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Sant Sadurní d’Anoia, 29 d’Abril de 2020 

 

Benvolguts/des alumnes i famílies: 

Desitgem que estigueu el màxim de bé possible i amb moltes ganes de 

retrobar-nos. 

Són moments difícils per a tots i totes, i ara és més important que mai que ens 

moguem. 

Per què? 

Per què realitzar activitat física durant el nostre confinament ens ajudarà a 

millorar la nostra circulació, enfortir el nostre sistema immunitari, controlar el 

nostre pes, enfortir els nostres ossos i musculatura, reduir l’ansietat i millorar 

el nostre estat d’ànim. 

Per aquest motiu, des de l’àrea d’educació física us proposem un recull de JOCS 

MOTRIUS que poden fer els vostres fills/es  a casa amb poc material o que 

podeu fer conjuntament amb ells/es. 

Així doncs, us animeu? 

 

- TERRA, MAR I AIRE: Terra (ens quedem al mateix lloc on som) Mar 

(saltem a l’altra banda d’on som) Aire (saltem amunt i piquem de mans). 

- SIMON, SIMON diu:  Les coses que digui Simón les haurem de fer...per 

exemple...Simon Simon diu que saltem (haurem de saltar), Simon Simon 

diu seure (haurem de seure), Simon Simon diu cantar (haurem de cantar) 

etc. I així successivament. 

- FER I AMAGAR: Un para i els altres s’amaguen amb l’objectiu de no ser 

descoberts. 
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- QUI ÉS QUI?:  Amb els ulls tapats haurem d’esbrinar qui és. 

 
- 1,2,3 PICA PARET:  Avancem lentament i quan el que para es gira després  

de pica 1,2,3 pica paret, ens quedem quiets com estàtues. Si ens 

descobreix movent-nos, hem de tornar a començar des de l’inici. 

 
- EL JOC DELS EMBOLICS: (Twister o similar, també podem crear-lo 

nosaltres) 

 
- ENDEVINA, ENDEVINALLA: Dibuixem a l’esquena amb el dit (números, 

paraules, lletres, animals etc...) i endevinem el que ens han dibuixat. 

 
- LLANÇAR A CISTELLA O AL CUB:  Amb una pilota, a veure quants cops es 

posa la pilota dins de la cistella o el cub amb 30 segons. La distància de 

llançament la determineu vosaltres. 

 
- MÍMICA: Representar mitjançant la mímica qualsevol ofici, animal, 

esport, ... i l’altre ho ha d’endevinar. 

 
- EL SEMÀFOR: Si el semàfor està verd podem caminar, si està vermell ens 

quedem quiets i si està en groc fem 10 salts enlaire. 

 
- ESTÀTUES MUSICALS: Mentre soni la música ballarem. Quan pari ens 

quedarem congelats com estàtues. 

 

DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ FÍSICA 

http://www.stjosep.com/

