
 

SUSPENSIÓ DE CLASSES PEL COVID-19 

EDUCACIÓ FÍSICA EN CASA 

El coronavirus o Covid-19 ens ha obligat a estar a casa. Encara que no 
podem eixir al carrer és obligatori que cuidem el nostre cos. Per això, 
MOU EL COS !, i fes-ho tots els dies.  Ara passaràs més temps davant de la 
tele o la tableta  per això és més important fer exercici físic.  

T’has de fer un horari on cada dia tingues temps per a tot. 

La salut, l’ alimentació, la higiene i l’ activitat física són imprescindibles en  

la nostra vida  i ara si cap més en estos dies . 

 

A continuació et done uns recursos per a que jugues i et meneges en casa 
aprofita la teua família per a fer tots activitat física. 
 

1.- Realitza tots els dies el calfament que solem fer a les classes 

d’educació física movent totes les articulacions des de baix cap a dalt  ( 

turmells, genolls, cadera...) 

2.- Crea la teua pròpia coregrafia amb la teua cançó preferida.  Ací tens 

un exemple: 

https://youtu.be/BwAxvVldU1Y 

3.-  Juga a desplaçar-te imitant animals ( a reptar com una serp ,a moure’t 

a 4 potes cap avant i cap arrere, com un carranc, a fer equilibri com un 

flamenc mantenint equilibri a la pata coixa...) 

També pots vorer estos vídeos d’exercicis de yoga per a xiquets: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&list=PLBal9AttAE0tr

W71zxDCcoo4mA0Si5B_n 

 

 

https://youtu.be/BwAxvVldU1Y
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B_n


 

4.- Realitza jocs que hem fet a classe com: 

- 3 en ratlla 

- El sambori ( si tens disponibilitat d’espai) 

 

5.- Una altra alternativa és jugar amb els globus: 

• Voleibol con globos. Una silla, un sofá, una cuerda hacen de red. El 
resto, un jugador a cada lado y listo. ¡A jugar! 

• ¡Qué no caiga!. 2 jugadores. No hay red. El objetivo es tocar el 
globo para que toque el suelo. Un jugador intenta que el globo 
toque el suelo, el otro debe evitarlo. 

• ¡Arriba ese aplauso! Golpear el globo al aire dar una palmada y 
volver a golpear al aire. Después de una palmada tienen que hacer 
dos y volver a golpear, después tres palmadas y volver a golpear… 
¿cuántas palmadas será capaz de dar sin que el globo toque el 
suelo? 

• ¡Al suelo rápido! Golpear el globo al aire, hay que tumbarse en el 
suelo, volver a levantarse y volver a golpear el globo, volver a 
tumbarse y volver a levantarse… ¿cuántas veces seguidas se 
tumbará en el suelo habiendo golpeado el globo previamente y sin 
que éste toque el suelo? 

• Carreras de globos. ¿Qué globo llegará antes de un lugar A a uno B 
sin tocarlo con ninguna parte del cuerpo? ¿Preparados? ¿Listos? 
¡Ya! 

• ¿Cuántos golpeos eres capaz de dar al globo utilizando solamente la 
cabeza? 

• ¿Y solamente con el pie? 

• ¿De cuántas maneras puedes llevar el globo de un lugar A (salón) a 
otro B (cocina) sin tocar el globo con las manos? 



 

• Ping pong con globo. ¿Qué tal si en cualquier mesa se pone un 
pequeño obstáculo (que haga de red) y jugamos al ping pong siendo 
las raquetas las propias manos y la pelota un globo? 

 

6.-  Altres recursos alternatius que apareixen en el següent enllaç. Ja 

sabeu imaginació al poder!: 

• https://youtu.be/ySGwkktkVac 

 

7. Activitats específiques per a 5è de Primària 

a) Realitza la infografia dels esports que estem treballant o acabem de 

practicar. En la infografia explicaràs com es juga, quan es fa un punt i 

principals regles. La pots fer a l’ordinador o mà. 

- Colpbol ( més informació en colpbol.com) 

- Raspall 

- o Infografia dels Jocs Olímpics ( explicant bé els valors olímpics, 

els jocs olímpics a l’antiga Grècia o els jocs olímpics de l’era 

moderna. 

b)- Crea el teu guant de raspall que utilitzarem en tornar al cole . En el 

següent vídeo tens un enllaç per saber com fer el guant. 

  https://www.youtube.com/watch?v=Wr_O7VYG6nk 

c)- Dibuixa una persona en moviment però només amb els ossos de 

l’esquelet i assenyala quins són els ossos. 

d)- Dibuixa una persona en moviment però només amb els músculs del 

cos i després anomena els músculs. 

 

 

https://youtu.be/ySGwkktkVac
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8. Activitats  específiques per a 4t i 6é de primària: 
 

1.Descarrega una aplicació per a poder llegir codis QR , després  
escaneja els codis que tens a la fitxa. 
 
2.Veure els diferents  tutorials explicatius per a poder construir el 
material necessari per a jugar a la pilota valenciana. 
 
3. Una vegada visionats els tutorials, hauràs d'explicar amb les teues 
pròpies paraules , com podrem construir els nostres propis guants i 
pilotes per a practicar aquesta disciplina esportiva. 
 
Si no et deixa escanejar els codis, entra en aquestes direccions: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=d6db1pYuzHU           Guia per a 
despistats 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UzQuEMRhE1Q        Com fer una 
pilota        
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_O7VYG6nk         Com fer un 
guant 
 
 
Com fer un guant i la pilota per a iniciar-se  en la pràctica de la pilota 
valenciana: 

 
 

 
    Com fer una pilota          Com fer un guant            Guia per a despistats 
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Activitats  específiques per a 6é de primària: 
 
Treball d’investigació : Qui era... (descarregar fitxa a banda) 
 
 
 

9. Altres recursos:  Ací tens també una pàgina feta per uns companys 

d’educació física on mitjançant una aplicació  nomenada Genially 

accediràs a molts recursos relacionats amb l’educació física. 

https://t.co/XhQ66CLdHA 
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