
RECURSOS PEDAGÒGICS ÀREA EDUCACIÓ FÍSICA 
 

ACTIVITATS INTERACTIVES 
PROYECTO LUDOS 
Aquesta és una web desenvolupada per el Ministeri d’Educació on s’ofereixen recursos interactius 
per tal de prendre consciencia dels hàbits d’alimentació així com aspectes relacionats amb 
l’activitat física. 
En l’apartat destinat a alumnes observareu que hi ha els tres nivells corresponents als tres cicle 
d’educació primària. 
 
Cliqueu en el següent 
enllaç per a poder accedir 
a la web: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/ 

 
 
CON LA COMIDA SI SE JUEGA 
Aquest joc es defineix com a joc 
interactiu per a conscienciar als 
estudiants sobre la importància 
que té una bona alimentació en la 
nostra salut. Mitjançant aquest joc, 
les i els infants poden adquirir 
diferents coneixements sobre 
nutrició.  
 
 
 
 

http://www.conlacomidasisejuega.org 
 
 
CURT: Equip petit.  
Curtmetratge per tal de reflexionar en els valors de l’esport. 
 
https://vimeo.com/25397042 
 

 



ACTIVITATS D’ACTIVACIÓ INDIVIDUAL 
 
 

Rutina d’exercicis 
 
Intensitat suau: https://youtu.be/oc4QS2USKmk 
 
Intensitat moderada:  https://www.youtube.com/watch?v=dhCM0C6GnrY 

 https://youtu.be/5if4cjO5nxo 
 
Intensitat alta:  https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI 
 
 
Tabata 
 
Sèries repetitives d’exercicis musculars. 
  
https://youtu.be/TStEzVUqtUU 
 
 
 
Exercicis d’activació del cos 
  
https://youtu.be/ju8W_SX_wy4 
 
Estiraments i activació (9 minuts) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 
  
 
 

JOCS MOTRIUS QUE ES PODEN FER A CASA 
 

Terra, mar i aire 
TERRA (ens quedem al mateix lloc on som), MAR (saltem a l’altra banda d’on som), AIRE 
(saltem amunt i piquem de mans). 
 
Simón, Simón diu... 
Les coses que digui en Simón les haurem de fer... per exemple: “Simón, Simón diu que 
saltem” (haurem de saltar), però si diu... “Diu que saltem” (com que no ha dit el Simón, 
no ho hem de fer). 
 
Fet i amagar 
Un la para i els altres s’amaguen amb l’objectiu de no ser descoberts. 
 
Qui és qui? 
Amb els ulls tapats haurem d’esbrinar qui és qui. 



 
1,2,3 pica paret 
Avancem lentament i quan el que para es gira després de picar “1, 2, 3 pica paret, sense 
moure els peus”, ens quedem congelats com estàtues. Si ens descobreix movent-nos, 
hem de tornar a començar des de l’inici. 
 
Els joc dels embolics 
Twister o similar. També podem crear-lo nosaltres. 
 
Dibuixem a l’esquena i endevinem  
 
El semàfor 
Si el semàfor està en verd podem caminar, si està en vermell ens quedem quiets i si està 
en groc ens desplacem ràpidament. 
 
Estàtues musicals 
Mentre soni la música ballarem. Quan pari ens quedarem congelats com a estàtues. 
 
 
 

CANÇONS MOTRIUS, CANÇONS BALLADES I DANSA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4&list=PL2kXFw2_Jd-
hZZYhoyNkdGPYTIRbbnZlZ&index=4 
 
Bugui bugui 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRvVUo--HKs 
  
Mainasons 
És un grup musical que recupera cançons infantils populars catalanes i les versiona amb 
ritmes moderns. Els nens i nenes podran cantar i ballar amb la Nia, la Mel i en Ton. 
https://www.youtube.com/user/Mainasons/videos 
  
Dansa africana amb rellotge 
https://www.youtube.com/watch?v=Ewqq-3xJFdI&feature=youtu.be 
  
Coreografia 
Molt rockera per a que la puguis seguir i ballar! 
https://www.youtube.com/watch?v=JbxDwaGwi2Q 
 
Just Dance 
Per poder jugar al famós videojoc de ball “Just Dance” ja no cal la consola. Amb 
l’aplicació que es pot descarregar gratuïtament (ofereix compres en l’interior), amb una 
pantalla amb connexió a internet i un telèfon utilitzat a mode de comandament ja es 
pot jugar a aquest joc. Per exemple, el sempre divertit Waka, Waka 
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA 
  
 



Just Dance Mimi 
https://youtu.be/x5txbI09ItE 
 
 
Just Dance Monkey 
https://youtu.be/ayWUcybFbeI 
 
Just Dance Dua Lipa 
https://youtu.be/sFKL1Y0ibeQ 
 
El baile del cuerpo 
https://youtu.be/z6DoPp-LkTA  
 
Zumba senzilla 
https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 

 
 
Zumba Justin Bieber 
https://youtu.be/8LnlCo4M-Bg 
 
Zumba Uptown Funk 
https://youtu.be/aXDvdCDAyHo 
 
Zumba Meghan Trainor 
https://youtu.be/t6PmB6tMBOc 
 
Zumba Kate Perry 
https://youtu.be/JzPVI3PH7AY 
 
Zumba Tsunami (intensitat alta) 
https://youtu.be/IWXmagZ-QMU 
 
 
Coreografia amb fitball 
https://youtu.be/Dfv59IqZHY4  
https://youtu.be/40EiBFp7CXY 
  
 
Coreografia amb pilota 
https://youtu.be/R0aDDwOCi10 

  

Coreografia amb cercles 
https://youtu.be/l1zJ5mrocY0 
 
  



 
IOGA 

 
Cal acompanyament del adult. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=293&v=3bjggxDiXyk&feature=emb_logo 
 
Ioga infantil 
https://www.youtube.com/watch?v=oWLSLpcF0iY 

 
Ioga per als diferents nivells És en anglès 
Educació Infantil  
https://www.youtube.com/watch?v=CBko9JPMtHs&t=104s 
 
Cicle Inicial 
https://www.youtube.com/watch?v=AkB4BOP9As8 
  
Cicle Mitjà  
https://www.youtube.com/watch?v=sM5MGLMNN_E 
  
Cicle Superior  
https://www.youtube.com/watch?v=9XBnftTBmAk&t=47s 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREBALLS MANUALS 
Malabars 
En aquesta web trobaràs instruccions i vídeos per construir manualment diferents 
malabars, molts d’ells amb material reciclat, també trucs i tècniques per aprendre a 
dominar-los. 
http://www.ensaimadamalabar.com/construcinfantil.htm 
 
Altres activitats que es poden fer a casa 
https://www.facebook.com/1234290338/posts/10216911603202380/?sfnsn=scwspwa&extid 
 
Més idees 
https://view.genial.ly/5e6c9b0127aede0fbe6fda32 



ACTIVITATS CARDIOVASCULARS  
 
Salts a corda 
Si teniu una corda a casa ara és el moment d’agafar-la! Si l’espai us ho permet feu el 
màxim d’aquesta progressió: - Salts a peus junts - Salts a peu coix - Salts d’esquenes - 
Salts creuats - Algun salt doble (que la corda passi dues vegades en un sol salt). Si l’espai 
no us ho permet, feu la mateixa progressió fent al menys 10 salts de cada tipus i alguns 
que siguin amb moviment (a banda i banda d’una línia, endavant i endarrere, fent un 
quadrat amb els peus mentre saltes, etc.). Després pots crear una nova manera de saltar 
a la corda, diferent de les anteriors. Si l’espai no t’ho permet inventa’t una manera de 
saltar sense fer servir la corda. Si l’espai ho permet, entre dues persones rodeu corda. 
El repte consisteix en què tothom entri a la corda rodada, faci un salt i surti sense que la 
corda s’aturi en cap moment (les persones que donen corda també han de saltar!). Ho 
podreu aconseguir? Si l’espai no us ho permet, feu una activitat en què tota la família 
salti de manera coordinada. 
 
Webs amb exercicis cardiovasculars 
En aquests webs trobaràs exercicis per tal de mantenir els músculs, els ossos i les 
articulacions en bon estat, millorar la flexibilitat i cremar energia! Recorda rentar-te 
després de fer activitat física. 
 
 https://www.youtube.com/channel/UCTIwFB4ciFi5ZCIu-VlwaOg/videos  
 
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo&feature=emb_logo  
 
https://www.youtube.com/watch?v=KbNp9jj1wyM&feature=emb_logo  
 
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI 
 
(CS)  https://www.youtube.com/watch?v=dhCM0C6GnrY 
 
 Força (CS): https://www.youtube.com/watch?v=xvsSK-ClBBQ 
 
Aquí teniu una rutina de CrossFit per a nens i nenes amb un parell de reptes a dins!  
https://www.facebook.com/condalcrossfitbarcelona/videos/1103696263298747/  
També podeu fer aquesta mini rutina. Si no et queden clar els exercicis, els pots veure 
en aquest vídeo a partir del minut 2,20  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mEFdpkrP0Es 
 
 



- 5 Push-up – 10 
 
 
 
 
 
 

 
- 10 Sit-up 
 

 
 
- 15 Air Squat 
 
 
 

 
 
Flexibilitat 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PFL5yqoNuBA 
 
Estiraments 
 
https://youtu.be/L_A_HjHZxfI  
 
Aquí us deixem un vídeo on surten diferents personatges. Cada vegada que surti un 
personatge has de triar 1 dels 3 exercicis que proposa i fer-lo. Aprofita els segons de 
descans per recuperar. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zTdp7PFk8w8&t=165s.  
Aconseguiries fer aquesta rutina 3 vegades sense repetir cap exercici? 
 
 
 
 
 



PROPOSTES MOTRIUS  
 

Els circuits motrius i psicomotrius 
Són un excel·lent recurs perquè els nens i nenes es moguin mentre sortegen obstacles 
de diferents tipus. Només cal un xic d’imaginació! Aquí us deixo algunes idees: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PmY9XBakRHM; 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hwgx3JLj_QY 
 
 

 
 
Els arrossegaments 
comporten nombrosos beneficis pel desenvolupament dels infants. Per això, en aquesta 
activitat familiar us proposo que el vostre fill/a segui sobre la catifa del bany (o una tela 
gruixuda) i l’arrossegueu per la casa. El desequilibri que li proporciona l’arrossegament 
i la constant recol·locació del propi cos, a més d’afavorir les connexions entre sensacions 
i accions, estareu contribuint a l’enfortiment del seu to muscular. Podeu variar fent que 
el nen/a en comptes d’assegut/da estigui estirat/a, que tanqui els ulls, el/la podeu 
arrossegar cap enrere, etc.  
 
Moure boletes amb l’aire dels globus. Si voleu podeu agafar i crear circuits i amb una 
palleta fer diferents jocs! Curses d'obstacles, velocitat, a veure com de lluny arribes 
bufant d'una vegada...imaginació! 
 

 
 
 
Propostes amb GLOBUS 
Que no caigui!: tracta de tocar el globus el màxim de vegades possible abans que toqui 
el terra. Si sou dues persones o més, una pot intentar que el globus toqui el terra i l’altre 



ha d’evitar-ho. Comença utilitzant només la mà, després el cap, després el genoll, el 
peu...  
Pica de mans: colpeja amunt el globus i pica de mans, torna a colpejar el globus i pica 
de mans dues vegades, després tres vegades... Quantes vegades pots picar de mans 
abans que el globus toqui el terra?  
Toca toca: colpeja amunt el globus i toca’t el nas, torna a colpejar el globus i toca’t 
l’orella, torna a colpejar i toca’t el peu... Quantes parts del cos pots tocar- te sense que 
el globus toqui el terra?  
Cursa de globus: tracta de portar un globus de la cuina a l’habitació sense que toqui cap 
vegada el terra. Ara cronometra’t! Pots aconseguir trigar menys? Ara prova-ho a fer 
sense utilitzar les mans.  
Cos a terra: colpeja amunt el globus i estira’t a terra, torna a aixecar-te i colpeja de nou 
el globus, torna a fer-ho. Quantes vegades pots repetir aquesta acció sense que el globus 
toqui el terra?  
Repte familiar: manteniu entre tots un globus sense que toquin al terra, impulsant-lo 
amb diferents parts del cos però sense agafar-lo, durant 1 minut. 
 
Propostes amb PAPERS DE DIARI 
Joc lliure simbòlic: a què pots jugar amb els fulls de diari? Vols estirar-te sobre un llit de 
diaris? Podríem amagar algun objecte a sota d’una muntanya de papers de diari! I a tu, 
t’agradaria posar-t'hi a sota de la muntanya? 
 
Catifa: col·loca els papers de diari a terra sense deixar ni un tros de terra al descobert! 
Ara, separa’ls una mica i tracta d’arribar d’una punta a l’altra de l’espai només trepitjant 
els diaris. Pots fer-ho una mica més difícil si cada vegada els separes una mica més entre 
ells. Prova a fer-ho saltant! Ara utilitza només dos papers de diari per arribar d’una punta 
a l’altra. I si ho fas una mica més complicat doblegant els papers per la meitat? I per la 
meitat de la meitat?  
 
Encistella: fes boletes amb el paper de diari i juga a encistellar-les dins d’una olla. Prova 
a fer-ho des de diferents distàncies i de diferents maneres (amb una mà, sense mirar, 
d’esquenes, per sota les cames, etc.). Pots demanar al pare o a la mare que moguin una 
mica l’olla mentre tu intentes encistellar les boletes!  
 
Només amb els peus!: fes boletes amb el paper de diari i porta-les d’una banda de la 
casa a l’altra només fent servir els peus. Pots delimitar un caminet amb coixins i tractar 
de conduir la boleta sense sortir-te del camí. Ho podries fer només bufant?  
 
Equilibristes: ets capaç de moure’t d’un lloc a un altre mantenint un paper de diari sobre 
el cap sense tocar-lo amb les mans? I d’esquenes? I a quatre potes?  
I reptant? I caminant de puntetes? Aconsegueixes aguantar-te en equilibri sobre un peu 
sense que el paper de diari caigui de sobre el teu cap? I amb els ulls tancats? Amb 
compte, prova a caminar amb els ulls tancats intentant que el paper de diari no caigui!  
 
El joc del dau 
Llença un dau! I fes l’acció que correspongui al número que ha sortit en el dau. Has 
aconseguit fer totes les accions abans de 15 tirades? També pots proposar-ne de noves! 



1. 5 salts a peu coix 2. Ves fins a l’altre cantó de l’habitació arrossegant-te com un cuc 3. 
Fes 5 voltes sobre tu mateix/a 4. Ves fins a l’altre cantó de l’habitació saltant com els 
conills 5. Fes una tombarella 6. Ves fins a l’altre cantó de l’habitació caminant a 4 potes 
(si pots sense  recolzar els genolls a terra) 
 
 
 

CREACIÓ DE JOCS COL·LECTIUS  
 

Aquesta és una oportunitat per inventar o proposar jocs que coneguis per jugar amb la 
resta de la classe quan tornem a l’escola. Aquí et deixo un esquema que t’ajudarà a crear 
i poder explicar després el joc a la resta de companys i companyes. 
 
 

Nom del joc:   
Tipus de joc: ● És un joc d’escalfament, és el primer joc i serveix per posar  

en funcionament el nostre cos 
● És un joc per fer en el mig de la classe perquè es treballa algun 
contingut concret d’educació física: desplaçaments, salts, girs, 
equilibri, coordinació, lateralitat, llançaments, recepcions, botar, 
xutar, passar, encistellar, etc. 
● És un joc de tornada a la calma, es fa al final i serveix per relaxar-
se abans d’acabar la classe 

Material: Què es necessita per a jugar? 
Espai: S'hi pot jugar per tot el pati o només a la pista? 
En què consisteix 
el joc: 

Explica el joc: quin és l’objectiu, que han de fer els nens i nenes 
que hi juguen, quan acaba el joc, etc. 

Normes: Què es pot i que no es pot fer? 
Variants o 
progressions: 

Escriu aquí si a aquest joc es pot jugar d’una altra manera o  
amb algun altre material perquè sigui una mica diferent o amb 
més dificultat. 

 
 

CHALLENGES 
Us proposem diferents reptes 
 
10 tocs amb el peu amb paper higiènic. 
 
Tocs asseguts:  https://youtu.be/An0jWJ2h50s  
 
Sostenir pilotes de tennis sobre la mà:   
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MwgEmnbZQeQ&feature=emb_log
o 
 


