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Resum 

 
Aquest Treball de Fi de Grau és un treball empíric que té com a objectiu exposar  i 

relacionar la lateralitat i el tenis com a eina didàctica, en una fase de maduració específica. 

Per una banda, pretén desenvolupar els termes de lateralitat en tots els seus aspectes 

relacionats amb les fases de maduració tant personals com acadèmiques així com 

relacionar el tenis com a recurs didàctic per a una millora del desenvolupament concret 

en la fase de l’ambidextrisme. Per l’altra banda, s’ha elaborat una seqüència didàctica 

d’activitats i jocs per a cada grup d’edat corresponent als cursos d’Educació Primària que 

encaixen dins la fase de la lateralitat treballada. Aquest treball pretén donar un seguit de 

recursos tant docents com didàctics per a realitzar un correcte desenvolupament de 

l’ambidextrisme a través del tenis.  

 

Paraules clau: Lateralitat, tenis, ambidextrisme, seqüència didàctica, recurs didàctic. 

 
 
 

Abstract 
 

This Final Degree Project is an empirical work that aims to expose and relate laterality 

and tennis as a didactic tool, in a specific maturation phase. 

On the one hand, it aims to develop the terms of laterality in all its aspects related to the 

maturation phases both personal and acadèmic as well as relating tennis as a didàctic 

resource for an improvement of concrete development in the ambidextrism phase. 

On the other hand, a didactic sequence of activities and games has been developed for e

ach age group corresponding to the Primary Education courses that fit within the phase 

of the laterality worked. This project aims to improve a series of teaching and didactic 

resources to carry out a correct ambidextrism development through tennis sport. 

 

Key words: Laterality, tennis, ambidextrism, didactic sequence, didactic resource. 
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1. Justificació  

Al llarg dels quatre anys de carrera i després de l'experiència en els dos pràcticums he 

tingut l'oportunitat d'observar el dia a dia en els centres educatius. També, basant-nos en 

les experiències i vivències pròpies al llarg d'una vida en un context educatiu he pogut 

experimentar així com viure l'impacte i/o importància de l'esport en la vida quotidiana 

d'un infant; més concretament pel que fa a l'aspecte de la lateralitat. 

Des d’una perspectiva subjectiva, considero que la lateralitat és un terme no gaire treballat 

de manera específica en l'educació primària, és a dir no se li dona la importància que en 

veritat té. Opino que es deixa passar per sobre la gran importància que pot exercir un bon 

desenvolupament de la lateralitat així com una millora d’aquesta en la vida dels infants. 

Sobretot el treball en fases concretes dels infants, ja que, quan es considera establerta la 

lateralitat, tal vegada, es deixa de banda i no es segueix treballant o es deixa per resolta. 

Des del meu punt de vista, crec que es necessita treballar més en la lateralitat ja que és un 

factor que afecta a la vida dels infants, sobretot pel que fa a les dificultats d’aprenentatge 

així com també a un desenvolupament de les habilitats motrius. Per tant, considero que 

en un àmbit escolar, enfocar un desenvolupament de millora en la lateralitat a través d’un 

esport com és el tenis, aporta un benefici comú per als infants.  

Pel que fa a la lateralitat, com he dit abans, la podem treballar a través d'esports i activitats 

de motricitat com són els esports de raqueta, més concretament el tenis. Personalment, 

aquest esport m'ha ajudat molt al llarg de la meva vida, ja que soc una persona esquerrana 

de naixement, però dretana per factors socials i familiars. El tenis, juntament amb l’ajuda 

de mestres i professors experimentats m’han ajudat a desenvolupar una lateralitat que no 

és la que hem corresponia i a poder enfrontar certes dificultats sorgides arrel d’aquest fet. 

Per una altra banda, m'agradaria aportar una seqüència didàctica relacionada amb el 

desenvolupament de la lateralitat en la fase d’ambidextrisme a través del tenis. Considero 

oportú aprofitar aquests tipus esports gràcies a la seva complexitat tècnica així com 

corporal i psicomotriu per desenvolupar un procés d'aprenentatge i d'assentament de la 

lateralitat. 

En conclusió, he triat aquest tema perquè crec que un bon desenvolupament i un bon ús 

de la lateralitat en conjunt amb els esports de raqueta com el tenis, poden ajudar molt en 

el creixement i en l'evolució dels infants no només en l'àmbit acadèmic i escolar, sinó 
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també en el seu dia a dia. Per tant, aquest treball es centrarà en el desenvolupament i 

millora de la darrera fase de lateralitat, com és la fase de maduració i ambidextrisme 

emprant el tenis com a eina i recurs de treball. 

2. Objectius. 

Objectiu general: 

• Relacionar el tenis amb una millora en la fase d’ambidextrisme emprant l’esport 

mencionat com a eina de treball. 

Objectius específics: 

• Desenvolupar i exposar sobre la lateralitat en la seva fase d’ambidextrisme 

relacionada amb el tenis com a eina de millora i recurs didàctic en un context 

educatiu. 

• Elaborar una seqüència didàctica d’activitats, amb uns nombre de jocs per a cada 

curs del segon cicle d’educació primària; per a una millora de la lateralitat en la 

fase de maduració i ambidextrisme a través del tenis. 

3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball. 

Per desenvolupar aquest treball es realitzarà una recerca bibliogràfica de qualitat per tal 

de tenir una base d’informació i contrast de la qual partir.   

En el marc teòric es farà referència als termes principals d’aquest treball com són la 

lateralitat i el tenis, així com realitzar un bon desenvolupament d’ambdós termes de 

manera conjunta en un context escolar. També es treballarà amb més profunditat el terme 

de la lateralitat, què és i com afecta durant les primeres etapes evolutives d’un infant; les 

seves fases, més concretament la de maduració i ambidextrisme. I per acabar, com es 

relaciona o comporta  aquest terme dins un context educatiu. 

A més, s’aprofunditzarà i s’endinsarà en el terme del tenis des d’un punt de vista més 

didàctic, per tant, parlant i relacionant aquest esport amb el creixement i desenvolupament 

en l’etapa evolutiva dels infants. Ja per acabar, es parlarà sobre com afecta aquest tipus 

d’esport a la motricitat dels infants i quins beneficis pugui tenir o no pel que fa a la vida 

escolar o aprenentatges en un context educatiu d’aquests. 

Pel que fa a la part més pràctica d’aquest treball, s’elaborarà una seqüència didàctica 

d’activitats en les quals es treballin la fase de maduració i ambidextrisme emprant el tenis 
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com a eina de recurs. Podrem veure com cada joc o activitat tindrà un objectiu específic 

i concret dins el marc general de l’ambidextrisme, per tant, els jocs es distingiran, per una 

banda, per l’edat corresponent al curs acadèmic i, per l’altra banda, per la finalitat 

concreta de cada activitat. 

Al final de cada seqüència separada per edats i cursos, es faran reflexions i conclusions 

sobre els jocs, els objectius i les finalitats d’aquests, per així aclarir qualsevol dubte que 

es tingui. En acabar la seqüència didàctica, s’exposarà una taula resum de doble entrada 

dels jocs i activitats relacionats amb el seus objectius així com l’edat corresponent al curs 

escolar. 

Per acabar, s’extrauran unes conclusions generals del treball després d’haver investigat i 

conèixer més sobre el tema tractat en qüestió, així com es farà una petita proposta de 

millora sobre el treball en qüestió de cara al futur i proporcionaré la bibliografia emprada 

i consultada per realitzar aquest treball. 

4. La lateralitat  

Al llarg de la història, el terme de lateralitat ha anat passant per distints contextos així 

com per distints àmbits. A continuació tenim un seguit de definicions segons alguns 

autors i autores que han parlat sobre el tema en qüestió. 

Per començar, la Real Acadèmia Espanyola (RAE) ens diu el següent ‘’Preferència 

espontània en l’ús dels òrgans situats al costat dret o esquerre del cos, com els braços, les 

cames, etc.’’ (Real Acadèmia Espanyola, s.f., definició 1) 

Segons Méndez (2010), la lateralitat relaciona les parts del cos i el predomini d’aquetes, 

que integren les seves meitats; dreta i esquerra. Són la conseqüència de la distribució de 

funcions que s’estableix entre els dos hemisferis cerebrals. D’aquesta distribució de 

funcions pròpiament esmentada, depèn la utilització preferent d’un costat o un altre del 

cos, és a dir, del costat dret i esquerre, per a exercir determinades accions. 

Seguint amb la idea de l’autora, la lateralitat és una funció complexa que es deriva de 

l’organització binària del nostre Sistema Nerviós. De fet, gran part del nostre cos 

s’articula de manera doble; dos ulls, dues oïdes, dues orelles, dues mans, dos braços, dos 

pulmons, etc. De la mateixa manera, el nostre cervell disposa de dues estructures 

hemisfèriques especialitzades, aquestes són les responsables de controlar tot el nostre cos, 
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incorporant la diferent informació integral, orientant-nos en l’espai i en el temps i 

interpretant el món que ens envolta. 

Per altra banda, Domínguez (2010) distingeix els termes de lateralitat i lateralització. 

Sobre la lateralitat diu: ‘’És el predomini funcional d’un costat del cos humà sobre l’altre, 

determinat per la supremacia que un hemisferi cerebral exerceix sobre l’altre’’. Pel que 

fa a la lateralització esmenta que és ‘’un procés que experimenta el nen en el temps, amb 

l’ús de l’un o l’altre segment corporal amb major o menor preferència fins que apareix 

definit’’. 

Seguint amb el terme de lateralitat enfront a lateralització, Benítez (2007) parla sobre la 

lateralització com a la diferent especialització dels hemisferis cerebrals. Esmenta que 

l’hemisferi esquerre està més especialitzat en el llenguatge i control de les emocions i, 

l’hemisferi dret en el pensament espacial, percepció de les emocions i reconeixement 

facial. 

També, Gran (2012) esmenta els codis escrits i en diu el següent: 

La lateralitat és la preferència que mostren la majoria de les persones d’una banda 

del seu propi cos enfront de l’altre costat. Normalment, la predominança d’un 

costat sobre l’altre es reflecteix en mà, peu, ull i oïda. Aquesta funció del cos fa 

possible que ens orientem en l’espai i en el temps i, per tant, ens permetem 

entendre i manejar els codis escrits (lletres i números) (p. 9) 

Pel que fa al terme de la predominança lateral Oña (1999, citat a San Martín, Waceols, 

Pascualp & Soto, 2020) menciona la lateralitat com a producte de l’aprenentatge i diu el 

següent: 

La dominància lateral és, fonamentalment, un producte de l’aprenentatge. A més, 

cada comportament té les seves característiques pròpies i es mou en diferents 

dimensions sent la prevalença lateral només una d’elles (p. 63) 

Endinsant-nos més en el terme de la lateralitat i la separació del cos humà en dues parts 

destacades, Morton & Rao (1980)  parlen de l’expressió d’un predomini motor relacionat 

amb la part del cos que integra les meitats dreta i esquerra. Quan predomina l’hemisferi 

dret sobre l’esquerre, estem parlant d’una persona esquerrana; i quan predomina 

l’hemisferi esquerre sobre el dret, diem que és dretana. 
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Continuant amb els pensaments dels darrers autors ja esmentats, coincideixen també en 

que la lateralitat depèn en funció del grau de diferència, és a dir, amb el grau en que 

emprem ambdós costats, perquè existeix sempre una diferència qualitativa i quantitativa 

d’un costat sobre l’altre. 

Finalment, Harris (1961, citat a Mahyolas, Villarroya & Reverter 2010, p.32) parla de 

predomini lateral o lateralitat com a iguals i l’esmenta com a la superior aptitud i la 

preferent utilització d’un dels costats del cos enfront de l’altre. 

Per tant, segons els autors i autores esmentats, podem dir que coincideixen en una 

separació bilateral del cos humà així com d’un predomini d’un dels dos costats sobre 

l’altre. Es parla d’una diferència i relació al mateix temps entre els conceptes de lateralitat 

i lateralització, parlant de la segona com un procés d’adaptació i d’assentament cap a un 

dels dos costats. 

Com veurem més endavant, aquesta separació lateral biològica del cos humà, predisposa 

a aquest mateix a ‘’decidir’’ sobre quin dels dos costats hi predominarà més. Així doncs, 

veurem com apareixen distintes opcions i diferents tipus de lateralitat reconegudes en el 

cos humà que faran que aquest es comporti i es desenvolupi d’una manera o altra, aportant 

beneficis o no sobre el desenvolupament de la persona en sí. 

4.1. Tipus de lateralitat. 

Com se n’ha parlat anteriorment, el cos humà es predisposa a la separació binària d’ell 

mateix, i per tant, farà que hi apareguin dos segments corporals i que aquests es comportin 

o es desenvolupin d’una certa manera. 

La lateralitat es pot classificar de distints tipus una vegada ja assentada. Segons Pérez 

(2005, citat a Prado, González & Prado-Lemus, 2017) aquesta es pot classificar en les 

següents: 

• Destre: Predomina la part cerebral esquerre. La part corporal dreta és la que s’usa 

amb preferència. 

• Esquerrà: Ens trobem en el cas totalment oposat a l’anterior, ara la part esquerre 

del cos és que la predomina, però cerebralment parlant és el costat dret qui ho fa. 
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• Fals dretà: És el cas de persones que sent esquerranes varen ser obligades a 

utilitzar l’altre costat, és a dir, el dret. 

• Fals esquerrà: Estranyament seria el cas contrari a l’anterior. Per tant, es sol 

tractar d'algun tipus d'impediment al llarg del temps o durant un temps concret 

d’un cert grau d’importància. 

• Ambidextre: Són els casos menys probables o més atípics. Solen ser persones que 

es mostren dretanes per a algunes activitats i esquerranes per a altres, i el mateix 

a la inversa. 

• Lateralitat creuada: Es troba en els casos de les persones que presenten un 

predomini lateral esquerrà en unes parts corporals específiques i un predomini 

dretà en unes altres. 

D’acord amb Le Bouch (1992, citat a Eggenberger, Preisig & Schumacher, 2016) es 

presenta la següent classificació dels tipus de lateralitat: 

• Lateralitat homogènia: Preferència evident d’ús d’un dels costats corporal sobre 

l’altre (ull, mà i peu). Per tant, utilitza sempre el mateix costat del cos per tot: 

dreta o esquerre. Així doncs hi hauria dues possibilitats seguint l’ordre anterior: 

esquerrà o dretà. 

• Lateralitat creuada: Es dona quan un dels segments corporals no coincideix amb 

els altres pel que fa a la seva utilització preferent. Un exemple seria: Algú que 

escriu amb la mà esquerra i xuta la pilota amb el peu esquerre. 

• Lateralitat mixta: Produïda quan és evident una continuïtat de canvis pel que fa al 

costat d’ús més o menys en intervals regulars. 

• Lateralitat invertida: Es fa mostra d’aquesta en un moment determinat, on en una 

mateixa acció es fa un canvi evident d’ús en el costat de preferència. 

• Ambidextre: L’alumne empra sense cap tipus de distinció ni preferència un 

segment corporal, no preval la utilització preferentment d’un costat sobre l’altre.  

• Lateralitat gestual: Es parla de la preferència d’orientació cap una o l’altra 

direcció espacial cap a la qual ens dirigim quan hi ha la possibilitat de fer-ho cap 

als dos sentits (esquerra o dreta). 
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Com veiem, la principal diferència de Le Bouch amb Pérez, es que el primer inclou la 

lateralitat gestual (espai-temps) dintre dels tipus de lateralitat principals així com 

introdueix la lateralitat d’un esquerrà i un dretà dins el mateix tipus de lateralitat, 

l’homogènia.  

Cal destacar i remarcar el terme de dominància, d’acord amb Prado (2017), es tracta de 

la preferència evidenciada per l’ús d’un segment corporal respecte al seu simètric, 

necessitant una consideració global de distintes accions en les quals intervinguin ulls, 

mans i peus per a poder determinar-la. 

Així doncs, podem relacionar els tipus de lateralitat dels quals acabem de parlar amb els 

elements que els fan possibles o que condicionen. És a dir, la lateralitat vendrà definida o 

condicionada també, en part, per les condicions que veurem a continuació en el següent 

punt del treball; aquestes explicaran i exposaran els perquè de certs casos concrets i no 

tan específics i generals. 

4.1.1. Els factors condicionals 

D’acord amb els autors prèviament citats, aquestes serien els tipus principals de lateralitat; 

però, segons Rizal (1997, citat a Portellano, 2012) i Zazzo (1980, citat a Portellano, 2012) 

aquests venen donats per una causa o factor ambiental, és a dir, de caràcter natural sigui 

o no amb el pas del temps. Aquests mateixos autors esmenten que la lateralitat ve donada 

per diversos factors i són els següents:   

• Factors neurològics: Tenint en compte l’existència de dos hemisferis i, per tant, 

la  predominança d’un sobre l’altre, fet que determina la lateralitat de dita persona. 

Tal dominància ja esmentada d’un hemisferi sobre l’altre, es pot deure a una 

millor fluïdesa de sang amb el dominant. Actualment, són molts els neuròlegs que 

han demostrat que la correlació predomini hemisfèric i lateralitat no és del tot 

absoluta. 

• Factors genètics: Aquesta teoria proposa la transmissió hereditària del predomini 

lateral, fent referència al condicionament de la predominança hemisfèrica que 

puguin tenir els pares sobre la de l’infant. Parla també d’estadística demostrant 

que la probabilitat és més alta de ser dretà que esquerrà, encara que ambdós pares 

siguin esquerrans la probabilitat de que el fill o la filla ho sigui no passa del 50%. 

Aquí, Zazzo insisteix en que la lateralitat no és una qüestió d’educació, sinó més 
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ben dit que ve determinada en néixer; això si, la dominància no és mai del cent 

per cent, perquè sempre hi haurà accions que per motius distints realitzarem amb 

el segment corporal no dominant. 

• Factors socials: La societat i el dia a dia dels infants fan que siguin molt 

influenciables, per tant els factors socials són de gran importància, entre ells hi 

destaquen la religió i el llenguatge. Pel que fa a la religió, esmenten la influència 

ideològica de que els dretans eren millor vists degut a les connotacions religioses. 

Per l’altra banda es parla també del llenguatge, exemples clars són el parlat i 

l’escrit. El llenguatge parlat ha relacionat sempre l’ésser dretà com a una cosa 

bona i l’ésser esquerrà com a una cosa dolenta. Exemple: la paraula ‘’maldestre’’ 

és l’antònima de destre(connotació negativa). I quan al llenguatge escrit, aquest 

al llarg de la història ha discriminat sempre l’ésser esquerrà (en la cultura 

occidental). Exemples: es llegeix d’esquerra a dreta i s’escriu d’esquerra a dreta 

(més còmode per l’ésser dretà). 

• Factors ambientals: La vida de l’infant es pot veure influenciada com en l’apartat 

anterior, aquí s’hi parla dels ambients més rutinaris dels infants, com són la família 

i la llar. Tenir rutines diàries on tot o quasi tot es faci amb una lateralitat 

condicionada pot afectar a la lateralitat de l’infant, un bon exemple és 

l’aprenentatge per imitació per part dels infants; si aquests imiten accions amb el 

segment corporal contrari al que li és natural, l’infant està condicionant la seva 

lateralitat.  

Cal aclarir que els factors neurològics són els que més rellevància tenen dins el món de 

l’estudi científic en quant al tema en sí, ja que són els que més s’apropen a una explicació 

biològica i amb major grau de demostració sobre la lateralitat. 

Abordant el terme anteriorment esmentat, quan es parla de factors neurològics, s’ha de 

parlar de dos hemisferis per separats i cada qual té la seva funció. Allen (2005, citat a 

Martínez, 2018) ens diu el següent sobre l’hemisferi esquerre: 

La seva principal funció compon el control de la conducta verbal, la qual cosa 

inclou la capacitat per a llegir, escriure, parlar, entendre les matemàtiques, els 

números, el maneig de la informació lògica i també és el responsable de tenir una 

coordinació bilateral dels dos costats del cos. És per aquesta raó que quan existeix 

una lesió en aquest hemisferi es veu afectada la part motora del cos. (p. 10) 
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Seguint amb l’hemisferi dret, Webb (2010, citat a Rayco, 2017) parla del següent: 

L’hemisferi dret es considerat el no verbal; aquest és el responsable de l’espai 

tridimensional, és un hemisferi integrador, és especialitzat com l’emissor i 

identificador de l’orientació espacial i visual; de l’habilitat artística i musical, a 

més integra diversos tipus d’informació com són imatges, sons, olors, colors, que 

els transfereix com un tot. 

També, a mode de conclusió i reflexió sobre la lateralitat cerebral i corporal, Berruezo 

(2000) ens diu que la recerca sobre la lateralitat ha tingut un particular interès en l’estudi 

de les funcions del llenguatge, podent-se afirmar i constatar que ambdós hemisferis són 

funcionals i anatòmicament asimètrics. Ens parla també dels resultats dels estudis 

esmentats i sembla que l’hemisferi dret es caracteritza per un tractament global i sintètic 

de la informació mentre que l’esquerre el fa de manera seqüencial i analítica. 

4.2. Fases i etapes de la lateralitat. 

Com bé hem dit anteriorment amb els factors condicionals, el mateix ocorre amb les fases 

i etapes evolutives de la lateralitat. Hem d’esmentar que com quasi qualsevol element o 

fet relacionat amb el ser humà, tot té una evolució i un avanç, doncs el mateix passa amb 

la lateralitat. A continuació veurem les etapes de les que consta la lateralitat i la 

lateralització. 

Abans d’aprofundir en les fases i etapes de la lateralitat, cal parlar de les etapes anterior 

a aquestes, és a dir, les etapes prelaterals. Canella & Sánchez (2003, citades a 

Montesdeoca 2012) ens indiquen les següents etapes prelaterals: 

• Monolateralització:  Període que es comprèn al llarg dels sis primers mesos de 

vida. És una etapa que va marcada pel reflex tònic del coll, no es pot parlar de 

lateralització encara, ja que, es pot considerar que l’infant en aquesta etapa és 

completament ambidextre. Amb l’experiència posterior, l’infant anirà integrant la 

monolateralització. 

• Duolateralització: Etapa que es comprèn dels sis mesos de vida fins al primer any 

(des dels sis mesos fins als dotze). Al llarg d’aquest camí, l’infant aprendrà a 

utilitzar les parts del cos (d’ambdós costats) al mateix temps i de manera 

predeterminada, també nombrat ‘’patró creuat’’ (gatejar i caminar). Aquest patró 

creuat es considera necessari i previ a l’etapa de la lateralització completa. S’ha 
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demostrat que molts problemes d’escriptura i lectura deriven a causa que l’infant 

no ha gatejat suficient. 

• Contralateralització: Durant l’any de vida fins més o menys els cinc o sis anys 

(etapa més llarga de les etapes prelaterals). Es parla de preferències  però no de 

dominància, es produeixen moviments coordinats i voluntaris però asimètrics. 

Durant aquesta etapa s’hi desenvolupa la coordinació motriu, el control motor i 

l’equilibri postural. 

• Unilateralització: Es comprèn entre els set i vuit anys de vida. Es denomina el 

procés final de l’elecció hemisfèrica. Aquí ja es parla de lateralització degut a que 

un hemisferi i, per tant, un segment corporal dirigeix l’acció i l’altre l’acompanya. 

Si passem a les fases laterals en sí, d’acord amb Reid (2005, citat a López 2018) l’etapa 

de lateralització d’un infant es seqüencia en quatre fases: 

• Fase de localització (0-4 anys): Comporta fins els tres i quatre anys de vida, 

mitjançant algun test s’observa quines parts del cos empra amb preferència. 

• Fase de fixació (4-6 anys): Es desenvolupa al llarg dels quatre als sis anys en el 

qual una vegada localitzat el segment corporal dominant, cal realitzar tasques per 

potenciar-lo. És essencial la utilització de tot tipus de materials per a buscar una 

major coordinació del segment pròpiament dit amb la resta del cos.  

• Fase d’orientació espacial i desenvolupament (6-8 anys): Recau durant els anys 

sis i vuit de l’infant. L’objectiu és ser capaç d’orientar el propi cos en l’espai 

(conceptes d’esquerra i dreta, davant i enrere...) prenent com a referència el propi 

cos. 

• Fase de maduració i ambidextrisme (9-12): Una vegada ja fixada i assolida la 

lateralitat, es comença a treballar el concepte d’ambidextre i la coordinació del 

segment corporal no dominant amb el contrari . Aquesta fase es correspon durant 

els vuit i dotze anys de vida. 

Altres autors com Da Fonseca (2000, citat a Rayco, 2017), parlen de tres fases i no quatre, 

generalitzant una mica més i deixant de banda la fase de maduració o ambidextre, ja que, 

consideren que la lateralitat està assolida. Un progrés o aprenentatge de més (extra) del 

segment no dominant del cos només influiria en una millora d’aquest, així i tot, el propi 

autor reconeix que no deixa de formar part del desenvolupament de la lateralitat. 
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Així doncs, la darrera fase evolutiva de l’infant anomenada ambidextrisme, és la que és 

considerada un treball extra, per tant, a continuació observarem quins beneficis es poden 

extreure d’aquesta fase, com es desenvolupa i quins avantatges i desavantatges pot tenir 

per als infants, tant a nivell motriu com a nivell cognitiu. 

4.2.1. L’ambidextrisme 

Tal i com s’ha esmentat, es tracta de la darrera fase del procés evolutiu de la lateralitat 

dels infants, aquesta es comprèn entre les edats de 9 a 12 anys i ja s’esdevé com a un 

darrer sospir en el desenvolupament de la lateralització. Per tant, la fase d’ambidextrisme 

també forma part d’aquest procés, i no per ser el darrer s’ha de deixar de treballar més o 

menys que els anteriors. 

Segons Gómez (2013, citat a González, 2016) l’ambidextrisme es considera en el cas 

d’una persona que té una lateralitat mixta no regulada, quan és capaç d’utilitzar amb la 

mateixa agilitat i precisió tant la mà esquerra com la dreta sense cap tipus d’inconvenient. 

Per tant, una persona que no té una tendència clara en la seva lateralitat, al moment 

d’acomplir una activitat, tendeix a presentar indecisió en triar la mà a utilitzar.  

Gómez insisteix en que diverses recerques i estudis apunten al fet que un individu 

ambidextre tendeix a presentar relació entre lateralitat i el desenvolupament del procés 

lector-escriptor, així com problemes i dificultats d’aprenentatge greus, trastorn per dèficit 

d’atenció i hiperactivitat (TDAH), dificultats de llenguatge i, sota rendiment acadèmic, 

altres com la dislèxia i confusió d’esquerra i dreta. Sobre aquestes dificultats relacionades 

amb la lateralitat, en parlarem més endavant.  

D’acord amb el psicòleg Santrock (2011, citat a Escalante, 2017), s’entén per ambidextre, 

una persona que té més facilitat per realitzar una mateixa acció amb ambdós segments 

corporals amb la precisió necessària i d’igual manera. Sembla que això porta més 

avantatges que desavantatges, però com bé ens esmenta l’autor, el que es veu per fora no 

és el mateix que per dins, per tant, els processos cognitius són molt més entremaliats i 

poden conduir a certes dificultats. 

Santrock continua explicant que la condició d’ambidextre, segons alguns estudis 

realitzats, no està necessàriament lligada a una predisposició genètica, sinó que semblaria 

ser una característica que es pot adquirir i desenvolupar a través de la pràctica, encara que 
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segons les estadístiques, només l’1% de la població mundial és ambidextra, mentre que 

el 9% és esquerrana i el 90% és dretana. 

La doctora Xuliani (2010, citat a Prado, González i Lemus, 2017), indica que alguns 

estudis han demostrat que les persones que tenen les mateixes habilitats amb els dos 

costats dels seus cossos, podrien tenir uns certs avantatges en alguns camps, com la 

memòria, l’esport, la música i fins i tot en la salut. També ens afirma que les recerques 

en el camp pedagògic conclouen que és millor que els infants comencin a entrenar-se per 

dominar bé ambdós segments corporals perquè així aprofitarien millor les seves 

funcionalitats dels dos hemisferis del cervell. 

Pel que veiem, Santrock i Xuliani esmenten el factor de l’educació de l’ambidextrisme, 

és a dir, parlen de la possibilitat de poder treballar aquest aspecte de la lateralitat, 

contradient altres autors que defensen que aquesta ve determinada majoritàriament per la 

genètica, que predomina sobre la possible educació o desenvolupament posterior de la 

lateralitat corresponent. Així i tot, tant Gómez com Santrock esmenten les dificultats 

d’aprenentatge i problemes que pot portar ser ambidextre, els quals veurem en el següent 

apartat.  

4.3.  Com afecta el desenvolupament de la lateralitat a la vida escolar de 

l’infant? 

Com acabem d’observar, l’ambidextrisme afecta de manera positiva i negativa en la vida 

d’un infant i en el seu posterior desenvolupament. Per tant, significa també que tindrà un 

important paper pel que fa al desenvolupament en la vida acadèmica i escolar dels infants, 

així doncs a continuació parlarem de la lateralitat relacionada amb els infants i la seva 

vida escolar. 

El terme de la lateralitat no només afecta la part més corporal o física de l’infant, també 

ho fa amb l’aprenentatge i les parts més psicològiques, com hem vist anteriorment. Rizal 

(1997, citat a Portellano, 2012) ens parlava dels factors neurològics i dels hemisferis amb 

les funcions de cada un d’ells. 

Així també, Berruezo (2000) ja ens introduïa en els estudis realitzats sobre les relacions 

entre les funcions dels hemisferis i el llenguatge, donant a entendre així que un bon 

desenvolupament o no de la lateralitat pot afectar a l’aprenentatge de l’infant. 
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Mesonero (1994, citat a Mayolas Pi, 2011) ens diu que es donen situacions de 

professionals, que es troben amb casos de nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge de 

la lectura, i entre altres factors es relaciona aquest retard al retard de la maduració 

nerviosa,  les dificultats de discriminació entre dreta i esquerra, i a les alteracions de la 

lateralitat (creuada, ambidextra o esquerra contrariada). 

Ortigosa (2004, citat a Moneo 2014) ens afirma que: 

Els nens esquerrans en general són una mica més lents en la seva adaptació i 

rendiment en algunes tasques escolars, a causa de les dificultats en les habilitats 

que hem vist i que en alguns casos desemboquen fonamentalment en dificultats 

de lectoescriptura. (p. 65). 

Seguint amb les mateixes idees d’Ortigosa, veiem que una lateralitat mal establerta o unes 

dificultats al llarg del procés de lateralització, poden desembocar en què l’infant tingui 

problemes respecte a l’aprenentatge. Ens parla també d’una diferenciació entre capacitat 

i habilitat; esmenta la capacitat com a ‘’ bagatge innat i/o après que l’infant té en els 

processos psicològics bàsics’’ i parla de l’habilitat com a ‘’expressió pràctica o aplicació 

experimental de la capacitat’’ 

De fet, Méndez (2010) ens parla de la lateralitat homogènia i les dificultats 

d’aprenentatge: 

Els nens que tenen una lateralitat homogènia, és a dir, ull, oïda, mà i peu 

predominants en el mateix costat, sempre s’ha cregut que tenen una millor 

disponibilitat per a l’aprenentatge. Això pot resultar cert en alguns casos, però no 

en tots. No pot establir-se una relació causa-efecte entre la lateralitat no 

homogènia i la dels trastorns d’aprenentatge. No obstant això, ha d’avaluar-se la 

lateralitat com un risc en l’aprenentatge (p. 2). 

Analitzant i observant els resultats de l’estudi realitzat per Mayolas, Villarroya i Reverter 

(2010), es pot discutir sobre la relació entre la lateralitat i els aprenentatges. Sobre aquest 

estudi, es va observar que els infants amb lateralitat homogènia esquerrana, creuada i no 

confirmada; obtenien pitjors valoracions en tots els aspectes d’aprenentatge que els 

infants amb lateralitat homogènia dreta. 

A més, seguint amb els autors ja esmentats, es va descobrir que els infants que 

discriminaven entre dreta i esquerra, duien a terme un millor desenvolupament de 
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l’aprenentatge respecte dels que no ho feien, i el mateix passava amb el terme de 

l’orientació. 

Orton (1937, citat a Machuca i Fernández, 2002) va fer també un estudi sobre els factors 

etiològics de les dificultats d’aprenentatge. Ell trobà que les dificultats i problemes es 

devien a una falta de dominància d’un dels hemisferis cerebrals; va observar que els nens 

que no aconseguien una dominància total o quasi total d’un dels hemisferis, ho 

manifestaven a través de la falta d’ús del segment corporal dominant en ulls, mà i peu.  

D’acord amb Machuca i Fernández (2004, citats a Repila 2013) i seguint la teoria d’Orton 

(1937) parlen dels nens que no aconseguien establir adequadament la dominància 

hemisfèrica ja esmentada, presentaven trastorns del llenguatge i dificultats en l’escriptura; 

així com dificultats de lectura en infants de dominància mixta o incompleta. 

Podem destacar que el terme ‘’estrefosimbòlia’’  va ser creat per Orton i s’hi diu de la 

síndrome en la que la insuficiència de dominància cerebral crea confusió en aspectes 

quotidians com la lectura i l’escriptura.  

De fet, Soriano i Piedra (2017), parlen de la dislèxia i la seva relació amb la lateralitat: 

Un grup d’estudis confirma la falta d’especialització hemisfèrica en les persones 

dislèxiques, sobretot en tasques de lectura, escriptura i habilitats lingüístiques. 

Així i tot, l’estudi de Park, troba un perfil de lateralització dret molt fort en un 

subjecte bilingüe amb dislèxia. (p. 53). 

Seguint amb el que diuen aquests autors, hi ha una relació entre el desenvolupament de 

la lateralitat i els trastorns d’aprenentatge, és a dir, a millor desenvolupament de 

qualitat de la lateralitat, menors és el grau relacionat amb les dificultats 

d’aprenentatge. 

D’acord amb un estudi realitzat per la doctora Tepán (2010) a Uppsala, Suècia; es pot 

parlar de l’ambidextrisme com a causa de futures dificultats d’aprenentatge. Aquest estudi 

es va realitzar els anys 2010 i 2018 corresponentment amb 7.871 infants de vuit anys i de 

setze anys (en finalitzar l’estudi). Es va demostrar que els infants ambidextres tenien més 

dificultats d’aprenentatge i llenguatge, així com símptomes de TDAH (Trastorn per 

dèficit d’atenció amb hiperactivitat) que els que preferien emprar la mà esquerra o dreta 

sense distinció.  
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Seguint amb l’estudi, als vuit anys, els infants ambidextres eren dues vegades més 

propensos a tenir certes dificultats de desenvolupament del llenguatge (quequeig o 

dificultats amb certs sons) i a tenir un baix rendiment escolar. Aquesta investigació va 

mostrar l’ús indistint d’ambdues mans com un fort vaticinador de problemes de conducta. 

Per exemple, els infants sense cap tipus de dificultat per llegir o escriure a l’edat dels vuit 

anys, eren quasi tres vegades més propensos a tenir un baix rendiment escolar en arribar 

a l’edat dels setze si eren ambidextres. 

Si continuem amb el concepte d’ambidextrisme, Balcells i Azcona (2008) parlen sobre 

l’educació de la lateralitat. D’acord amb ells, l’infant desenvoluparà una lateralitat o una 

altra depenent de molts factors, però si es veu amb dificultats per construir i definir una 

lateralitat, cal cercar-ne una solució i en cap cas l’ambidextrisme és vàlid. Esmenten que 

és un factor molt delicat i que si aquest no és natural de l’infant, en cas de tenir dificultats 

per definir la seva lateralitat, escollir o intentar treballar l’ambidextrisme portaria un 

cúmul de dificultats per a l’infant massa elevats per al seu desenvolupament òptim. 

Per acabar, Morton i Rao (1980) ja parlaven de la genètica i les dificultats d’aprenentatge. 

D’acord amb un estudi realitzat per ells, les dificultats d’aprenentatge tenen un alt grau 

de fixació en la genètica, és a dir, no poden variar, però si poden millorar. Així doncs, ells 

ens parlen d’una relació indirecta entre lateralitat i aprenentatge; les dificultats 

d’aprenentatge sempre hi romandran per un fet merament genètic, però es poden veure 

afectades gràcies a un bon desenvolupament o no de la lateralitat; sobretot en les primeres 

etapes evolutives dels infants.  

Per tant, segons els estudis i investigacions realitzades pels autors esmentats, sembla que 

tenir o desenvolupar una lateralitat homogènia no porta tantes dificultats com tenir una 

lateralitat creuada o mixta. Es pot confirmar però, que si la lateralitat es treballa de forma 

adequada i adient hi haurà, en major o menor grau, una millora d’aquesta. Així i tot, hi 

ha autors que defensen la falta de proves i estudis per donar per suposat aquest factor i 

posen en dubte aquest tipus d’investigacions. 

5. El tenis. 

Ara ja hem vist què és i de què tracta la lateralitat i més concretament l’ambidextrisme, 

doncs toca parlar del tenis i de la seva estreta relació amb la lateralitat. Com veurem a 

continuació es tracta d’un esport conegut i entès com a asimètric, fet que no és veritat del 
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tot però que fent un bon ús d’ell, podrem aconseguir un bon desenvolupament relacionant 

el tenis amb l’ambidextrisme. 

Tal com comença dient Nadal (2004, citat a Pujol 2007): 

El tenis és considerat un esport asimètric, tenint en compte que és cert, cal destacar 

que no ho és del tot. És asimètric pel constant treball sobre un segment corporal 

sobre l’altre, però la combinació i coordinació d’ambdós costats és fonamental i 

necessària. Per tant, el segment no dominant s’ha de treballar de la mateixa manera 

i esforç que la dominant, sempre seguint una funció distinta i específica, però no 

lleva la gran importància d’aquesta. (p. 43) 

Per tant, si parlem de lateralitat, Sánchez Vicario (1996) reafirma que el tenis es tracta 

d’un esport que treballa i desenvolupa ambdós costats del cos, cada una amb una funció 

distinta tenint en compte que la dominant és la referent. Per tant, el segment no dominant 

es subordinarà al dominant en si. 

Vergés (2017) defineix el tenis com un esport que treballa i desenvolupa el concepte de 

lateralitat més enllà del que coneixem. Lateralitat i coordinació motriu són dos elements 

fonamentals que es relacionen per tal d’aconseguir una cohesió entre els dos segments 

corporals. Ens posa un exemple esmentant el cas d’un dretà homogeni: 

Si un dretà colpeja en posició de drive emprarà l’ull esquerre per sobre del dret 

per una qüestió de necessitats físiques de posicionament espai temporal. De fet, 

durant el colpeix  emprarà l’ull esquerre un 87% mentre que el dret un 13%, el 

mateix passarà amb les cames i les espatlles, les quals el segment de suport serà 

l’esquerrà. En conclusió, es pot parlar de la part no dominant del cos com a punt 

de partida i element fonamental d’engranatge del moviment, i el mateix ocorre si 

la persona colpeja de l’altre costat, les dominàncies es giren i treballen a la inversa: 

efecte mirall. 

Així doncs, podem dir que segons Vergés el tenis treballa i desenvolupa ambdós segments 

corporals, ja que, quan es colpeja d’una banda s’exerciten de maneres distintes (cada 

segment tindrà una funció), però quan es colpeja de l’altra banda passa exactament el 

mateix (efecte mirall) amb possibles detalls de posicionament. 
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5.1. Beneficis sobre la lateralitat de la pràctica del tenis. 

Segons United States Tennis Association (2008, citat a Sánchez-Alcaraz, Courel & 

Sánchez, 2018) s’ha demostrat que la pràctica d’esports de raqueta beneficiarà 

l’adquisició d’habilitats motrius bàsiques en els infants, com ara llançaments, recepcions, 

desplaçaments, girs, coordinació... Així com capacitats físiques com la velocitat, la 

flexibilitat, la força i la resistència. 

Relacionant els termes de tenis i lateralitat, Mediero (2002) als seus llibres anomenats 

Streetennis i Charlytennis parla sobre els beneficis del tenis i les etapes d’aprenentatge 

dels infants en relació amb la lateralitat i la motricitat. Encara què com bé diu ell, en el 

món del tenis s’entén més la lateralitat relacionada amb els conceptes de simetria i 

coordinació. 

El primer llibre dedicat a les edats d’entre quatre i vuit anys, parla dels beneficis del tenis 

en quant a les primeres etapes evolutives dels infants i d’aquestes relacionades amb les 

de la lateralitat. Ens parla de la fase òcul-manual directa (mà i pilota) i de la òcul-manual-

cama (mà, pilota i cama) com a las primeres de totes i les més importants. Aquestes seran 

la base de la construcció de la lateralització juntament amb la raqueta.  

Més endavant ens proposa la lateralitat òcul-manual com a la més important, ja que, 

aquesta serà la primera passa cap a la coordinació entre el propi cos i la raqueta, és a dir, 

una adaptació a l’instrument.  

Un estudi realitzat per la RPT (1993, citat a Mediero 2002) a deu mil persones dels Estats 

Units, va extreure les conclusions que la relació i el desenvolupament de la lateralitat 

òcul-manual afectava en gran mesura la predisposició d’un millor rendiment a l’hora de 

la millora de la lateralitat en aspectes generals. És a dir, la gent que obtenia millors 

resultats, a la llarga, demostrava tenir més habilitats i capacitats motrius amb ambdós 

segments corporals, mentre que la gent que obtenia pitjors resultats, tenien baixes 

capacitats motrius amb el segment corporal no dominant. 

Per tant, gràcies a aquests estudis, podem dir que si es duu a terme un bon 

desenvolupament de la lateralització òcul-manual, l’infant estarà predisposat a un millor 

rendiment, a una major capacitat i a un marge d’aprenentatge més gran de cara al futur.  
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Mediero (2002) insisteix amb el tenis com a l’esport que empra un element extern 

(raqueta, pala, pal...) amb millor capacitat per a una maduració de la lateralitat, sobretot 

en l’aspecte d’ambidextrisme i simetria. 

 
PÀDEL GOLF TENIS BÈISBOL 

Òcul-Manual Mitja-Alta Mitja Alta Alta 

Podal Alta Mitja Alta Mitja 

Espai-Temporal Molt Alta Baixa Molt alta Mitja-Alta 

Asimetría Alta Alta Mitja Mitja-Alta 
 

Taula 1. Grau de coordinació de la lateralitat. 

Font: Gavin (citat a Mediero, 2002), p.20. 

Per una altra banda, la International Tennis Federation (ITF) (s.d) ens parla dels beneficis 

espais temporals. Aquesta organització, entre altres coses, estudia i investiga tots els 

aspectes que poden beneficiar als infants a través del tenis i entre ells hi trobem la 

lateralitat en l’aspecte de coordinació espai temporal. La ITF fa referència al 

desenvolupament d’aspectes motrius que duen a terme els infants a través del tenis, una 

d’elles la coordinació amb l’espai i el temps. 

Seguint amb el què ens parla la ITF, la lateralitat òcul-manual i podal ha d’haver estat 

treballada prèviament per poder dur a terme el desenvolupament de l’espai i el temps. És 

una de les característiques més difícils si parlem d’aprenentatge i coordinació, ja que el 

tenis exigeix un creixement de la lateralitat a la vegada que una coordinació entre aquests 

mateixos aspectes. Per tant, el tenis és una eina molt efectiva per a la orientació en l’espai 

i temps a l’hora de treballar la lateralitat.  

De fet, per a concloure aquest terme, la pròpia ITF va fer un estudi a 3.400 persones, de 

les quals 3.143 varen notar certs canvis de millora en la seva lateralitat coordinada amb 

l’espai i el temps. És a dir, el tenis va ser un recurs de millora per a la lateralitat en aquest 

aspecte. 

Pel que fa la simetria, contrariant el que diuen molts autora, la lateralitat es treballa en el 

tenis de manera general, Vergés (2017) insisteix en el terme de l’asimetria. Ens parla de 

l’homogeneïtat com a factor únic i vàlid per als estudis i investigacions, quan en realitat 

en el tenis es treballen ambdós segments corporals. Com hem vist abans, les tècniques de 

moviment són les mateixes a un costat i a l’altre; això sí, clar està que un infant a l’hora 
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de jugar a tenis serà dretà o esquerrà, però aquest fet no indica que es treballi i es 

desenvolupi més un segment corporal que l’altre.  

Vergés recalca la importància de distingir l’exterior de l’interior, és a dir, el que es veu i 

el que es treballa. El creixement constant i el treball en termes de lateralitat i asimetria es 

veurà més o menys reflectits a l’hora de jugar o posar en pràctica el tenis; però la feina i 

la maduració dels aspectes ja esmentats, s’hi duen a terme i tal vegada les millores i 

beneficis es veuran millor exposats i evidenciats en altres aspectes de la vida de l’infant 

com són la coordinació motriu, els estudis o la vida quotidiana. 

5.2. Les etapes d’aprenentatge motriu. 

D’acord amb Pradas (2004, citat a Laliena, 2016) l’educació i els esports de raqueta:  

El procés d’ensenyament-aprenentatge en els esports de raqueta ha de seguir una 

lògica evolutiva, la qual dependrà de l’edat dels practicants, del mètode de treball 

del docent i de les percepcions del subjecte que aprèn, les quals poden ser diferents 

d’uns individus a uns altres, per la qual cosa hauran de ser tingudes en compte en 

el disseny metodològic i didàctic. (p. 34) 

Seguint amb Pradas, ens esmenta que les etapes inferiors són el fonament bàsic per obtenir 

i desenvolupar adequadament la fase posterior, amb un correcte potencial motriu. 

Aquestes etapes d’aprenentatge d’habilitats són les següents: 

− Fase reflexa (0 a 1 any). 

− Fase dels moviments rudimentaris (1 a 2 anys). 

− Fase de les habilitats motores bàsiques (2 a 7 anys). 

− Fase de les habilitats motrius específiques 7 a 13 anys). 

Luís Mediero (2002), profunditza més en les etapes d’aprenentatge i s’enfoca més el les 

etapes des dels quatre fins als dotze anys i les divideix en quatre de la següent manera: 

• Adaptació al mòbil (4 a 6 anys). Coordinació mà-mòbil i mà-cama-mòbil. Es 

treballa solament amb el mòbil i sense raqueta, els nens jugaran llançant-lo de 

manera que el seu company l’agafi en l’aire, és a dir es comença amb llançaments. 

Més endavant es practicaran rotacions de la pilota amb els dits sobre el sòl, sempre 

amb la mà dominant, i més tard es duran a terme rebots de la pilota contra la paret 

i el sòl una altra vegada. En aquesta fase, es pretén treballar la lateralitat 
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homogènia, sense deixar de banda el segment corporal contrari, però es prioritza 

treballar i desenvolupar la part dominant del cos i fins a establir-la com a base. 

• Adaptació al tercer element: la raqueta (6 a 8 anys): Es treballa la coordinació 

mà-raqueta-mòbil. En tot moment els infants tenen una raqueta i un mòbil, i es 

duran a terme activitats i exercissis bàsics amb la raqueta, com per exemple 

intentar controlar la pilota llançant-la contra la paret repetides vegades. En aquesta 

fase, ja hi entra en joc la part no dominant, ja que aquesta, a part de formar part 

dels golpejos, es farà càrrec de la pilota o el mòbil quan no es troba en contacte 

amb la raqueta així com de ser la responsable de fer de guia de l’espai entre la 

pilota en moviment i l’infant (fet que es desenvolupa a la següent fase). 

• Adaptació a l’espai i volum (8 a 10 anys): En aquesta fase, ja avançada, s’hi 

desenvolupa la interacció de tots els elements del cos (vista, manual i podal) 

juntament amb la raqueta en l’espai i ubicació del mòbil en un espai delimitat com 

seria la pista o l’espai determinat per dur a la pràctica el tenis. Aquí, es treballa el 

concepte d’espai i temps, però els termes de la lateralitat com són la vista, els peus 

i la mà formen la base per poder-ho dur a terme; ja que, sense un posicionament 

adequat, uns moviments i una coordinació motriu ja anteriorment treballada, no 

podrem desenvolupar l’adaptació espai-temporal correctament. 

• Aplicació dels fonaments bàsics ja apresos i la complexitat múltiple (10 a 12 

anys): En aquesta etapa els infants ja tenen una base motriu del segment dominant 

assentada, per tant es treballarà la part no dominant. El segment contrari es 

comença a treballar a la segona etapa, però no és fins a la tercera on hi té un paper 

més important, i ja arribats a la darrera etapa és on s’hi treballa de manera 

específica per a una millora de la lateralitat i una millor coordinació del cos a 

nivell general. Per tant, s’hi duran a terme activitats i pràctiques acotades a 

l’ambidextrisme i al segment no dominant en tots els seus aspectes: visual, manual 

i podal. 

De fet, d’acord amb Mediero (2002), la RFTE i la RPT s’ha observat que els infants que 

practiquen tenis i que no han treballat la darrera etapa, presenten dificultats en altres 

aspectes de la seva vida com són la coordinació, els estudis i altres aspectes motrius. 

Per tant, podem dir que si volem treballar la lateralitat conjuntament amb el tenis; les dues 

darreres fases d’ambdós conceptes els quals gairebé coincideixen a la perfecció, cal 
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treballar-les de manera correcta i amb un bon desenvolupament per a una millora de la 

lateralitat i motricitat dels infants. 

6. Seqüència didàctica.1 

A continuació presentarem un seguit de jocs amb l’objectiu comú de treballar l’aspecte 

d’ambidextrisme emprant el tenis com a eina o recurs didàctic. Per tant, cada joc tindrà, 

a part, un objectiu específic i concret (els jocs poden compartir els objectius específics ja 

esmentats). 

Veurem com els esmentats jocs estan disposats i diferenciats per edats, les corresponents 

a la fase d’ambidextrisme (de 9 a 12 anys); per tant, es separen en tres grups distints: els 

de 9 a 10 anys, els de 10 a 11 anys i els de 11 a 12 anys. Aquests agrupaments concorden 

amb les edats dels cursos escolars actuals de 4t, 5è i 6è de primària. 

Ja per finalitzar i donar pas a la seqüència didàctica, al final de cada bloc de jocs separats 

per edats, es farà una breu explicació i reflexió sobre els propis jocs i els seus objectius 

per tal d’acabar d’entendre aquesta seqüència didàctica. 

Edat: 9 – 10 anys. Curs : 4t. 

NOM DEL JOC:  Guerra de Pilotes (grupal) 

Objectiu: Experimentar i familiaritzar-se amb el segment no dominant del cos. 

Material: Raquetes, xarxa, camp delimitat, pilotes (d’escuma preferiblement). 

Descripció: Es crearan dos equips, l’objectiu de cada un d’ells es passar el major nombre de pilotes possibles a 

l’altre camp. Aquest joc va determinat pel temps, és a dir, es marca un temps i quan el rellotge arribi a zero, l’equip 

que té més pilotes al seu camp perd. 

Variants:  

1. Llançament lliure. 

2. Mà dominant, mà no dominant i una mà per cada llançament.  

3. Es pot realitzar sense raqueta i amb raqueta. 

Motius: És un joc bàsic sense raqueta, funciona molt bé per familiaritzar el component de lateralització amb la 

coordinació del cos, per més endavant assimilar el mateix procés amb raqueta de manera progressiva. 

Avaluació: Si els infants es disposen a anar canviant de segment corporal, aquests que mostrin interès en 

experimentar amb el costat no dominant del cos. 

 

NOM DEL JOC:  Fil i randa (individual) 

Objectiu: Practicar l’orientació espai-temps corporal del segment no dominant. 

 

1 Totes les taules d’aquesta seqüència didàctica són d’elaboració pròpia 
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Material:  Camp amb línies o carrils, raqueta i pilotes. 

Descripció: Cada alumne portarà la pilota sobre la seva raqueta, evitant que caigui caminaran per damunt línies 

marcades al terra (línies dels camps de futbol o bàsquet de les escoles) controlant en mesura del possible de no 

sortir-se del carril o la línia i evitant també topar-se amb els altres companys. 

Variants:  

1. Mà dominant i mà no dominant.  

2. Ambdues mans alhora. 

Motius: Potencia la relació de la coordinació mà-ull, però la dominància general del joc recau en el cos, per tant, és 

un joc que ajuda molt a segmentar l’orientació corporal cap a una direcció o una altra tenint en compte el petit detall 

de mantenir la relació mà-ull sense perdre’s. 

Avaluació: Principalment es tindrà en compte la capacitat de desplaçament en l’espai temps, el fet de ser capaç o 

no de mantenir la pilota sobre la raqueta no serà un fet avaluable, més bé, es considerarà un ‘’plus’’. En aquest cas 

és prioritari la capacitat de millora quant a l’orientació segmentada del propi cos en l’espai. 

 

NOM DEL JOC:  Vaixell Pirata (grupal) 

Objectiu: Experimentar amb el segment no dominant del cos. 

Material: Pilotes de tenis, pilota gran (de platja o de pilates), raquetes i delimitació del camp (3 línies). 

Descripció: Es crearan dos o quatre equips, cada un d’ells comptarà amb dues pilotes per integrant. Al mig, entre 

els dos equips, hi haurà una pilota de grans dimensions (pilota de platja o de pilates), l’objectiu de cada equip serà 

llançar les pilotes de tenis que disposen per tal de colpejar la pilota gran i fer-la arribar a l’altre equip, Cada equip 

es situarà darrera una línia que no podrà creuar en cap moment, l’equip que aconsegueix fer arribar la pilota a l’altre 

guanya. Els equips es consideren un vaixell pirata i la pilota del mig una bomba per enfonsar el vaixell enemic. 

Variants:  

1. Llançaments sense raqueta amb la mà no dominant. 

2. Raqueta amb la mà dominant i  amb la no dominant. 

3. Si s’escau, anar alternant ambdues mans seguidament. 

Motius: Es tracta d’una activitat totalment experimental i lliure, els infants poden anar (dins uns límits i unes 

normes) jugant i experimentant amb els seus segments corporals. Aquest joc ve motivat a causa d’anar alternant i 

organitzant els seus propis segments segons les necessitats del joc. 

Avaluació: Els infants aniran descobrint i s’aniran donant compte del grau de coordinació lateral del segments no 

dominant tenen en comparació al dominant; aquells que s’impliquin més a l’hora d’intentar coordinar el costat no 

dominant alhora que el dominant, es veuran beneficiats. 

 

NOM DEL JOC:   Bolos (grupal) 

Objectiu: 

- Incidir en la lateralització òcul-manual del segment no dominant. 

- Comparar i contrastar la coordinació de cada segment corporal. 

Material: Raqueta, pilotes, botelles amb una mica d’aigua o arena i una xarxa. 

Descripció: Es formaran grups d’entre tres i quatre infants (a convenir, pot ser un 2 vs 2), cada grup tindrà 10 bolos 

(botelles) col·locats en forma de triangle a una distancia d’uns deu o quinze metres. D’un amb un aniran realitzant 

dos llançaments per persona (amb raqueta), cada bolo obtingut suma un punt; l’equip o la persona que més punts 

aconsegueix al final del joc guanya. Es realitzaran un total de 10 rondes, per tant, la màxima puntuació possible serà 

de 100 punts. 
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Variants:  

1. Amb raqueta mà dominant i mà no dominant.  

2. Interposant una xarxa entre els infants i els bolos. 

3. Condicionament de posició podal a l’hora de llençar (peu esquerre o peu dret davant). 

Motius: Aquest joc relaciona molt bé els interessos o beneficis que puguin tenir els infants a l’hora d’usar el segment 

no dominant, és a dir, quant més emprin el seu costat no dominant i encertin, més punts i més beneficis tindran de 

cara al joc. Per tant, és una eina molt motivadora per treballar el segment no dominant del cos. 

Avaluació: Es veuran penalitzats o no reconeguts positivament, aquells infants que es botin les normes o les 

condicions del joc en quant a la realització d’aquest. El propi joc beneficia a qui s’esforça en intentar-ho amb el 

segment no dominant. Per tant, tal vegada, caldria afegir limitacions a l’hora d’emprar el segment dominant per tal 

de dur a terme una millor avaluació autònoma. 

 

NOM DEL JOC:  Raquetes i ratolins (individual) 

Objectiu:  

- Practicar l’orientació espai-temps d’ambdós segments corporals. 

- Treballar la lateralització podal d’ambdós segments corporals. 

Material: Delimitar línies, raquetes i pilotes. 

Descripció: Es formaran dos equips, uns seran les raquetes i els altres els ratolins, es situaran en dues files 

paral·leles. A una distancia d’uns 10 metres de cada fila hi haurà les raquetes per a l’equip d’aquestes i a l’altre les 

pilotes per a l’equip dels ratolins (les pilotes simulen ser ratolins). Si el mestre diu ‘’Ratolins’’ aquests hauran de 

córrer a agafar la pilota corresponent abans de que l’infant que té al costat (equip de les raquetes) el toqui. El mateix 

passarà si el Mestre diu ‘’Raquetes’’. El Mestre procurarà crear tensió mantenint la paraula ‘’Raaaa..atolins!’’ o bé 

‘’Raaa…quetes!’’ 

Variants:  

1. Canviar les files de costat (lateralitat espai-temporal).  

2. Canviar les raquetes o pilotes de costat. 

3. Condició d’agafar o tocar amb la mà no dominant. 

Motius: Aquest joc es basa en el condicionament, per tant, es tracta més d’una tasca que no d’un joc. Així doncs, 

els infants responen a un estímul, en aquest cas sonor, i ells han d’interpretar-ho coordinant el seu cos en l’espai i 

en aquest cas també amb el so. 

Avaluació: Els infants han de ser capaços de reaccionar cap un costat o l’altre de manera positiva i correcte, al 

manco, de manera gradual anar millorant i sentir un increment de la lateralització espai-temps. 

 

NOM DEL JOC:  Tuti Fruit (grupal) 

Objectiu: 

- Experimentar amb el segment no dominant del cos. 

- Comparar i contrastar la lateralització òcul-manual. 

Material: Raquetes, pilotes, material a convenir (botelles, llaunes, globus, capses…), taula, línies delimitades i dues 

xarxes. 

Descripció: Es formaran dos grups o equips situats un davant l’altre darrere una línia, entre els dos equips (a una 

distancia considerable, 5-10 metres) s’hi trobarà una taula amb tot tipus d’objectius (botelles, pilotes, globus, 

llaunes…) de diferents mides, on cada objectiu tindrà un valor (els més grans comptaran menys que els petits). Quan 

tots els objectius s’hagin encertat o quan un equip arribi al límit de punts (per exemple 10 punts) el joc acabarà. 
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Variants: 

1. Sense raqueta i amb raqueta.  

2. Un equip amb la mà dominant i l’altre no.  

3. Interposant una xarxa més alta entre els equips i la taula. 

Motius: És un joc ideal per a la focalització en la relació òcul-manual així com amb la comparació i contrast de 

segments corporals. Els infants només s’han de centrar en la coordinació ull-mà per a la realització d’aquesta 

activitat. 

Avaluació: El propi joc ens serveix d’autoavaluació, és a dir, hi ha uns objectius a aconseguir, quan més els 

aconseguim millor puntuació es té, per tant, ens demostrem si anem progressant o no. També el joc mateix ens 

aporta més valor a l’hora de dur-lo a terme d’una manera o no, si llencem amb un segment o l’altre, o bé si 

aconseguim objectius més grans o més petits. 

 

NOM DEL JOC:  El cambrer boig (grupal) 

Objectiu:  

- Incidir en la lateralització òcul-manual del segment no dominant del cos. 

- Combinar i coordinar ambdós segments corporals alhora per a realitzar una acció concreta. 

Material: Cons, raqueta, pilota, barreretes de baixa altura, pal alt i un con on fixar-lo.  

Descripció: Es tracta d’un joc de relleus, en grups de 3 però de manera individual, cada infant portarà una raqueta 

amb una pilota a sobre (a la mà dominant) i una pilota la qual anirà botant a l’altra mà (la no dominant). Tot això 

mentre camina i realitza un curt circuit que consta d’un petit zig-zag entre cons i fer la volta a una rotonda (pal alt 

el qual han de voltar). Si la pilota cau o no es bota la pilota que es té a l’altre mà cada 3 passes, es fan 3 passes enrere 

i es segueix. 

Variants:  

1. Canviar la raqueta i la pilota que es fa botar de mà. 

2. Fer el zig-zag més ample per condicionar girs més grans.  

3. Afegir desplaçaments laterals amb barreretes de baixa altura. 

Motius: El joc en sí tracta de ‘’prioritats’’, és a dir, primerament va la coordinació mà-ull i llavors el desplaçament, 

que seria un condicionant. Per tant, ara ja es tracta d’un joc on la prioritat va condicionada per un altre factor també 

relacionat amb la lateralitat (en aquest cas de desplaçament), així doncs es treballen més d’un element alhora. 

Avaluació: En aquest cas, es tindrà en compte la bona execució de l’activitat en sí i no el resultat, és a dir, aquells 

infants que portin a terme de manera correcte i disciplinada l’activitat, amb millors o pitjors resultats, al cap i a la fi 

el que compta és l’aprenentatge; i sense una bona disciplina de treball no podem dur a terme un aprenentatge 

significatiu. 

 

NOM DEL JOC: Automòbils boigs (individual i grupal) 

Objectiu:  

- Combinar i coordinar ambdós segments corporals alhora per a realitzar una acció concreta. 

- Practicar l’orientació espai-temps d’ambdós segments corporals. 

Material: Cons, cordes llargues, cistella, tanques de baixa altura, pilota, raqueta, cistella de bàsquet i una paret. 

Descripció: Es fan dos grups amb el mateix circuit. Aquest joc consisteix en un circuit en el qual el infants hauran 

d’arrossegar la pilota de tenis emprant la raqueta com a element de conducció. Dit circuit tracta de: 

1. Comença amb un zig-zag de cons  
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2. Seguit d’unes tanques de baixa altura les quals hauran de passar amb moviment lateral (de costat) i amb 

la pilota a sobre de la raqueta sense que caigui.  

3. Més tard seguint amb la pilota sobre la raqueta, hauran de caminar esquivant uns fils a l’altura de mig cos 

(mitja altura) i a l’altura dels turmells (ordre aleatori) 

4. Arriben a la cistella de bàsquet i tenen 3 intents per fer cistella 

5. De seguit i per acabar faran 10 cops o passades amb la paret (cadascú a la distancia que correspongui més 

adient) 

Variants:  

1. Cada passa del circuit amb un segment del cos distint. 

2. Tot el circuit amb el mateix costat. 

3. Desplaçaments d’esquenes. 

Motius: Com en el joc anterior, es combinen coordinacions i motricitats de la lateralitat alhora, però en aquest cas, 

augmenten els factors. Per tant, la coordinació de dues o més tasques sobre el mateix elements (la lateralitat) però 

de distints tipus (orientació, òcul-manual, podal, etc) serà l’element principal d’aquesta activitat. Així es treballa el 

còmput global d’elements treballats en els jocs anteriorment realitzats i consolidats.  

Avaluació: Com em dit, es tracta d’una combinació de ‘’tasques’’, doncs en aquest cas la correcta realització de les 

tasques esdevindrà en un resultat, sempre es tindrà en compte si l’alumne ha estat capaç de realitzar-ho, amb més 

dificultats o menys, però el que compta és l’evolució de l’aprenentatge d’aquest. Si els infants poden realitzar un 

seguit de ‘’tasques’’ ja anteriorment treballades, de manera simultània i combinada, es veurà reflectit de manera 

positiva. 

 

NOM DEL JOC: Caça-niguls (individual)   

Objectiu:  

- Practicar l’orientació espai-temps del segment no dominant del cos. 

- Incidir en la lateralització òcul-manual d’ambdós segments corporals. 

Material: Raquetes, pilotes, dues xarxes i cons. 

Descripció: Es dividirà la classe en dos o tres grups, uns llançaran pilotes amb la raqueta i els altres, de de l’altre 

costat de la xarxa intentaran agafar dites pilotes amb cons girats (el con agafat com un gelat) sense que aquestes 

toquin el terra o amb un sol bot. El grup que llança les pilotes amb les raquetes disposarà de moltes pilotes i ho haurà 

de fer per sobre dues xarxes; una a l’altura normal i l’altre a una altura superior. 

Variants:  

1. Recepció amb els cons a mà canviada, llançaments amb raqueta amb la mà no dominant. 

2. Posicionament de peus (obligatori recepció de pilota amb el peu dret o esquerre al davant; el mateix amb 

els llançaments) 

Motius: Parlem d’un joc condicionat però molt ric pel que fa al desenvolupament de la lateralització en l’espai-

temps, ja que el s infants es desplaçaran amb el condicionant de moviment podal i manual. Per tant, es treballen els 

dos segments corporals alhora i de manera combinada (sobretot podal i manual alhora). 

Avaluació: Com hem vist abans, podem  incloure una puntuació dins el propi joc per tal de fer-lo auto-avaluable, 

és a dir, si es fa de manera correcte atorgar certa puntuació extra. Per tant, si es pot elegir, preferiblement dur a terme 

una autoavaluació a través del joc, sinó avaluar segons la participació i la posada a la pràctica de la lateralització i 

el seu progrés.  

 

NOM DEL JOC:  Toquem si pots (individual) 
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Objectiu:  

- Comparar i contrastar la coordinació de cada segments corporal. 

- Millorar la lateralització òcul-manual d’ambdós segments. 

Material: Raqueta, pilota de tenis, pilota més gran (futbol o pilota de platja) i una paret. 

Descripció: Els infants es col·locaran en fila amb una paret al darrere (a la seva esquena), un altre grup d’infants 

(tres o quatre) es situaran en perpendicular a ells i llençaran pilotes de tenis i de futbol de manera que els altres 

infants han d’intentar ferir les pilotes que passaran per davants ells. Cada infant disposarà d’una raqueta i de tres 

pilotes de tenis per intentar ferir els objectius. Una pilota es llençarà amb la raqueta, l’altra amb la mà que no sosté 

la raqueta i la darrera pilota amb un dels dos peus. Es jugaran, per ordre, una ronda amb el segment dominant, l’altre 

amb el segment no dominant, una ronda amb els segments mixtes (exemple: part superior amb el costat dominant i 

la part inferior amb el costat no dominant) i una ronda lliure. 

Variants:  

1. Els infants que han de ferir els objectius aniran canviant de segment corporal cada ronda. Els que 

llancen els objectius faran el mateix. 

2. Els que han de ferir l’objectiu, cada objectiu colpejat serà 1 punt, si aquest és llençat amb el segment 

corporal no dominant sumarà 3 punts. 

3. La paret que es situa al darrere, si es llença contra la paret perquè la pilota reboti en aquesta i fer 

l’objectiu, sumarà el doble de punts. Per tant si es fa amb el costat dominant sumarà 2 punts i si es fa 

amb el costat no dominant sumarà 6 punts.  

Motius: Recau la importància en la relació de la coordinació òcul-manual i sobretot en el contrast de cada segment 

corporal (avaluació). El joc oferta una participació del segment no dominant per tal de poder aconseguir major 

puntuació i/o major diferència respecte als contraris, també s’hi afegeixen factors de millora i dificultat com la paret 

i els objectius en moviment. 

Avaluació: En casos anterior parlàvem de la puntuació, però en aquest cas en centrarem en el contrast entre els 

segments corporals. És a dir, més que ser un joc auto-avaluable, es tracta d’una activitat que permet al nens observar 

i experimentar la diferència de capacitat amb cada segment corporal així com veure la millora d’aquesta coordinació 

lateral no dominant. 

 

NOM DEL JOC:  Gol (grupal) 

Objectiu: 

- Incidir o millorar la lateralització òcul-manual del segments corporal no dominant. 

- Combinar i coordinar ambdós segments corporals alhora per a realitzar una acció concreta. 

Material: Porteria, raquetes i pilotes. 

Descripció: Es formaran dos equips, un membre de l’equip estarà situat a la porteria de futbol i tindrà el rol de 

porter; els altres jugadors formaran part dels llançadors, és a dir, intentaran ficar gol al porter de l’altre equip. Cada 

jugador disposarà d’un total de 3 llançaments, l’equip que més gols encaixa a l’equip contrari guanya. Cal remarcar, 

que els porters disposaran d’una raqueta per ajudar-se a aturar els llançaments. 

Variants:  

1. El porter tindrà 2 raquetes (una a cada mà). 

2. Els llançadors ho faran amb raqueta també però amb la mà no dominant o amb les dues mans (cop 

de revés). 

3. El porter només pot aturar els llançaments amb les raquetes i més tard amb els peus. 

Motius: El principal motiu de l’elecció d’aquest joc es la divisió de coordinació o de focalització de les ‘’tasques’’, 

en una (llançador) l’infant es centra en la pilota i segment corporal a participar, i en l’altre (porter) es centra més en 
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la utilització i combinació de tots els segments corporals alhora així com de la participació de lateralitzacions 

distintes (manuals i podals). 

Avaluació: Es tindrà en compte el respecte que es tinguin cap a les normes i la participació de l’alumnat en 

l’activitat. És a dir, no es mesurarà segons l’habilitat i/o capacitat, es farà segons la participació i la motivació de 

l’alumnat de cara a un correcte ús del sobre els elements a treballar. 

Com hem vist al primer recull de jocs, es tracta d’una seqüència didàctica basada en la 

introducció dels infants de 9 i 10 anys a l’ambidextrisme emprant el tenis com a recurs 

educatiu. Per tant, cal tenir en compte que a l’hora de treballar i de dur a terme aquest 

tipus de jocs, els nens es veuran condicionats per uns elements com són la raqueta, pilotes, 

xarxes, etc.  

En aquest recull de jocs, s’ha incidit més en l’aspecte de l’orientació espai-temporal i en 

l’experimentació i familiarització dels infants al segment no dominant del cos.  

Per una banda, es comença a experimentar amb el segment no dominant del cos, sobretot 

amb les extremitats superiors i amb la relació òcul-manual dels infants. Els nens 

comencen a familiaritzar-se a emprar el costat no habitual per dur a terme accions i 

tasques que abans mai feien amb aquest, i per tant, els hi resultarà nou. L’objectiu es 

aconseguir activar el segment no dominant perquè aquest comenci a tenir un paper més 

important i útil en la vida diària dels infants. 

Per l’altra banda , pel que fa a l’orientació espai temporal, els infants acostumen a guiar-

se pels seu segment dominant, per tant, a través del tenis els hi incorporarem el fet de fer-

ho a través de qualsevol dels dos segments tenint en compte la situació. És a dir, l’objectiu 

d’aquests tipus de jocs és que l’infant arribi a poder ‘’triar’’ lliurement el segment amb el 

qual ‘’jugarà’’ segons els seus interessos dins d’aquest;  per tant, ja no només jugarà amb 

el seu costat dominant, sinó també es sentirà lliure i capaç de fer-ho amb l’altre segment 

(a la llarga) tal i com veurem més endavant.  

Per a concloure, els jocs en aquesta edat no demanen gaire precisió ni gaire 

perfeccionament de les habilitats motrius relacionades amb els segments no dominant, ja 

que, el que volem es que els infants es familiaritzin amb els segments no dominants i ho 

vegin com un benefici i no com un impediment. 

Edat: 10 – 11 anys. Curs: 5è. 

NOM DEL JOC:  Penalties arquejats (individual/grupal) 

Objectiu: Millorar la precisió i coordinació de la lateralitat òcul-manual del segment no dominant. 

Material: Porteria, raqueta, aros, pilotes, corda (per fermar els aros).  
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Descripció: Es col·locaran aros a distintes altures a la porteria de futbol, aquests també seran de distinta mida i 

colors. Cada jugador llençarà 4 vegades per ronda, deixant botar la pilota al terra i després colpejant; els colors 

indiquen si, en cas d’entrar perquè la puntuació sigui vàlida, com s’ha de realitzar el moviment. Per exemple: els 

colors vermell, groc i lila, indiquen que s’han de realitzar amb la mà esquerre i el peu dret situat al davant. Cada 

vegada que s’encerti als aros de la manera corresponent es sumarà 1 punt. Es faran un total de 10 rondes. 

Variants: 

1. Condicionar els llançaments amb major o menor distància. 

2. Lliure selecció del costat per llençar (si es realitza amb el costat no dominant suma el doble de punts). 

3. Afegir un porter amb raquetes més petites i, a ambdues mans. 

Motius: Parlem ara d’un joc amb un objectiu específic, de millorar la precisió i coordinació de la lateralitat òcul-

manual del segment no dominant, per tant, es tracta d’un joc una mica més estàtic però que es centra en la realització 

única i precisa d’una sola tasca, per tant, el marge de millora serà molt més gran i ric que en altres jocs. 

Avaluació: El propi joc recompensa a qui realitza o porta a terme el joc amb relació a l’objectiu específic, atorgant 

millor puntuació a qui ho faci amb el segment no dominant, En aquest cas però, no ens centrarem amb la puntuació 

en específic, perquè qualcú pot aconseguir major puntuació amb el segment dominant si encerta sempre. Així doncs, 

mesclarem l’autoavaluació del joc amb l’observació om a docents. 

 

NOM DEL JOC:  Què el ritme no aturi (grupal i/o individual) 

Objectius: Comparar i contrastar la coordinació de cada segment corporal. 

Material: Raqueta, pilota, paret i xarxa. 

Descripció: Es jugarà contra la paret i es tracta d’aguantar el màxim sense fallar. A la paret hi haurà pinta o 

dibuixada una línia que farà de límit (la pilota haurà de colpejar per sobre de la línia) o bé es col·locarà una xarxa 

prop de la paret; els infants hauran de colpejar la pilota contra la paret per sobre de la línia o xarxa (tots al mateix 

temps), així com van fallant queden eliminats. També es pot jugar per parelles realitzant un cop per persona amb 3 

vides per jugador. 

Variants: 

1. S’ha de jugar amb el segment no dominant. 

2. Jugar amb col·locació de peus distints (esquerre o dret a davant). 

3. Jugar amb dues raquetes alhora (una a cada mà). 

4. Només es jugarà amb una raqueta entre els dos jugadors i hauran de mantenir la bolla ‘’viva’’ el màxim 

temps possible. 

Motius: És un joc més dinàmic, on s’hi introdueix el joc més real i que a la vegada condiciona als infants a realitzar-

lo amb unes normes que fan possible la millora del segment no dominant i la coordinació de l’ambidextrisme (dos 

segments alhora), així també redueix les diferències de ‘’nivell’’ entre els infants. 

Avaluació: Com es veu en l’apartat de motius, es un joc en el qual aquells que ‘’juguin millor’’ no tindran beneficis 

sobre els altres, sinó que aquells que practiquin més o utilitzin millor les normes podran arribar més enfora. Per tant, 

els infants que portin a terme una millor realització i participació d’ambdós segments, tindran una retroacció més 

positiva. 

 

NOM DEL JOC:  Mato (grupal) 

Objectiu:  

- Desenvolupar la lateralització de l’orientació espai-temps d’ambdós segments corporals alhora. 

- Millorar la precisió i la coordinació del segment no dominant. 
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Material: Raqueta, xarxa, pilota i camp delimitat. 

Descripció: Es tracta del joc popular de ‘’mato’’ en el qual hi ha dos equips separats per una línia (en aquest cas 

una xarxa) i part de l’equip que es va eliminant es situarà darrere l’equip contrari amb opció a salvar-se (es a dir 

cada equip estarà envoltat pels dos costats de l’equip enemic). Els que es situen a la zona dels ‘’morts’’ també 

tindran opció de salvar-se. El joc consisteix en ferir als jugadors de l’equip contrari i anar eliminant-los per tal de 

que no en quedi cap i així guanyar. Es jugarà amb raquetes més petites i pilotes d’escuma (per evitar cops forts), 

l’equip que ataca només podrà fer servir el segment no dominant i l’equip que es defensa podrà fer servir qualsevol 

segment on la raqueta s’usarà com element per protegir-se. Per eliminar a qualcú, la pilota ha de colpejar-lo i tocar 

el terra, entre cada camp hi haurà una xarxa divisòria per marcar els límits i com a obstacle per llençar la pilota. 

Variants: 

1. Els atacants poden usar el costat dominant i els defensors no. 

2. Els jugadors de la zona del ‘’morts’’ només podran emprar les mans sense raqueta. 

3. Tots els jugadors tindran 2 vides abans d’anar a la zona dels morts, quan en gastin una perden la raqueta. 

Motius: Es tracta d’una adaptació d’un joc popular i conegut per tots, per tant serà més fàcil dur-lo a terme per als 

infants. També va molt bé el fet de relacionar-ho amb el tenis i la lateralitat per focalitzar l’objectiu de treball encara 

més específic, en aquest cas la quantitat i qualitat d’orientació en l’espai temps que demanda aquest joc, funciona 

molt bé a l’hora de practicar-ho per treballar ambdós segments corporals alhora. 

Avaluació: Com parlem d’un joc popular adaptat a les necessitats a treballar, els infants s’avaluaran ells mateixos 

sense adonar-se’n, l’únic que cal es que es respectin les normes i que sobretot participin, és a dir que siguin actius; 

un aprenentatge significatiu és molt millor si és actiu que no gairebé passiu. 

 

NOM DEL JOC:  Elimina la raqueta (grupal) 

Objectiu:  

- Treballar la coordinació alhora d’ambdós segments corporals.  

- Millorar l’orientació espai-temps tenint en compte l’alternança dels segments corporals. 

Material: Raqueta, pilota, xarxa i camp delimitat. 

Descripció: Consisteix en formar dos equips d’entre 3 i 4 jugadors cada un; cada jugador ho farà amb dues raquetes 

(una a cada mà). Els jugadors del mateix equip pegaran a la pilota i intentaran passar la pilota a l’altre camp i 

tornaran a la fila del seu propi equip. Per tant, la persona que falla haurà d’amollar una de les raquetes (ho decidirà 

l’equip contrari) i seguir jugant només amb la raqueta i el costat que li quedi. Si torna a fallar, es quedarà sense 

raqueta i jugarà només amb les mans (2 vides més, una per cada mà). 

Variants: 

1. Els jugadors quan perdin les raquetes queden eliminats.  

2. Quan es quedin sense raqueta i juguin amb les mans, hauran de rebre la pilota amb una sola mà i llençar-

la amb l’altra. 

Motius: Aquí ja comencem a incorporar el fet de treballar tots els elements anteriorment ja esmentats, serà el primer 

joc el qual consti de la complexitat al cent per cent. S’incorporarà l’element de realitat del tenis, però l’objectiu i el 

motiu principal de l’elecció d’aquest joc és la llibertat de joc i l’aplicació dels coneixements i aprenentatges duts a 

terme alhora, per primera vegada. 

Avaluació: Els infants jugaran de manera ‘’lliure’’ intentant dur a la practica tots els factors i elements apresos fins 

ara, per tant, els alumnes que intentin posar a la pràctica noves metodologies de joc i allò après amb ambdós 

segments corporals tindran una avaluació positiva i d’aprenentatge. 
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NOM DEL JOC:  Funambulista (individual) 

Objectiu:  

- Perfeccionar la lateralització d’orientació podal del segments no dominant. 

- Comparar i contrastar la lateralització de cada segment. 

Material: Bancs, pilotes, raquetes, matalassos i cons. 

Descripció: Es tracta d’una prova en la qual els jugadors hauran de caminar de lateral (de costat) sobre bancs estrets 

portant dues raquetes i una pilota sobre cada raqueta. Hauran d’anar caminant intentant no caure, al final del 

recorregut hi haurà tanques de baixa altura les quals hauran de passar per sobre i finalment tornar a la posició inicial, 

tot sense que els hi caiguin les pilotes. 

Variants: 

1. Canviar les posicions de moviment lateral així com de poder caminar de front.  

2. Portar només una raqueta i amb l’altre mà anar botant una pilota.   

3. Mentre un jugador camina lateralment, un company li llença una pilota a cada costat i l’ha de colpejar 

suaument. 

Motius: Ens trobem amb un dels primers jocs per treballar la lateralització podal, aquesta es treballarà sempre 

combinada amb la manual, ja que, si incorporem la coordinació d’un altre element del cos, podrem treballar ambdues 

coses a la vegada. En aquest cas, recau importància sobre la podal, ja que, serà la base d’aquest joc, i l’altre element 

serà un complement de fet ja anteriorment treballats. 

Avaluació: El fet de fallar o no aconseguir-ho no tindrà importància, serà el fet de començar a implicar-se en una 

nova lateralització com és la podal amb motivació, per tant, no s’avaluarà el fet d’aconseguir el producte final, sinó 

més bé, del procés. En aquest cas serà de l’aprenentatge podal, per tant, d’una bona pràctica pel que fa a aquest 

condicionant. 

 

NOM DEL JOC:  Aerotenis (individual/grupal) 

Objectiu: Treballar la diferenciació i coordinació d’ambdós segments corporals alhora. 

Material: Globus, raqueta, pilota, paret. 

Descripció: Individualment, cada infant portarà dos globus i els mantindrà en l’aire sense que caiguin, colpejant 

una vegada cada globus. Més tard, es realitzarà el mateix però emprant dues raquetes i dos globus, d’igual manera 

amb una pilota (no fa falta mantenir-la en l’aire) i un globus (canviant de costat i mà cada cop). Per acabar, jugaran 

contra la paret amb una pilota mentre amb l’altra mà (amb raqueta també) mantindran el globus en l’aire. 

Variants: 

1. Jugar amb la paret i amb un company.  

2. La darrera part, fer-ho només amb un segment corporal.  

3. Jugar només amb una raqueta entre els dos companys. 

Motius: Aquest joc es centra en un sol objectiu, i el que el fa millor és l’agrupació: individual i per parelles. Però el 

que el fa una bona elecció, és el treball individual que farà l’infant de cara a treballar ambdós segments corporals 

alhora (i amb condicionants que requereixen concentració) i més tard ho faran per parelles (així augmenta la 

dificultat i, per tant, la concentració). 

Avaluació: En aquest cas, el progrés de l’infant és el que es tindrà més en compte, és a dir, aquell que per exemple 

no sabia realitzar l’activitat amb succés i que al final ho fa millor o que li surt de manera positiva, tindrà una bona 

retroacció. La part per parelles, constatarà d’un contrast per posar l’aprenentatge en comú i coordinar-se entre ells.  

 

NOM DEL JOC:  Les deu passades (grupal) 
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Objectiu: 

- Incidir en la lateralització òcul-manual del segment corporal no dominant. 

- Practicar la lateralització d’ambdós segments corporals. 

Material: Xarxes, fils, raquetes (grans i petites), pilotes, globus i pilotes d’escuma. 

Descripció: Els infants es distribuiran en grups de 4 i en forma de cercle, hi haurà xarxes o cordes altes en forma de 

creu per tal que cada participant es situï dins un triangle, tenint un company a l’esquerre, un a la dreta i un al davant. 

El joc consisteix en realitzar 10 passades sense fallar, tots els integrants jugaran amb una raqueta a cada mà. 

Variants: 

1. Deixar que la pilota boti.  

2. Una raqueta més gran que l’altre.   

3. Emprar globus o pilotes d’escuma (més grans). 

Motius: Es tracta d’un joc per incidir en un treball ja realitzat, i per tant de millora en quan a habilitats i capacitats 

sobre el segment corporal no dominant. La focalització en un sol element que ja ha estat treballat, ajuda a millorar i 

perfeccionar aquest element, així com ajudar a aquelles persones que encara necessiten un aprenentatge de millora 

sobre aquest aspecte.  

Avaluació: La participació i el correcte desenvolupament del segment no dominant, formaran part dels elements 

avaluables d’aquesta activitat. Un us positiu del segment no dominant així com de la participació sobre la demanda 

del joc, seran aspectes importants a tenir en compte. 

 

NOM DEL JOC:  Ràpid i precís (grupal) 

Objectiu: 

- Practicar la realització de tasques distintes de cada segment corporal al mateix temps. 

- Compara i contrastar la coordinació i la precisió de cada segment corporal tenint en compte la funció de 

cada un d’ells. 

Material: Pilotes, xarxa, raqueta i cubs o capses. 

Descripció: Es formaran 2 equips i cada equip haurà de realitzar el següent circuit: 

1. El primer agafa una pilota i la fa botar dins l’aro per passar-li al company. 

2. El següent, la recull en haver botat la pilota (amb la mà lliure) i la llença per sobre de la xarxa sense que 

boti a l’altre company. 

3. Aquest, recull la pilota sense que boti i la situa sobre la raqueta a la mà no dominant i la colpeja cap a 

l’altre company. 

4. Aquest darrer, l’agafa amb la mà dominant i la llença amb la contrària al cub que hi haurà al final. 

Variants:  

1. Tots amb raqueta i mà no dominant.   

2. Sense raqueta i mà no dominant.   

3. Alternant la mà dominant i la no dominant, si el company ha utilitzat la mà esquerra jo utilitzaré la dreta.    

4. El darrer company ha de llençar la pilota amb la raqueta al primer company de tots i aquest l’ha d’agafar. 

Motius: Un joc perfecte per a la realització de tasques distintes en parts diferents del cos i a la vegada, per tant, un 

grau de dificultat elevat en quant a la coordinació de la lateralització de cada segment corporal, a més si aquest es 

divideix en parts del cos com n’és el cas. 

Avaluació: El correcte desenvolupament de les habilitats a treballar prevaldrà per sobre les tasques en sí, és a dir, 

una persona que realitza les activitats de manera correcte però al seu ritme tindrà una avaluació positiva per sobre 

aquell que ho realitza amb l’única finalitat d’aconseguir el resultat final sense preocupar-se de realitzar correctament 

les tasques i/o activitats. 
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NOM DEL JOC:  L’hort (individual/grupal) 

Objectiu:  

- Treballar la segmentació de la coordinació espai-temps. 

- Practicar l’orientació i la coordinació den segment no dominant del cos. 

Material: Xarxes, raqueta, pilota i camp delimitat 

Descripció: Individual i amb una xarxa pel mig, cada infant tindrà un requadre que indicarà la zona de joc de ca un. 

Es jugarà 1 vs 1 vs 1 vs 1, és a dir, hi haurà dues xarxes que delimitaran els quatre camps, per tant, cada jugador 

jugarà contra els altres tres alhora (1 vs 3). Les xarxes estaran situades en forma de creu creant així quatre camps. 

Cada infant jugarà amb la mà no dominant quan es jugui només amb una pilota; quan es jugui amb dues pilotes a la 

vegada, cada jugador tindrà una raqueta a cada mà. 

Variants: 

1. Jugar amb 2 pilotes a la vegada.    

2. Obligatori deixar botar la pilota    

3. Afegir globus i pilota. 

Motius: Ara, els infants s’hauran d’orientar en l’espai temps, però aquest cop no només en un o dos, sinó en 4 a 

l’hora. És a dir, el seu propi i 3 més (els dels companys) així com de treballar ambdós segments corporals alhora. 

Es tracta doncs, d’una activitat que activa en gran mesura la capacitat i habilitat de lateralització de l’orientació 

espai-temps. 

Avaluació: Els infants que siguin capaços d’orientar-se correctament, que no es ‘’perdin’’ i que vagin millorant al 

llarg del joc, el fet de passar la pilota per sobre la xarxa serà un ‘’plus’’ però el que realment es tindrà en compte 

serà la capacitat de desplaçar-se i orientar-se en l’espai tenint en compte la pilota i els companys. 

En aquest bloc d’edats que es comprèn entre els 10 i 11 anys, com es pot veure, es 

focalitza més en la lateralització podal i en l’ús d’ambdós segments per igual i  alhora.  

Per una banda, la lateralització podal  es treballa en quasi totes les activitats i jocs de 

manera subliminal, però ja hi comencen a aparèixer jocs específics per a treballar els 

segments tant dominant com no dominant de les extremitats inferiors. És un aspecte que 

va molt relacionat amb l’orientació espai-temps, ja que, quan l’infant comença a no 

discriminar el segments a l’hora de jugar, la postura i la utilització dels peus i cames 

(podal) va seguida d’aquest. 

Per l’altra banda, pel que fa a l’ús d’ambdós segments corporals per igual, es evident que 

es comencen a emprar ambdós costats per jugar, de manera que els infants comencin a no 

tenir en compte quin costat predomina sobre l’altre. Així, tal i com es fa amb l’orientació 

espai-temps, els infants es comencen a habituar a dur a terme accions i activitats amb el 

segment no dominant de la mateixa manera que ho poguessin fer amb el dominant. 

Ja per acabar, cal esmentar que a aquesta edat ja es comencen a introduir activitats de 

caràcter complet, és a dir, on es duen a terme i es desenvolupen els aspectes específics 
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anteriorment treballats i practicats. D’aquesta manera, es comença a introduïr el concepte 

de posar en comú tot el que envolta l’ambidextrisme i el tenis a la vegada, així doncs 

aquest fet es va introduïnt més poc a poc, més endavant a les edats de 11 i 12 anys es 

veurà com aquest aspecte es practica bastant més i els infants podran començar a 

desenvolupar i finalitzar la seva etapa d’ambidextrisme a través del tenis de manera 

completa i satisfactòria. 

Edat: 11- 12 anys. Curs: 6è. 

NOM DEL JOC:  Guerra de l’equilibri (grupal/individual) 

Objectiu: Assentar la lateralització podal del segment no dominant. 

Material: Bastons grans d’escuma, raqueta, pilota, banc o barra d’equilibri i matalassos. 

Descripció: Comptem amb una barra d’equilibri o un banc  on els infants hi podran caminar per sobre. Es faran 

‘’enfrontaments’’ d’un contra un, amb un bastó gran de goma escuma hauran de ‘’colpejar’’ al contrincant (sempre 

a les cames) fins que un dels dos perdi l’equilibri. També un dels altres enfrontaments es durà a terme amb raqueta, 

on aquesta vegada el ‘’combat’’ serà sense contacte, és a dir, amb la raqueta a la mà i una pilota sobre la raqueta, el 

que aguanti més sense caure o sense que li caigui la pilota guanya. 

 

Variants:  

1. Posicionament podal distinta. 

2. Mà dominant i no dominant. 

3. Un té la raqueta i la pilota i l’altre amb l’escuma l’ha d’intentar desequilibrar. El que porta la raqueta 

pot emprar l’altre braç o mà per protegir-se dels cops de l’escuma. 

Motius: Principalment, la focalització en un sol element de la lateralitat fa bona elecció aquest joc. En aquest cas, 

ens concentrem en la lateralització podal que de bona manera es pot relacionar amb altres termes d’E.F com 

l’equilibri, per altra banda, l’element secundari seria la coordinació òcul-manual. 

Avaluació: Més concretament, donat que ja estem a 6è, comencem a tenir més en compte no només l’aspecte concret 

a treballar sinó també si l’alumne és capaç de relacionar-ho amb altres capacitats. En aquest cas es tindria en compte 

el procés de millora en la lateralització podal així com el desenvolupament de la coordinació òcul-manual alhora; 

conjuntament amb la podal. 

 

NOM DEL JOC: Les 20 ovelletes (parelles o grupal)   

Objectiu:  

- Combinar i coordinar ambdós segments corporals alhora. 

- Perfeccionar l’orientació espai-temps corporal no dominant. 

Material: Raqueta, pilota i xarxa. 

Descripció: Amb una xarxa entremig dels jugadors, aquests hauran d’intentar aconseguir un total de 20 passades 

per sobre la xarxa. La pilota pot realitzar un total de 2 bots abans de colpejar-la. La parella que abans arribi a les 20 

passades consecutives sense fallar guanya. La resta de parelles o participants s’ordenaran seguint el nombre de 

passades que han pogut realitzar. 

Variants:  

1. Canvi de mà. 

2. Si són més de dos, anar rodant però emprant la mateixa raqueta.  
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3. Si un colpeja amb la dreta l’altre ho ha de fer amb l’esquerre i a la inversa. 

Motius: Comporta una coordinació de tots els elements anteriorment treballats així com de cooperació entre iguals, 

és a dir, entre els infants mateixos. També cal esmentar la proximitat més real al joc del tenis, fet que motiva als 

infants i cosa molt important per a la pràctica de noves competències.  

Avaluació: La participació així com la realització ‘’correcte’’ de les habilitats ja practicades anteriorment, els infants 

s’esforçaran per intentar implementar tot allò que han après al llarg de la seqüència didàctica. Aquells que per 

exemple, ja inclouen posició podal i realitzen colpejos amb la mà no dominant tindran una retroacció més positiva. 

 

NOM DEL JOC:  Robin Hood (grupal) 

Objectiu: 

- Millorar i regular la precisió de la lateralitat òcul-manual d’ambdós segments corporals. 

- Contrastar les diferències i similituds de la coordinació lateral de cada segment. 

Material: Pilota, raqueta. Xarxa, aros i camp delimitat. 

Descripció: En grups de 4 (2 vs 2) els infants es situaran per parelles, una parella a cada costat de la xarxa. De la 

parella, un haurà de jugar amb la mà dreta i l’altre amb la mà esquerre; dins cada camp, hi haurà aros en forma de 

cercle de distints colors i grandària. L’objectiu és passar la pilota a l’altre camp, si encertem dins l’aro aquest ens 

sumarà punts (quan més petit és l’aro més punts dona), si la pilota no passa al camp o no entra dins els límits, sumarà 

un punt per l’equip contrari. 

Variants:  

1. Canvi de mà dels participants. 

2. Juga un infant alhora (1 cop cada un). 

3. Un cop cada un amb una sola raqueta (se l’han de passar). 

4. Jugar amb la mà no dominant i encaixar dins l’aro suma el doble de punts. 

Motius: Tornem ala focalització d’un sol objectiu, en aquest cas perfeccionar i millorar la relació de la coordinació 

òcul-manual del segment no dominant, en casos anterior per fer-ho més fàcil ho realitzàvem amb jocs en estàtic, ara 

però, ja ho fèiem amb jocs dinàmic i amb moviment. També el fet de donar certa llibertat a l’hora de la segmentació 

corporal farà que el contrast i la reflexió sobre els segments corporals aparegui entre els infants. 

Avaluació: Com en casos anteriors, el propi joc servirà d’autoavaluació, en aquest cas, jugar amb el segment no 

dominant puntuarà més que fer-ho amb el segment dominant. També observar aquells que van canviant de segment, 

prioritzarà per sobre d’aquells que només ho fan amb un, és a dir, es tracta d’anar canviant per arribar a conclusions 

i contrast per ells mateixos. 

 

NOM DEL JOC: Bàsquet-Tenis (grupal)   

Objectiu: Perfeccionar l’ús d’ambdós segments corporals alhora, tenint en compte l’orientació en l’espai-temps. 

Material: Raquetes, pilotes, cistella i camp de bàsquet. 

Descripció: En grups de 5 persones i emprant la pista de bàsquet, es jugarà un 5 vs 5 només emprant una cistella i 

el camp adient. Els jugador que ataquen ho faran sense raqueta, és a dir, amb les mans, i els jugadors que defensen 

ho faran emprant les raquetes mantenint sempre una distància d’1 metre entre jugadors atacants i defensors. Tots els 

infants portaran la raqueta a la mà, però els atacants no la podran emprar, només utilitzaran la mà lliure; el mateix 

amb els defensors. Per tant empraran ambdues mans per jugar, una per atacar i l’altre per defensar. 

Variants:  

1. Es varia l’ús de la raqueta (per atacar o defensar). 

2. Els defensors empren dues raquetes. 
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3. Es jugarà amb dues pilotes a la vegada. 

Motius: Un joc ja conegut però en aquest cas amb condicions que el fan molt distint, una bona elecció per dur a la 

pràctica certs factors i elements que hem treballat. Amb aquest joc, cada segment tindrà funcions distintes així com 

recaurà molta importància en l’orientació espai-temporal, i no només pròpia sinó la dels companys i la dels rivals; 

per tant, es tracta d’un joc molt complet per a la lateralització de l’orientació espai-temps i la coordinació de distintes 

tasques per a cada segment corporal.  

Avaluació: Prioritzarem aquells infants que sobretot, treballin i facin distinció de les funcions de cada segment 

corporal, i en segon aspecte, d’aquells que comencin a orientar-se de manera dinàmica i fluida en el joc tenint en 

compte la pilota i els jugadors tant rivals com companys. És a dir, aquells que comencin a organitzar-se dins l’espai 

tenint en compte el temps i sobretot els elements del joc. 

 

NOM DEL JOC:   Les 10 passades 2.0 (grupal) 

Objectiu:  

- Practicar l’alternança d’ús d’ambdós segments corporals. 

- Assentar el canvi i la predisposició a emprar qualsevol costat. 

Material: Xarxes, fils, raquetes (grans i petites), pilotes, globus i pilotes d’escuma. 

Descripció: Els infants es distribuiran en grups de 4 i en forma de cercle, hi haurà xarxes o cordes altes en forma de 

creu per tal que cada participant es situï dins un triangle, tenint un company a l’esquerre, un a la dreta i un al davant. 

El joc consisteix en realitzar 10 passades sense fallar, tots els integrants jugaran amb una raqueta a cada mà. 

Variants:  

1. Deixar que la pilota boti.  

2. Una raqueta més gran que l’altre.  

3. Emprar globus o pilotes d’escuma (més grans) 

Motius: Joc molt útil per treballar la no discriminació dels segments corporals, és a dir, per ja començar a sentir que 

podem realitzar les mateixes activitats i tasques amb ambdós segments corporals tant a l’hora com per separat, tenint 

en compte els interessos (què aportarà o no més beneficis dins el propi joc) dels infants sobre el joc. 

Avaluació: Sobretot, a part de la participació i la intenció d’anar alternant els segments corporals; aquells infants 

que es predisposin i que demostrin (sobretot seguint patrons) que poden emprar ambdós segments corporals dins un 

espai-temps donat, i que no tindran cap problema en adaptar-se si cal. 

 

NOM DEL JOC:  Combinats (grupal) 

Objectiu:  

- Combinar ambdós segments corporals de distintes accions (podal i manual) alhora. 

- Assentar la lateralització del segment no dominant de l’orientació espai-temps. 

Material: Raqueta, pilota, cons, porteria, línies delimitant. 

Descripció: Consta d’un circuit d’habilitat,  on els infants realitzaran aquest circuit emprant dues raquetes (una a 

cada mà). Primerament l’infant haurà de fer botar 5 cops la pilota (amb la raqueta) emprant ambdues mans (5 

vegades amb cada mà), de seguit arrossegar-la pel terra i aixecar-la només emprant la raqueta, una vegada alçada la 

pilota, tindrà 3 intents per  colpejar la pilota i encertar a la porteria. Una vegada encertat o gastats els 3 intents, anirà 

a paer la pilota i realitzant un zig-zag amb una pilota a cada raqueta sense que li caigui, donarà el relleu al company. 

Variants:  

1. Emprar només una raqueta.  

2. Realitzar desplaçaments d’esquenes. 
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3. Prohibir tocar la pilota (només amb la raqueta). 

4. Realitzar els llançaments o els arrossegaments amb les mans en vers d’emprar la raqueta. 

Motius: Es tracta d’un joc que com bé diu en nom, combina quasi tot els elements a treballar per l’ambidextrisme, 

a part, aquest cop ho farem a través d’un circuit. El fet de fer-ho amb un circuit facilita i simplifica la divisió de 

tasques per a la lateralitat així com per la concentració dels infants. 

Avaluació: Ens basarem en la realització correcte i útil de cada part del circuit, és a dir, no ens fixarem si un infant 

ho fa millor i més ràpid; comptarà aquell que evolucioni, és a dir que ho faci correcte i que a la següent ho faci igual 

o millor i una mica més ràpid (per exemple), sempre donant el pes de la importància al correcte desenvolupament 

de les habilitats ambidextres. 

 

NOM DEL JOC: Pitxi (grupal)  

Objectiu: Perfeccionar la lateralització i la coordinació òcul-manual del segment no dominant. 

Material: Raqueta, pilotes, camp ampli i obert, i bolles boges. 

Descripció: Es faran dos equips i s’emprarà tot l’espai possible i obert (pati). Es seguirà la metodologia del beisbol, 

un equip realitzarà els llançaments amb raqueta i l’altre intentarà eliminar els integrants de l’equip llançador. Un 

membre de l’equip defensor llençarà una pilota (amb raqueta) a un membre de l’equip colpejador (també amb 

raqueta) i aquest intentarà colpejar de tal manera de tenir temps per poder arribar a una de les bases marcades. Si 

l’equip defensor agafa la pilota sense que toqui el terra, els equips es canviaran els rols directament. L’equip que 

aconsegueix fermés voltes completes al camp, guanya. 

Variants:  

1. Tant el colpejador com el llançador ho faran amb el segment no dominant. 

2. Els defensors només podran emprar el segment no dominant. 

3. Els colpejadors empraran dues raquetes (una a cada mà). 

4. S’utilitzaran bolles boges (bot irregular). 

Motius: Emprem un cop més un joc popular i, per tant, ja conegut entre els infants. Aquesta vegada per perfeccionar 

la no discriminació de la segmentació corporal a l’hora de jugar o realitzar activitats, en aquest cas els colpejadors i 

els receptors aniran alternant així com tindran lliure elecció a l’hora d’emprar ambdós segments corporals, sempre 

amb condicions per a la priorització de l’alternança. L’objectiu és aconseguir la normalització d’emprar ambdós 

segments corporals per a tasques semblants. 

Avaluació: Aquells que segueixin les normes. Aquest cop, els seguiment de les normes serà molt important i quasi 

primordial, ja que, en aquest cas les normes marquen molt bé la dinàmica del joc i l’aprenentatge ambidextre de no 

discriminació sobre la lateralitat. Per tant, amb penalitzacions sobre el propi joc/jugador a l’hora de jugar, podrem 

‘’avaluar’’ als infants, podem emprar el joc com a avaluador propi. 

 

NOM DEL JOC:  Simon (parelles o grups reduïts) 

Objectiu:  

- Millorar la relació òcul-manual del segment no dominant del cos. 

- Comparar i contrastar la coordinació de cada segment corporal. 

Material: Paret, aros, raqueta i pilota. 

Descripció: Es formaran grups de 4 (2 vs 2) o bé per parelles i es jugarà al mític joc de ‘’Simon Says’’ el qual 

consisteix en repetir una seqüència la qual s’anirà fent més llarga si aquesta perdura en el temps. En aquest cas es 

jugarà amb raqueta i pilota, a la paret hi haurà zones marcades per colors; certs colors indicaran com ha de ser 
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colpejada la pilota (dreta, esquerre o lliure). Per tant, segons el colors de la seqüència els infants hauran d’anar 

emprant un segment corporal o un altre per dur a terme l’activitat. 

Variants:  

1. Afegir llançaments dobles (raqueta i mà).  

2. Condicionament de posició podal; exemple: mà esquerra i peu dret (peu al davant) 

Motius: Aquest joc ens serveix molt bé per a la realització dinàmica de la lateralitat, és a dir, el propi joc serà un 

indicador de com portem a la pràctica els nostres aprenentatges sobre la lateralitat- Segons la nostra memòria i la 

nostra habilitat per a realitzar certs moviments de lateralització del segment no dominant, el joc durarà més o menys; 

si dura molt serà bona senyal i es crearà aquest ambient motivacional per fer-lo més llarg sempre o en cas contrari, 

fer que el contrari falli. 

Avaluació: El propi joc en servirà d’indicador, quan el joc s’allargui voldrà dir que els jugadors són capaços o tenen 

l’habilitat de demostrar els seus aprenentatges de manera coordinada sobre la lateralitat no dominant. Per tant, 

aquells jugador que fan que el joc s’allargui tindran una retroacció més positiva que aquells que faran que el joc es 

vagi returant o comenci de nou.  

 

NOM DEL JOC:  Roda encara bota (individual) 

Objectiu: Perfeccionar i assentar l’orientació espai-temps així com la coordinació òcul-manual del segment no 

dominant i d’ambdós segments alhora. 

Material: Xarxa, raqueta, pilota i cam delimitat. 

Descripció: Es tracta d’un joc d’eliminació, és a dir, els infants hauran de colpejar la pilota, sobrepassar la xarxa i 

que la pilota entri al camp contrari; una vegada fet això, fer la volta i anar al camp contrari per fer el mateix. Per 

cada error, els infants es llevaran una vida (3 vides per jugador), el jugador que aguanti fins al final fallant menys 

que els seus companys guanya. L’única condició serà que el primer bot ha de ser dintre dels límits del camp indicat, 

però per al jugador que rebi la pilota i que haurà de colpejar-la, pot botar tantes vegades com sigui necessari per 

realitzar el cop (només val colpejar la pilota un cop). 

Variants:  

1. Jugar amb la mà no dominant. 

2. Emprar les dues mans per a qualsevol cop (revés). 

3. Jugar amb dues raquetes alhora. 

Motius: Joc molt complet que farà possible dur a terme gairebé tots els aspectes treballats en l’ambidextrisme. En 

aquest cas ens trobem un joc que per una part és molt real en quant a l’esport i, per l’altra banda, posa en pràctica 

tots els aspectes treballats (podal, manual, orientació, discriminació...) amb la total llibertat dels infants, sempre i 

quan se’ls condicioni o no. 

Avaluació: Ara l’observació i la realització del joc en complet serà metodologia d’avaluació, ja que, el joc engloba 

tot allò après anteriorment. Tindran millor retroacció aquells que demostrin la capacitat i interès en emprar ambdós 

segments corporals de manera imparcial, en aquest cas es veuré reflectit en el resultat del joc, fet que quasi mai 

passa; això si, sempre observant el procés d’aprenentatge dels infants i del compliment de les normes del joc. 

 

NOM DEL JOC:  Artenístics (grupal/individual) 

Objectiu: Comparar i contrastar la capacitat de millora de cada un dels segments corporals en tots els seus aspectes 

possibles. 

Material: Raquetes, lona de paper, pilotes i pintura. 
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Descripció: En grups petits, cada un d’ells comptarà amb un paper molt gran aferrat a la paret, el sobre el qual 

dibuixaran amb les pilotes banyades en pintura. A cada grup se li atorgarà una figura (senzilla) la qual hauran 

d’intentar reproduir colpejant les pilotes banyades en pintura contra la paret (coberta de paper). Tindran moltes 

figures, i per tant, molts intents; així doncs cada figura la recrearan 2 cops, un amb cada segment corporal. Per 

acabar, hauran de fer el corresponent però colpejant 2 vegades, una amb cada costat. Si el resultat del costat no 

dominant tant com l’ambidextre s’assemblen al del costat dominant, s’haurà realitzat una millora en el procés 

d’ambidextrisme notori. 

Variants:  

1. Augmentar o reduir la distància amb la paret.  

2. Paper al terra i prop dels participants. 

3. Raquetes més grans. 

Motius i Autoavaluació: Es tracta d’un joc molt divertit i alhora auto-avaluable, en aquest cas és molt visualitzador 

veure els resultats així com comparar un segment corporal amb l’altra. Aquest cop, observar un dibuix realitzat amb 

un segment i amb l’altre serveix perfectament per reflexionar i contrastar no només habilitats i capacitats, sinó també 

els processos d’aprenentatge, és a dir, amb el segment no dominant, quan més s’assembla al dibuix fet amb el 

segment dominant, millor i de més qualitat ha estat el procés d’aprenentatge del segment esmentat. Per tant, si que 

ens podem basar en aquest cas, en el producte final, però sempre tenint en compte que forma part d’un procés 

d’aprenentatge, i sobretot, que cada infant té el seu procés propi, amb més o menys marge de millora. 

Com hem vist, aquest bloc de jocs es desenvolupa a les edats que concorden amb el sisè 

curs d’educació primària, és a dir, les edats d’onze i dotze anys. Per tant, com és lògic, 

el que s’ha anat treballant i posant en pràctica al llarg dels anys anteriors, es posarà en 

comú juntament amb altres aspectes, sobretot coordinant i “mesclant” aquests aspectes 

ja anteriorment esmentats de cop. 

Primerament, com ja hem dit, els segments corporals ja es treballaran de manera conjunta 

i de manera indiscriminada, és a dir, s’intenta que els infants ja no triïn quin dels dos 

segments corporals emprar a l’hora de jugar, sinó que juguin i emprin qualsevol dels seus 

costats segons els interessos propis del joc o de l’activitat. També, es practicarà i es 

perfeccionarà la combinació de la lateralització podal i òcul-manual alhora, és a dir, tal 

vegada en les extremitats superiors es demandarà unes accions que no concordaran amb 

la lateralitat de les inferiors, i així a l’inrevés.  

Ja per acabar i donar pas al següent punt, podem dir que s’ha seguit un ordre gradual en 

les demandes de les activitats i jocs respecte a les edats corresponents; segons les edats, 

els jocs demanaven més precisió, més coordinació i un millor desenvolupament de 

l’ambidextrisme, fet que s’ha anat treballant i que veurem de manera més gràfica i visual 

en el següent punt.  
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6.1 Taula resum dels objectius específics. 

A continuació es presenta una taula que conclou de manera més resumida i visual els 

objectius específics de cada joc. Com hem vist, els objectius es repetien en certa manera 

en alguns jocs; això sí, cal esmentar que encara donades les diferències entre els objectius 

semblants, cada un d’ella engloba una similitud donada.  

La següent taula, exposa en distints colors els objectius específics semblants amb la 

mateixa directriu (sense tenir en compte les petites diferències entre ells), també exposa 

els jocs situats a les edats i cursos corresponents. 

 

Taula 2 

Font: Elaboració pròpia

 → Rellevància del segment no dominant 

   

 → Lateralització podal 

   

 → Participació d’ambdós segments corporals 

   

 → Orientació espai-temps 

   

 → Combinació dels anteriors 

4t 5è 6è 

Guerra de pilotes Penalties arquejats Guerra d’equilibri 

Fil i randa Què el ritme no aturi Les 20 ovelletes 

Vaixell pirata Mato Robin Hood 

Bolos Elimina la raqueta  Bàsquet- tenis 

Raquetes i ratolins Funambulista Les 10 passades 2.0 

Tuti fruti Aerotenis Combinats 

El cambrer boig Les 10 passades Pitxi 

 Automòbils boigs Ràpid i precís Simon 

Caça-niguls L’hort Roda encara bota 

Toquem si pots    Artenístics 

                        Gol 
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Podem observar com al curs que correspon a 4t de primària (edats d’entre 9 i 10 anys), s’hi 

treballa molt l’orientació espai-temps juntament amb la pràctica i la familiarització del segment 

no dominant. 

Pel que fa al bloc de les edats d’entre 10 i 11 anys que correspon al curs de 5è de primària, 

queda representat que es comença a incidir en la lateralitat ambidextre podal així com la pràctica 

d’ambdós segments corporals. També és remarcable la presència de la combinació dels 

objectius anteriors, és a dir, posar en pràctica tots els aspectes específics treballats i a treballar. 

Ja per acabar amb aquest bloc, un element a destacar seria la quasi desaparició del 

desenvolupament del segment no dominant en sí, ja que aquest es veu incorporant en la pràctica 

d’ambdós segments corporals alhora. 

Per finalitzar, ens trobem amb el bloc del curs de 6è, corresponent a les edats d’entre 11 i 12 

anys. Aquí cal esmentar la rellevància del treball a nivell complet dels objectius així com la 

incidència de la pràctica d’ambdós segments corporals.  

És de gran importància observar com els objectius van canviant i es van adaptant segons les 

necessitats i aprenentatges evolutius dels infants; és a dir, així com es va avançant i millorant 

el l’aspecte d’ambidextrisme, hi haurà objectius específics que es ‘transformaran’’ o 

s’agruparan per crear-ne d’altres. Per tant, podem dir que es tracta d’una seqüència didàctica 

gradual per a que els infants vagin treballant i posant a la pràctica nous objectius per a la millora 

de l’ambidextrisme a través de l’esport del tenis. 

7. Conclusions. 

 

Recapitulem ara els objectius del treball. Els objectius eren, per una banda, desenvolupar i 

exposar sobre la lateralitat en la seva fase específica d’ambidextrisme relacionada amb el tenis 

com a eina de millora i recurs didàctic en un context educatiu; i per l’altra banda, elaborar una 

seqüència didàctica d’activitats, amb uns nombre de jocs per a cada curs del segon cicle 

d’educació primària; per a una millora de la lateralitat en la fase de maduració i ambidextrisme 

a través del tenis. Podem afirmar, que s’han assolit els dos objectius específics principals 

d’aquest treball, ja que, s’ha dut a terme una recerca bibliogràfica sobre tots els termes indicats 

al objectius i el relacionat amb ells. Pel que fa al segon objectiu, s’ha realitzat i s’ha elaborat 

una seqüència didàctica d’activitats les quals ajuden a millorar l’ambidextrisme emprant el tenis 
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com a eina de treball principal tenint en compte els rangs distints d’edats que envolten la fase 

de la lateralitat treballada. 

Les conclusions extretes després de realitzar aquest treball són, en primer lloc, que la lateralitat 

engloba distintes fases que necessiten ser treballades de manera distinta i continuada al llarg 

del període de creixement dels infants, i que cap d’aquestes fases pot ser ignorada o 

menyspreada. He après que un correcte desenvolupament de la lateralitat ajuda molt pel que fa 

al dia a dia dels infants i de les persones en general i que, pel contrari, un mal desenvolupament 

o una deixadesa en treballar aquests aspectes, dificulta en certa mesura o fa menys fàcil la vida 

dels infants, ja sigui acadèmicament com personalment parlant. 

En segon lloc, si de l’ambidextrisme hem de parlar, he descobert que és un petit món molt 

entremaliat i difícil, ja que hi ha moltes variants i molts factors que condicionen el perquè d’un 

tipus de lateralitat o un altra, i per tant, una manera o una altra de treballar aquest 

desenvolupament de l’ambidextrisme. Hem vist com la lateralitat pot venir condicionada per 

factors genètics així com per factors socials o externs a l’interior de la persona, per tant, estem 

parlant d’un terme molt fràgil i emmotllable el qual s’ha d’anar construint amb la persona al 

llarg del temps.  

En tercer lloc, el tenis m’ha ensenyat coses que, inclús donada l’experiència personal, no sabia. 

He après que es tracta d’un esport culturalment conegut com asimètric, però que realment es 

tracta d’una eina meravellosa per treballar ambdós segments corporals en tots els sentis, tant 

físics com psicològics i mentals, així com d’aprenentatge. 

Seguint amb el tenis, si ho relacionem amb la lateralitat en sí, es tracta d’una combinació 

estranya i a la vegada bona, hem vist com la coordinació lateral així com els aprenentatges a 

través d’un element com és la raqueta, ajuda en gran part, a desenvolupar i millorar el sentit de 

la lateralitat i en aquest cas, de l’ambidextrisme, si es treballa de manera correcte i supervisada. 

Pel que fa a la seqüència didàctica, penso que hem aconseguit elaborar un seguit de jocs i 

activitats per poder anar treballant de manera gradual i seguint l’evolució temporal dels infants, 

relacionant i donant sempre importància al correcte desenvolupament de l’ambidextrisme passa 

a passa i complint amb els objectius específics marcats. Crec que es pot fer un bon ús d’aquesta 

seqüència i dur-la a terme, sobretot perquè penso que el més important es que es tracta d’un 

seguit de jocs amb moltes variants i d’activitats que es poden modificar al gust o a les necessitats 

de la sessió o de l’element a treballar en cada cas. 
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Considero que les limitacions d’aquest treball recauen principalment en la part pràctica, ja que, 

aprofitant que hem proposat el tenis com a eina de treball, es podria dur a terme amb més esports 

de raqueta contextualitzables dins un marc escolar. El fet de relacionar el tenis i 

l’ambidextrisme ens dona peu a pensar que també es pot relacionar amb altres esports de raqueta 

fent així possible l’aparició de més variants didàctiques i distintes metodologies de treball en 

torn al tema en concret. 

El valor del treball està enfocat principalment, en què en el futur, quan un docent es trobi en la 

situació de treballar la lateralitat o l’esport del tenis, pugui emprar aquesta seqüència didàctica 

per poder posar en pràctica tenint sempre en compte la relació d’ambdós termes. Per tant, també 

aniria molt bé alhora de relacionar i connectar elements com són treballar la lateralitat i la 

raqueta, en aquest cas el tenis. 

Finalment, is el treball tingués una segona part, la dedicaria a fer una anàlisi de la seqüència 

didàctica proposada, és a dir, m’agradaria dur a terme aquest seguit de jocs i activitats i poder 

extreure conclusions sobre l’observació i l’experimentació dels propis infants una vegada duta 

a terme a la pràctica en un centre escolar. Així doncs, podríem veure’n el resultats i extreure’n 

tant conclusions com reflexions més palpables i objectives de cara a poder millorar aquesta 

seqüència didàctica. 
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