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TASQUES RECOMANADES SETMANA 30 DE MARÇ al 3 D’ABRIL DE 2020 

EDUCACIÓ FÍSICA  

 

Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), és recomanable realitzar 60 minuts o 
més d’activitat física diària.  
Són moments difícils per a tots i totes i ara és més important que mai que ens moguem, 
perquè realitzar activitat física durant el nostre confinament ens ajudarà a millorar la nostra 
circulació, enfortir el nostre sistema immunitari, controlar el nostre pes, enfortir els nostres 
ossos i musculatura, reduir l’ansietat i millorar el nostre estat d’ànim.  
Per aquest motiu, des de l’àrea d’educació física, us continuem compartint algunes 
propostes senzilles que poden fer els vostres fills/es a casa amb poc material o que podeu 
fer conjuntament amb ells/es.  
 

Joc per realitzar activitats amb la família i amb els recursos que estan a casa: 
https://view.genial.ly/5e78c6d90fcfb90d9fa4dd48 
 

 
 

1. Ves a la cuina amb peu coix. 
2. Passeu-vos un rotllo de paper de wc 10 vegades! Ah,  no pot caure al terra sinó heu 

de tornar a començar. 
3. Transporteu el més petit de la casa fins a la cuina sense que toqui el terra! 
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4. Ves fins al lavabo amb els ulls tapats! Hi pots anar caminant o a quatre grapes. Ho 

aconseguiràs? 
5. Salteu i xoqueu les mans a l’aire! Ho aconseguireu fer 5 vegades? 
6. Cadascú ha de representar amb mímica un animal i la resta l’ha d’endevinar! Sssssh 

el que fa mímica no pot parlar.. 
7. Gira com una croqueta per terra! En faràs 3 seguides? 
8. Transporteu un objecte tou fins una altra habitació!!! Només podeu utilitzar el front 

per aconseguir-ho. 
9. Fes una tombarella en al sofà. 
10. Mira la teva parella fixament i fes-li “carotes” per fer-la riure. 
11. Inventeu 10 utilitats que pot tenir un pal d’escombra (micro...). Les representeu i els 

altres les han d'endevinar! 
12. Puja sobre una cadira i salta. Ho has de fer 5 vegades!! 
13. Fes el carretó o el “cavallet” amb la  teva parella i arribeu fins a la cuina. 
14. Penseu 5 objectes que tingueu a casa que comencin per la lletra “C” i porteu-los a on 

esteu ara en menys de 30 segons. 
15. Intenta aguantar a peu cois i de puntetes amb els ulls tancats mentre et toques el 

nas! Aguantaràs 5 segons? 
16. Canteu i balleu “El lleó vergonyós del Pot Petit. 

https://www.youtube.com/watch?v=lYriMzzMsUw 
17. Fes un túnel amb les vostres cames i mestre un de vosaltres passa per sota com si 

fos una serp! 
18. Prova de tocar-te el nas amb el dit gros de peu!!! jejeje 
19. Balleu tots junts el waka-waka.  

            https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA 
20. Heu de trobar 5 maneres diferents de portar a coll tots els nens i nenes de la casa. 

Sigueu creatius! 
21. Amb els ulls tapats han d’endevinar (utilitzant el tacte) quina persona o objecte t’han 

posat al davant!! 
22. Aneu a una finestra i crideu, fent veus diferents i/o sorolls amb el cos: ESTEM BÉ, 

ENS EN SORTIREM!!! QUEDEU-VOS A CASA!!! 
23. Mentre un de vosaltres canta, la resta balleu al seu voltant! Sóc un mico del Pot Petit. 

https://www.youtube.com/watch?v=NJSDfeWP9Wc 
24. Estira’t a terra i prova d’aixecar-te de terra sense utilitzar les mans! 
25. Jugueu al joc del mirall en parelles. Un fa una cosa i l’altre l’ha d’imitar. 

 
 
 
Activitats en anglès sobre esports, menjar saludable ... en forma de joc. També hi ha una 
part on fer activitat. 
Són exercicis per fer el que et van dient, com per exemple 10 salts i calcular quant de temps 
trigues amb el cronòmetre que surt a la pantalla: 
https://www.pegang.com/html5/bin/index.html 
 
 
Canal de youtube per fer activitat a casa en anglès. Recomanat per l’alumnat de 4t a 6è per 
seguir treballant vocabulari: 
https://www.jardi.org/workouts-practica-l-activitat-fisica-durant-el-confinament/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lYriMzzMsUw
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=NJSDfeWP9Wc
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Rutines d’exercicis en anglès: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4&feature=youtu.be 

 

Ballem una mica: 
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=ayWUcybFbeI&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=8LnlCo4M-Bg&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=sFKL1Y0ibeQ&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=t6PmB6tMBOc&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=IWXmagZ-QMU&feature=youtu.be 
 
 
Recull de jocs motrius que podem fer a casa:  
- 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 pica 1,2 3 pica 
paret, ens quedem congelats com a estàtues. Si ens descobreix movent-nos, hem de tornar 
a començar des de l’inici.  

- El 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.  
 
 
 
Idees per fer a casa: 
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