
 

 

CAMPUS MULTIESPORT (P5 a 6è) 

Escola Lola Anglada Tiana 
 

 

5.3.2 CAMPUS MULTIESPORTS (P5 a 6è) 

Presentació: 

Presentem l’activitat de multiesport com la iniciació dels infants a diferents esports        

(hoquei, bàdminton, voleibol, atletisme, bàsquet, tenis taula, futbol, rugbi, frisbee,  

corfbol i handbol) mitjançant el joc. 

L’activitat es realitzarà en un ambient relaxat i divertit, on els exercicis i els jocs 

seran les eines utilitzades per l’aprenentatge. Volem fomentar la participació dels 

infants i valorar positivament el seu progrés. Donarem  especial atenció a 

transmetre la nostra il·lusió pels esports, per poder fer que els nens i nenes 

l’aprenguin i l’estimin.  

Amb l’esport potenciem el treball col·lectiu i això fa que els nens i nenes es 

relacionin, convisquin, s’ajudin, es comuniquin i estableixin vincles d’amistat.  

 

Cada setmana presentarem i iniciarem als infants en  dos esports diferents. De 

cada un farem una presentació explicant una miqueta de la seva història, de les 

normatives del joc i del material necessari per poder realitzar-lo. 

 

 

Objectius: 

 

 El principal objectiu és que els nens i nenes gaudeixin jugant als diferents 

esports que els hi presentem. 

 Que aprenguin els fonaments tècnics bàsics per a la pràctica dels diferents 

esports presentats. 

 El desenvolupament integral de l'individu, tot considerant la formació de 

l’esportista, però també la de la persona, atenent a les seves 

característiques individuals. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esports que treballarem:  

 

 Setmana 2 (del 26 al 30 de juny): corfbol i pitxi 

◦ El pitxi és un esport  tradicional de Catalunya similar al Beisbol. 

Consisteix en dos equips que es tornen en el seu paper: el colpejador i el 

caçador. El nombre de membres per partit pot variar però no sol baixar 

de cinc. En el terreny de joc hi ha diverses bases numerades que s'han 

de recórrer en ordre i els colpejadors han de fer el màxim de voltes 

possibles. 

◦ Corfbol o korfbal és un Esport d'equip jugat entre dos equips que 

cerquen introduir una pilota dins d'una cistella de color groc. Els equips 

són mixts, i l'àrea de joc es divideix entre les zones d'atac i defensa. El 

corfbol es basa en els principis de la cooperació, la no-violència, la no 

especialització, l'habilitat i la coeducació. És un dels exemples més clars 

de les possibilitats d'evitar la segregació per sexes a l'esport. 

 

 Setmana 3: (del 3  al 7 de juliol):  : Rugbi flag i Ultimate frisbee 

◦ Rugbi flag: El rugbi és un esport d'equip  de contacte, que consta de 

dos equips. Els jugadors lluiten per la possessió de la pilota per 

aconseguir plantar-la a terra a la zona de marca o d'assaig de l'equip 

rival, amb una o dues mans i sense deixar-la anar. En el Rugbi flag, el 

contacte desapareix, utilitzant unes tires de velcro que simulen el 

contacte amb el jugador contrari. 

◦ L'ultimate Frisbee, és un esport d'equip  competitiu que es juga amb 

un disc volador o frisbee. L'objectiu del joc és aconseguir punts passant 

el disc al final de la zona oposada, de manera semblant al futbol 

americà. Els jugadors no poden córrer mentre tenen el disc. L'ultimate es 

caracteritza pel seu esperit del joc, amb els principis de joc net, 

esportivitat i goig de jugar. 

 Setmana 4 (del 10 al 14 de juliol):  Handbol i Futbol 

◦ Handbol: és un esport de conjunt que es practica amb les mans entre 

dos equips. L'objectiu és introduir la pilota a la porteria contrària i evitar 

que l'introdueixin a la porteria del teu equip. 

◦ Futbol: L'objectiu del joc és introduir la pilota a dins de la porteria 

contrària (marcar un gol), impulsant-la amb el peu o qualsevol altra part 

del cos excepte amb les mans. 

 Setmana 5 Bàsquet i hockey(del 17 al 21 de juliol): 

◦ Bàsquet: és un esport practicat entre dos equips de cinc jugadors en joc 

cadascun, que cerquen d'introduir una pilota dins de la cistella defensada 

per l'equip contrari, amb l'objectiu d'aconseguir més punts que 

l'adversari, tot respectant les regles del joc.  

◦ Hockey: L'hockey és una família d'esports en la qual dos equips 

competeixen per portar una pilota o un disc amb un estic cap a la 

porteria que està defensada per l'equip contrari, amb l'objectiu de 

marcar gols. Hi ha diverses modalitats, nosaltres practicarem el hockey 

sala. 

 Setmana 6 Atletisme (del 24 al 28 de juliol) 



 

 

◦ Atletisme: L'atletisme és un esport que agrupa diverses disciplines. 

Les proves a l'atletisme s'acostumen a classificar en tres grans blocs: 

curses (velocitat, mig fons, fons, obstacles, marxa atlètica i relleus), 

concursos (salts i llançaments) i proves combinades (decatló i heptatló).  

              La setmana 4 només farem atletisme per poder treballar diferents 

variants. 

 

 

 En cas de pluja: En cas de pluja els infants podran iniciar-se en el tenis-

taula, jugant a diferents jocs lúdics adients a espais reduïts. 

 

◦ Tenis-taula:és un esport de raqueta que enfronta dos jugadors, o dues 

parelles de jugadors, posats cadascun a banda i banda d'una taula 

dividida transversalment en la meitat per una xarxa. Es tracta de 

colpejar la pilota amb una raqueta per fer-la passar per damunt de la 

xarxa, fent que boti al camp contrari i de manera que l'adversari no 

pugui retornar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Horari  base  de la setmana 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9 a 9.30  

Arribada i 

llista 

 

 

Arribada i llista 
 

Arribada i 

llista 

Arribada i llista 

Arribada i llista 

9.30 a 10.15 
(Primer 

esport de la 

setmana. P. 

Ex: handbol) 

Explicació de 

l'esport a 

treballar a la 

setmana 

(una mica 

d’història, 

material que 

s'utilitza i 

normativa 

bàsica del 

joc) 

 

Jocs per 

iniciar-se 

en 

l'esport 

(Primer esport de la 

setmana. P. Ex: 

handbol) 

Aprenentatge de 

diferents tècniques i 

jugades del joc a 

través de diferents 

exercicis. 

 

 

 

Sortida a la 

piscina 

 (Primer esport de la 

setmana. P. Ex: 

handbol) 

Posada en pràctica 

dels coneixements 

assolits amb la 

simulació d'un partit 

 

Activitats 

Nàutiques         

 

 

10'15 a 11 

(Segon 

esport de la 

setmana. P. 

Ex: Futbol) 

Explicació de 

l'esport a 

treballar a la 

setmana 

(una mica 

d’història, 

material que 

s'utilitza i 

normativa 

bàsica del 

joc) 

 

Jocs per 

iniciar-se en 

(Segon esport de la 

setmana. P. Ex: 

Futbol) 

 

Aprenentatge de 

diferents tècniques i 

jugades del joc a 

través de diferents 

exercicis 

(Segon esport de la 

setmana. P. Ex: 

Futbol) 

 

Posada en pràctica 

dels coneixements 

assolits amb la 

simulació d'un partit 



 

 

l'esport 

 

 


