
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 Les activitats de la 4ª Setmana de l'Esport  dirigides exclusivament per a escolars es 

duran a terme els següents dies: 

• DILLUNS 26 SETEMBRE   4º de Primària 

• DIMARTS 27 SETEMBRE   5º de Primària 

• DIMECRES 28 SETEMBRE   6º de Primària 

• DIJOUS 29 SETEMBRE   1º d’E.S.O. 

• DIVENDRES 30 SETEMBRE  2º de ESO 

 

 

 

 

Les activitats les durem a terme en el Camp de Futbol San Fernando en horari de: 

  9.00h a 12.30h 

 

 

 

Dividirem el camp de futbol en 14 zones de joc. En elles hauran jocs recreatius, adaptacions 

d'esports i l'objectiu en cadascuna d'elles serà el de jugar junt o contra alumnes d'altres 

centres. 

 

Desenvoluparem una rotació mitjançant la qual els equips participants no s'enfrontaren 

dues vegades amb o contra el mateix equip, afavorint així la relació entre els escolars. 

 

 

 

 

 

 

QQUUAANN  

OONN  

  QQUUÉÉ  FFAARREEMM??  



 
 

 

 

Les activitats que realitzarem en aquestes 14 zones de joc seran: 

1. Futbol sala 

a. Futbol sala modificant l’espai de joc i la porteria 

2. Jocs de corda 

a. Diferents maneres de saltar les cordes, en forma individual, parelles, per 

equips, amb carreres o resistència. 

3. Joc 10 passes.  

a. Dos equips, un amb la possessió del baló, ha d’intentar donar 10 passes sense 

perdre la possessió. L’altre equip ha d’intentar fer-se amb el baló 

4. Joc de llançaments 

a. Dividim els equips en dos, llançadors i receptors. Separats en el terren de joc i 

a la vós de ja, els llançadors llançaren les pilotes, sense passar la línia 

marcada, als receptors del seu equip. Aquests tratarna de rebre-les i que 

entren en el con que portaren per a rebre. 

b. Guanyarà l'equip que reba més pilotes en finalitzar el temps. 

5. Fit ball 

a. Modificació del raspall amb pilota gegant 

6. Atrapar amb baló 

a. L'equip "caçador" ha d'intentar caçar a algun component de l'altre equip amb 

la pilota. Aquest no podrà ser llançat, hauran de passar-li-ho fins a caçar 

algun a acontrario. El posseïdor de la pilota no pot desplaçar-se amb el. 

7. Baló Numerat 

a. Dos equips es troben cara a cara sobre la línia dels extrems del terreny de joc.. 

Joc semblat al mocador, amb la peculiaritat que qui s'apodera de la pilota 

d'intentar ficar la pilota en el cèrcol contrari, i l'adversari defensa. 

b. El jugador que té la pilota no pot desplaçar-se (obligant així a passar la pilota 

als seus companys). Han de fer un mínim de 5 passades per a poder ficar la 

pilota en el cèrcol. 

8. Colpbol 

a. Joc de colpbol 

  AACCTTIIVVIITTAATTSS  



 
9. Hoquei 

a. modificació del hoquei tant en terreny de joc com en porteria 

10. The Holes 

a. Formem dos equips, l'equip A (cèrcols verds), l'equip B(cèrcols rojos).L'equip 

que té la possessió de la pilota ha d'intentar aconseguir punts col·locant la 

pilota en algun cèrcol pertanyent al seu color. Si aconsegueix ficar la pilota en 

algun cèrcol aconsegueix 1 punt. 

b. Per contra, l'equip que defensa ha d'evitar que l'equip atacant aconseguisca 

punt. Ho evita trepitjant un cèrcol. Hi haurà dos cèrcols de diferent color, on 

tots dos equips poden aconseguir 2 punts si aconsegueixen ficar la pilota en 

aqueix cèrcol. 

11. Atrapa mocadors 

a. L’objectiu es tracta de robar els mocadors que duen a l’esquena el demés 

jugadors. Guanya qui més mocadors aconseguisca tenir en finalitzar el temps 

12. Jocs de raqueta 

a. Jocs amb raquetes 

13. Futcesto 

a. Variació del balonkorf en la qual hi ha una zona del terreny de joc en la qual els 

jugadors han de transportar la pilota o basar-ho als companys utilitzant els 

peus. 

b. El jugador que té la possessió de la pilota no pot desplaçar-se 

14. Rebotón 

a. El Rebotón és una adaptació de l'Handbol basat en el Tchouk-ball que es juga 

entre dos equips de forma més cooperativa, tractant d'anotar més tants que 

l'equip contrari, llançant una pilota d'handbol sobre un quadre de devolució 

similar a un minitramp 

b.  S'aconsegueix un punt quan l'equip que llança la pilota rebota sobre el quadre 

de devolució i toca en el terreny de joc fora de l'àrea de devolució. Si el rebot 

ho arreplega un jugador o jugadora de l'equip contrari, abans que toque el sòl, 

evita que el tant puge al marcador i guanya la possibilitat d'atacar. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Haureu d'emplenar els fulls d'inscripció, fent entre els participants de cada curs, equips de 8 

integrants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ  



 
 

 

 

 

 

 

 

Servei Municipal d’Esports 
sme@burriana.es 

sme.eventos@burriana.es 
964 59 14 00 


