Paula Samsó
Iniciació al volei i al bàsquet, 1r i 2n Primària
PART FIXA
1- Escalfament
a. Que comencin fent una mica de mobilitat, per no fer-se mal després. Rotació
de turmells, canells, genolls, cintura, coll... una mica tot el cos

b. A continuació, que es posin a moure els braços (com si fessin un molí). Primer
amb el braç dret, després amb l’esquerra, endavant i enrere. Si poden, que ho
facin simultàniament amb els dos braços (és un exercici per saber coordinar
els braços important)

c. Un cop acabats els braços, que facin balancejar la cama dreta endavant i
endarrere 10 cops. El mateix amb l’esquerra. Un cop acabats de fer els
moviments endavant i endarrere, que facin el mateix moviment d’un costat a
l’altre, primer amb la cama dreta (10 cops) i després amb l’esquerra (10 cops).
d. A continuació, que obrin les cames i, amb els braços estesos, anar a buscar el
peu esquerra amb la mà dreta i després, anar a buscar el peu dret amb la mà
esquerra. Repetir-ho 20 cops

PART VARIABLE
2- Activitat física
a. Per aquest primer exercici, que comencin de peu amb les cames lleugerament
obertes. Ara es tracta de que moguin el peu dret cap a la dreta, i dobleguin el
genoll fins a tocar el peu amb les dues mans, com si fessin una “sentadilla”
però només amb una cama mentre la cama esquerra es queda estirada.

Després, que recuperin la posició inicial i facin el mateix moviment amb la
cama esquerra.

b. A continuació, realitzaran un exercici amb globus. Si no teniu globus, podeu fer
l’exercici amb una bola de paper, un guant de làtex inflat o una bossa de plàstic
inflada. Aquesta activitat està destinada a millorar la psicomotricitat i la
coordinació dels nens i les nenes. Que comencin fent tocs amb un braç amb el
globus/pilota/bossa o el que disposin sense que els caigui a terra. Després, que
canviïn el braç amb el que toquen el globus/pilota sense que els caigui a terra.
Poden continuar alternant els braços, fent tocs amb el cap, les cames, o
qualsevol part del cos. El més important és que no els caigui a terra. També
poden realitzar tocs de “mà baixa”, que és una posició de vòlei. Ells ja saben
quina és.
Per fer-ho més difícil, poden realitzar la mateixa activitat amb dos o més
globus/pilotes.
c. Per últim, utilitzarem el mateix globus, o qualsevol tipus de pilota o objecte
que tinguin a disposició. Els nens i nenes s’estiraran a terra i s’hauran de passar
l’objecte/globus des dels peus fins les mans. Com? Doncs que es posin
l’objecte entre les cames i que les portin cap a les mans, on agafaran l’objecte.

Extret de: https://viaro.org/ca/covid19-educacio-fisica-a-casa/
PART COMPLEMENTÀRIA
3- Manualitats
Adjunto uns quants dibuixos per que els puguin pintar, i unes altres jugades espectaculars de
vòlei.
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es#search/oriol+/FMfcgxwHMZLFPdNfSMpFbZwlMv
Wwgxfg?projector=1

