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Treball de l’esquiada 

 

Aquesta mini unitat didàctica d’Esports a la natura forma part de la dimensió d’Activitat 

Física i temps de lleure dins de l’assignatura d’Educació Física.  

 

El treball s’ha de fer amb l’ordinador. 

Cal buscar fotografies relacionades amb 

el contingut. Si en teniu pròpies també, 

per internet, llibres, revistes...  

Important no fer faltes d’ortografia.  

 

Recomanable: Alguna part de la 

informació la trobareu aquí. Web de la 

Real Federació Espanyola d’Esports 

d’Hivern: 

https://rfedi.es 

  

El treball ha de contenir: 

- Portada (nom, cognoms, fotografia d’esports d’hivern) 

- Índex que posi: 

o Introducció 

o Preguntes  

o Conclusions 

- A la introducció redacta un text on expliquis qui ets, perquè fas aquest treball, què 

t’agradaria conèixer de l’esquí i surf de neu, i altres inquietuds relacionades amb 

els esports de neu. (Mínim 30 paraules).  

- Conclusions del treball (Què has après amb el treball? Motivacions per a provar  

l’esquí o surf de neu, pors o riscos que creguis que puguis tenir, dificultats al fer el 

treball, altres, etc). Mínim 30 paraules. 

- Bibliografia (has de posar totes les webs que hagis trobat la informació, llibres, 

documents, o fotografies). 

 

Vanesa Rivas 
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Preguntes: 

1. Què és l’snowboard/surf de neu i en què consisteix?  Quin material es necessita i 

quines proteccions són necessàries? 20 paraules o més.  Busca fotografies. 

2. Què és l’esquí i en que consisteix? Quin material es necessita i les proteccions? 20 

paraules o més. Busca fotografies.  

3. Quina modalitat escolliries de les dues si anessis a provar? Perquè? Què és el que 

més t’agrada el que menys de cadascú. 20 paraules o més.  

4. Què és el forfet? Quin preu té? Quins tipus de forfet hi han? Si vas un dia a esquiar 

o tirar-te en trineu quin forfet necessites? 

5. Quin tipus de pista hi ha? (colors de les pistes). Explica els tipus de pista de nivell 

i les senyals més importants que has de conèixer.  Mínim 20 paraules o més. 

6. Si no has anat mai a esquiar i decideixes anar un dia, com es diu la pista per 

persones que no en saben? I de quin color està senyalitzada? 

7. Origen de l’snowboard/surf de neu. 20 paraules o més. Busca fotografies. 

8. Origen de esquí. 20 paraules o més. Busca fotografies. 

9. Visualitza aquest vídeo i contesta les següents preguntes (exercicis 10 i 11): 

a. https://vimeo.com/235325180  

10. Esquí: 

a. Com es porten els esquís?  

b. Com es posen?  

c. Com ens adaptem al material?  

d. Com s’ha de pujar una pendent?  

e. Quina és la posició a sobre de la taula?  

f. Què és la “cunya”? Què permet?  

11. Surf de neu:  

a. Què és el sistema boa? 

b. Com transportem la taula? 

c. Què són les fixacions? I com són? 

d. Com ens empenyem amb la taula de surf de neu?  

e. Què és l’escaleta? / Com derrapem? 
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