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Centre: IES MIQUEL MARTÍ I POL SESSIÓ nº:    1 

Curs/cicle:  1r ESO B Nº Participants:   25 Durada:  50 min 

Materials: Cons, pitralls o cues, 5 cordes, 5 pilotes bàsquet Edat: 11-12   

OBJECTIU/S: 
- Treballar els diferents tipus de la velocitat, en aquest cas la 

velocitat de reacció i la de moviment a través de formes jugades. 
- Conèixer els diferents tipus de velocitat  

CONTINGUTS:   - La velocitat  

COMPETÈNCIES 
- Aprendre  a aprendre   - Comunicativa 
- Coneixement i interacció amb el món físic 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ 
PART INICIAL: 

Descripció Representació Gràfica 
 LES LLAUNES DE SARDINES (5’):  

Joc semblant al dels paquets, l’únic que s’han de col·locar en 
llaunes de sardines (estirats al terra panxa amunt) per grups segons 
el que diu el professor. El que queda sol té penyora. 
Anar fent els exercicis d’escalfament: braços endavant, skipping, de 
costat, ... 
Variant: igual però posant 4 cons de colors al voltant i dir un color i 
han d’anar a tocar el con. Així hi ha més opcions. 

 

 

PART PRINCIPAL: 

Descripció Representació Gràfica 
 

 RELLEUS (10’):  

Grups de 4-5 persones s’han de fer tres relleus diferents.  
1r- amb un diari al pit corrent que no caigui, girar i tornar 
2n-botant pilota de bàsquet deixar-la a l’aro i tornar 
3r-saltant a corda, anar saltant deixar-la i tornar 
 

 
 

 EL JOC DEL K.O. (10’):  

Joc de bàsquet on es treballa la velocitat gestual. Grups de  4-5 
persones amb dues pilotes. Consta en tirar el primer i si no 
encistella tira el segon que si encerta li treu una “vida”. Cada 
persona té 3 vides. 

 
 
 

 LES CUES (10’):  
 

Joc de treure les cues. Cada alumne es col·loca la cua a darrera el 
xandall que sigui visible. L’últim que queda amb cua guanya. (es fa 
mitja pista de futbol sala i els que eliminen passen a l’altre pista, així 
no queden aturats)  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

TORNADA A LA CALMA: 

Descripció Representació Gràfica 
 

 1 A DALT 2 A BAIX: 

Tots amb rotllana i es donen les dues consignes següents 1 a 
dalt i 2 a baix. El professor va dient el número 1 i tothom s’ha 
d’estar dret, si algú s’equivoca o tarda molt s’elimina. El 
professor pot enganyar als alumnes dient 2 (a baix) i posant-se 
a dalt. 
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Observacions: 
 

- En l’activitat primera de les llaunes de sardines l’últim farem grups de 4 o 5 segons nombre 
d’alumnes i ja farem el grups dels relleus amb les “llaunes” que han quedat. 

- L’activitat de les cues es pot suprimir segons el temps que es disposi. 
- Utilitzar xiulet per les sortides en els relleus. 

 

 


