


BALONTORRE EDAT: a partir de 8 anys
NOM DELJOC MATERIAL: pilotes

TERRENY: pista

C. Perceptiu Motrius: coordinaci6, equilibri
C. Condicionals: velocitat
Expressi6: --
Habilitats: domini del bot, rapidesa

I ORG. INICIAL I I REPRESENTACIC GRAFICA I
Es fan dos grups un component de cada grup es posa a la punta de la
Pista de manera oposada
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Aplicant el reglament de basquet els hi ha d'arribar la pilota sense que
els altres els hi preguin la pilota, cada cop que arribar la pilota a aquest
component es un punt

VARIANTS
Si et toquen la pilota la perds i passa a ser de I'altre grup



PI LOTA CACADORA EDAT: A partir de 8 anys
NOM DEL JOC MATERIAL: pilotes

TERRE NY: pista

C. Condicionals: velocitat
Expressi6: --
Habilitats: rapidesa , agilitat

Tothom participa, ningu es queda fora

I ORG. INICIAL I I REPRESENTACIO GRAFICA I
Es fa un rotllana composta per dos grups, aquest es posen intercalats ofCadascu al costat d'un de I'altre grup. Cada grup te una pilota
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Una pilota es posa en una banda i I'altre en !'altre i cada grup se la 0 '}O
~comengar a passa, guanya quan una de les dues pilotes atrapa a I'altre

VARIANTS



NOMDELJOCGOLS DE CAP EDAT: A partir de 9 anys
MATERIAL: pilotes, porteries
TERRE NY: pista amb porteries 0 sembi ant

C. Perceptiu Motrius: coordinacio, equilibri
C. Condicionals: velocitat , forga
Expressi6: --
Habilitats: agilitat, salt, remat de cap

Participacio de tot el grup esquema corporal (utilitzaci6 de diferents parts del cos)

I ORG. INICIAL I I REPRESENTACIO GRAFICA I
Es fan dos equips, cada equip ha d'intentar fer gols a I'equip contrari
Pero nomes amb el cap
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La pilota es pot passar amb les mans. Guanya qui fa mes gols a
L'equip contrari

VARIANTS
Amb dues pilotes



NOMDELJOC CINC PASSES
EDAT: A partir de 8 anys
MATERIAL: pilotes
TERRENY: pista (espai delimitat)

C. Perceptiu Motrius: coordinaci6, atenci6
C. Condicionals: velocitat, forc;a
Expressi6: --
Habilitats: punteria, rapidesa, Ilanc;ament

Participaci6 completa del grup, sens discriminaci6

I ORG. INICIAL I I REPRESENTACIO GRAFICA I
Es fan dos grups diferents, hi amb un pilota han de fer 5 passes sense
que caigui a terra 0 sigui interceptada per I'altre grup t ~e- o
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I DESENVOLUPAMENT I r/J ~£0 tQui falli el passe fara flexions i cada cop que un grup completi els
5 passes I'altre grup fara abdominals. Eis passes s'han de fer a perso-
nes diferents no val repetir. Quan tens la pilota no et pots moure.

VARIANTS
Enlloc de 5 passes ara 10 , es pot botar la pilota. La pilota es passa amb el peu, es pot passa amb la ma pero nomes
Es conten les del peu.



NOM DEL JOC BOT AR I PERSEGUIR EDAT: A partir de 8-9 anys
MATERIAL: pilotes
TERRENY: pista (espai delimitat )

C. Perceptiu Motrius: coordinaci6, seguiment visual
C. Condicionals: velocitat
Expressi6. --
Habilitats: rapidesa, domini del bot
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I ORG. INICIAL I I REPRESENTACIC> GRAFICA I
Eis qui paren han de botar i perseguir algu al mateix temps fins pot
Tocar-Io t~~ -)
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Eis que no boten es podem salvar si abans que els toquin pugen un 0
sobre I'altre. rw-) i:
EI joc finalitza quan el professor ho cregui convenient

VARIANTS
Per salvar-te et poses un darrere I'altre, si un altre es posa darrere el de davant ha de marxar, ja que nomes podem ser
Dos. Tambe un sobre I'altre estirats al terra. Els que toquem van a buscar una altre pilota fins que no queda ningu sense
Pilota.



NOM DEL JOC PILOT A PERSEGUIDORA EDAT: A partir de 9 anys
MATERIAL: Pilotes
TERRENY: Pista (espai delimitat)

C. Perceptiu Motrius: precisio, coordinacio
C. Condicionals : forga , velocitat
Expressi6
Habilitats: Ilangaments, punteria, anticipacio

Participaci6 de tot el grup

I ORG. INICIAL I I REPRESENTACIO GRAFICA I
3 companys paren, i es passen la pilota entre ells, mentre se la passen
poden anar tocant als altres
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~~ fCada cop que en toquen un aquest passa a formar part dels que paren, I'
Si I'agafes al aire et salves. Acaba quan els que paren son majoria to -)

VARIANTS
Amb dues pilotes. Si t'agafen la pilota has de fer 3 abdominals. Eis que paren estan estatics



NOM DEL JOC MATA CONILLS EDAT: A partir de 6 anys
MATERIAL: Pilotes
TERRENY: Pista (espai delimitat)

C. Perceptiu Motrius: precisio, coordinacio
C. Condicionals: forga, velocitat
Expressi6: --
Habilitats: punteria, anticipacio, Ilangaments

I ORG. INICIAL I
EI company que te la pilota para, hi ha de tocar als altres amb la pilota, per
desplagar-se ha de botar la pilota

I REPRESENTACIC> GRAFICA I

I DESENVOLUPAMENT I
Evitar que et toquin amb la pilota, pero si I'agafes sense que cagui al terra no
et maten, sino que elimines al qui te I'ha tirat. Eis eliminats es que asseguts
on els hagin tocat. EI joc finalitza quan hi hagi un nombre
Elevat de eliminats 0 quan 0 determini el professor

VARIANTS
Una 0 varies pilotes. Eis eliminats es poden salvar si es passen la pilota entre ells, sense que aquesta toqui el terra.


