació entre els processos psíquics i motors. Aquest jocs motors i sensorials perceptius 

afavoreixen la discriminació sensorial i actuen com a elements fonamentals de coneixement. 

També desenvolupen la coordinació, coneixement de l’esquema corporal i l’expressió 

d’aquest. 

Podem afirmar que quan juguem fem activitat física ja que possiblement no està planificada ni 

existeix cap tipus d’institució ni regulació. Per molts autors, el joc és fonamental per el 

desenvolupament dels joves i es troba en moltes situacions. 

 

Para el desarrollo y cuidado de la disposición al juego, la capacidad de juego y el ser listo en el juego, 

no hay en la primaria una materia propia, y con ello tampoco una 'hora de juego'. Se impone, por lo 

tanto, una 'educación lúdica' como tarea que atraviese todas las materias. Pero esto implica un 

reconocimiento del juego en todas las áreas de aprendizaje de la primaria como un medio para la 

educación y la formación. La educación lúdica y el cuidado del juego representan, luego de estas 

reflexiones, una parte de la función de la educación y de la formación de la primaria, dado que el juego 

es una función importante del desarrollo, del aprendizaje y del bienestar del niño en todas las áreas 

vitales y es justamente imprescindible. (Walter, 1993) 

 

D’aquesta manera podem afirmar que amb el joc a més de desenvolupar habilitats motrius i 

físiques, també es pot treballar el desenvolupament afectiu, emocional i social de l’infant.  

 

Una vegada diferenciats aquests conceptes i sabent que el joc també és activitat física podem 

parlar dels problemes que comporta en els éssers humans la falta d’aquesta pràctica. En aquest 

cas el sedentarisme, que és la inactivitat o la manca d’activitat física, s’està convertint en una 

epidèmia en els països més desenvolupats segons les conclusions de l’article Sedentarisme i 

salut, beneficis de l’activitat física  (Rosa & Olea, 2006). Amb la meva recerca puc afirmar la 

necessitat i importància de portar una vida sana i no sedentària.  

Importància de l’activitat física per a la salut pública:  

Segons la OMS (Organització Mundial de la Salut), la inactivitat física constitueix el quart 

factor de risc més important de mortalitat en el Món, un 6% de defuncions són per aquesta 

causa. Només la hipertensió, tabac i excés de glucosa en sang el superen.  

La inactivitat física cada vegada es veu a més països i té influència directa en malalties no 

transmissibles (malalties cardiovasculars, diabetis, càncer...) que totes juntes suposen un 60% 

de les morts en tot el Món. Està demostrat que la pràctica d’activitat física amb regularitat 
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redueix el risc de les malalties no transmissibles, ajuda a regular l’energia consumida i així la 

massa corporal. (Maschinen et al., 2010) 

A més, tal com diuen les conclusions de l’Estudi dels beneficis de l’activitat física i riscos del 

sedentarisme (Cenarruzabeitia & Mart, 2003) venen relacionades amb allò citat anteriorment: 

Fer activitat física suposa beneficis per a la salut, en canvi, no fer-ne suposa un impacte 

negatiu en aquesta. Els principals beneficis de fer activitat física són la disminució de risc 

cardiovascular, risc d’obesitat, diabetis, osteoporosis, malalties mentals i determinats tipus de 

càncers.  

Importància de l’activitat física per a la salut dels joves:  

Com diu la OMS (Maschinen et al., 2010) els joves de 5 a 17 anys han d’acumular un mínim 

de 60 minuts d’activitat física vigorosa o moderada diàriament i aquesta suposarà un major 

benefici per a la salut. D’aquest temps diari, convindria desenvolupar una part aeròbica a fi de 

millorar la salut càrdio-respiratòria i un altre on es treballa l’activitat muscular relacionada 

amb el reforç de la força dels músculs i la salut dels ossos. Tot açò es pot treballar 

espontàniament i de forma transversal a moltes activitats, jocs, tasques o situacions 

quotidianes. Els joves que practiquen activitat física o exercici solen presentar menor 

percentatge d’adipositat corporal, per tant,  ens pot servir com a mètode per reduir el nombre 

de joves amb sobrepès o obesitat.  

Obesitat i Sobrepès:  

Es deuen a l’acumulació excessiva o anormal de greix al nostre cos que pot ser perjudicial per 

a la salut. Es pot mesurar a través de l’IMC, les sigles signifiquen Índex de Massa Corporal. 

És el resultat de dividir el pes d’una persona en kilograms entre la seva alçada en metres al 

quadrat. L’índex vindrà expressat en (kg/m
2
) i segons aquest hi ha uns paràmetres que 

determinen l’estat de la persona:  

(Quetelet, Adolphe) 

Figura 1 

- IMC igual o superior a 25(homes) i 24(dones), determina sobrepès. 

- IMC igual o superior a 30(homes) i 27(dones), determina obesitat.  
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En l’article citat (Neila & Ayensa, 2012) es va fer un estudi de l’IMC amb una mostra 

d’alumnes d’una escola de Madrid, i els resultat van ser: un 8,33% tenien sobrepès, un 8,33% 

sofrien obesitat y un 1,66 % obesitat greu. Per tant un 19% dels alumnes tenia l’IMC superior 

a 25(nens)/24(nenes) 

Aquest sobrepès pot tenir un impacte negatiu pel que fa a la satisfacció respecte el propi cos i 

d’aquesta manera a l’autoestima. És important cuidar-se i també estimar-se, tenir salut física i 

mental és necessari per el desenvolupament personal i l’aprenentatge. En aquest cas, els 

conceptes d’autoconcepte i autoestima van molt lligats amb la satisfacció del propi cos i així 

la nostra salut mental: 

Autoconcepte:  

És la descripció que tenim de nosaltres mateixos, formada mitjançant el nostre entorn amb 

experiències, judicis i expectatives tant negatives com positives. Es perceben en estadis 

acadèmics, físics, socials i personals.  

L’autoconcepte és la imatge que té un d’ell mateix i està determinada per informació interna i 

externa jutjada per propis raonaments i valors. És una de les variables més rellevants pel que 

fa a la personalitat (González Julio et al., 1997).  

Autoestima: 

Representa la importància que li donam l’autoconcepte percebut. Com valor la meva imatge, 

va vinculada a l’autoconcepte ideal que seria com m’agradaria que fos (González Julio et al., 

1997). 

Tant l’autoconcepte com l’autoestima són dos elements que valorem en funció de percepcions 

personals i externes. Son sentiments que van molt relacionats amb les nostres capacitats i 

personalitat, per tant, marcarà la manera d’afrontar els nostres objectius. Practicar activitat 

física de forma regular afecta de manera positiva a la nostra imatge i per tant, podem 

aconseguir un millor autoconcepte i autoestima. D’aquesta manera, tindrà repercussió a la 

nostra conducta. Ens ajudarà a superar-nos, afrontar els reptes i assolir els objectius que ens 

proposem a la nostra vida (Ramírez Prieto et al., 2018). 

 

A més de tot això, la pràctica regular d’activitat física té repercussions beneficioses pel que fa 

al nostre cervell. Després de la recerca podem afirmar que fer activitat física té avantatges pel 

que  fa a l’estimulació neuronal. 

Estimulació neuronal al fer activitat física:  

El vell aforisme romà “ment sana, corpore sano” ja reconeixia la connexió entre cos i ment, 

en aquest cas, el cervell i l’activitat física. Com diu (Barrios Herrero & López Ferradaz, 2011) 
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existeix una relació entre activitat física i la regeneració neuronal. Durant l’activitat física el 

cervell és l’encarregat de coordinar els músculs implicats en el moviment que es vol fer. El 

cos envia senyals al cervell perquè aquest posi en marxa les adaptacions fisiològiques 

necessàries en qualsevol situació. Per tant, com diu (Barrios Herrero & López Ferradaz, 2011)  

l’activitat física habitual nodreix al cervell i intervé en altres processos cerebrals optimitzant 

la eficàcia funcional de les neurones, les quals arriben a un millor desenvolupament i 

estimulació de les seves connexions.  

Antigament es pensava que fer exercici físic tenia efectes positius davant les neurones adultes, 

es creia que les protegia. Després d’estudis i experiments, s’ha pogut comprovar i afirmar que 

fer activitat física activa les cèl·lules mare neuronals de l’hipocamp del cervell i dóna peu a 

sintetitzar noves neurones.   
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Metodologia 

Amb l’objectiu de contextualitzar i guarnir d’informació elaborada i estudiada per 

professionals el meu projecte, durant els mesos de gener a març, es va realitzar la lectura de 

recursos com llibres de temàtica educativa i inclusiva i una recerca bibliogràfica a portals 

acadèmics com Google Acadèmic, PubMed, Dialned i al servei de biblioteca de la UIB. 

Aquesta recerca es va enfocar en elegir articles i capítols relacionats amb l’activitat física, 

cooperació, dinamització, jocs i activitats al temps d’esplai. Es van elaborar uns criteris 

d’inclusió i exclusió d’articles. 

 

CRITERIS D’INCLUSIÓ CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

Documents relacionats amb 

l’educació primària 

Documents relacionats amb Educació secundaria, 

infantil o altres 

Català, castellà i anglès Altres llengües 

Educació física i salut Altres matèries 

Publicacions que avaluen i presenten 

estudis actuals 

Publicacions que avaluen i presenten estudis 

realitzats fa més de 15 anys 

Publicacions on s’expliquen 

metodologies actuals 

Publicacions on s’expliquen metodologies des 

actualitzades 

 

La formació proporcionada per la UIB aquest darrers anys i la meva experiència com a 

dinamitzador d’activitat física, entrenador o tècnic superior en activitats físiques i esportives 

m’ha ajudat a orientar la meva recerca i acabar de planificar la proposta.  En aquest cas, 

alguns coneixements previs del tema m’han facilitat la tria i enfocament de les activitats i així 

poder realitzar una conclusió.  
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Proposta pràctica 

La idea és desenvolupar un programa inclusiu esportiu. M’agradaria lligar l’activitat física 

amb l’escola, crear un espai on tots els alumnes tinguin l’oportunitat de fer activitat física i 

involucrar a les famílies.  

Vull donar múltiples opcions de joc i esplai als alumnes. A partir de l’observació, si analitzem 

el que passa a l’hora del pati, podem afirmar que sempre s’acostuma jugar als mateixos jocs. 

Podem veure porteries per jugar a futbol o a handbol, cistelles que s’empren per jugar a 

bàsquet, algunes pales per experimentar amb la terra, gronxadors i alguns elàstics o cordes.  

Casualment, solen repetir el mateix joc o activitat cada dia i d’aquesta manera les relacions 

entre alumnes sempre son les mateixes, en altres paraules, sempre juguen els mateixos al 

mateix joc. Amb la proposta de dinamitzar els patis i oferir la possibilitat de conèixer i 

practicar altres jocs o activitats podrem sortir d’aquest costum. Així es fomentarien les 

relacions entre alumnes de diferents cursos i edats. Crec que l’escola és l’escenari perfecte per 

conèixer diferents esports, jocs o activitats.   

Per fer-ho la proposta té en compte aquests aspectes: 

 

Activitat física:  

Els alumnes faran activitat física mitjançant la pràctica de jocs i dinàmiques. Aquests podran 

ser individuals, en col·laboració o d’equip. Es proposen activitats de tot els tipus a fi de donar 

un ventall més ampli de possibilitats i així poder adaptar-nos a les necessitats dels alumnes.  

Com hem pogut comprovar al marc teòric, hi ha molta manca d’activitat física en països com 

el nostre on hi ha una gran taxa de sedentarisme que pot causar malalties i fins i tot la mort. 

D’aquesta manera volem aconseguir un costum, marcar un hàbit d’activitat física. En 

ocasions, les famílies són referents per els seus fills, els alumnes fan el que veuen a casa, per 

tant, la idea és donar opcions a les famílies i als alumnes per estimular-los en aquest àmbit i 

així potenciar l’hàbit de fer activitat física de forma regular.  

 

Participació famílies:  

Es donarà la possibilitat de participació a les famílies. Pot ser una opció perquè aquestes 

s’involucrin a la comunitat educativa. D’aquesta manera poden saber el que fan els seus fills a 

l’escola i al mateix temps podran participar en el procés educatiu d’aquests. Així establirem 

un vincle entre família i escola i d’aquesta manera es podrà arribar a tenir una comunitat 

educativa més unida. A continuació es donen algunes propostes: 
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- Portes obertes i contacte amb famílies:  

Un cop per mes es fan jornades de portes obertes on els alumnes poden ensenyar a les 

seves famílies el que fan a l’escola. Amb la proposta es vol aconseguir crear un vincle 

entre família i esport, fomentar l'hàbit de practicar i donar idees o exemples de pràctica 

d’activitat física que es podran fer a casa o en entorns familiars.  

Les famílies seran claus pel que fa al bloc dels jocs tradicionals. La proposta d’aquests 

serà proporcionada per les idees de les famílies. Convidarem a aquestes a que venguin 

a l’escola a explicar els jocs tradicionals que coneguin i d’aquesta manera coneixerem 

jocs i activitats noves que es podran practicar durant les sessions d’educació física, 

patis i a les trobades.  

Així veurien el que fem a l’escola i a més formarien part del procés educatiu de 

l’alumnat. Pot ser seria una forma d’involucrar una mica més a les famílies amb 

l’escola i l’educació dels seus fills.  

 

- Proposta d’un capvespre extraordinari:  

S’obriria la possibilitat de dur a terme aquesta proposta fora de l’horari lectiu. Així 

pactar una hora d’activitat física un capvespre per setmana. Oferim un capvespre 

voluntari on també poden venir les famílies a donar un mà. Posarem en pràctica tots 

aquells joc i reptes que hem practicat.  

Cal dir que aquestes trobades s’haurien de consensuar entre alumnes, famílies i escola. 

Estaríem oberts a qualsevol planificació, serem flexibles a l’horari, nombre de 

trobades i a possibles idees o propostes que es facin. Com hem dit, tot dependrà del 

tipus de comunitat educativa en la que ens trobem ja que alumnes i famílies són els 

protagonistes principals de la proposta. 

 

Relacions entre alumnes de diferents cursos:  

És una proposta on hi participen tots els alumnes del centre, en aquest cas, de primer curs a 

sisè curs d’educació primària. D’aquesta manera fomentem les relacions entre alumnes de 

diferents cursos i edats. Compartir coneixements i establir vincles d’amistat i cooperació entre 

nens en diferents estats maduratius. El que volem és que aprenguin uns dels altres.  
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- Dinamitzar patis:  

La idea és dedicar un temps del pati on els alumnes de cursos superiors s’encarreguin 

de fer de dinamitzadors d’aquest. Proposant jocs i dinàmiques variades que promouen 

l’activitat física.  

Tot això s’hauria de treballar a les sessions d’educació física. A fi d’arribar a un 

consens entre els alumnes per decidir el que ens interessa més es faran reunions entre 

delegats de curs. D’aquesta manera tots els grups poden proposar idees i crítiques del 

funcionament.  

Així es lligaria el temps d’oci amb l’assignatura d’educació física. S’aprofitaria per 

traslladar els objectius que pot tenir l’assignatura amb el dia a dia i estil de vida de 

l’alumnat. Els jocs, reptes o propostes que es treballen a les sessions de l’assignatura 

podrien servir com a activitats que es podrien realitzar al pati i així mesclar alumnes 

de tot el centre. D’aquesta manera s’incrementarien les relacions interpersonals entre 

alumnes i el seus vincles. Alumnes de diferent cursos jugarien junts, cooperarien i 

aprendrien uns dels altres.  

Com sabem, l’hora del pati és un moment d’esplai per als alumnes on es poden 

desenvolupar lliurement. Amb la nostra proposta no volem obligar-los a jugar al que 

creiem que és millor per ells, sinó que es tracta d’ampliar el ventall de possibilitats 

d’aquests. Simplement oferir més opcions per jugar al temps del pati i ampliar el seu 

coneixement en funció de jocs i pràctiques on l’alumnat pugui fer activitat física.  

Seria de forma voluntària, sense cap obligació ni limitació. Els jocs s’anirien 

presentant setmanalment per els alumnes de segon cicle. Aquests serien els 

dinamitzadors dels jocs. Es podria animar en grups de 4 o 5 alumnes, el nombre 

d’aquests serà en funció dels alumnes que hi vulguin participar. Cada setmana es 

proposarà un joc nou, aquest joc, repte o activitat s’explicarà i es dinamitzarà per els 

alumnes els dilluns i es repetirà els dimecres. Una vegada presentats quedaran com a 

possibilitat per practicar-los la resta del curs.  
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Desenvolupament de la proposta 

La proposta no està preparada per a cap centre en concret, sabem que ens podem trobar amb 

infinitats de possibilitats i dependrà de tota la comunitat educativa. La proposta s’adaptarà i 

vindrà marcada pel tipus de comunitat, centre, alumnes i   famílies.  

D’aquesta manera proposarem una sèrie d’activitats que es podrien dur a terme amb un 

projecte així. Proposem exemples de possibles jocs per al desenvolupament d’aquesta 

proposta. Aquestes variants dependran de la imaginació dels nostres alumnes ja que ells 

gestionaran i dissenyaran els jocs i reptes.  

Sabem que alguns alumnes fan activitats extraescolars, com son futbol, tennis, bàsquet, 

patinatge, gimnàstica, natació... Com a màxim practiquen dos tipus d’esport, per tant, de la 

resta, no tenen l’oportunitat de conèixer-los. 

 La idea és proporcionar oportunitats de que els alumnes puguin conèixer i practicar el màxim 

de jocs o activitats possibles. A partir d’aquestes poden experimentar diferents experiències i 

d’aquesta manera potenciar les seves habilitats motrius.  

Per posar un exemple posem dos esports, que tothom coneix i solen ser activitats extraescolars 

habituals de l’alumnat, com són bàsquet i futbol. Ambdós tenen una lògica interna similar, 

són esports col·lectius, hi ha adversaris, es juga amb una pilota, el seu objectiu és finalitzar i 

evitar que ho faci l’equip contrari. Si un nen durant la seva vida només ha practicat futbol, 

possiblement haurà treballat les habilitats motius del tren inferior del seu cos (cames i peus) i 

les dominarà amb èxit, en canvi mancarà d’habilitats pel que fa a la part superior del cos ja 

que no les ha treballades i passa el mateix a la inversa amb el nen que sempre ha jugat a 

bàsquet.  

Per tant, el que volem és facilitar l’aprenentatge i l’estimulació de les diferents habilitats 

motrius. I que  tots els nens d’una mateixa localitat puguin fer activitat física junts.  

 

Proposta de jocs alternatius:  

Dins aquest concepte d’activitat física podem incloure un munt d’activitats que tenen en comú 

ser innovadores, poc practicades i de caire lúdic. Es cerca la satisfacció de jugar per damunt 

d’altres objectius. Poden sorgir com activitats noves, com a reinterpretacions de jocs o esports 

actuals o com a recuperacions adaptades de jocs més antics. Són aquells jocs que solen ser 

menys coneguts, i que utilitzen materials que no s’utilitzen en esports convencionals. El 

material emprat també és alternatiu, moltes vegades aquest material s’utilitza de forma 

diferent de la que tenia quan es va dissenyar. Els materials son fàcils de trobar i tenen un preu 
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assequible. Així i tot, degut a la seva flexibilitat i adaptabilitat, podem trobar el material a la 

natura, al lloc on vivim i també es pot crear el material a l’escola, a patir de material reciclat, 

tot dependrà de la nostra imaginació. 

Els objectius dels jocs alternatius són incrementar la participació, millorar la cooperació, 

fomentar les relacions entre persones, afavorir la coeducació ja que cap joc té càrrega sexista 

prèvia i fomentar la creativitat. Són jocs poc comuns i per aprendre-hi a jugar tothom parteix 

de zero. Per tant, amb els jocs alternatius tenim una forma de fer activitat física no 

convencional del que se’n destaca: 

 

 La seva novetat i motivació. 

 Caràcter recreatiu. 

 Transferència a altres esports, jocs i fàcil aprenentatge d’habilitats motrius.  

 Autoregulació en la pràctica. (No existeix la figura d’àrbitre) 

 Incrementa el nivell de creativitat. 

 Augmenten les opcions de la pràctica en ambient natural.  

 Nova opció per qui no es sent atret per esports competitius o de rendiment.  

 Flexibilitat en les normes que podran ser consensuades.  

 Adaptabilitat als espais.  

 Fàcil iniciació. 

 No té càrrega sexista. Nens i nenes juguen junts, per tant, Facilita les situacions 

coeducatives. 

 La cooperació va per davant de la competició.  
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Exemples de jocs alternatius: 

Jocs amb disc volador  

 

 

Figura 2 

 

Nom Ultimate 

Descripció És un esport alternatiu que es juga amb un disc volador. És un esport 

on juguen dos equips mixtes, un contra l’altre i sense contacte. 

Material Disc volador  

Espai de joc És adaptable al nombre de jugadors.  

Es podrà jugar a l’aire lliure, pati, poliesportiu o pista. 

 

 
Figura 3 

 

L’espai és rectangular i existeix línia de fons a cada extrem del terreny 

de joc, que serà clau per puntuar.  

Normes - El posseïdor del disc no pot avançar. 

- S’ha d’avançar a partir de passades i joc cooperatiu entre els 

integrants del grup. 

- Si el disc cau al terra, la possessió d’aquest és per l’equip 

adversari.  

- El contacte està penalitzat.  

- Es puntua quan un integrant de l’equip rep el disc més enllà de 

la línia de fons contraria.  

Variants El jugador que aconsegueix marcar, es canvia d’equip, a fi de que 

tinguin superioritat numèrica. D’aquesta manera focalitzem l’atenció al 

joc i a la cooperació i llevem importància al resultat i la competició.  

 

Nom Cursa de discs voladors 

Descripció Es faran equips del mateix nombre de jugadors, els integrants de cada 

equip es col·locaran en fila índia i amb una separació aproximada de 
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dos o tres metres. S’haurà de passar el disc del primer jugador al 

darrer, passant per tots els integrants del grup sense que caigui al terra.  

Seguidament, cada jugador després de tocar el disc passarà al final de 

la fila i fent la cadena continua fins arribar al final que ens proposem.  

Material Discs voladors 

Espai de joc Es podrà jugar a l’aire lliure, espai natural, pati, poliesportiu o pista. 

Normes - Si cau el disc, comencem de nou. 

- Pactar distància aproximada entre jugadors (es poden emprar 

marques o cons com a referència). 

Variants  

- No importa estar en línia recta, circuit variable i adaptable.  

- Es poden fer varis equips, depenent del nombre de jugadors.  

 

Nom Diana 

Descripció Joc de precisió que consisteix en llençar el disc a la zona determinada. 

L’objectiu serà variable depenent del material que tinguem.  

Material Discs voladors. 

Espai de joc Es podrà jugar a l’aire lliure, espai natural, pati, poliesportiu o pista. 

Normes - Acordar distància de tir. 

- Determinar puntuacions. 

Variants - Es podrà fer amb cèrcols, porteries, cordes, cistelles o 

qualssevol material similar que es tingui.   

- Es podrà fer per equips o individual. 

 

Jocs amb indiques  

 

Figura 4 

 

Nom Que no caigui  

Descripció Joc cooperatiu que consisteix en fer grups de jugadors i intentar fer el 

màxim de cops a la indiaca sense que aquesta caigui al terra. El grup 

s’haurà d’anar superant, el repte serà superar marques anteriors. Es 

podria fer un rànquing del pati amb nombre de cops sense que aquesta 

caigui al terra.  

Material Indiaca 

Espai de joc Es podrà jugar a l’aire lliure, pati, poliesportiu o pista. 

Normes - Joc cooperatiu amb material alternatiu. 



 

 20 

 

Variants - Pactar nombre de tocs per jugador. 

- Seguir un ordre d’actuació a fi de que tot el grup participi. 

- Canviar el tipus d’impactes i les parts del cos amb les que 

s’efectuen (només mans, braços, peus o cames).   

- També es podrà jugar amb pilotes o globus. 

 

Nom Cursa d’indiaques 

Descripció Es faran equips del mateix nombre de jugadors, els integrants de cada 

equip es col·locaran en fila índia i amb una separació aproximada de 

dos metres. S’haurà de passar la indiaca del primer jugador al darrer, 

passant per tots els integrants del grup sense que caigui al terra.  

Seguidament, cada jugador després de tocar la indiaca passarà al final 

de la fila i fent la cadena continua fins arribar al final que ens 

proposem.  

Material Indiaques 

Espai de joc Es podrà jugar a l’aire lliure, espai natural, pati, poliesportiu o pista. 

Normes - Si cau la indiaca, comencem de nou. 

- Pactar màxim de tocs per jugador. 

- Pactar distància aproximada entre jugadors (es poden emprar 

marques o cons com a referència). 

Variants - Més d’un toc per jugador. 

- No importa estar en línia recta, circuit variable i adaptable.  

- Es poden fer varis equips, depenent del nombre de jugadors.  

- També es podrà jugar amb pilotes o globus. 

 

Nom Diana 

Descripció Joc de precisió que consisteix en llençar la indiaca a la zona 

determinada. L’objectiu serà variable depenent del material que 

tinguem.  

Material Indiaques 

Espai de joc Es podrà jugar a l’aire lliure, espai natural, pati, poliesportiu o pista. 

Normes - Acordar distància de tir. 

- Determinar puntuacions. 

Variants - Es podrà fer amb cèrcols, porteries, cordes, cistelles o 

qualssevol material similar que es tingui.   

- També es podrà jugar amb pilotes o globus. 

- Es podrà fer per equips o individual. 

 

Nom Voleibol indiaca  

Descripció Es faran equips i l’objectiu serà passar la indiaca de camp a camp amb 

uns intercanvis entre els integrants de cada equip. Seria un joc similar 

al voleibol però practicat amb una indiaca.  
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Material Xarxa, cinta, xocs o cordes per delimitar l’espai de joc.  

- Cordes, xarxa o bancs: Marcaran l’altura que ha de superar la 

indiaca per passar a l’altre camp. 

- Línies del camp delimitades per cinta o xoc: En cas que no es 

tinguin cordes o xarxes es podrà practicar sense, només amb les 

delimitacions dels camps com a referència. 

Espai de joc - Es pot jugar amb dos equips i així dos camps 

- Es poden fer 4 equips i d’aquesta manera 4 camps. Les xarxes, 

cordes o les línies de cinta o xoc delimitaran els espais.   

Normes - Han de participar tots els jugadors. 

- Si va fora o xarxa s’acaba el joc.  

Variants - Acordar la part del cos amb la que impactem la indiaca. 

- Consensuar el nombre de tocs per jugador. 

- Acordar el nombre d’impactes entre els integrants de cada 

equip per passar la pilota a un altre camp. 

- En cas de fer-ho amb xarxa o cordes, es podrà variar l’altura on 

es situen aquestes.  

 

Jocs amb globus i pilotes gegants  

 

Figura 6 

 

Nom Colpbol  

Descripció Es faran equips mixtos i cada equip defensarà una porteria. Aquesta 

porteria podrà fer-se amb cons. Només es podrà colpejar la pilota o el 

globus amb la part superior del cos (mans o braços). Cada jugador no 

podrà tocar la pilota o globus més d’una vegada. Per tant, un jugador 

no podrà fer dos tocs seguits. 

Material Globus, pilota gegant o pilota de mida normal. 

Cons o porteries. 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

 

 

Figura 7 
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Figura 5 

 

Es podran adaptar les mesures depenent dels jugadors que hi 

participen. 

Normes - Han de participar tots els jugadors. 

- Si va fora treu l’altre equip. 

- Un toc per jugador. 

- No valen peus, només es pot tocar la pilota amb mans i braços.   

Variants - Consensuar el nombre de tocs per jugador. 

- Espai de joc diferent.  

- Es pot jugar amb parelles, jugadors amb les mans agafades.  

- El jugador que aconsegueix marcar, es canvia d’equip, a fi de 

que tinguin superioritat numèrica. D’aquesta manera focalitzem 

l’atenció al joc i a la cooperació i llevem importància al resultat 

i la competició. 

 

 

Jocs tradicionals:  

De cada vegada més podem observar com s’estan perdent tot tipus de tradicions o costums 

que anteriorment eren molt apreciades i importants per els nostres avis i àvies. Igual que en 

molts altres països, el joc tradicional ha perdut protagonisme a la vida quotidiana d’infants i 

d’adults. Son jocs que tenen molta relació amb el lloc d’on són originaris i les seves arrels: 

 

Els jocs estan en consonància amb la cultura a què pertanyen, sobretot quant a les característiques de la 

lògica interna, que il·lustren els valors i el simbolisme subjacents d’aquesta cultura: relacions de poder, 

funció de la violència, imatges de l’home i la dona, formes de sociabilitat, contacte amb l’entorn... 

(Parlebas, 2001, pàg. 223)  

 

El nou estil de vida ha contribuït a la desaparició d’aquestes pràctiques, possiblement el 

turisme ha intervingut en les nostres accions, els cotxes han ocupat les places i carrers on 

abans es jugava i han aparegut noves tecnologies i alternatives digitals que ocupen el nostre 

temps.  
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Tenim altres tipus d’oci, diferents interessos, diferents estils de vida i hi ha noves modes. 

Antigament es jugava a qualsevol espai i moment. Aquest tipus de jocs responen a les 

necessitats bàsiques dels nens, les regles són de fàcil comprensió i adaptables, són 

practicables a qualsevol temps i espai i el seu material és fàcil de trobar.  

Com diu un dels estudis esmentats  (Lavega & Lagardera, 2006) aquests jocs tradicionals 

tenen una connotació de gènere bastant rellevant. Amb aquest estudi que es centra amb 

l’anàlisi dels diferents jocs tradicionals europeus podem dir que quasi tots són jugats 

majoritàriament per homes. Així ho podem veure a la següent gràfica adjunta (Lavega & 

Lagardera, 2006).  

 

 

Figura 8 

 

A la nostra proposta no volem fomentar aquest factor i aquests jocs es practicaran de forma 

mixta entre alumnes. Fomentar el valor de la coeducació és un dels nostres objectius. Com diu 

l’autora esmentada (Castilla Pérez, 2008) és necessària una coeducació per el 

desenvolupament de l’alumnat, així com per aconseguir-ho és primordial la implicació de tota 

la comunitat educativa. Famílies, mestres, alumnes i municipi han d’anar cap a una mateixa 

idea, el camí d’atendre a la diversitat. Formar a persones amb els valors dels drets humans i la 

igualtat és necessari per el present i el futur.  

Per tant, la igualtat entre sexes va lligada de la mà de l’educació. Anem cap a una educació 

inclusiva amb aquests valors. Els jocs són de tots i per a tots, tothom podrà gaudir i aprendre 

amb els jocs tradicionals. Volem que nens i nenes aprenguin junts i normalitzar aquesta idea 

ja que ens trobem en el segle XXI.  
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Podem trobar jocs tradicionals a qualsevol país, cada lloc té els seus i normalment van passant 

de generació en generació de forma oral. De cada vegada es juga menys a aquests jocs, per 

tant, des d’aquesta proposta es vol tornar a engrescar a la pràctica d’aquests.  

Des de la nostra proposta donem importància a aquesta tradició ja que té múltiples beneficis i 

pot ser una forma de lligar les noves generacions amb les més velles.  

Els avantatges d’aquests jocs són: 

 

 Normes senzilles i modificables. 

 Flexibilitat en l’espai. (es pot practicar en espais naturals) 

 Materials de fàcil accés. 

 Caràcter recreatiu i lúdic. 

 Alt component històric. (es poden contextualitzar i ubicar en una època 

determinada) 

 Transmissió generacional, component emocional. 

 Atenen a la diversitat. 

 Fàcil aprenentatge. 

 Desenvolupament d’habilitats motrius bàsiques. 

 

Com diu (Ofele, 2003) existeixen jocs tradicionals a totes les parts del món i les seves 

característiques i materials depenen del lloc d’on és originaria la pràctica d’aquest joc. Sabem 

de la diversitat que podem tenir dins l’escola, en aquest cas ens referim a alumnes que 

provenen de diferents cultures i conviuen a l’escola. L’objectiu serà aprofitar aquesta 

diversitat i poder conèixer jocs tradicionals de diferents parts del món, d’aquesta manera 

aprofitaríem la riquesa de la diversitat.  

Les famílies compartirien els jocs que jugaven al carrer quan eren joves amb l’alumnat. A 

partir de conèixer els jocs que els nostres avis o pares practicaven durant el seu temps lliure 

podríem establir un vincle entre ells. Així crearíem espais i pràctiques recreatives i d’aquesta 

manera fomentar la pràctica d’activitat física i també incrementar la seva participació en la 

comunitat educativa. 
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Exemples de jocs proposats per les famílies: 

Nom Xapes 

Descripció Es farà un circuit i cada alumne tindrà una xapa, hi haurà un ordre de 

llançament, l’objectiu serà arribar al final del circuit amb la xapa.  

La xapa es mourà amb els impactes que li proporcionarà l’alumne amb 

el dit. 

Si la xapa surt del circuit es començarà de nou o es considerarà nul el 

darrer llançament.  

Material Xapes i xoc. 

Espai de joc Al pati es poden fer diferents circuits. 

Normes - No es pot sortir del circuit. 

- Hi ha un ordre de moviments. 

Variants - Es podrà fer amb pilotes de tenis taula i bufant amb canyetes. 

- Les xapes es podran decorar.  

- Es podrà acordar fer més d’un moviment per torn.  

 

Nom Petanca 

Descripció En un espai es crea un objectiu. Els jugadors han de llençar un objecte 

(en aquest cas una pilota o bales) i ha de quedar el més a prop de 

l’objectiu fixat possible. S’ha d’acordar la xona de llançament i 

l’ordre. 

Material Pilotes, bales o similars. (no importa la mida) 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes - Respectar els torns. 

- No entrar a la pista si no hem tirat tots. 

- No tirar si hi ha algú a la pista. 

Variants Es pot fer en qualssevol espai i diferent material. 

 

Nom Atrapar el sombrero 

Descripció Es un joc tradicional Mexicà. Pot ser proposat per una família d’un 

alumne del centre. 

Tots els participants duran un capell al cap i el joc consisteix en fer 

caure els dels altre i protegir-te que no te faixin caure el teu. 

Material Capells (De tela, reciclats o de paper) 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes - No es pot fer mal a cap participant.  

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 

  

Nom Pica-paret  

Descripció És un joc tradicional que segurament hi hem jugat tots. 

Hi ha dos rols, el de parador i el de no parador.  

El que para, d’esquena a la resta de participants i tindrà una paret be 
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davant. Haurà de dir l’oració “1,2,3 pica paret”. 

Els participants que estaran col·locats a una distancia acordada hauran 

d’avançar en direcció a la paret del parador en el moment que aquest 

estigui girat d’esquena a ells.  

Quan el parador es gira, els participants han de quedar ben quiets. 

Material - 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes - Si el parador veu a un participant com es mou, aquest 

començarà de nou. 

- Els rols es canvien quan un jugador arriba a tocar la paret.  

 

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 

  

Nom Cosacs i lladres 

Descripció Un joc tradicional de Rússia. 

Hi ha dos rols: 

- Lladres: Han d’amagar-se i fugir intentant no ser agafats per els 

cosacs. 

- Cosacs: Han d’atrapar als lladres i dur-los a la base. 

S’acaba el joc quan els cosacs han caçat a tots els lladres. 

Després es canvien els rols. 

Material Petos per diferenciar els equips. 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes - No es pot fer mal a ningú. 

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 

 

Nom Paper volador 

Descripció És un joc tradicional mexicà. 

En grups de 4 o 5.  

Un company, situat a una zona més alta que els altres deixarà caure un 

paper i els altres només bufant, han d’intentar que aquest paper aguanti 

el major temps possible enlairat.  

Material - Globus 

- Paper 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes - No es pot tocar el paper/globus. 

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 

- Es podrà fer amb globus. 

 

Nom Jogo de pedra 

Descripció És un joc tradicional portuguès. 
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Es recomana jugar amb un nombre reduït de persones. Vindrien bé 

unes 5 persones.  

Es jugarà amb pedres. Cada participant es farà un munt amb 3 pedres, 

es col·locaran els munts en fila, un devora l’altre. 

S’acordarà una distància de tir. L’objectiu serà que cada participant 

llenci una pedra per tombar el màxim de pedres possibles dels munts.   

Material - Pedres 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes - No es podrà llençar cap pedra si hi ha una persona enmig de la 

trajectòria d’aquesta. 

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 

 

Nom Joc de botar la corda 

Descripció Hi hem jugat tota la vida.  

Dos participants giren la corda cap a un sentit i aquesta va donant 

voltes. 

La resta de participants aniran entrant a l’espai de la corda per botar-la. 

Es pot entrar i sortir d’aquesta. 

Hi ha unes cançons que dinamitzen el joc.   

Material - Cordes 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes -  

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 

 

Nom Tir en fona 

Descripció Aprofitant el tema de jocs tradicionals, es podia fer un taller de fona a 

l’escola. Sabem que la fona té un gran protagonisme a la història de 

Menorca. Per tant, creiem que és molt útil poder conèixer les nostres 

arrels i fer un taller on aprenguin a llençar objectes amb la fona.  

Es podria fer qualssevol activitat de punteria i precisió amb el tir amb 

fona.  

Material Corda o fil. Perquè cadascú pugui crear la seva pròpia fona. 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes - No es pot llençar res a un company. 

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs de jocs practicats a les sessions d’educació física i 

als patis. 
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Jocs i reptes cooperatius: 

Es tracta de jocs o proves on tot el grup té un objectiu comú, on ho han d’aconseguir plegats, 

ajudant-se entre ells. No es cerca la competició, en aquest cas aprendrem a gaudir de 

l’activitat física sense haver de pensar en guanyar o perdre.  

 

El aprendizaje cooperativo no sólo es un recurso muy eficaz para enseñar a los alumnos, sino que 

también es un contenido escolar más que los alumnos deben aprender a lo largo de su escolaridad y que, 

por lo tanto, debemos enseñarles tan sistemáticamente como les enseñamos los demás contenidos 

curriculares. Para que los alumnos aprendan a trabajar en equipo es muy importante que formen equipos 

de trabajo estables durante un tiempo considerable. (Pujolàs Maset, 2008) 

 

La creativitat i la intel·ligència de cada integrant del grup es converteix amb la riquesa 

d’aquest. L’aprenentatge cooperatiu requereix la implicació de tots per a un mateix objectiu. 

Cada integrant proposa la seva millor versió, habilitats i competències per aconseguir realitzar 

allò proposat. Tots els participants són clau en el desenvolupament del grup. Com diu l’autor 

(Johnson et al., 1999) és necessari aprendre a cooperar per aprendre, l’escola ha d’oferir 

estratègies de cooperació per davant de la competició. En una situació cooperativa els 

alumnes poden aconseguir resultats beneficiosos per a ells i per als seus companys.  

Per tant els jocs cooperatius ens permeten entrenar els comportaments i habilitats desitjables 

per viure en comunitat i al mateix temps reflexionar i adquirir uns valors fonamentals per 

formar part d’una societat. Els beneficis d’aquests tipus de pràctiques son:  

 

 Sentiment de pertinença d’un grup. 

 Afavoreix la inclusió. 

 La millora de les relacions interpersonals. 

 La convivència entre persones. 

 El desenvolupament de l’empatia. 

 L’aprenentatge de la comunicació. 

 Escoltar opinions i saber respectar-les. 

 Expressar-se de forma assertiva. 

 Augmenta la confiança en un mateix i amb els altres.  

 Incrementar l’autoestima i l’autocontrol.  
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Exemples de jocs cooperatius que podrem posar en pràctica: 

Nom Paracaigudes                                              

Descripció Es juga amb un paracaigudes. Té un forat al centre i amb la cooperació 

de tots hem d’aconseguir que la pilota passi per el forat d’aquest. 

Material Paracaigudes. 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati. 

Normes - Cuidar el material. 

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 

 

Nom Joc dels Paquets. 

Descripció Hi haurà un dinamitzador encarregat de dir un nombre. Els jugadors 

s’hauran d’agrupar en grups d’aquell nombre.  

Material -  

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati. 

Normes - Tots han de trobar agrupació. 

Variants - Es podrà fer amb cons i colors. 

- Afegir sumes, restes, multiplicacions i divisions. 

- Es podrà fer en zones delimitades en cons o cercles.  

 

Nom El nus humà 

Descripció Els participants faran un cercle amb les mans agafades. Passant entre 

braços de forma aleatòria es mesclaran entre ells fent un nus humà. 

Una vega ben embullats, cooperativament hauran d’arribar a la situació 

inicial.    

Material Persones. 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati. 

Normes - No es val desfer-se les mans. 

Variants - Ho podrà embullar el dinamitzador.  

- Es por fer amb una corda o fil i tots agafats a aquest. 

 

Nom Circuit cooperatiu 

Descripció Es farà un circuit amb uns obstacles. Aquests podran ser proposats per 

els alumnes. 

Es faran grups depenent del nombre de participants. Uns 5 o 6 seria 

ideal. Per poder realitzar el circuit, ho han d’aconseguir tots. Hi haurà 

proves on serà necessari cooperar.  

Material Cons, cercles, escala, bancs... 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati. 

Normes -  

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs 
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Nom Reptes cooperatius – Transporta la pilota. 

Descripció Es faran grups de 6 persones (aproximadament) i una pilota. Hi haurà 

un espai de transport d’uns 10 metres. El dinamitzador donarà unes 

consignes per assolir el repte. Aquestes tindran múltiples solucions, el 

grup tindrà uns segons per decidir la solució d’aquest repte proposat. 

Per exemple: 

- Heu de transportat la pilota els 10 metres però només podeu 

emprar 4 peus. 

- Heu de transportar la pilota els 10 metres sense que caigui i 

sempre ha d’estar en l’aire. 

Material Pilotes. 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati. 

Normes - Seguir les consignes. 

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 

 

Nom Bancs cooperatius 

Descripció Es treballarà l’equilibri i la cooperació. 

Tots els jugadors estaran drets damunt un banc. El banc és prou estret 

per que només hi puguin estar en fila índia damunt aquest.  

El dinamitzador dirà uns consignes i els jugadors s’hauran de col·locar 

de la forma que compleixin la consigna.  

Per exemple: 

- Us heu de col·locar de més jove a més vell. 

- De més alt a més baixet. 

- De més nombre de cosins a menys. 

Material Bancs 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati. 

Normes - Dependrà de les consignes. 

- No pot caure ningú del banc. 

Variants - No es pot xerrar, per tant, s’hauran de comunicar amb signes. 

- Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves 

idees o coneixements previs. 

 

Nom Representació de coses o lletres 

Descripció Activitat d’expressió corporal cooperativa.  

Es faran grups i el dinamitzador proposarà una lletra o un objecte. 

Amb els cossos de tots, l’hauran de representar. 

Per exemple: 

- La lletra A. 

- Un vaixell. 
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- Una casa. 

Material -  

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati. 

Normes - Seguir les consignes. 

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 

- També es podria treballar l’acrosport. La representació de 

figures de forma cooperativa. 

 

Nom Joc de la taronja 

Descripció Es jugarà amb una taronja o una pilota de la mida similar. 

Els participants es posaran en rotllana.  

I si juguem amb una taronja, el que comença el joc, se la col·locarà 

entre barbeta i pit. Haurà de passar la taronja al company de la seva 

dreta sense tocar-la amb cap altre part del cos i aquest també l’haurà 

d’agafar amb el coll.  

Si la pilota cau al terra, el participant que li ha caigut s’asseurà. El 

procés del joc serà el mateix, però amb un company assegut. D’aquesta 

manera dificultem la tasca.  

L’objectiu serà fer la volta sencera, que el participant que ha començat 

acabi rebent la pilota.   

Material - Pilota de tennis 

- Taronja 

- Llimona 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes -  

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 

 

Nom Girem el llençol 

Descripció Es jugarà en grups de 5 o 6. 

Els participants es posaran damunt un llençol i hauran de donar-li la 

volta sense que cap d’ells podi un peu o mà al terra. No valdrà tocar 

res que no sigui llençol o company. 

Hauran de posar-se d’acord per trobar una estratègia. 

Material - Llençol 

- Cartolina 

- Matalàs 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes - No es pot tocar el terra. 

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 
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Nom Joc de les cadires 

Descripció Joc popular de les cadires però sense eliminar a ningú.  

Es començarà posant un nombre menys de cadires que de jugadors. Hi 

haurà una música de fons, quan aquesta s’aturi, els jugadors hauran 

d’ocupar les cadires. A cada ronda es llevarà una cadira, així 

s’augmenta la dificultat. 

L’objectiu serà que els participants cooperin i pensin estratègies per 

que cap participant es quedi sense lloc.  

Material - Cadires 

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes - No es pot fer mal ningú 

- Ningú pot quedar eliminat 

Variants Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 

 

Nom Joc de l’aranya 

Descripció Joc de l’aranya.  

Es marcarà un camp acordat per tots i dependrà del nombre de 

jugadors. Es triarà un parador. Aquest es col·locarà al centre de la pista 

i es marcarà una línia horitzontal. El parador només es podrà moure 

damunt aquesta línia.  

La resta de participants hauran de passar a l’altre banda del camp sense 

ser tocats per el parador.  Si el que para toca a un jugador, aquest passa 

a formar part de l’aranya. Així cada vegada incrementarem la 

dificultat. 

Material -  

Espai de joc Pista, poliesportiu, medi natural o pati.  

Normes - No es pot fer mal ningú 

- Ningú pot quedar eliminat 

Variants - Es podrà fer doble. Per arribar a la zona lliure hauran de 

superar 2 o 3 files d’aranya. 

- Els paradors s’agafaran de les mans.  

Els alumnes poden crear les propostes a partir de les seves idees o 

coneixements previs. 
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Conclusions 

A partir de les necessitats detectades als pràcticums, em vaig plantejar uns objectius i en 

conseqüència he ideat una proposta didàctica per tal de fer més activitat física als centres. 

Aquesta és una proposta flexible pel que fa al seu desenvolupament. La finalitat és sortir de la 

monotonia dels patis i a les extraescolars que hi ha actualment, animar a que els alumnes es 

moguin i juguin, crear nous vincles per tenir una educació més plena i feliç.  

Utilitzar noves pràctiques que afavoreixin la formació i desenvolupament de tot l’alumnat. 

Fomentar noves relacions interpersonals i així aprendre d’un mateix i dels altres. Ampliar el 

ventall de recursos pel que fa a la pràctica d’activitat física per part de l’alumnat i així oferir 

múltiples opcions de joc i d’esplai diferents als que veiem ara.  

Posar-ho a la pràctica depèn de factors com per exemple el tipus de centre, la seva localització 

i municipi, les famílies i la seva relació amb l’escola.  

Valorar el procés ens dirà si assolim els nostres objectius plantejats a l’inici de la proposta. 

Creiem que podria ser molt útil fer avaluacions continuades dels patis i les sessions 

extraescolars. Mestres, famílies i alumnes parlin i valorin la situació i a partir d’aquí fer les 

modificacions adients per ajustar-nos a les necessitats de l’alumnat. 

Com he mencionat, crec que s’haurien d’aprofitar les idees de tots i sempre intentar tenir un 

punt de vista crític i constructiu. Tenir portaveus a cada grup que s’encarreguin de reunir-se 

per exposar valoracions del procés i així arribar a un acord, canvi, idea o proposta nova. 

És una manera d’enfocar el temps de pati i algunes hores extraescolars, volem que participin 

tots, per tant, tothom té dret a opinar i a aportar el seu gra d’arena.  

La idea d’escola inclusiva on tota la comunitat educativa va cap al mateix camí amb una 

mateixa visió, fomentar la participació, presència i progrés de tots. Serà interessant que els 

alumnes ajudin a plantejar possibles variants dels jocs, aquestes s’adaptaran a la diversitat de 

l’escola facilitant la participació de tots. 

M’agradaria fomentar l’autonomia dels infants fent-los participar en aquests tipus d’activitats, 

ells són els protagonistes principals d’aquest projecte i així provocar l’hàbit de fer activitat 

física. Tot això serà a partir del joc i podran aprendre a dinamitzar,  ensenyar, donar feedback, 

cooperar, analitzar, col·laborar, entendre, respectar, entrenar l’empatia, canalitzar les 

frustracions... Conscienciar-los dels beneficis de la pràctica d’activitat física i integrar uns 

valors que els serviran per al seu present i futur. 

Per tant crec amb una educació on hi participem tots, l’escola és on l’alumne hi fa els seus 

primers anys de vida, on dóna les seves primeres passes com a persona i a on es troba amb 
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altres companys amb els que ha de conviure, ser feliç, estar sà i aprendre uns valors que 

l’activitat física pot ajudar a proporcionar.   
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