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Presentació 

Ja hi tornem a ser!!! 

Comença el darrer curs de l’ESO i a les teves mans tens una eina que t’acompanyarà tot un any. 

A l’assignatura d’Educació Física té una importància fonamental el treball procedimental, la  utilització del 

nostre cos en moviment per assolir algun objectiu. Però no hem d’oblidar la importància dels aspectes 

conceptuals i de valors i normes per assolir les competències bàsiques que s’han d’assolir al finalitzar 

l’ESO.  

És el darrer any de l’etapa i comprovarem l’assoliment d’aquestes competències en base als següents 

criteris d’avaluació. 

1. Planificar i posar en pràctica escalfaments autònoms per a una activitat concreta. 

2. Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, a partir del coneixement de 

sistemes i mètodes d'entrenament. 

3. Participar en l'elaboració d'un pla de treball per a la millora de la condició física. 

4. Realitzar exercicis d’acondicionament físic atenent a criteris de correcció postural com a 

estratègia per a la prevenció de lesions. 

5. Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o d'adversari. 

6. Participar en l'organització i posada en pràctica de tornejos o competicions esportives. 

7. Participar de forma constructiva en la creació i realització de coreografies amb suport musical. 

8. Utilitzar la respiració i la relaxació com a mètodes d'alliberament de tensions. 

9. Planificar una activitat en el medi natural, seleccionant l'equipament adient, seguint les normes 

bàsiques de seguretat i cercant informació significativa de la zona en relació amb les activitats a 

realitzar. 

 

El dossier que tens a les mans és un recolzament a la part conceptual i actitudinal de l’assignatura 

d’Educació Física. Conté explicacions teòriques de les diferents unitats didàctiques, enllaços a vídeos, 

esquemes etc. 

Observaràs que al dossier hi ha de tant en tant uns logos. Què indiquen?: 

 Ens indica que has de realitzar l’activitat pràctica proposada i anotar el que es demana. 

 Indica que has de contestar a la pregunta que es formula al dossier a l’espai corresponent. 

 

Indiquen per tant exercicis que has de completar al dossier i que ens ajudaran a comprovar si assimiles 

els continguts. 

Observaràs que també s’inclouen enllaços a web o vídeos. Els has de cercar amb el teu navegador o al 

document digital penjat a la web de l’assignatura http://webfacil.tinet.cat/efiesno , on hi trobaràs també 

altre material i documents. Recorda que també disposes de cursos d’Educació Física al campus virtual 

de la web del centre www.iesnarcisoller.cat . 

Aquest curs es duran a terme les següents unitats didàctiques. 

1R TRIMESTRE 

UD 1.- CONDICIÓ FÍSICA I SALUT I: PROVES FÍSIQUES I TREBALL DE RESISTÈNCIA.  

UD 2.- KORFBALL.  

  

2N TRIMESTRE 

UD 3.- ESPORTS ALTERNATIUS (LACROSSE, ULTIMATE). 

UD 4.- CONDICIÓ FÍSICA I SALUT II: TREBALL DE FORÇA, FLEXIBILITAT I VELOCITAT . 

UD 5.- RITME I CONDICIÓ FÍSICA.  

 

3R TRIMESTRE 

UD 6.- RUGBI TOUCH.  

UD 7.- ACTIVITATS A LA NATURA: ESCALADA.  

UD 8.- ACTIVITATS DE CIRC: MALABARS.  

 

 

 

 

http://webfacil.tinet.cat/efiesno
http://www.iesnarcisoller.cat/


 

UD CONDICIÓ FÍSICA I SALUT I 

“La salut no ho és tot, però sense la salut no som res” Shopenhauer 

Per uns moments pensa en la teva família. Germans i germanes, cosins, pares i tiets, avis etc. T’has fixat 

com amb el pas dels anys evoluciona la salut? 

Què entenem per salut? És necessari realitzar activitat física?. L’activitat física és imprescindible per 

mantenir una bona salut?. Tots els exercicis o esports ajuden d’igual manera? Realitzem els exercicis 

amb correcció postural, donant importància a l’escalfament i a la tornada a la calma? 

Ho intentarem esbrinar tot seguit ja que en aquesta unitat hem de ser capaços d’identificar els conceptes 

de salut, sedentarisme, exercici físic, quines són les qualitats físiques i els diferents sistemes 

d’entrenament utilitzats per incrementar el propi nivell de condició física, utilitzant amb correcció la 

terminologia de la càrrega d’entrenament. També haurem d’identificar la zona d’activitat a partir del càlcul 

de la freqüència cardíaca. 

 

Una vida sana, el primer pas cap al benestar. 

 

ACTIVITAT FÚISICA SALUDABLE: EXERCICI FÍSIC I BENEFICIS 

S’entén per activitat física qualsevol moviment corporal, produït per la musculatura esquelètica, que té 

com a resultat una despesa energètica per sobre del metabolisme basal. 

L'activitat física és tot tipus de moviment corporal que realitza l'ésser humà durant un determinat període 

de temps, ja sigui en el seu treball o activitat laboral i en els seus moments d'oci, que augmenta el 

consum d'energia considerablement i el metabolisme de repòs, és a dir, l'activitat física consumeix 

calories. 

 

Estil de vida saludable 

 

Hem d’entendre la salut com una actitud enfront la vida; això implica tenir una conducta sana en tots els 

aspectes. Cal tenir en compte: 

- Realitzar exercici físic; tenir uns bons hàbits higiènics abans i després de practicar esport i dur 

sempre una alimentació adequada. 

- Combinar les activitats professionals o d’estudi amb les activitats físiques que podem realitzar en 

el nostre lleure. 

- Controlar l’estat de cansament del cos. 

- Evitar els elements tòxics i les conductes de risc. 

 

L’exercici físic 

 

L’exercici físic és un tipus d’activitat física planificada, estructurada i repetitiva. Té com a objectiu el 

manteniment i millora de la condició física, que és directament proporcional a la millora de la salut. Per a 

la pràctica de l’exercici físic cal tenir en compte aquestes recomanacions: 

 

- S’ha de realitzar de tres a cinc vegades per setmana. 

- Cal començar amb un bon escalfament i no acabar de manera sobtada. 

- És convenient controlar les pulsacions. 

- Mantenir una bona hidratació. 

- Utilitzar la roba i el calçat adequat. 

 

Beneficis de l’exercici físic 

 

Beneficis físics: 

 

- Millora la condició física: augmenta la força i la resistència muscular, la coordinació motora i la 

mobilitat articular. 

- Reforça la prevenció de lesions als ossos, les articulacions i els músculs. 

- Evita la feblesa i disminució de la massa muscular. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Moviment
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oci
http://ca.wikipedia.org/wiki/Energia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Metabolisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Caloria


- Manté la correcta postura corporal. 

- Ajuda a mantenir el pes adequat. 

- Ajuda a prevenir malalties del sistema cardiovascular: coronàries, arteriosclerosi, 

infart,hipertensió, etc. 

 

Beneficis psicològics: 

 

- Dona sensació de benestar. 

- Disminueix els estats d’estrès i ansietat. 

- Millorar el rendiment intel·lectual i acadèmic. 

- Millora els hàbits de vida: alimentació equilibrada, restricció de substàncies addictives (tabac, 

alcohol, drogues). 

- Proporciona coneixement d’un mateix i autoconfiança. 

 
 

 

Podeu trobar molta informació a http://www.pafes.cat 

 

FACTORS QUE INCIDEIXEN EN LA CONDICIÓ FÍSICA I LA SALUT 

1. L’alimentació: Cal controlar que la dieta sigui adequada a les necessitats tant quantitatives 

(quantitat d’aportament calòric) com qualitatives (proporció adequada dels diferents substrats 

energètics, vitamines, minerals, aigua…). 

2. Hàbits nocius: Evitar hàbits nocius com el tabac o l'alcohol. 

3. Nivell d’activitat física. Evitar la vida sedentària amb la pràctica d'exercici físic de manera regular. 

4. El descans: és molt importat de tenir unes estones de relaxació i repòs durant el dia perquè el 

nostre cos es recuperi i també dormir les hores necessàries (entre 8 i 9 hores) 

5. La genètica: No es pot modificar però té un paper molt important en la condició física i també en 

la salut(malalties hereditàries...). Algunes qualitats físiques poden tenir una herència genètica. Però el 

treball i la constància les poden millorar.  

6. L’edat: Des del naixement hi ha constants canvis en l'organisme que influeixen en la nostra 

condició física com, per exemple, la variació de la talla i del pes. També canvien i evolucionen els 

aparells i sistemes respiratori, cardiovascular, nerviós, locomotor, etc., i modifiquen les nostres 

capacitats físiques  A mesura que et vas fent gran, la condició física va augmentant per desprès anar 

disminuint. Però en les persones sedentàries la disminució és molt més ràpida. La majoria de les 

capacitats físiques aconsegueixen assolir el màxim desenvolupament de forma natural entre els 18 i el 

25 anys. A partir d'aquest moment comencen a disminuir però mitjançant la activitat física i 

l'entrenament podem augmentar-les, a qualsevol edat, i disminuir-ne el ritme de regressió.  

7. Les qualitats psíquiques i socials: Les qualitats psíquiques com ara la voluntat, l'autoestima, la 

confiança en un mateix....etc ajuden a millorar el nivell de condició física i de salut. 

Per tant, revisar els costums i adaptar-los a la nostra situació ens permetrà millorar la salut i la qualitat 

de vida. 

 

http://www.pafes.cat/


ACTIVITAT FÍSICA I SEDENTARISME  

  

El cos està format per ossos i músculs, això vol dir que estem fets per moure’ns. La història mostra 

com l'home, des dels seus inicis ha necessitat del moviment per caçar, construir una casa, sembrar, 

etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La industrialització, les màquines i les facilitats que aporten, han fet que cada vegada sigui menys 

necessari moure’s. Es podria dir que la societat moderna ens entrena al sedentarisme. 

El sedentarisme és una forma de vida en que predomina la inactivitat física. 

Les conseqüències negatives del sedentarisme són moltes, en veiem les principals: 

A nivell de l'aparell locomotor, el sedentarisme afavoreix l'aparició de trastorns posturals i mal 

d'esquena. La musculatura perd força, costa més fer esforços, la fatiga apareix abans i es crea un 

cercle viciós, ja que el cansament porta a una major inactivitat, per tant: sedentarisme. 

Si no fem exercici és fàcil que guanyem pes. L'excés de pes porta a l'obesitat que alhora provoca 

l'aparició de patologies com per exemple la diabetis. De fet, l'obesitat es considera un dels grans 

problemes mèdics del segle XXI. 

A nivell de l'aparell circulatori, el cor perd eficiència, bombeja menys sang i per tant ha de bategar 

més ràpidament. També poden aparèixer trastorns en el transport d'oxigen, en la tensió arterial i la 

salut dels vasos sanguinis. 

 

 

 Indica i copia  els 3 beneficis que  et semblin més importants per tu al moment de practicar 

activitat física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓ CORPORAL.  

El pes del nostre cos està repartit en massa muscular, massa òssia i massa grassa. És el que s'anomena 

composició corporal.  

Quan fem exercici físic la despesa energètica augmenta. L'energia l'obtenim de les reserves que hi ha al 

múscul o al fetge, dels hidrats de carboni i dels greixos. Els greixos s'utilitzen com a font d'energia en 

activitats de llarga durada.  

Per calcular l’índex de massa òssia o muscular cal instrumental mèdic o un laboratori. L’índex de massa 

corporal (IMC), en canvi, es pot calcular mitjançant la fórmula: 

IMC = pes (kg)/ talla (en m)2 

Aquest índex és un indicador de la obesitat. L’índex de massa corporal varia segons l'edat i el sexe. És 

una dada orientativa, veiem el següent quadre: 

 

 

 

 

 

http://www.xtec.cat/~mvidal59/glossari.htm#postura_corporal


 

DONES HOMES DIAGNÒSTIC 

- de 16 - de 17 Desnutrició 

17 a 20 18 a 20 Baix pes 

21 a 24 21 a 25 Normalitat 

25 a 29 26 a 30 Sobrepès 

30 a 34 31 a 35 Obesitat 

+ 35 + 36 Obesitat alta 

Contesta dins del quadre a les següents preguntes. 

Indica el teu IMC i el diagnòstic segons el quadre anterior (Pes en kg dividit per talla en metres) 

 

Practiques algun esport o activitat física? 

 

Dies i hores a la setmana. 

 

Per què realitzes aquesta activitat i no una altra? 

 

Creus que totes les activitats físiques afavoreixen la salut?  si  no   Justifica 

 

 

Compara l’esport  o activitat física que realitzes ara amb la que realitzaves a 1r, 2n i 3r d’ESO.  

Ha augmentat o ha disminuït?  

 

LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 

Les qualitats físiques bàsiques són les capacitats que ens permeten realitzar qualsevol activitat física: 

saltar, córrer, empènyer, aixecar un pes, llançar, adoptar una postura... 

Les qualitats físiques bàsiques són un conjunt de factors que determinen el nostre rendiment a l’hora de 

dur a terme una activitat física quotidiana (córrer per agafar el tren, serrar fusta, portar la compra des del 

mercat...) o una activitat esportiva (jugar a futbol o a hoquei, competir en qualsevol prova d’atletisme, fer 

un combat de judo, etc.). De la persona que té unes bones qualitats físiques bàsiques en diem que té 

una bona condició física. 

Les qualitats físiques són : 

 

1.- Resistència  

És la capacitat que tenim per poder suportar una activitat de llarga durada i recuperar-nos ràpidament 

després de realitzar un exercici físic.. Per exemple fer un recorregut amb bicicleta,pujar una muntanya, 

correr 400 metres a màxima velocitat...  

 

2.- Força 

És la capacitat que tenim per poder vèncer una resistència. Per exemple aixecar un pes, empènyer o 

estirar un objecte ...  

 

3.- Velocitat 

És la capacitat que tenim per fer un moviment en el mínim temps possible. Fer un esprint, caçar una 

mosca … 

 

 

4.- Flexibilitat 

És la capacitat que tenim per poder fer moviments el més amplis possibles. Per exemple passar una 

tanca, gimnàstica rítmica...  

 



RESISTÈNCIA 

Definició: Podem definir  la resistència com la capacitat que tenim per poder suportar una activitat de 

llarga durada i recuperar-nos ràpidament després de realitzar un exercici físic. 

 

Factors condicionants: 

 

Aquesta qualitat física ve determinada per la capacitat del nostre organisme d’aportar energia als 

músculs en la suficient quantitat i velocitat per a que efectuïn la seva tasca sense pausa, i al mateix 

temps eliminar les substàncies de rebuig que es generen en el procés de contracció i relaxació muscular.  

 

Classes de resistència: 

 

Per entendre les diferents classes de resistència cal saber com obté energia el múscul (l’ATP). 

L’ATP és la molècula que proporciona l’energia necessària per a la contracció i relaxació muscular. 

Les vies energètiques per les quals podem obtenir l’ATP són:  

 

1. Vies anaeròbiques: Són les que s’utilitzen quan el múscul és sotmès a esforços molt intensos 

durant un curt període de temps,en que el múscul no té prou oxigen a la seva disposició. Trobem dos 

vies:   

1.1. Via Anaeròbica alàctica: S’obté l’energia dels magatzems que hi ha al múscul sense que 

l’oxigen aportat per l’organisme sigui suficient. No genera àcid làctic. Només es pot fer servir 

aquests dipòsits uns 10 segons. 

1.2. Via anaeròbica làctica. S’utilitzen els hidrats de carboni però sense que es disposi de suficient 

oxigen per generar l’energia, amb el que s’allibera una substància de rebuig anomenada àcid 

làctic que en altes concentracions  produeix fatiga muscular, amb el que la seva durada és d’uns 

2 minuts. 

 

2. Via aeròbica. La tercera via produeix energia a partir dels hidrats de carboni en un primer moment, i 

dels greixos quan l’exercici és perllongat, sempre amb la presencia d’oxigen (per tant l’exercici és de 

moderada intensitat). Pot ser utilitzada durant molt de temps. 

 

A partir d’aquesta explicació trobem els diferents tipus de resistència. Hi ha activitats en que s’utilitza 

només una d’aquestes vies, però d’altres en que s’utilitzen les tres vies de forma alternada i aleatòria 

(com en els esports d’equip). 

 

Resistència anaeròbica alàctica. Esforços de curta durada (menys de 10 segons) i gran intensitat 

sense acumulació d’àcid làctic, que es repeteixen en el temps. 

Resistència anaeròbica làctica: Esforços de curta durada (entre 10 segons i 2 minuts) i gran intensitat 

amb acumulació d’àcid làctic. 

Resistència aeròbica: Esforços de llarga durada i baixa o mitjana intensitat. 

 

Beneficis de l’entrenament de resistència: 

 

Si fas un treball regular de resistència (per exemple anar a nedar tres dies a la setmana durant tot un 

curs) milloraries molt la teva capacitat de suportar la fatiga. A què es deguda aquesta millora? Doncs 

perquè en el teu cos es produeixen una sèrie de canvis: 

- Augment dels glòbuls vermells de la sang, encarregats de transportar l’oxigen. 

- Augment de la mida del cor, augmenta la capacitat interna i el gruix de les parets. 

- Augmenta la xarxa de capil·lars. 

- Augmenta la capacitat respiratòria ( capacitat dels pulmons i de transportar aire per les vies 

respiratòries). 

 

 

 

 

 

 



Com millorar la resistència? 

 

Els mètodes més habituals per millorar la resistència: 

 

1- Sense pausa de recuperació:  es tracta de sistemes continuats, l’exercici es realitza d’una 

manera contínua, sense interrupció ni pauses: la marxa ( per a persones amb molt poca 

condició física o per a principiants),  la cursa contínua (córrer durant una bona estona sense 

aturar-se, a un ritme moderat. El treball és progressiu, potser els primers dies hauràs d’aturar-te i 

caminar una estona però amb poques sessions seràs capaç de no aturar-te i aguantaràs més 

temps sense cansar-te), circuit  natural ( realitzar un recorregut corrent o caminant i anar 

realitzant exercicis diversos), fartlek ( córrer distàncies diverses a ritmes diversos, normalment 

s’utilitza l’orografia del terreny;baixades,pujades, escales, etc). 

 

2- Amb pauses de recuperació: es tracta de sistemes fraccionats, l’exercici es divideix en parts 

diverses separades per una pausa de recuperació, així permet treballar a una intensitat més 

elevada: mètode de sèries i repeticions es realitzen diverses repeticions d’un tipus de treball, 

respectant el temps marcat per a la recuperació ( ex. un nedador o atleta realitza repeticions 

d’una distància, amb una recuperació fixada prèviament), circuit d’exercicis realitzar un circuit 

d’entre 8 i 12 exercicis, pot realitzar-se en base a un nombre de repeticions o per temps i 

s’estableix un període de recuperació, cursa en costes treball de cursa en pendent ascendent. 

 

3- Activitats que podeu fer: bicicleta, natació, aeròbic, zumba, excursionisme, córrer, 

practicar algun esport, etc. 

 

 Indica 1 exemple d’una acció d’un esport on es manifesti la resistència aeròbica. 

 

 

 

 

Indi Indica 1 exemple d’una acció d’un esport on es manifesti la resistència anaeròbica làctica. 

 

 

 

 

Indica 1 exemple d’una acció d’un esport on es manifesti la resistència anaeròbica alàctica.. 

 

 

 

CÀLCUL DE LA ZONA D’ACTIVITAT 

Per mesurar la intensitat de l’exercici realitzat en l’entrenament de resistència s’utilitza la freqüència 

cardíaca. Com ja hem esmentat la resistència d’un individu depèn de la capacitat de transportar energia i 

oxigen als músculs per a que realitzin la seva funció, i aquesta feina obliga a treballar al nostre sistema 

càrdio- circulatori i respiratori. Podem mesurar aquest treball contant el número de batecs que realitza el 

cor per efectuar aquest transport. 

 

FREQÜÈNCIA CARDÍACA.  

La freqüència cardíaca ve es mesura en batecs per minut. La freqüència cardíaca es pot mesurar 

mitjançant un electrocardiograma, un pulsòmetre o fent pressió amb els dits índex i mig sobre una artèria 

superficial del cos, normalment s'utilitza l'artèria radial (a l'avantbraç) o a la caròtida (al coll). Es compta 

el pols durant un minut o una fracció de minut. 

La freqüència cardíaca varia segons l'edat, el sexe, característiques individuals i el tipus 

d'activitat que es realitza, temperatura ambient, nivell de descans, etc. Així, en línees generals, quan 

naixem podem tenir una pulsació de 140 batecs per minut (ppm), aquesta anirà disminuint fins a 

aproximadament als 20 anys quan la freqüència cardíaca passa a 60-70 ppm i desprès dels 50 anys 



torna a augmentar fins a 70-80 ppm. Generalment les dones tenen una freqüència cardíaca més alta. Hi 

ha persones molt entrenades que tenen les pulsacions més baixes. 

La freqüència cardíaca varia, també, segons l'activitat que es realitza. Al matí, abans de llevar-nos 

podem mesurar la freqüència cardíaca de repòs, durant el dia la freqüència augmenta una mica i si es 

realitza activitat física augmentarà depenent de la intensitat de l'exercici.  

 

Durant l'exercici cal tenir present la freqüència cardíaca màxima (fcm), que són les pulsacions màximes 

que es considera que podem arribar dins del marc d'activitat física saludable. La freqüència cardíaca 

màxima es pot calcular de diferents maneres, la més utilitzada és la  següent  

 

FÒRMULA CÀLCUL  EXEMPLE (18 ANYS) 

Fórmula de William Haskell 220 - edat 202 ppm  

 

A partir del coneixement de la freqüència cardíaca màxima es pot conèixer la freqüència cardíaca 

d'esforç que estarà en funció de la intensitat d'exercici que es vulgui entrenar, així si volem entrenar a 

una intensitat del 60%, el càlcul serà: freqüència cardíaca màxima x 60%.  

En salut es considera que cal entrenar entre el 60 i el 85% de la freqüència cardíaca màxima. A partir 

d’aquest 85% treballem la resistència anaeròbica, ( en general, a més del 85% de la fc màxima l’exercici 

no es podrà mantenir més enllà dels 2-3 minuts) 

 

A continuació i per a trobar la zona saludable en què haurien de situar-se les nostres pulsacions.  

ICM en 1 minut= ………………. x 0.60=…………. p/min  

ICM en 1 minut=…………………x 0.85=………… p/min  

així doncs la meua zona d'Activitat Física Saludable es troba entre …………. p/min i ……………… p/min.  

tenint en compte que normalment ens prendrem les pulsacions en intervals de 15 segons divideix 

aquests resultats per 4 i obtindràs:  

La meva Zona d'Activitat saludable està entre …….p/15seg i …………. p/15seg. 

 

FORÇA 

Definició:  “Capacitat que té l’organisme de vèncer una resistència o d’oposar-s’hi utilitzant la tensió 

produïda per la contracció de les fibres muscular” 

 

 

Factors condicionants: 

 

1. El tipus de fibres musculars: Als músculs hi trobem diferents fibres ràpides i lentes, amb diferents 

propietats. 

2. La hipertròfia muscular, o gruix del múscul, que indica un major volum de les fibres musculars. 

3. El tipus de contracció (concèntrica, excèntrica o isomètrica). 

4. La coordinació entre els músculs. 

5. La temperatura muscular. 

6. El sexe, a causa de les diferències genètiques i hormonals. 

7. La motivació. 

 

Classificació de la força 

 

Força Màxima: en aquest tipus de força, l’oposició o càrrega que s’ha de vèncer és molt elevada. Màxim 

de pes, acceleració mínima. Ex: l’aixecador de pes. 

 

Força explosiva (o ràpida, o potència): es tracta de desenvolupar una força per vèncer una oposició 

petita. Càrrega mitjana, acceleració màxima. Ex: jugador d’handbol per llançar una pilota. 

 

Força resistència: es desenvolupa per vèncer una oposició de caràcter mitjà, que no és màxima (com la 

força màxima), ni molt petita (com en la força explosiva). La característica fonamental és que es realitza 

durant un temps  prolongat. Càrrega mitjana, moltes repeticions. Ex: l’escalada, el ciclisme,... 



 

Beneficis de l’entrenament de la força: 

 

L’entrenament continuat de la força provoca alguns efectes en el nostre organisme: 

- Augmenta la capacitat de contracció de les fibres musculars. La musculatura és capaç  de 

vèncer oposicions cada vegada més grans. 

- Augmenta el gruix de les fibres musculars i, en conseqüència, el volum muscular. Aquest 

fenomen s’anomena hipertròfia muscular. 

- Augmenten el volum i la consistència dels tendons. 

- Augmenten les reserves d’energia musculars. 

- Contribueix al manteniment de la postura correcta. 

 

Com millorar la força? 

 

A la teva edat, quan encara et trobes en un procés de desenvolupament corporal, l’entrenament de la 

força s`ha de fer amb molt de compte. Cal respectar una sèrie de criteris de repeticions, de recuperació, i 

sobretot de càrrega: cal evitar carregar pesos excessius. 

 

Criteris per a l’entrenament: 

 

- Pes o càrrega: és la sobrecàrrega que hem de superar, pot ser el propi cos, pilotes medicinals, 

etc. 

- Les repeticions: cadascuna de les vegades que realitzem l’exercici. 

- Les sèries: les repeticions s’agrupen en sèries. 

- La recuperació: és el temps de descans entre sèries. 

 

 FORÇA MÀXIMA FORÇA EXPLOSIVA FORÇA RESISTÈNCIA 

PES Màxim Mínim Mitjà 

REPETICIONS Poques Poques (però ràpides) Moltes 

RECUPERACIÓ Llarga Llarga Curta 

 

 

Mètodes d’entrenament 

Els mètodes més emprats per a l’entrenament de la força són els següents: 

- Entrenament en circuit: fer un circuit de 8 a 12 estacions i en cadascuna d’elles fer un exercici 

diferent, habitualment es fa per temps, amb una pausa de recuperació entremig. 

- Entrenament amb pesos i sobrecàrregues: pilotes medicinals, manuelles, barres, gones 

elàstiques, màquines de musculació. 

- Multisalts, multillançaments: mètode per millorar bàsicament la força explosiva. 

- Entrenament en suspensió: 

 

Indica 1 exemple d’una acció d’un esport on es manifesti la  força màxima 

 

 

 

 Indica 1 exemple d’una acció d’un esport on es manifesti la  força explosiva. 

 

 

 Indica 1 exemple d’una acció d’un esport on es manifesti la  força resistència. 

 

 

 



VELOCITAT 

Definició 

És la capacitat que tenim per fer un o diversos moviments en el mínim temps possible.  

 

Factors condicionants: 

1. En l’àmbit del sistema nerviós depèn de la capacitat de transmetre els impulsos nerviosos. 

2. En l’àmbit del sistema muscular del tipus de fibres musculars que té la persona. Si té més 

percentatge de fibres ràpides la persona serà més apta per activitats on la velocitat sigui més 

important. Si té més fibres lentes l’individu serà més apte per activitats de resistència. També de la 

força que tenen els músculs (acceleren més ràpid la massa corresponent) 

3. L’execució tècnica del moviment (el domini de la tècnica de cursa etc) 

4. De l’edat i el sexe. La velocitat augmenta amb l’edat, i en els nois és major per la genètica. 

5. De la temperatura del múscul. 

 

Tipus de velocitat 

 

Velocitat de reacció. Capacitat d’escurçar el temps entre que apareix l’estímul fins que s’inicia la 

contracció muscular (temps de reacció simple o compost). 

 

Velocitat Gestual: Capacitat de la fibra muscular de contreure’s en el mínim temps possible. 

 

Velocitat de desplaçament: Capacitat de recórrer un espai en el mínim temps possible (distància que 

ha de ser curta, ja que sinó ja no depèn d’aspectes nerviosos i musculars sinó d’aspectes 

cardiovasculars i passa a ser resistència anaeròbica). 

 

Beneficis de l’entrenament de velocitat 

 

Després d’un temps suficient de pràctica i molts entrenaments, podreu aconseguir els efectes següents: 

- El sistema nerviós transmet l’ordre de contracció ( impuls nerviós) als músculs molt més ràpid i 

aquest poden contreure’s d’una manera més veloç. 

- En realitzar esforços de potència (força a velocitat màxima), provoca una hipertròfia muscular. 

- Augmenten les reserves d’energia pròpies d’esforços curts i ràpids. 

 

Com millorar la velocitat? 

 

Els mètodes més utilitzats en l’entrenament de la velocitat són: 

- Curses curtes i repetides: mètode més clàssic per millorar la velocitat de desplaçament. 

Consisteix en realitzar diverses repeticions sobre una distància curta ( entre 30 i 80m) a màxima 

velocitat, el descans després de cada repetició ha de permetre afrontar al màxim la repecitió 

següents. 

- Reaccionar a estímuls diversos: millora la velocitat de reacció. Consisteix a sortir tant ràpid 

com sigui possible des de posicions diverses i recórrer una distància curta. 

- Multisalts: salts seguits realitzat a una velocitat elevada. 

- Jocs de cursa. 

 

 Indica 1 exemple d’una acció d’un esport on es manifesti la velocitat de reacció. 

 

 

 Indica 1 exemple d’una acció d’un esport on es manifesti la velocitat gestual. 

 

 

 Indica 1 exemple d’una acció d’un esport on es manifesti la velocitat de desplaçament. 

 

 



 

FLEXIBILITAT 

Definició 

És la capacitat que tenim per  realitzar els moviments amb la màxima amplitud amb alguna part de cos. 

 

Factors condicionants: 

Aquesta qualitat física ve determinada per l’aparell locomotor. 

1. Capacitat de moviment que tinguin les articulacions: laxitud dels lligaments, xoc entre ossos, 

càpsula articular.... 

2. Capacitat d’estirament i de relaxació de la musculatura.  

3. De l’edat i el sexe. La flexibilitat disminueix amb l’edat, i en les noies és major per la genètica. 

4. De la temperatura del múscul. 

5. L’hora del dia. 

 

Tipus de flexibilitat 

● Flexibilitat dinàmica i flexibilitat estàtica: la primera es manifesta en els esports amb 

moviment i la segona en els que impliquen mantenir postures amb una elevada amplitud articular 

● Flexibilitat activa i flexibilitat passiva : en la primera l’esportista actua per a efectuar l’acció 

amb gran amplitud i en la segona és la gravetat o una altra persona les que pressionen per 

assolir amplitud articular. 

 

Beneficis de l’entrenament de flexibilitat 

 

El treball continuat i ben planificat de la flexibilitat t´e un efecte en el nostre organisme: 

- S’incrementa el recorregut de l’articulació. Gràcies a que els lligaments i la capsula articular que 

protegeixen i estabilitzen l’articulació es tornen més extensibles. 

-  Augmenta la capacitat d’elongació dels músculs i es redueix, així, la possibilitat de lesionar-se. 

- També endarrereix els efectes de l’envelliment de les articulacions. 

- Ajuda a alleujar les tensions, a combatre l’estrès, a relaxar-nos... 

 

Com millorar la flexibilitat? 

 

Alguns mètodes per millorar la flexibilitat: 

- Mètode dinàmic: es tracta de realitzar exercicis en moviment amb l’objectiu d’augmentar de 

manera gradual la mobilitat de l’articulació. Es poden fer rebots, balanceigs. Cal anar en compte 

en aquet mètode perquè , si es fa massa bruscament, pot arribar a causar lesions musculars. 

- Els estiraments estàtics: es tractar d’adoptar posicions d’estirament diverses i mantenir-les 

durant uns segons ( entre 15 i 25 segons). 

- Els estiraments passius forçats: en aquest mètode aconseguim la posició d’estirament gràcies 

a l’ajuda d’una força externa, el més habitual és que es tracti d’un company que ens ajuda a fer 

l’estirament i mantenir-lo. 

 

 Indica accions en un esport o esports on es manifestin els diferents tipus de flexibilitat 

Flexibilitat estàtica: 

 

 

Flexibilitat dinàmica. 

 

 

 

 

 

 

 



Valora el teu nivell de condició física i anota els resultats a la taula. 

 Inici de curs Final de curs 

Test Cooper 12 minuts   

Sit and reach   

Salt   

Flexions de braços   

Planxa frontal   

40 metres llisos   

 

 

UD CONDICIÓ FÍSICA I SALUT II- L’ENTRENAMENT 

Definició: Al parlar d'entrenament ens referim a una sèrie d'activitats realitzades de manera contínua 

que tenen com objectiu millorar l'eficiència física. Per a aconseguir aquest propòsit és necessari que el 

procés es realitzi de manera sistemàtica, regular i progressiva. 

 

● Sistemàtica: realitzar una planificació de l'entrenament tenint ben clar quins són els objectius de 

l'atleta, i aplicant una sèrie de normes i procediments coneguts com “Principis de l'Entrenament”. 

 

● Regular: L’esmentat programa d'entrenament ha de fer-se de manera continuada, d'aquesta 

manera podrem veure els efectes de les sessions que donen lloc a l'adaptació. 

 

● Progressiva: les càrregues aplicades durant l'entrenament seran ajustades en la mesura que la 

planificació avança. 

 

 

SISTEMES D’ENTRENAMENT 

 Els sistemes d’entrenament, són formes de treball organitzades segons unes regles fixes. 

 

Hi han 2 sistemes d’entrenament:  

 

1.Sistema continuat: és el que realitza una càrrega d’entrenament sense cap pausa de recuperació. Per 

treballar aquest sistema, es fan servir aquests mètodes:  

 

• Mètode Harmònic: a la mateixa intensitat.  

• Mètode Variable:  variant la intensitat (Fartlek).  

• Entrenament total: entrenament que combina diferents activitats o exercicis sense pausa entre els 

mateixos (cursa continua realitzant abdominals, flexions...entremig).  

 

2.Sistema fraccionat: es caracteritza per dividir la càrrega d’entrenament en diferents parts i entre les 

quals hi han pauses de recuperació. La recuperació serà activa (caminant o estirant) i pot ser parcial o 

total segons el mètode d’entrenament que s’utilitzi i els objectius programats.  

 

• Mètode intervàl·lic: la recuperació entre exercicis és incompleta. 

• Mètode de repeticions: la recuperació entre exercicis és completa. 

 

  HARMÒNIC 

 CONTINUS  

  VARIABLE 

SISTEMES ENTRENAMENT   

  INTERVÀL·LIC 

 FRACCIONATS  

  DE REPETICIONS 

 



 

CÀRREGA D’ENTRENAMENT 

Com t’ho fas per saber quant has entrenat? 

Avui estic cansat perquè he entrenat molt. Avui he fet més exercici que ahir. He fet una kilometrada. Avui 

l’entrenador ens ha matxacat. Totes aquestes afirmacions les podem escoltar sovint, però no ens 

indiquen cap valor concret mesurable i controlable. Per poder controlar l’entrenament s’utilitza la càrrega 

d’entrenament. 

Definició:  Entrenar és aplicar càrregues que provoquin una adaptació funcional a l’organisme.  

La càrrega és per tant la mesura fisiològica de la sol·licitació de d’organisme provocada 

per un esforç físic.  

 

Paràmetres per mesurar la càrrega. Utilitzem diferents paràmetres per determinar l’entrenament: 

 

Volum: Indica la quantitat d’entrenament que realitzem. Es pot quantificar  d’aquesta manera : la 

durada de la sessió (córrer durant 30 minuts ), la distància recorreguda ( nedar 20 sèries de 50 metres 

o fer 1.000m),  nombre d’exercicis (  sèries de flexions abdominals amb 30 repeticions cadascuna). 

  

Intensitat: Indica la qualitat d’aquest entrenament, La proximitat de la càrrega de l’exercici al màxim 

possible de cada individu. Es pot quantificar de la manera següent: La freqüència cardíaca ( s’indica el 

nombre màxim  i mínim de pulsacions a què s’ha d’arribar durant l’esforç; per exemple, córrer a 140-150 

pulsacions per minut), el temps o la marca realitzada ( rodar en bicicleta 60 kilòmetres en dues hores), 

el tant per cent d’esforç calculat sobre la millor marca o el màxim esforç que es pot fer ( aixecar el 70% 

del pes màxim que es pot aixecar o treballar al 70% de la freqüència cardíaca màxima). 

 

Recuperació: Indica que passa entre exercici i exercici de l’entrenament. És el descans que es realitzar 

en les sessions i segons les necessitats del sistema d’entrenament, pot ser completa o incompleta. En 

aquest temps de recuperació es poden fer exercicis suaus parlem llavors de recuperació activa. Es 

mesura  de la manera següent: segons el temps de descans ( es pot fer un minut de descans entre 

exercicis d’un circuit), segons el nombre de pulsacions a que s’ha d’arribar després del descans ( quan 

baixem de 120 pulsacions per minut es considera recuperació completa.) 

 

 

Per citar els exercicis s’abrevia. Exemples de citar exercicis: 

 

3x10’ a 165 bpm, rec 3’  

Significa 3 repeticions de 10 minuts de cursa a 165 batecs per minut amb recuperació entre repeticions 

de 3 minuts. 

 

Circuit FR:  5x 25 flex-abd-sentad 20”/2’ recup 

Significa realitzar 5 sèries all circuit de 25 repeticions de flexions, 25 abdominals i 25 sentadilles, 

descansant 20 segons entre activitat, i 2 minuts al final de la sèrie de 3 exercicis. 

 

Digues quina és la intensitat, el volum i la recuperació dels dos entrenaments citats. 

 

3x10’ a 165 bpm, rec 3’  

 

Intensitat: 

Volum: 

Recuperació: 

 

Circuit FR:  5x 25 flex-abd-sentad 20”/2’ recup 

 

Intensitat: 

Volum: 

Recuperació: 

 



Seguiment diari del treball de la condició física, és a dir, cada sessió on es treballi la condició 

física, l’hauràs de recollir en la fitxa de sessió que et proporcionem. Al finalitzar la unitat didàctica el 

professor o professora et demanaran el recull de les fitxes. Et posem un exemple de com s’ha de fer la 

fitxa. 

 

EXEMPLE SESSIÓ D’ENTRENAMENT CLASSE D’EDUCACIÓ FÍSICA 

ACTIVITAT D’ENTRENAMENT: CURSA CONTÍNUA                  DATA:  

Qualitat física treballada de forma principal: Resistència aeròbica 

Sistema Continu  Mètode  Harmònic    

  

EXERCICIS (escalfament, part 

principal,tornada a la calma) 

GRÀFIC (si s’escau) 

ESCALFAMENT: 

- Cursa contínua ( desplaçar-se a les 

instal·lacions del fornàs). 

Càrrega d’entrenament:  

-Volum: 5 minuts. 

-Intensitat: 150 ppm. 

-Recuperació: sense recuperació. 

- Exercicis de mobilitat articular: rotacions 

de turmells, de genolls, de malucs i 

cintura,... 

- Estiraments: bessons, isquiotibial, 

quàdriceps,... 

 

 
PART PRINCIPAL: 

- Cursa contínua ( per la pista d’atletisme 

del fornàs). 

Càrrega d’entrenament: 

 -Volum: 20 minuts. 

-Intensitat: 160 ppm. 

-Recuperació: sense recuperació. 

 
TORNADA A LA CALMA: 

- Caminar a un trot suau. 

- Cursa contínua ( tornada a l’institut): 5 

minuts a 130 ppm). 

- Estiraments (els mateixos que a l’inici 

de la sessió). 

 

OBSERVACIONS: 

-  Important que cadascú vagi al seu 

ritme. 

- Individualitzar segons el test de Cooper. 

- Control respiració i posició corporal. 

Economia de la cursa. 

- Per a iniciar-se utilitzar un terreny pla i 

superfície tova. 

- Control de la hidratació (durant, 

després). 

- Utilització de la freqüència cadíaca per 

controlar la intensitat de l’exercici (ús de 

pulsòmetre). 

 

 



ACTIVITAT D’ENTRENAMENT:    DATA:  

Qualitat física treballada de forma principal: _____________________ 

Sistema             _  Mètode        

EXERCICIS (escalfament, part 

principal,tornada a la calma) 

GRÀFIC (si s’escau) 

ESCALFAMENT: 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNADA A LA CALMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITAT D’ENTRENAMENT:    DATA:  

Qualitat física treballada de forma principal: _____________________ 

Sistema             _  Mètode        

EXERCICIS (escalfament, part 

principal,tornada a la calma) 

GRÀFIC (si s’escau) 

ESCALFAMENT: 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNADA A LA CALMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITAT D’ENTRENAMENT:    DATA:  

Qualitat física treballada de forma principal: _____________________ 

Sistema             _  Mètode        

EXERCICIS (escalfament, part 

principal,tornada a la calma) 

GRÀFIC (si s’escau) 

ESCALFAMENT: 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNADA A LA CALMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITAT D’ENTRENAMENT:    DATA:  

Qualitat física treballada de forma principal: _____________________ 

Sistema             _  Mètode        

EXERCICIS (escalfament, part 

principal,tornada a la calma) 

GRÀFIC (si s’escau) 

ESCALFAMENT: 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNADA A LA CALMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITAT D’ENTRENAMENT:    DATA:  

Qualitat física treballada de forma principal: _____________________ 

Sistema             _  Mètode        

EXERCICIS (escalfament, part 

principal,tornada a la calma) 

GRÀFIC (si s’escau) 

ESCALFAMENT: 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNADA A LA CALMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITAT D’ENTRENAMENT:    DATA:  

Qualitat física treballada de forma principal: _____________________ 

Sistema             _  Mètode        

EXERCICIS (escalfament, part 

principal,tornada a la calma) 

GRÀFIC (si s’escau) 

ESCALFAMENT: 

 

 

 

 

PART PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNADA A LA CALMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TREBALL PROVES CONDICIÓ FÍSICA. 

 

En aquesta pràctica treballarem amb els resultats que has obtingut a les proves físiques que hem  passat 

a classe. Veuràs si has millorat, t’has mantingut o has empitjorat. També podràs veure com estàs en 

relació amb els companys de la teva mateixa edat. 

 

Activitat 1.- 

Cerca en el full que et proporcionarà el professor/a els teus resultats i anota’ls a la següent taula: 

 

RESULTATS Inici de curs quart Final de curs quart Nota segons barem 

Test Cooper    

Sit and reach    

Salt a peus junts    

Flexions braços    

Planxa frontal    

40 metres llisos    

 

Activitat 2.- 

Fes una gràfica amb les dades de la taula anterior utilitzant les plantilles que et proporcionem. Analitza el 

resultats obtinguts i relaciona-ho amb els teus nivells de pràctica esportiva. Compara els teus últims 

resultats amb els de la resta de companys del institut. 

 

 
 

Has millorat, t’has mantingut o bé has empitjorat? Comenta els resultats i compara amb els teus 

companys 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 
 

Has millorat, t’has mantingut o bé has empitjorat? Comenta els resultats i compara................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 
Has millorat, t’has mantingut o bé has empitjorat? Comenta els resultats i compara................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

 
 

Has millorat, t’has mantingut o bé has empitjorat? Comenta els resultats i compara.................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 



 

 
 

Has millorat, t’has mantingut o bé has empitjorat? Comenta els resultats i compara.................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

 
 

Has millorat, t’has mantingut o bé has empitjorat? Comenta els resultats i compara.................................... 

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

Activitat 3.- 

Quina qualitat física i tipus creus que mesura cada prova? S’ha d’especificar. 

 

 Tipus de Qualitat física que es mesura 

Test Cooper  

Sit and reach  

Salt  

Flexions de braços  

Planxa frontal  

40 metres llisos  

 

 

Activitat 4 

Valora els teus resultats de forma global. Com creus que podries millorar? Indica també 2 sessions per 

entrenar i millorar  les proves, una per treballar la resistència aeròbica i flexibilitat i l’altra la força 

resistència i velocitat. El professor et facilitarà el full de sessió. 
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UD KORFBALL 

El corfbol o korfbal és un esport d'equip jugat entre dos equips que cerquen introduir una pilota dins 

d'una cistella. Els equips són mixts, formats per quatre homes i quatre dones, i l'àrea de joc es divideix 

entre les zones d'atac i defensa. El corfbol manté certes similituds amb el bàsquet, tot i que de fet es 

considera una evolució del ringboll suec (ringball en anglès) amb influències d'aquest. 

El corfbol es basa en els principis de la cooperació, la no violència, la no especialització, l'habilitat i la 

coeducació. És un dels exemples més clars de les possibilitats d'evitar la segregació per sexes a l'esport. 

●  

ORÍGENS 

Nico Broekhuysen, un mestre d'Amsterdam, és considerat el fundador d'aquest esport, el qual n'establí 

les normes l'any 1902 després d'un viatge a Suècia. Els països on tradicionalment s'ha practicat més són 

Bèlgica i els Països Baixos. 

Va ser esport de demostració durant els Jocs Olímpics de 1920 i 1928, celebrats a Brussel·les. Aquesta 

presentació va tenir com resultat la formació de l'Associació Belga de Korfbal. L'acceptació internacional 

aniria a poc a poc fins després de la II Guerra Mundial. 

En l'actualitat, el corfbol es practica activament arreu del món: des d'Austràlia fins a la Gran Bretanya, 

des de l'Índia fins a Israel i des de Taiwan fins als Estats Units d'Amèrica. Darrerament la Federació 

Internacional de Korfbal (IKF) està mostrant un gran interès en potenciar també els països de l'Est 

d'Europa, amb l'objectiu d'assolir el nombre de 50 federacions adherides. 

És un esport reconegut pel Comitè Olímpic Internacional (COI) tot i que no forma part del programa 

olímpic. La Selecció Catalana 

La Selecció catalana de corfbol va començar a participar en campionats oficials l'any 1997, però fins l'any 

2005 no va participar com a membre de ple dret.  

REGLAMENT 

La pista de corfbol 

     

El camp de corfbol és una zona rectangular de 40 x 20 metres, dividida en dues zones iguals (quadres). 

Una serà la zona d'atac i l'altra la de defensa. A cada zona trobem una cistella. Cada equip de korfbal el 

componen vuit jugadors: quatre homes i quatre dones. Dos jugadors de cada sexe ocuparan les dues 

zones de les que consta el terreny de joc. Cada dues cistelles, els jugadors canviaran de quadre, 

canviant així la seva funció també (els atacants passen a ser defensors i a l'inrevés). 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Nico_Broekhuysen


El penal 

 
Diagrama de l'àrea de penal al corfbol. 

El llançament de penal és la sanció màxima, i consisteix en un llançament directe a cistella des del punt 

de penal. El punt de penal està a 2,5 metres de la cistella. Al voltant de la cistella i del punt de penal 

podem trobar un àrea que les envolta, la qual no es pot traspassar per cap defensor ni cap atacant 

durant un llançament de penal. 

La cistella 

 

La cistella o korf està situada a 6,67 metres de la línia de fons en les pistes interiors i a 10 metres a les 

pistes exteriors. L'alçada és de 3,5 metres (a les categories infantils l'alçada és menor). 

 Una cistella des de qualsevol punt de la pista de corfbol val un punt, sempre que el llançament es faci 

des del quadre d'atac. 

COM ES JUGA? 

Els partits es divideixen en dues parts de 30 minuts, amb un descans de 15. 

En atac, els quatre atacants es poden anar passant la pilota amb l'únic impediment que no poden 

desplaçar-se amb ella. Amb la pilota a les mans es permet pivotar. L'objectiu és aconseguir desmarcar-

se per fer una cistella. 

En defensa, s'ha d'impedir el llançament dels jugadors de l'equip rival. Només es poden defensar 

jugadors del mateix sexe, i mai en superioritat numèrica (un atacant només pot ser defensat per un 

defensor). No es pot treure la pilota de les mans, només es pot interceptar. 

El defensat 

 



Acció de defensat 

El "defensat" és una de les posicions més característiques d'aquest esport. Un jugador pot llençar a 

cistella, des del quadre d'atac, sempre i quan no estigui en posició de "defensat". Un atacant està 

"defensat" quan té un defensor davant seu i compleix les següents condicions: 

● és un defensor del mateix sexe, 

● es troba a la distància d'un braç i mirant a l'atacant, 

● intenta bloquejar el llançament, 

● es troba més a prop del korf que de l'atacant. 

 

REGLAMENT 

Fes una explicació breu de les següents normes del reglament 

Defensat: 

 

Puntuació: 

 

Penal: 

 

Jugadors: 

 

 

Accions que puc fer i no amb la pilota a les mans: 

 

 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Corfbol#La_cistella


UD JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS 

 

QUÉ SÓN?  

Dins l’àmbit de l’Educació Física, aquest termes, abasten un ampli ventall de possibilitats d’activitats 

físiques, que tenen les característiques següents: 

- Tenen un caràcter recreatiu, és a dir, de diversió. 

- Tenen regles simples, que en moltes ocasions poden ser pactades pels mateixos jugadors. 

- Es practiquen amb materials no convencionals. 

- En la majoria dels casos, es realitzen en instal·lacions improvisades. 

En Educació Física s’utilitzen una sèrie de materials que denominem alternatius i que permeten la 

pràctica de molts jocs i esports. 

Activitat 1 

Busca informació de quins materials són considerats alternatius i que s’utilitzen en les classes 

d’Educació Física ( mínim cinc). Inventat un joc amb algun del material que has trobat ( treball am grup) 

NOM DEL JOC: 

MATERIAL NECESSARI PER JUGAR: 

ESPAI ON ES JUGA: 

EXPLICACIÓ DEL JOC: 

 

 

 

NORMES: 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓ GRÀFICA: 

 

 

 

 



 

UD ACTIVITATS A LA NATURA - ESCALADA 

Al següent enllaç trobaràs una explicació bàsica de l’escalada, les seves modalitats, el material i les 

tècniques bàsiques de progressió. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Escalada  

http://youtu.be/aaLAhz7_NYQ  

 

 

Sabeu que esteu en una província coneguda a tot el mon per la qualitat dels seus espais d’escalada? 

Contempla els vídeos amb escalada de dificultat a les terres de Tarragona. 

http://youtu.be/5lr_5m443WI 

http://youtu.be/pRkltiGowSM  

 

 

Contesta les següents preguntes amb la informació recollida a la wikipèdia i al que hem treballat a 

classe. 

Quin material hem utilitzat a classe? 

 

 

Indica 3 preses de mans treballades i tres formes d’utilitzar els peus. 

 

 

Indica l’escalfament i 3 estiraments adients al finalitzar una sessió d’escalada 

 

 

 

 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Escalada
http://youtu.be/aaLAhz7_NYQ
http://youtu.be/5lr_5m443WI
http://youtu.be/pRkltiGowSM


 UD RUGBI I RUGBI TOUCH 

El rugbi és un esport col·lectiu que es practica a l’aire lliure en un terreny de 

joc de dimensions similars a les del camp de futbol. El rugbi pot sembla un joc 

amb molt de contacte físic, però el reglament és molt estricte pel que fa a les 

faltes, ja que preserva l’esportivitat, alhora que permet accions de gran 

contacte amb el jugador o jugadora que porta la pilota. 

 

ORÍGEN 

El rugbi i el futbol tenen un origen comú, quan tots dos esports es van separar a mitjans del segle XIX, 

ambdós es van presentar en oposició de l'altre: força contra habilitat; joc net contra joc deslleial, etc.
[1]

 Un 

antic dit britànic diu que "el futbol és un joc de cavallers jugat per vilans i el rugbi és un joc de vilans jugat 

per cavallers".
[
 

TERRENY DE JOC 

 
El recinte comprèn el camp de joc (que pot ser de gespa o de terra), les zones de marca (darrera de les 

línies de fons) i un terreny que l’envolta. Els pals són equivalents a les porteries de futbol i estan situats 

al centre de la línia de marca. 

COM ES JUGA? 

Observa els següents vídeos on s’explica com es juga. Estan en anglès i subtitulats al castellà. 

http://youtu.be/_KrB598i6a8  

http://youtu.be/B025Ixmoa84  

http://youtu.be/D8WWg6EMhjg  

 

Les principals característiques del rugbi són l'ús d'una pilota ovalada i la prohibició de passar la pilota 

endavant amb les mans. La forma de guanyar terreny és, per tant, avançar corrent amb la pilota a la mà 

o xutant-la fins realitzar un ASSAIG evitant els placatges dels rivals. 

L'esport del rugbi té com a característica principal l'honor i la valentia que els jugadors han de tenir, ja 

que és un esport en el qual hi ha contacte físic, de manera que si no hi hagués un ordre i un respecte 

previ i continuat no podríem tenir una pràctica d'aquest esport en condicions òptimes. Quan un partit 

finalitza, finalitza la rivalitat i el caràcter competitiu, és a dir, tots els jugadors es reuneixen i parlen sobre 

el partit i les jugades que més rellevància han tingut. 

 

 INICI DEL PARTIT, es comença amb un xut com a servei de centre endavant. Els jugadors han 

d’intentar agafar la pilota per arribar a la línia de marca i deixar-la plantada. Guanya l’equip que 

aconsegueixi més punts. 

 

PUNTUACIÓ: cal fer un toc amb la pilota terra a la zona d'assaig de l'adversari ( 

assaig), o fer passar la pilota a través dels seus pals, amb la finalitat d'aconseguir 

el màxim nombre de punts: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Rugbi#cite_note-0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rugbi#cite_note-1
http://youtu.be/_KrB598i6a8
http://youtu.be/B025Ixmoa84
http://youtu.be/D8WWg6EMhjg


- Un assaig val 5 punts i la seva transformació 2 punts més.  

- Els cops de càstig (o faltes) i els xuts a sobrebot valen 3 punts. 

 

 

DURADA: dues parts de 40 minuts i un descans de 10. 

 

JUGADORS: 15 jugadors per equip.  Es poden fer canvis. En cas d’infraccions al reglament l’àrbitre pot 

expulsar de forma temporal o permanent algun jugador. Posició dels jugadors sobre el camp: 

Els davanters, jugadors de l'1 al 8 es designen segons la posició que ocupen en la Melé): 

- Primera línia: Els jugadors que formen la primera línia de la melé solen ser els més forts i 

pesants d'entre tots els jugadors i s’anomenen: pilar esquerre, talonador i pilar dret. 

- Segona línia: Generalment els jugadors més alts de l'equip i que es fan càrrec de empènyer en 

els scrums, també encarregats de guanyar la pilota en els treguis des del lateral. (touche,line-

out) i s’anomenen segona línia esquerra i segona línia dreta. 

- Tercera línia: Els jugadors que mantenen la formació equilibrada perquè no es desarment 

cometent una falta, són molt ràpida i bons fent placatges i s’anomenen ala esquerra, ala dreta i 

centre. 

Els mitjos, jugadors 9 i 10, organitzen el joc, han de ser grans passadors i dominar el placatge. 

S’anomenen mig melé i mig d’obertura. 

Els darrers, jugadors del núm. 11 al 15. En defensa es situen a la zona més propera a la seva línia de 

marca, però també són els que reben la pilota al final de les jugades d’atac per arribar a la zona de 

marca. Han de tenir molta velocitat i un bon placatge. S’anomenen tres quarts centre (núm. 12 i 13), tres 

quarts ala (núm. 11 i 14) i el saguer (núm. 15). 

 

LES FALTES: el reglament del rugbi és molt estricte ja que ha de preservar l’esportivitat del joc i 

permetre accions tècniques de gran contacte, com ara els placatges. 

Els jugadors que són darrera la pilota la poden agafar, córrer amb ella, passar-la o xutar-la. No poden fer 

les accions següents: 

- Passada avançada o avant: quan un jugador passa la pilota cap a un company que és davant 

seu (està en fora de joc). La sanció és una melé ordenada. 

- Retenció: la pilota ha d’estar sempre en moviment. Un jugador que no pot avançar no pot retenir 

la pilota, tant si és a terra com si està dret. La sanció serà un xut de càstig. 

- Només es pot placar el jugador que porti la pilota, no es pot colpejar, clavar puntades de peu, 

fer la traveta, etc. La sanció serà un xut de càstig. 

- Touche o servei de toc, quan la pilota o el jugador que la porta toca o travessa la línia lateral. 

 

ACCIONS INDIVIDUALS 

Atac  

Amb pilota: Passada, percutir o fintar per superar al defensor, xuts (de rebot, xut a seguir, a pals). 

Sense: Seguir el joc recolzant per darrera al jugador que té la pilota. 

Defensa 

Placatge des de les diferents posicions. 

ACCIONS D’EQUIP 

Atac 

En agrupat  melé, maul, ruck. 

En desplegat, atreure o fixar i passar, encreuament, puntada a seguir... 

Defensa 

Continuar les accions defensives dels companys, estar atents als agrupaments i no quedar en fora de 

joc. 

  



REGLAMENT 

Busca informació de les següents regles 

Quant es realitza una melé ? 

 

 

 

Què és el fora de joc? 

 

 

 

Avant 

 

 

 

Placatge il·legal 

 

 

 Fora o servei de touche 

 

 

 

 

ALTRES 

El rugby és un esport en el que tradicionalment s'ha donat gran importància als valors morals. Des de 

primerenca edat als jugadors de rugbi se'ls ensenyen una sèrie de qualitats positives, com són el 

companyerisme, l'honestedat, el respecte, la disciplina, el sacrifici i l'altruisme. A diferència d'altres 

esports d'equip, en el rugbi els jugadors no solen discutir als àrbitres les seves decisions, ni intenten 

enganyar per treure partit de les seves decisions. Els tants són necessària conseqüència de l'esforç de 

tots, per la qual cosa no es produeixen les celebracions individuals després de la consecució d'un assaig 

o una transformació que es produeixen en altres esports. Al final del partit els jugadors d'ambdós equips 

confraternitzen junts en l'anomenat «tercer temps», en què beuen i mengen junts per invitació de l'equip 

local. 

Comenta el següent vídeo 

http://youtu.be/bVjO5_DUMGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/bVjO5_DUMGM


 

RUGBI TOUCH 
 

El touch rugbi, o touch, és un esport originari d'Austràlia als anys 60, on es practicava com a tècnica 

d'entrenament pel rugbi. És similar al rugbi, però més simple, i sense gaires requeriments de joc. No hi 

ha placatges, mêlées, rucks , mauls, touches, ni xuts de pilota. 

Per a jugar cal una pilota de rugbi (talla 4), un espai on jugar i un grup de gent. És un esport de contacte 

mínim que es juga arreu del mon per homes, dones, joves de qualsevol edat i nivell. 

És un esport ràpid, senzill i excitant, que emfatitza les següents aptituds: cursa; destresa i agilitat amb la 

pilota; passes i recepcions. Desenvolupa els principis bàsics de l'atac i la defensa, amb baix risc de 

lesionats. 

És adequat tant pels neòfits com pels jugadors amb experiència. Es pot jugar en equips masculins, 

femenins i mixtes. Se sol jugar a nivell social, però també existeixen al voltant del món competicions 

professionals, corporatives, escolars i de veterans. 

El Touch, internacionalment està regulat per la Federació Internacional de Touch (FIT).  

 

 

OBJECTIU DEL JOC 

 

L'objectiu per cada equip es de marcar assaigs i impedir que l'adversari en marqui. 

Es pot passar, donar o colpejar la pilota amb la mà entre jugadors del equip atacant sempre i quan no 

estiguin fora de joc. El jugador amb la pilota pot córrer o moure la pilota entre jugadors per tal de guanyar 

terreny i marcar punts. 

La defensa ha d'impedir que l'atac pugui guanyar terreny i marcar tocant l'adversari en possessió de la 

pilota. Tan l'atacant com el defensor poden iniciar el toc. 

 

ELS FONAMENTS 

 

El touch (el toc): Els jugadors dels dos equips han d'usar de la mínima força per fer un touch. Un touch 

es pot fer sobre qualsevol part del cos d'un jugador, la seva roba o la pilota. Després d'un touch, el 

jugador en possessió de la pilota s'ha d'aturar, tornar a l'indret del touch (la marca) si ha anat més enllà i 

rodar la pilota entre les seves cames sense pausa (rollball o plant). Després del 6è touch la pilota es 

dona a l'altre equip. Si un touch es considera massa fort es xiularà falta. El demi (la persona que agafa la 

pilota per iniciar el joc) no pot fer-se tocar mentes en possessió de la pilota. Si el toquessin, canviaria la 

possessió dla pilota a favor de l'altre equip; qui iniciaria el joc amb un rollball. 

 

El Rollball: El rollball el fa el jugador atacant, en possessió de la pilota, acte seguit d'haver estat tocat en 

el mateix lloc on se l'ha tocat; ha de fer front a la línia de defensa adversa i ha d'efectuar un rollball entre 

les seves cames en darrera. La pilota no pot rodar més d'un metre enrere, sinó es xiularà falta. Un rollball 

voluntari es fa quan un jugador no ha estat tocat i roda la pilota enrere entre les seves cames, això no és 

permès i serà sancionat amb una falta. 

 

La falta: Si se li xiula una falta a un jugador, el seu equip ha de retrocedir 10 metres. Una falta es juga, 

posant la pilota a terra, deixant-lo i tocant-lo amb el peu abans d'agafar-lo amb les mans, aquest gest 

s'anomena un tap. 

 

Passes: Un avant es penalitza i es considera així quan el jugador en possessió de la pilota l'ha passat 

cap en davant a un company. Un "touch i passe" succeeix quan un jugador passa la pilota després 

d'haver estat tocat. Es penalitza. 

 

Fora de joc: Un atacant es fora de joc quan esta posicionat davant d'un company seu en possessió de la 

pilota o que acaba de tenir possessió de la pilota. Un defensor es fora de joc quan el jugador no ha 

retrocedit 5 metres des del rollball o 10 metres en el cas que es tracti de una falta o l'inici de joc. Per tots 

els fora de joc es xiula una falta. 

 

 

 

 



 

REGLES GENERALS 

 

General: Es considera Anar Més Enllà (Over Stepping) o Fora de la Marca (Off the Mark) quan el 

jugador tocat passa el lloc on l'han tocat. En aquest cas hi haurà penalització. Quan la pilota cau al terra 

per la raó que sigui, la possessió canvia i el joc es reinicia amb un rollball. 

 

Obstrucció és falta: Passa a l'inici del joc quan un defensor no recula 5 metres de forma directa cap a 

una posició vàlida ( no fora de joc) i obstrueix l'atacant. En aquest cas també es xiula una falta. Per 

ofenses menors: discutir amb un àrbitre i/o jugador, contacte amb l'espatlla, travades, etc. El jugador 

haurà d'anar a la banqueta durant 5 minuts sense que el puguin substituir. Jugades il·lícites (a judici de 

l'àrbitre) pot resultar en l'exclusió del jugador sense substitució. 

 

Inici del partit: L'equip visitant comença el partit amb un "tap" des de mig camp. La defensa ha d'estar a 

10 metres per que es pugui iniciar el partit i reprendre el partit després de cada assaig. 

 

Duració d'un partit: La duració d'un partit pot variar segons les circumstàncies locals corresponents a 

l'esdeveniment, encara que podríem dir que un partit dura al menys 30 minuts (2 parts de 15 minuts); el 

temps reglamentari es de 2 x 20. 

 

Mida del camp: Generalment es juga en la meitat d'un camp de rugbi convencional (o 70 x 50 metres). 

No es necessiten pals. 

 

Nombre de jugadors: Els equips consisteixen en un màxim de 14 jugadors, 6 dels quals estan sobre el 

camp. Es suggereix que els equips tinguin entre 8 i 10 jugadors per tal d'optimitzar la participació de 

tothom. 

 

Marcar punts: S'atorga un punt quan un jugador aplana la pilota en la zona d'assaig o sobre la línia 

d'aquesta zona. El jugador que agafa la pilota del terra després d'un rollball pot entrar amb la pilota dins 

de la zona d'assaig però no pot marcar. Després que un equip marqui, l'inici el fa l'equip que no ha 

marcat des del mig del camp amb un tap. 

 

 

Quina és la característica principal que diferencia el rugbi del rugbi Touch? 

 

 

 

 

 

Busca informació sobre les diferents modalitats del rugbi. Digues quines són i quina variació tenen 

respecte al rugbi. 

 



UD TÈCNIQUES DE CIRC 

Per jocs malabars o malabarisme entenem com l’art de manipular i fer espectacle amb mes objectes que 

mans, mantenint-los en equilibri i llençar-los a l’aire alternativament, sense deixar que caiguin al terra. Els 

jocs malabars fan que per la seva dificultat calgui tenir una habilitat psicomotriu per part de qui la realitza. 

Per això el malabarista utilitza varies parts del cos, principalment les mans, però també peus, braços o 

cap. Els jocs malabars són una de les atraccions clàssiques del circ. 

 

http://www.xtec.cat/~aalas/malabars/index.htm  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lbt73lQJoW4 

 

 

Trajectòries de les pilotes en els malabars. Fes-ne un dibuix al costat 

Cascada: Moviment  

devuit de les pilotes 

 

 

 

Dutxa: Totes les pilotes 

segueixen a l’anterior  

generant un gran cercle 

 

Columna: Les pilotes  

pugen i baixen al 

 mateix pla 

 

 

Font. Número de pilotes  

parells en moviment circular 

aïllades en una o altra ma 

 

 

 

Completa el quadre amb les explicacions i exercicis indicats a classe 

Quines normes fem servir per aconseguir fer 6 passades amb 3 pilotes? 

 

 

 

Anomena 3 exercicis realitzats a classe amb una pilota 

 

 

 

 

Anomena 3 exercicis amb 2 pilotes 

 

 

 

 

Anomena 3 exercicis amb 3 pilotes 

 

 

 

 

Anomena 3 exercicis per parelles, amb rebots, altres materials... 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xtec.cat/~aalas/malabars/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lbt73lQJoW4


 

Si algun dels exercicis no et surt, o ja n'estàs tip, per què no proves una cosa diferent?  

 

Problemes i Solucions: 

● Per fer malabarisme m'haig de moure endavant. Aquest és un problema comú. Prova de fer 

malabarisme de cara a una paret, o davant d'un llit que no et deixi avançar. Una altra idea es 

sobre compensar el defecte, es a dir fer els llançaments exageradament endarrere, que ens 

vinguin a parar al cos, per acotar la bona solució. 

● No puc llençar la tercera bola. Concentrat només en llençar-la. No pensis, de moment, en agafar-

la. Obliga't a deixar-la caure al terra. Si cal, ni tant sols agafis la segona bola. Ajuda't a enfocar 

l'atenció en aquest llançament comptant-los en veu alta. (un, dos, TRES) 

● Les boles xoquen/no tinc temps de fer els llançaments. Concentrat en l'alçada dels llançaments 

(alçada dels ulls), i en que les dues mans llencin a la mateixa alçada. 

 


