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INTRODUCCIÓ 

 

  L’educació física, tradicionalment mal anomenada “gimnasia”, ha estat 

caracteritzada per una imatge més rígida i més vinculada al rendiment físic. 

Alguns podrien pensar que només és jugar a futbol, que està molt bé, o que 

consisteix en deixar als alumnes fer esport lliure. Hui en dia aquesta 

concepció està completament superada, per sort, i l’educació física és 

considerada com un element essencial en la formació dels nostres alumnes.  

 

Volem fomentar una classe integradora, l’esport obert, participatiu, 

de cooperació i treball en equip on els alumnes menys hàbils s’han de sentir 

integrats i ajudats per la resta.. No vol dir això que desterrem la 

competició de les pràctiques esportives, doncs aquestes tenen un factor 

molt motivant per a l’alumne, la victòria i la derrota són vivències  que ens 

ajudaran després en la vida diària.  

 

La força de voluntat, l’esforç, la superació i la constància en el treball 

són qualitats molt valorades en l’educació física i són les que en un futur us 

faran arribar més alt.  

 

L’educació física serveix: 

 

Per a MILLORAR físicament i ser més hàbil 

Per a APRENDRE coses noves 

Per a APRENDRE a relacionar-nos 

Per a VIURE experiències i aventures 

Per a APRENDRE a omplir el temps d’oci 

Per a APRENDRE els valors com l’esforç i la cooperació 

Per a APRENDRE a portar una vida més sana 

Per a APRENDRE a competir 

Per a APRENDRE a expressar-nos de forma diferent 

Per a APRENDRE a divertir-te,     ... et pareix poc? 

 

Aquest quadern és un recolzament per a tu, en el qual et presente 

continguts com salut, la condició física, l’alimentació, la higiene, les 

activitats en la natura, l’expressió corporal, jocs i esports individuals i 

d’equip.  

 

Quasi res, ànim! 
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OBJECTIUS GENERALS D’EDUCACIÓ FÍSICA 

 

 

L’ensenyament de l’educació física en l’etapa de educació secundària 

obligatòria té com objectiu contribuir a desenvolupar en els alumnes les 

capacitats següents: 

 

1. Conèixer i valorar els efectes beneficiosos, riscos i contraindicacions 

que la pràctica regular que l’activitat física té per a la salut individual 

i col·lectiva. 

2. Practicar de forma habitual i sistemàtica activitats físiques amb el fi 

de millorar les condicions de salut i qualitat de vida. 

3. Valorar l’estat de les seues capacitats físiques i habilitats 

específiques i planificar activitats que permeten satisfer les seues 

necessitats. 

4. Realitzar tasques dirigides a la millora de la condició física i les 

condicions de salut i qualitat de vida, fent un tractament discriminat 

de cada capacitat. 

5. Incrementar les seues possibilitats de rendiment motor mitjançant el 

condicionament i millora de les capacitats físiques i el 

perfeccionament de les seues funcions d’ajust, domini i control 

corporal. 

6. Conèixer i practicar modalitats esportives individuals, col·lectives i 

d’adversari, aplicant els fonaments reglamentaris, tècnics i tàctics en 

situacions de joc. 

7. Participar amb independència del nivell d’habilitat arribat, en jocs i 

esports (convencionals, recreatius i populars) col·laborant en 

l’organització de campionats, valorant els aspectes de relació que 

fomenten i mostrant actituds de tolerància i esportivitat. 

8. Dissenyar i realitzar activitats físicoesportives en el medi natural 

que tinguen baix impacte ambiental, contribuint a la seua conservació 

i millora. 

9. Realitzar activitats esportives i recreatives amb un nivell d’autonomia 

acceptable en la seua execució. 

10. Conèixer i utilitzar tècniques bàsiques de relaxació com a medi per a 

reduir desequilibris i tensions produïdes en la vida quotidiana i/o en la 

pràctica físicoesportiva. 

11. Valorar, dissenyar i practicar activitats rítmiques amb una base 

musical com a medi de comunicació i expressió creativa. 
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 

 L'Educació Física contribueix a la consecució de les competències: 

 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: 

esta matèria proporciona coneixements i destreses per a la millora de 

la condició física i l'adquisició d'hàbits saludables. D'altra banda, 

col·labora en l'ús responsable del medi natural mitjançant les 

activitats físiques realitzades a la natura. 

 

 Competència social i ciutadana: l'Educació Física planteja nombroses 

situacions capaços de facilitar la integració, fomentar el respecte, la 

igualtat i el treball en equip. Al mateix temps, el compliment de les 

normes i reglaments esportius fomenten la acceptació dels codis de 

conducta propis d'una societat civilitzada. 

 

 Competència cultural i artística: el treball d'expressió corporal i 

dansa és una de les manifestacions artístiques que directament es 

treballen en esta assignatura. També s’aprèn a reconèixer i valorar 

els jocs i esports tradicionals com una manifestació més de la cultura 

popular. 

 

 Competència per a aprendre a aprendre: l'Educació Física ofereix 

recursos per a la planificació del propi aprenentatge i pràctica de 

l'activitat física i els esports en el temps lliure. 

 

 Autonomia i iniciativa personal: esta és una de les matèries que més 

clarament fomenta en els alumnes la capacitat d’autosuperació, la 

perseverança i l'actitud positiva davant de les dificultats. 

 

 Competència en comunicació lingüística: com les altres assignatures, 

l'Educació Física ofereix el coneixement i domini d'un vocabulari 

específic de gran varietat i riquesa. 
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NORMES DE L’ASSIGNATURA 

 

 

1. Els alumnes han de dur L’EQUIP del col·legi i el necesser els dies 

que tenen educació física així com EL QUADERN. Si arriben a tres 

faltes d’equip sense justificar en una avaluació tindran suspesa 

l’avaluació. 

 

2. També és obligatori l’equip per a les eixides esportives que es 

realitzen i les competicions i activitats esportives del col·legi (volta a 

peu, partits fi de curs,...). 

 

3. Després de la classe és obligatori netejar-

se. No oblideu sabó, tovallola, raspall, 

colònia,… Tindreu 5 minuts abans i després de 

la classe per a canviar-vos i assecar-vos. 

Sigueu puntuals.  

 

4. Per a fer activitat física és necessari dur les sabatilles d'esport 

adequades, ben nugades i per suposat, els calcetins. 

 

5. No és permet portar anells, polseres, cadenes,... u altres objectes 

metàl·lics que poden provocar accidents en la pràctica esportiva. I si 

teniu cabell llarg heu de dur-lo arreplegat. 

 

6. En els vestidors mantindrem l’ordre i el respecte amb els companys i 

els alumnes d’altres classes i traurem les motxilles fora per tal 

d’evitar pèrdues u altres incidents. 

 

7. L’ús del material esportiu i les instal·lacions serà correcte en tot 

moment, evitarem encalar balons, penjar-se de la cistella,... 

 

8. Quan un alumne no puga fer la classe pràctica d’educació física amb 

normalitat portarà un justificant signat a l'agenda. Si la malaltia o 

lesió d'un alumne es prolonga en el temps haurà de portar un 

justificant del metge. 
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AVALUACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS TEÒRICS 

1. Activitats del quadern de l’alumne i/o 

treballs escrits. Serà valorada la 

presentació, el contingut i la entrega en 

el dia indicat. 10% 

2. Examen escrit de les unitats. Farà mitja 

amb la resta d’apartats a partir d’un 3. 

20% 

CONTINGUTS PRÀCTICS 

Activitats pràctiques. En cada unitat seran valorats diferents 

aspectes: escalfament, probes físiques, execució tècnica i tàctica, 

progressió i millora, dificultat dels exercicis, creativitat i 

originalitat. Si un alumne es troba incapacitat per a realitzar alguna 

activitat pràctica per lesió o problemes de salut, justificats, serà 

avaluat amb un treball escrit. 

1. Escalfament correcte i autònom. 

2. Proves físiques. 

3. Exercicis tècnics i tàctics. 

 

 

ACTITUD 
Actituds positives i negatives (valorades amb 0,2 i 0,3 punts cadascuna) 

amb les quals l’alumne pot arribar a un màxim de 3 punts de la nota final: 

 Du sempre l’equip d’educació física. Amb tres faltes d’equip 

injustificades es pot tindre l’avaluació suspesa 

 Te higiene personal al acabar la classe,  

 Du el material extra demanat en algunes activitats,  

 Arriba a classe amb puntualitat,  

 Es lleva sempre el rellotge, cadenes,...,  

 Du sempre les sabatilles ben nugades,  

 Ajuda a arreplegar el material,  

 Es relaciona amb respecte amb els companys i el professor,  

 Col·labora amb els companys, ajuda i treballa en equip, 

 Accepta les normes,  

 Participa amb interès en les activitats propostes,   

 Fa un bon us del material,   

 

30 % 

50 % 

20 % 
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(Entrega a la professora, si cal, la següent fitxa amb el justificant del metge. És 

important per a evitar possibles lesions, i per adaptar o modificar el teu treball) 

FITXA DE L’ALUMNE 

NOM: _______________________________________ 

COGNOMS: ___________________________________ 

GRUP: __________ 

 

CURS: __________ 

 
 

1. Tens algun problema d’esquena? Explica-ho breument  

 

 

 

 

2. Tens algun problema articular als turmells o els genoll? 

Quin?  

 

 

 

3. Necessites seguir una dieta especial per algun motiu? Quin motiu?  

Amb supervisió mèdica?  

 

 

 

 

4. Estàs exempt de realitzar algun tipus d’activitat física i esportiva 

al col·legi per algun motiu? Quina activitat? 

 

 

 

 

5. Altres observacions que els pares o tutors consideren convenients: 

 

 

 

 

 



Col·legi Ave Maria de Penya-roja 
 

15 

Carmen Serra –Educació Física - Secundària 

 

 

 

 



Col·legi Ave Maria de Penya-roja 
 

16 

Carmen Serra –Educació Física - Secundària 

 

 

 

 
UNITAT 1: 

“FICANT EL MOTOR EN 

MARXA” 
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L’EXERCICI FÍSIC I LA SALUT 

 

 Està comprovat que realitzar exercici físic de forma sistemàtica i 

continuada millora la salut i té molts efectes beneficiosos en l’organisme. 

Entenent com  la salut un estat de complet benestar físic, mental i social, i 

no només l’absència de malaltia. 

 

 Passejar, córrer, nadar, anar en bici, jugar a bàsquet, ballar, ... són 

algunes de les moltes activitats que pots fer i que milloren la teu qualitat de 

vida.  

Els beneficis que reporta l’exercici físic són els següents: 

 

 Millora la circulació de la sang, el cor es fa més fort, 

disminueix la freqüència cardíaca en repòs, es a dir, el cor 

bateja menys vegades. 

 Millora la nostra capacitat respiratòria, augmentant la 

musculatura toràcica i la captació d’oxigen. 

 Els músculs es tonifiquen i augmenta la resistència, força, 

velocitat i coordinació. 

 Millora la postura corporal i evitem problemes d’ossos com 

desviacions de columna. 

 Ajuda a controlar l’ansietat i prevé l’aparició d’estrès. 

 Afavoreix l’àmbit social, les relacions, la comunicació amb la 

resta, la possibilitat de fer nous amics. 
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LA HIGIENE 

 

Què és la higiene i per què és important? 

 

La higiene és una forma de estar sano. Per a aconseguir una bona 

higiene, hem de prestar atenció als canvis corporals, olors i suor. 

La majoria dels adolescents es preocupen quan els seus cossos 

comencen a canviar perquè descobreixen noves formes i olors. Alguns tenen 

més greix en la pell i el cabell, més pels en el cos (pèl corporal), més suor i 

nous olors. 

Aquestos canvis són normals. La bona higiene ajuda a eliminar 

gèrmens, evitem malalties infeccions en la pell, en els òrgans sexuals o en la 

boca i ens permet sentir-nos segurs de nosaltres mateixos. La resta voldran 

estar al nostre costat també. 

 

Principals hàbits d’higiene  

 

Higiene bucal: Per a que la boca i els dents es conserven sans i bonics és 

recomanable:  

 Raspallar-los tres vegades al dia, després de cada menjar.  

 Raspallar suaument la llengua tots els dies.  

 Utilitzar fil dental per a traure la resta d’aliments que 

queden entre els dents.  

 Evitar els colps.  

 No fumar, ja que la nicotina embruta els dents i els debilita. 

  Consumir pocs dolços o refrescs, ja que el sucre produeix 

àcids que piquen els dents.  

 Visita regularment al dentista. 

 

El bany o la dutxa.  

 Banyar-te tots els dies amb aigua i sabó i torcar-se bé 

tota la pell, sobretot on en les parts que més suen: 

axil·les, peus, genitals. 

 Neteja el cabell quan estiga brut i raspalla’l tots els 

dies 

 Neteja al voltant de les orelles. 

 No utilitzes en excés gel, espuma, spray i altres 

substàncies. 

 Neteja la cara i el coll amb sabó i aigua per tal de controlar les barbs 

i la pell greixosa. 
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Higiene en la roba 

 Eixir pel matí amb la roba i les sabates perfectament netes. Per a 

això hauran de preparar-ho tot la nit d’abans.  

 Després del bany o la dutxa has de ficar-te roba neta i col·locar la 

roba bruta al seu lloc. 

 Canviar-se a diari de roba interior neta i calcetins nets i elegir la 

roba més adequada per a cada ocasió. 

 Les sabates han de ser còmodes, 

transpirables i adequades al peu, ni massa 

grans ni massa xicotetes. Les sabates 

d’esport s’han de portar ben nugades per a 

evitar lesions.  

 No utilitzar roba molt ajustada  per tal 

que la pell puga transpirar amb major 

facilitat. 

 No utilitzes sabates o roba interior d’altres persones. 

 No utilitzes gorres tot el temps per a que el cuir cabellut puga 

transpirar bé.  

 

Higiene postural 

 

 Manté una bona higiene postural evitant les males 

postures quan estàs de peu, assegut  a la cadira o 

dormint.  

 Evita les posicions extremes prolongades de les cames 

o l’esquena. 

 Quan alces pes flexiona els genolls, porta’l equilibrat i 

amb l’esquena recta.  

 Fes exercicis d’abdominals i de tonificació en general 

per a prevenir les molèsties en un futur. 
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Altres hàbits d’higiene 

 

 Neteja les mans abans de menjar i després 

d’anar al bany per a evitar infeccions.  

 Neteja diàriament les ungles i talla-les amb 

freqüència. 

 Utilitzar desodorant en les axil·les per a 

llevar la suor i els olors. 

 Utilitza productes específics per al mal olor 

als peus. 

 Evitar prendre molt de temps el sol i protegir 

la pell dels seus efectes perjudicials. 

L’exposició prolongada pot causar-te càncer en la pell.  
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L’ALIMENTACIÓ 

 

L’alimentació sana i equilibrada és fonamental per a la nostra salut. 

Els aliments tenen: 

 Hidrats de carbó o glúcids. Hi ha simples com el sucre, els caramels,  

la fruita, la mel,... i complexos com el pa, els cereals, l’arròs, la 

pasta,... 

 Greixos o lípids.  Es divideixen en insaturats, com els fruits secs i l’oli 

d’oliva, i les saturades, com els greixos animals, la mantega, pastissos, 

nata,... 

 Proteïnes. Estan en la carn, el peix, el ous i els productes lactis, com 

la llet,  el iogurt, el formatge,... 

 

Alimentació equilibrada 

 

 Hem de repartir l’alimentació en 5 moments del dia: 

1- Desdejuni: Ha de ser complet i variat amb llet, fruita,  cereals o pa. 

2- Esmorzar: Una fruita o un entrepà. Evitant la pastisseria industrial. 

3- Dinar: Menjar pasta o arròs, verdura, carn o peix. 

4- Berenar: Una fruita o un entrepà. Evitant la pastisseria industrial. 

5- Sopar: Més lleuger, verdura, carn o peix. 

 

Una dieta equilibrada ha de portar les quantitats adequades dels 

diferents tipus d’aliments amb la següent proporció: 
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LA PIRÀMIDE DE L’ALIMENTACIÓ 
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L’APARELL LOCOMOTOR 
 

ELS OSSOS MÉS IMPORTANTS DEL COS HUMÀ 
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ELS MUSCULS MÉS IMPORTANTS DEL COS HUMÀ 
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UNITAT 2: 

“ESCALFANT 

MOTORS” 
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L’ESCALFAMENT 

 

L’escalfament és el conjunt d’exercicis que es realitzen abans d’una 

activitat física, un entrenament o competició esportiva, amb l’objectiu de 

preparar l’organisme, millorar el rendiment i reduir el risc de patir lesions. 

  

Com s’ha de realitzar? 

 

1. Uns minuts de carrera suau 

 

2. Exercicis d’estirament muscular i de mobilitat articular.  

 

 Fer de 10 a 15 repeticions o mantindre 10 segons l’estirament sense 

rebots o moviments bruscos.  

 

 Començar per dalt o per baix però seguint un ordre  

 

 Moure les articulacions: coll de manera suau, muscles, nines, columna, 

malucs, genolls, turmells. 

 

 Estirar el músculs més importants: bessons, quàdriceps, bíceps 

femoral, adductors, gluti, tríceps.  
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3. Exercicis amb desplaçaments: carrera suau alçant els genolls, llevant 

els talons arrere, carrera de costat, creuant les cames, ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Progressió. Carrera de menys a més velocitat. 
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LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 

 

Les qualitats físiques bàsiques són: 

 

1. La resistència:  
És la capacitat de l’organisme per a realitzar una activitat física de manera continuada 

durant un període de temps determinat. 

Tipus:   

o Aeròbica: És la capacitat per a fer activitats constants i que es prolonguen 

en el temps. El cos utilitza l’oxigen per a generar l’energia. Exemples: 

caminar, carrera suau, anar en bici, nadar, patinar, jugar a bàsquet,...Les 

pulsacions no són molt elevades. 

  

o Anaeròbica: És la capacitat per a fer esforços físics intensos que duren 

molt poc temps. Exemples: proves de l’atletisme com els 100 metros llisos, 

el salt de llargària, halterofília. Les pulsacions són molt elevades. 
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2. La flexibilitat:  
És la capacitat de realitzar moviments amb la major amplària possible. Tipus: 

 

 Estàtica: És la capacitat de mantindre durant un temps prolongat l’estirament. 

Exemple: la gimnàstica rítmica 

 

 

 
 

 
 Dinàmica: És la capacitat de realitzar un estirament amb un moviment ràpid i de 

poca duració. Exemple: un puntelló de taekwondo 
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3. La velocitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La força 
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UNITAT 3: 
 

“LA BASE DE TOTS ELS 

ESPORTS: L’ATLETISME” 
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UN POC DE HISTÒRIA 

 

Els orígens de l’atletisme es remunten a l’antiga Grècia a l’any 776 

a.C. on es celebraren les primeres olimpíades en honor al déu Zeus. En eixa 

època practicaven proves com el llançament de disc, la carrera a l’estadi i 

lluita lliure. 

L’atletisme modern va sorgir a Anglaterra al segle XIX on es va 

redactar el primer reglament. Es va estendre per tot el món al 1896 amb 

motiu del renaixement del Jocs Olímpics en Atenes. 

L’atletisme sempre ha sigut l’esport rei en els Jocs Olímpics, és un 

esport individual on un dels aspectes més importants és la capacitat de 

superació personal. 

 

LA PISTA D’ATLETISME 

 

 La pista d’atletisme és ovalada amb dos rectes i dos corbes. La pista 

pot estar coberta i te una llargària de 200 metres o pot estar a l’aire lliure 

i ser de 400 metres.  

 

  
 

La pista es divideix en 4,6 o 8 carrers per a les diferents proves de 

carrera i marxa 

Actualment les pistes són d’un material sintètic que es diu tartà per a 

una millor agarrada de les sabatilles dels corredors. 

A l’interior de la pista a l’aire lliure es fan les proves de salts i es  

troba un camp de gespa per als llançaments. 



 

LES MODALITATS DE L’ATLETISME 

 
MARXA FONS MIG 

FONS 

OBSTACLES VELOCITAT RELLEUS SALTS LLANÇAMENTS PROVES 

COMBINADES 

10 Km 

20 Km 

50 Km 

 

 

10.000m 

Marató 

3.000m 

5.000m 

 

 

 

800m 

1.500m 

3.000m 

 

 

3.000m.obs. 

60m/v 

100m/v 

110m/v 

400m/v 

 

 

 

 
 

 

 

 

60m 

100m 

200m 

400m 

 

 
 

4X100m 

4X400m 

 

 

Llargada 

 

 

 

Alçada 

 
 

Triple  

Perxa  

 

Disc 

 

 

 

Pes 

 

 

Javelina 

 

 

 

 

 

Martell 

 

 

Decatló 

Heptatló 

 

 

 

      



 

  

LA CARRERA AMB TANQUES 

 

Les curses amb tanques consisteixen en córrer la 

distància de 100 metres en dones, 110 en homes i 400 metres en dones i 

homes, superant 10 tanques separades la mateixa distància. 

Les tanques en homes són més altes i l’alçada varia en funció de les 

categories i la distància.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La velocitat i la tècnica del pas de la tanca són molt importants. Els 

especialistes tenen velocitat, flexibilitat i sentit del ritme. 

Hem d’intentar que al superar l’obstacle el nostre centre de gravetat 

augmente  el menys possible. L’objectiu de la carrera és no perdre temps i 

velocitat en cada tanca i per això no hem de botar molt: “Les tanques no es 

boten es passen”. 

La cama que passa primer es diu cama d’atac i l’altra és la d’impuls. 
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EL SALT DE LLARGÀRIA I EL TRIPLE SALT 

 

Les proves anomenades concursos es 

caracteritzen per un ordre determinat i per l’espai 

que ocupen els atletes. Es desenvolupen en la part 

interior de la pista d’atletisme i són els salts i els 

llançaments. Els salts es divideixen en verticals i 

horitzontals. 

 

Salts verticals Salts horitzontals 

Alçada Perxa Llargària Triple 

 

 El salt de llargària és el més natural. Es tracta de córrer ràpid i 

arribar el més lluny possible en una fossa d’arena. El salt es mesura  des de 

la taula  fins a la petjada més pròxima a la taula deixada en l’arena amb el 

cos (el peu, la mà,...). 

Els atletes tenen 6 intents cadascú, excepte si són més de 8 

participants, que tenen 3 intents i els 8 millors poden realitzar 3 més. 

Les fases del salt: 

1. Carrera: ràpida, recta, equilibrada i talonada . 

2. Batuda: fase més important, recolza la planta del peu sense xafar 

la plastilina, i puja l’altra cama amunt i avant. 

3. Vol 

4. Caiguda 

 

 

 

 

 

 

 

 

El triple és una disciplina més dura i un poc 

més difícil. Consisteix en realitzar, després de la 

carrera, tres salts consecutius i el primer es fa 

amb la mateixa cama, això és,  a la cama coixa. 
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UNITAT 4: 

“ARA SI, 

GIMNÀSIA” 
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UN POC DE HISTÒRIA 

 

Gimnàstica procedeix del vocable grec gymnos, que significa “NU”. La 

gimnàstica té el seu origen en l'antiga Grècia. En realitat era un mètode 

educatiu del cos que incloïa la higiene, els exercicis, l'alimentació i l'esperit 

de sacrifici. Es realitzaven tres disciplines distintes dins de la gimnàstica: 

manteniment físic, entrenament militar i ensinistrament d'atletes. Es 

construïen gimnasos en cada ciutat i els exercicis els realitzaven nus. Els 

professors d'estos exercicis físics eren denominats paidotribes, que 

tractaven d'aconseguir un "cos sa per a una ment sana". 

En l'època moderna (S.XIX) no existien competicions, sinó grans 

manifestacions o concentracions de gimnastes que realitzaven exercicis per 

a agradar al públic. Quan van començar a comparar-se els uns amb els altres 

va començar a forjar-se la gimnàstica de competició que coneixem hui. 

La gimnàstica ha format part del programa esportiu dels Jocs 

Olímpics de l'era moderna des que estos van començar en 1896. En aquells 

jocs (només competien homes) els gimnastes alemanys van aconseguir la 

totalitat de les medalles. Llavors només cinc països van portar gimnastes a 

la competició. A més en aquell temps els exercicis a realitzar eren 

gimnàstics (en cavall amb arcs, paral·leles, anelles, etc.) i atlètics (córrer, 

alçament de pesos, salt d'altura, etc.). En 1928, es va agregar la competició 

femenina per primera vegada.  

Hui en dia la gimnàstica és un dels esports més emblemàtics del 

programa esportiu olímpic junt amb l'atletisme i la natació, tenint un gran 

poder de convocatòria i sent de sempre un dels esports més espectaculars i 

mítics. 
 

FITES EN LA GIMNÀSTICA ESPORTIVA 

 

Nadia Comaneci (ROMANIA, 1961)  

 

Hi ha un abans i un després de Nadia Comaneci 

en la gimnàstica artística femenina. Amb 14 anys es va 

convertir en la medallista més jove de la història. Va 

ser la primera a aconseguir la puntuació perfecta, 10, 

en una competició olímpica. És considerada una de les 

més grans gimnastes del segle XX i es troba per dret 

propi entre les millors gimnastes de tots els temps. 
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TIPUS DE GIMNÀSTICA 

 

Gimnàstica artística esportiva. 

 

És la més antiga i es basa en girs, equilibris i bots en el sòl o en 

aparells. És considerada, junt amb l'atletisme i la natació, un dels esports 

fonamentals per al desenvolupament de les destreses i habilitats bàsiques 

de l'individu. 
 

Modalitats de la gimnàstica artística femenina. 

 

 Les barres asimètriques 

 La barra d'equilibri 

 El salt de poltre 

 Els exercicis de sòl 

 

En la gimnàstica artística masculina, les proves són sis. 

 

 Les paral·leles 

 La barra fixa 

 Cavall amb arcs 

 Les anelles 

 El salt de poltre 

 Els exercicis de sòl.  

 

Les competicions oficials solen tindre tres modalitats: 

 Competició per equips  

 Competició individual general  

 Finals individuals per aparell  

 L'actuació és puntuada per sis jutges que jutgen en una escala de deu 

punts. En algunes proves es tenen en compte els graus de dificultat per a 

decidir la puntuació. Els equips participants integrats per sis membres (amb 

un de reserva) aconsegueixen punts per a la suma total del grup. 

 

Gimnàstica rítmica.  

 

Sorgeix com a variació de la gimnàstica artística a 

partir de 1950. És fonamental el ritme ja que els exercicis 

es realitzen amb música. Es realitza en el sòl i les gimnastes 

(només hi ha competició femenina) han d'executar exercicis 

amb cinc aparells: maces, cèrcols, pilota, corda i cinta. 
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EXERCICIS GIMNÀSTICS ESPECÍFICS 

 

Aquest tipus d'habilitats requereix: 

 Realitzar un bon calfament general i específic 

 Conéixer les teues possibilitats i limitacions per a 

treballar i millorar el teu nivell. 

 Col·laborar quan es realitzen activitats en grup 

(ajudes) 

 Mantindre la tensió durant tot l'exercici. 
 

LES AJUDES 

Tots els exercicis gimnàstics ens van a 

permetre la possibilitat de posar en pràctica 

la col·laboració amb altres companys i 

companyes. Ajudar bé és un art que cal 

aprendre per a donar seguretat i confiança i 

permetre un progrés adequat del que està 

fent l'exercici. El ritme d'aprenentatge de 

cada u és diferent. Les ajudes són més 

necessàries al principi, quan encara no tens 

seguretat. A poc a poc aniràs necessitant menys. Abandona l'ajuda només 

quan estigues molt segur o segura que ja ho fas bé. 
 

 Els exercicis que realitzarem són els següents: 

 

1. Volantí davant. Variants: cames obertes, llançada i sobre plint 

2. Volantí darrere. Variants: cames obertes 

3. Pont 

4. Equilibri invertit tres suports, puntal o pi de cap 

5. Pi 

6. Pi volantí 

7. Pi pont 

8. Roda lateral 

9. Rondada 
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1. VOLANTÍ CAP AVANT 

Ens col·loquem davant del matalàs, flexionem les cames i al mateix 

temps la barbeta va cap al pit. Les mans es recolzen amb el dit cap avant en 

el matalàs. Des d’eixa posició impuls amb els peus junts i rodem, els peus van 

flexionats junt amb els glutis. Les cames van juntes, els peus es recolzen en 

el matalàs i s´alcem  sense recolzar les mans. 

 

 
 

ERRORS més freqüents: 

 Suport deficient de mans 

 Agrupació defectuosa (angles molt oberts) 

 Falta de tensió 

 

AJUDES 

1. Col·locar-se al costat i ajudar a ficar el cap, i subjectar les mans si la 

lleva abans primerenca i també ajudar a l´ impuls de cames si ho necessita. 

2. Col·locar-se davant i estirar els seus braços quan comença a alçar-se. 

 

VARIANTS: 

 Volantí cap avant amb cames obertes: Es realitza igual que la volantí 

cap avant però després de rodar obrim cames i s´ alcem amb elles 

obertes. 

 Salt de lleó o volantí llançada: Igual que la volantí cap  avant però hi 

ha una fase de vol (el cos es manté en l'horitzontal). 

 Volantí sobre plint: Agafa el plint pels laterals, impuls amb dos peus 

junts sobre trampolí i volantí cap avant. 
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2. VOLANTÍ CAP ARRERE 

Ens col·loquem de peu d'esquena al matalàs, es produeix una flexió de cames 

com per a seure´s en el matalàs, rodem cap arrere suport de mans i 

extensió dels braços cap amunt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERRORS més freqüents: 

 Col·locació incorrecta de les mans 

 Extensió deficient dels braços 

 Extensió del cos abans de finalitzar el moviment 
 

AJUDES 

1. El que ajuda es col·loca en un lateral i amb la seua mà davall del muscle de 

l'executant intenta ajudar-li en  l´impuls de mans. S'intenta també 

acompanyar el gir del maluc amb una xicoteta espenta en la mateixa en el 

sentit de la rotació. 

 

VARIANTS: 

 Volantí cap arrere amb cames obertes: Es fa igual que la volantí cap 

arrere i es porten les cames juntes fins a la part superior dels 

muscles. Una vegada que girem, suport de mans, tir de braços i obrim 

cames totalment esteses. 

 

 

3. PONT 

Tombats des del matalàs, suport de 

mans per davall dels muscles i estendre 

braços i cames al mateix temps que 

arquegem la columna. 
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4. PI DE CAP, EQUILIBRI INVERTIT 3 SUPORTS 

O PUNTAL 

Cal formar un triangle amb el cap (davant) i les 

mans (darrere) sobre el matalàs. El suport del cap es 

realitza just on naix el pèl, una vegada que el suport siga 

correcte intenta pujar amb cames flexionades a la 

vertical. Puja cames i fes una extensió completa estirant 

les puntes al sostre.  
 

5. PI AMB SUPORT DE MANS 

L'obertura de mans és igual que la de muscles. Les 

mans es col·loquen al mateix temps en el matalàs i amb els 

dits separats. Els braços estan estirats i s'encaixen els 

colzes. L´impuls es realitza amb una cama i seguit elevem l'altra, mantenim 

les cames totalment esteses.  

ERRORS més freqüents: 

 Separació excessiva de 

les mans 

 Flexionar els braços 

 Impuls escàs o excessiu 

 Falta de to 

 

AJUDES 

1. Col·locar-se en el costat de la 

cama que llançarà primer a l'altura de les seues mans. 

2. Acompanyar eixa primera cama d'impuls fins que arribes a la vertical. 

Agafar només eixa cama. Si doblega els colzes cal ajudar-li subjectant-li 

amb una mà en el seu muscle perquè no s’afone. 

3. Estirar cames cap amunt. Fer correccions de la verticalitat, normalment: 

evitar que arqueges l'esquena, dir-li que es mire les mans i que estire els 

peus. 
 

VARIANTS: 

 Recolzant-se en la paret: Utilitzar la paret com a límit per a no 

passar-se (esta forma ha d'abandonar-se prompte per a no 

acostumar-se). 

 Caminar: Una vegada agafat l'equilibri es pot aprendre a desplaçar-se 

amb les mans. 

 Sobre diversos elements: Fer la figuereta sobre bancs suecs, plint, 

companys en quadrupèdia... 
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6. PI VOLANTÍ O PI RODAR 

Marquem el pi i una vegada en esta posició, avancem els muscles, 

flexió de columna i rodem cap avant. 
 

ERRORS més freqüents: 

 Flexió dels braços abans d'hora 

 Col·locació del mentó separat  del pit 
 

7. PI PONT 

Marquem el pi i una vegada en esta posició, extensió completa de columna. 

Molt important les ajudes. 
 

8. RODA LATERAL (costat destre) 

Hem de buscar que tots els suports es realitzen sobre la mateixa 

línia. L´ impuls és amb cama dreta totalment estesa, després es recolza la 

mà dreta primer, després mà esquerra, estic en equilibri invertit formant 

una “X”, suport de la cama esquerra i després la cama dreta una altra 

vegada. 
 

ERRORS més freqüents: 

 Suport simultani de les 

mans 

 Suport de mans prop 

del peu d'impuls 

 Suport de mans fora de 

la línia 

 Impuls escàs o excessiu 

 Falta de to 
 

9. RONDADA 

Es comença fent una roda lateral i, al passar per la posició vertical, 

s'ajunten les cames i es realitza un gir de 90o. Per mitjà d'un impuls de 

braços i una xicoteta fase aèria ens posem dret i en direcció contrària a la 

posició inicial.  

 

 

 



Col·legi Ave Maria de Penya-roja 
 

47 

Carmen Serra –Educació Física - Secundària 

 

UNITAT 5: 
“EL TEU COS 

S’EXPRESSA?” 
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QUÈ ÉS L’EXPRESSIÓ CORPORAL 

 

L’expressió corporal és un contingut més de l’educació física, encara 

que és menys coneguda i molt diferent a altres com els esports o les proves 

físiques.  

Les persones necessitem comunicar-nos 

amb la resta i ho fem amb tot el cos, no només 

de forma verbal sinó amb moviments, gestos, 

postures,...   

L’expressió corporal és el llenguatge del 

cos que ens permet expressar pensaments,, 

sensacions, emocions, sentiments,... Podem 

expressar amb els cos amb gestos i postures 

coses com alegria, por, tristesa, disgust, 

sorpresa, inquietud, amor, odi, fàstic, orgull, ... 

La representació, el teatre, el cine, la 

dansa, el mimo són formes d’expressió i en totes ens conten o transmeten 

idees, pensaments,... 

 

IMPORTA:  

 Participar segons les teues possibilitats que de segur són més 

de les que tu creus. 

 No és necessari una gran capacitat física, ni resistència. 

 Actitud de gran col·laboració i respecte cap a la classe. 

 Superar la timidesa i la vergonya. 

 Sensibilitat, imaginació i creativitat 

 Amb diferents activitats i jocs aprendrem i millorarem la 

nostra capacitat de expressió, de manifestar un sentiment, una 

emoció, de comunicar i perdre la vergonya.  

 

Parts del cos que transmeten més informació: 

 El rostre: “la cara es el espejo del alma”.  

 La mirada. 

 El somriure 

 Les mans. Donen informació que complementa a les 

paraules. Hi ha gestos universals i unes persones els 

utilitzem més que altres. 

 

 La postura 
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Avantatges de l’expressió corporal: 
 Acceptar el teu cos i la teua imatge. 

 Alliberar-te de tensions i descarregar la teua energia. 

 Utilitzar el teu cos com a mitjà de comunicació amb els altres i amb el 

teu entorn. 

 Estimular la capacitat de poder crear amb el teu propi cos. 

 Percebre al mateix temps el cos dels altres millorant així les teues 

relacions socials. 

 Desenvolupar la seguretat en tu mateix. 

 

EL MIMO 

 

La paraula grega “mimo” significa 

imitació de la realitat; el mimo imitava la vida 

que veia, era una forma parlada i cantada, a 

més de corporal. L'art que hui cultivem, el 

qual prescindeix del llenguatge verbal, és 

creació d'Etienne Decroux; cridant a la seua 

disciplina “Mimo Corporal”, encara que amb 

l'ús es va eliminar la paraula “corporal”, 

denominant-se simplement “mimo”. 

 

 

MIMO és conegut com el “art del silenci” i consisteix en el 

desenvolupament de la capacitat d'expressar-se a través del els moviments 

del cos, prescindint completament de les paraules. Mentre que la 

PANTOMIMA és la representació d'un fet, d'una situació o d'una història 

amb un final utilitzant exclusivament els gestos 

 

El mimo és una forma dramàtica de caràcter popular que sorgeix en 

l'Antiguitat Grega, que sol tindre caràcter realista i, fonamentalment, 

satíric. Tendeix a la personificació, a la tipificació dels personatges, i 

utilitza sovint la improvisació, la imitació d'animals i elements acrobàtics.  

El mimo influiria i conformaria la Comèdia Grega Antiga. Les 

companyies de mimo van gaudir de gran popularitat, no sols a Grècia sinó 

també a Roma. L'Església excomulgaria aquestes companyies en el segle v 

d.C.  

Per mimo s'entén no sols la forma dramàtica que no utilitza les 

paraules, sinó també l'actor que la desenvolupa.  

Se'ns ensenya a escriure, se'ns ensenya a parlar, però se'ns ensenya 

menys a moure'ns i a utilitzar la complexitat expressiva del nostre cos.  
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L'home, fins al segle XX, no ha sabut trobar un element que li servira 

per a fixar i recordar el llenguatge de l'expressió corporal. La paraula ha 

sigut fixada i ha romàs a través dels temps gràcies a l'escriptura. 

L'escriptura té la meravellosa qualitat de poder donar vida de nou a 

paraules que ja ningú empra. Hui en dia gràcies al cine i la fotografia, tenim 

un instrument adequat per a conservar la realitat efímera del gest. 

El mimo expressa corporalment estats d'ànim. En el mimo el gest 

acaba sent poesia. El seu gest crea un clima de tensió emotiva. Els objectes 

poden ser imaginaris, es crea presència de l'objecte per mitjà de l'acció del 

cos del mimo, igual que si l'objecte existira en realitat. Per exemple, el 

mimo crearà la presència d'un sac pesat encorbant el cos, suant, 

arrossegant els peus com si en realitat portara un sac de pedres en la seua 

esquena. 
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UNITAT 6: 

“HANDBOL: 
ESPORT D’EQUIP” 
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UN POC DE HISTÒRIA 

 

L'handbol és un esport de contacte practicat amb les mans entre dos 

equips. L'objectiu és introduir la pilota a la porteria contrària i evitar que 

l'introdueixquen a la porteria del teu equip. Per aconseguir-ho s'utilitzen 

passades i, en general, jugades, que acaben amb un llançament.  

Els orígens immediats del handbol es remunten a principis de segle. 

Aquest esport va ser creat per les federacions d'atletisme i els moviments 

gimnàstics. Al començament es jugava en un terreny de joc igual al camp de 

futbol i amb equips d'onze jugadors dels quals un feia de porter.  

Els precursors foren l'alemany Konrad Koch (1890), el berlinés Max 

Heiser, que el 1915 organitzava partits a l'aire lliure per a les treballadores 

de les fàbriques Siemens, i el també alemany Karl Schelenz (1890-1956) que 

és considerat un dels fundadors del handbol. 

Cap al 1960 es va anar abandonant progressivament el handbol a onze 

per el handbol a set (amb equips de set jugadors i un terreny de joc més 

petit, de 40 x 20 metres) que es practicava en gimnasos coberts durant 

l´hivern a causa del fred. En ser més ràpid i espectacular, el handbol a set 

ha guanyat la partida al handbol a onze que actualment ja no es practica. 

El handbol de set és el qual es juga habitualment en l'actualitat, i és 

esport olímpic des de l'any 1972. Juguen a cada equip sis jugadors de camp i 

un porter. Se sol practicar en un pavelló tancat i es caracteritza pel joc 

ràpid i l'elevat nombre de gols que es marquen (normalment més de 20 gols 

cada equip). L'espai de l'àrea està reservat per al porter. Cap jugador de 

camp hi pot entrar de forma intencionada o per obtenir avantatge. 
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TERRENY DE JOC 

 

El terreny de joc és un rectangle de 40 metres de llarg per 20 

d'ample, dividit en dues meitats quadrades on podem trobar-hi una àrea de 

porteria a cadascuna. 

La porteria està situada al centre de cada línia exterior de porteria. 

Va fortament subjectada al terra o a la paret que tinga darrere per 

seguretat. Mesura 2 m d'altura per 3 m d'ample.  

Aquesta porteria es troba en una àrea traçada per una línia a 6 

metres de la línia de gol. 

La línia de cop franc és una línia discontínua; es marca 9 metres més 

enllà de la línia de gol.  

La línia de 7 metres és d'un metre de llarg i està pintada directament 

davant la porteria. La línia de limitació del porter (utilitzada només en els 

penals) i es traça directament davant la porteria i se'n situa a una distància 

de 4 metres. 
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REGLES BÀSIQUES 

 

 Duració i resultat:  

El partit te una duració de 30 minuts per part en la categoria sènior i 

15 minuts de descans. Cada part l'entrenador té dret a demanar un minut de 

temps mort. 
  

 Passos: No pot fer més de tres passes seguides amb la pilota a la mà. 

Per desplaçar-se pot utilitzar el bot. 

 Dobles: Quan ha parat de fer botar la pilota, no pot tornar-ho a fer. 

En canvi si que pot tornar a fer tres passes més. 

 Ha de passar la pilota, llançar-la a porteria o fer-la botar abans que 

es compleixen 3 segons des de que l’ha agafada. 

 Per fer un servei de banda, ha de xafar la línia lateral del camp. 

 Pot tocar la pilota amb qualsevol part del cos, de genolls en amunt. El 

porter ho pot fer amb tot el cos. 

 No es permés empentar, subjectar o donar cops a l’adversari. 

 No es pot impedir el pas a un jugador ni amb els braços ni amb les 

cames. Si que se l’hi pot impedir amb el cos sencer. 

 A excepció del porter, els jugadors no poden xafar la línia que 

delimita l’àrea de porteria ni entrar-hi. 

 Si un defensa es troba defensant a dintre l’àrea s’indicarà penal. 

 Al porter no se li poden passar pilotes voluntàriament sempre i quan 

es trobe dintre l’àrea. 

 El porter no pot eixiu de la seva àrea amb pilota controlada per ell. 

 És possible llançar a porteria des de dintre de l’àrea, sempre que el 

jugador haja saltat abans d’arribar a la línia i llance la pilota abans de 

tocar a terra. 

 Quan una pilota rebutjada pel porter isca pel camp per la línia de 

fons, ell mateix la posa de nou en joc. En canvi, si l’ha tocada algun 

defensa, els atacants disposen d’un servei de banda des de l’extrem 

més proper al lloc per on ha eixit. 

 Totes les faltes es serveixen des del mateix lloc on s’han comès, a 

excepció de les que tinguin lloc entre les línies de 6 i 9 metres. 

Aquestes es serveixen des de la línia discontínua dels 9 metres, i els 

defenses s’han de col·locar a la línia dels 6 metres. Totes les faltes 

són directes. 

 Quan un jugador que llança a porteria i es troba amb clar avantatge 

per aconseguir el gol rep una falta antireglamentària, l’àrbitre castiga 

la falta amb penal. El penal és un llançament lliure des de la línia de 7 
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metres. Mentre es llança, tots els jugadors han de situar-se darrere 

la línia de 9 metres. 

 Està prohibit portar braçalets, rellotges de polsera, anells, collarets, 

arracades, ulleres sense goma elàstica que les sostingui, i qualsevol 

objecte perillós per als jugadors. 

 En l’atac, els jugadors porten la pilota fins la línia de 9 metres 

mitjançant les passades als companys i el bot de la pilota, i aleshores 

intenten batre al porter. Els defensors intenten recuperar el control 

de la pilota interceptant les passades o blocant els tirs amb els 

braços i les mans; tot i així, i a diferència d'altres esports, el 

contacte físic entre jugadors és molt continuat.  

 Si l'equip atacant no demostra una actitud ofensiva, se li xiularà “joc 

passiu” i se li donarà la pilota a l'equip que defensava. No hi ha un 

temps definit per a xiular 'joc passiu' així que sol haver-hi 

controvèrsia ja que el criteri arbitral, en aquest cas, fa molt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sancions: 

 

En aquest esport està permès el contacte frontal, és a dir, pit contra 

pit, utilitzant les mans amb els braços semiflexionats, sense agafar el 

contrari, per obstruir l'atac de l'equip rival, però no estan permeses les 

empentes o contactes no frontals.  

Aquestes faltes se sancionen amb un cop franc, excepte les que són 

una clara ocasió de gol, que se sancionen amb un llançament de 7 metres. A 

més, pel cas de produir-se faltes reiterades o antiesportives també 

existeixen altres tipus d'amonestacions, que són: l'amonestació, l'exclusió, 

la desqualificació i l'expulsió. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bra%C3%A7_%28anatomia%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mans
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esport
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Amonestació: 

Només la pot rebre una vegada cada jugador (amb un màxim de 3 per 

equip) i la rebrà quan mostri una conducta inadequada, s'excedeixi amb el 

contacte a l'oponent o tingui un comportament antiesportiu. 

Per a l'amonestació, l'àrbitre ha d'ensenyar una targeta groga de manera 

que la vegi el jugador, l'anotador i el públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusió 

El jugador exclòs no pot jugar durant dos minuts i el seu lloc queda 

buit fins que torna al terreny de joc. Si un jugador és exclòs 3 vegades en 

un partit, ha de ser desqualificat. L'àrbitre l'utilitza en cas d'infraccions 

reiterades, repetició de comportament antiesportiu o quan el jugador no 

deixi la pilota al terra després que s'hagi xiulat una falta en contra del 

propi equip. Per excloure, l'àrbitre aixeca el puny tancat amb els dits índex 

i cor aixecats.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Minut
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pilota
http://ca.wikipedia.org/wiki/Puny
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Desqualificació 

El jugador ha de deixar el camp i no pot tornar a entrar durant 

aquest partit. El seu equip ha de jugar amb una persona menys durant dos 

minuts i llavors substituir el jugador. També pot ser desqualificat un 

component de la banqueta, sigui suplent o entrenador, i s'ha de complir 

igualment la sortida d'un jugador del camp durant dos minuts. Un jugador és 

expulsat quan comet una infracció molt greu contra el rival, la seva actitud 

antiesportiva continua, acumula 3 exclusions, comet alguna agressió o entra 

al terreny de joc quan no hi ha d'estar. La desqualificació és xiulada per 

l'àrbitre mostrant una targeta vermella al jugador. 

 

Expulsió 

Aquest tipus de penalització és la que s'utilitza menys, només quan es 

produeix una agressió manifesta al terreny de joc. El jugador expulsat ha 

d'abandonar el camp i la banqueta, i cap altre jugador el pot substituir 

durant la resta de partit. 
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ACCIONS TÈCNIQUES I TÀCTIQUES 

 

El bot 

És la tècnica que empren els jugadors per progressar cap a la 

porteria contrària. Amb tot, la manera més ràpida i segura d’acostar-se a 

l’àrea de l’adversari és amb la passada. Per això el bot és la tècnica menys 

usada, però té també les seves aplicacions. 

S’empra quan un jugador ha de recórrer molts metres per arribar a la 

porteria contrària., sobretot situacions de contraatac. O el bot unitari que 

després d’haver realitzat tres passes, si es bota disposes de tres passes 

més. Per això és important que abans de botar, sempre utilitzis les tres 

passes. 

 

La passada 

És, sense cap mena de dubte, l’acció tècnica més important de 

l’handbol, perquè és la que es realitza en més ocasions. L’empren els 

jugadors per acostar-se a la porteria de l’equip contrari amb intenció 

d’aconseguir un gol. 

 

Es pot fer la següent classificació: 

 Passada amb armat clàssic amb una mà  

 Passada frontal 

 Passada per darrere 

 Passada lateral 
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El llançament 

És la tècnica que culmina l’atac. El seu objectiu és introduir la pilota 

dins la porteria contrària. El llançament ha d’executar-se amb la potència i 

precisió per aconseguir que la pilota arribi al fons de la xarxa sense que el 

porter pugui aturar-la. Els jugadors llancen la pilota, generalment, amb una 

mà. 

El més conegut és el LLANÇAMENT AMB RECOLZAMENT, la 

característica principal del qual és la potència i la col·locació. 

També hi ha el LLANÇAMENT AMB SUSPENSIÓ que és el mateix 

però a l’aire, en el moment de màxima elevació d’un salt i abans de tornar a 

terra. 

En qualsevol llançament és important sempre buscar els laterals de la 

porteria, millor la zona baixa i per ser el màxim d’efectiu que faci un bot 

abans d’arribar a porteria per posar màxima dificultat el porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fintes: 

És l’engany abans d’efectuar l’acció desitjada mitjançant una 

simulació. Fintes sense pilota i fintes amb pilota (finta de llançament, de 

passada,...). 
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TÀCTICA OFENSIVA. 

 

Les posicions dels jugadors en el camp:  
 

 
 

 

 

 

El porter: El porter d'handbol és l'únic jugador, que dins l'àrea de 6 

metres, pot fer les passes que ell vulgui amb la pilota a les mans, sense 

necessitat de botar-la. També és l'únic que pot tocar la pilota amb les 

cames, encara que només per parar llançaments. No pot xutar-la ni fer 

passades amb les cames o els peus. Fora de l'àrea es regeix per la mateixes 

regles que la resta de jugadors. Normalment vesteixen coquillera (protecció 

per l'entrecuix, només els homes) i pantalons i jersei de mànigues llargues, 

per protegir-se dels llançaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrem: Els extrems se situen al costat exterior dels laterals. Solen ser 

jugadors ràpids, àgils, lleugers i amb gran capacitat per saltar. Aprofiten al 

màxim l'amplada del camp per obrir les defenses i crear forats. Comencen 
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les jugades d'atac estàtic des de la seva posició. Poden convertir-se en una 

font constant de gols quan es juga contra defenses obertes (com el 3-2-1). 

 

Lateral: Els laterals se situen al costat exterior del central. Solen ser 

jugadors alts i corpulents amb un llançament potent. S'utilitzen per trencar 

defenses tancades amb llançaments des de 9 metres. Donen força joc i 

solen fer assistències als extrems i als pivots. 

 

Central: El central és l'eix de l'equip. Ell mana en atac i defensa: marca les 

jugades, col·loca als jugadors i indica on s'han de començar els atacs 

estàtics. A més, sol tenir una gran capacitat tàctica, tècnica i és ràpid de 

reflexos. 

 

Pivot: El pivot és l'encarregat d'internar-se en la muralla defensiva i obrir 

forats allà on sigui possible. Són jugadors robustos, que van bé en el cos a 

cos. Els seus bloquejos poden deixar via lliure als laterals, però també es 

converteixen en golejadors quan reben una bona passada i es giren amb 

velocitat cap a la porteria. 
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TÀCTICA DEFENSIVA 

 

Les tàctiques defensives les podem dividir en dos grans grups la 

defensa individual i la defensa en zona. 

 Defensa individual: Cada jugador és responsable d’un jugador i l’ha de 

seguir allà on estigui quan l’equip contrari te la pilota. 

 Defensa en zona: Cada jugador és responsable de protegir una zona 

determinada i de fer uns moviments diferents depenent de on està la 

pilota. Les formes de defensa en zona més utilitzades son: 

Sistema 6:0. Tots els jugadors es situen davant la línia de l’àrea de 

porteria defensant. 

 
 

 

Sistema 5:1. Cinc jugadors es situen davant la línia de l’àrea de porteria, i 

un jugador actua d’avançat. 
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UNITAT 7 

“JUGUEM A 

HOQUEI” 

 
 

 
 
 



Col·legi Ave Maria de Penya-roja 
 

64 

Carmen Serra –Educació Física - Secundària 

 

MODALITATS 

 

El hoquei és un esport en el qual dos equips competeixen per 

maniobrar una pilota dura o un disc de goma a la meta oposada amb l'ajuda 

d'un estic o bastó. L’estic pot tocar la pilota amb una cara en les modalitats 

d'herba i sala (que en gran mesura complica el domini tècnic necessari per a 

jugar) no obstant això,  en altres modalitats pot tocar la pilota amb les dues 

cares.  

Les modalitats principals del hoquei són:  

 

 Hoquei sobre patins de rodes, es practica als centres esportius o 

pistes de  parquet, amb patins tradicionals (anomenats quatre rodes).  

 Hoquei sobre patins en línia, en camps coberts de superfície dura 

 Hoquei gespa, que es juga sobre herba natural o artificial sense 

patins. Hoquei sobre gel amb un disc de goma dura (anomenat un 

puck) amb l'ajuda de patins amb cuchilles per a patinatge sobre gel.  

 Hoquei sala es practica a centres esportius o pistes de parquet, però 

sense patins. 

 A més d'aquestes, hi ha una nova modalitat àmpliament utilitzada en 

el marc de l’educació per als seus aspectes lúdics i pràctica fàcil, 

estem parlant de la unihockey o floorball.   

 

UN POC DE HISTÒRIA 

 

L'origen de l'Unihockey se situa a 

finals de la dècada dels cinquanta als 

Estats Units, com una pràctica derivada 

del Hoquei gel per a adaptar-ho als més 

joves, al prescindir dels patins i utilitzar 

estics i un disc, pastilla o puck de 

materials plàstics, per a evitar els danys 

que tenien lloc entre els joves quan 

practicaven el hoquei sobre gel, rebent 

dita pràctica el nom de Floorhockey. 

 En els anys 70 el Floorhockey arriba a Europa, i més concretament a 

Suècia, on es va començar a utilitzar com una activitat recreativa i com a 

complement o preparació física per a altres esports. Allí, també, es va 

decidir reemplaçar la pastilla per una bola i a l'activitat resultant se li va 

denominar Floorball o Unihockey. 
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ASPECTES REGLAMENTARIS 

 

 El floorball o unihockey (a vegades també innebandy, salibandy o mini-

hockey) és un esport d'equip, l'objectiu del qual és ficar una pilota plàstica 

en la porteria contrària utilitzant un bastó lleuger (estic). Amb dos equips 

tenen cinc jugadors i un porter en la pista i les regles són prou paregudes a 

les del hoquei sobre gel i al handbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Està permès:  

 Jugar la pilota amb qualsevol part de l'estic: amb els dos costats de 

la pala i inclús amb el mànec. 

 Parar la bola amb l'estic o amb qualsevol part del cos, excepte el cap i 

les extremitats superiors. 

 Dirigir la bola cap a l'estic propi amb el peu. 

 Jugar amb el suport de les bandes laterals. 

 Llevar la bola a un adversari sense colpejar el seu estic de forma 

intencionada. 

 Jugar la bola dins de l'àrea del porter amb l'estic. 

 

Està prohibit: (Aquestes faltes se sancionen amb un colp franc) 

 

 Colpejar, elevar o donar un puntilló a l'estic de l'oponent. 

 Colpejar amb l'estic el peu o la cama de l'oponent, durant el control 

de la bola o a l'intentar recuperar-ho. 

 Elevar la pala de l'estic per damunt del maluc en el moviment anterior 

o posterior al colp de la bola. 

 Utilitzar l'estic o el peu per a jugar o tractar de jugar la bola per 

damunt de l'altura del genoll. 

 Col·locar l'estic, el peu o la cama entre les cames o els peus d'un 

oponent. 
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 Espentar a un oponent, en la lluita pel control de la bola, d'una altra 

forma que no siga muscle contra muscle. 

 Conduir la bola amb el peu (donar dos o més tocs a la bola amb el peu), 

o realitzar una passada de la bola amb el peu. 

 Entrar en l'àrea del porter, influint en el joc. 

 Moure la porteria intencionadament. 

 Botar i parar la bola. 

 Eixir, un porter, de l'àrea de porteria durant l'execució d'un servici 

de porteria. 

 Llançar, el porter, la bola més enllà de la línia central, sense que 

toque el sòl. 

 Retardar el joc, perdre temps 

 


