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Sant Sadurní d’Anoia, 20  d’abril de 2020 

 

 

Benvolguts/des alumnes i famílies: 

 

Desitjant que estigueu el màxim de bé possible, i amb moltes ganes de 
retrobar-nos, us fem arribar algunes idees i propostes d’exercicis de 
psicomotricitat i moviment físic, que podeu anar fent a casa per continuar 
passant aquests moments que estem vivint. Cadascú pot escollir els que cregui 
més adients per a l’edat dels vostres fills/es. 

 

Esperant que ens puguem veure aviat, una abraçada molt forta. 

 

Molts ànims i endavant !!! 

 

Salutacions cordials, 

 

                                                                                                ARACELI  (Mestra de Psicomotricitat) 

                                                                                                SALVADOR  (Professor d’Ed. Física) 
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 PROPOSTA D’ACTIVITATS 

 

-FER CIRCUITS AMB MATERIAL DE CASA: 

Ampolles de plàstic per fer ziga-zaga. 

Superfície plana i tova de casa per fer gateig. 

Estora per fer la croqueta i tombarelles. 

Passar per sota de la taula fent arrossegaments.  

Saltar amb peus junts  etc.... 

 

 

 

-JOCS D’ORIENTACIÓ. 

Amagar objectes per casa i que els hagin de trobar. 

El joc del “veo veo” dient: és una cosa que està sobre de, sota de,  al costat de, 
davant de, darrera de, etc... 
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-EXPRESSIÓ CORPORAL: 

Imitació: Imitar animals, oficis, esports etc.. i ho han d’endevinar. 

Representació de contes ( els tres porquets, caputxeta vermella, el gegant del 
pi , el llop i les set cabretes etc...) 

Posar una música i ballar al seu ritme. 

 

-ESQUEMA CORPORAL: 

Fer el cos humà amb plastilina. 

Disfressar-se i pintar-se la cara. 

Fer diferents postures i imitar-les. 

Dibuixar amb el dit lletres i números a l’esquena (per parelles). 

Dir les parts del cos i assenyalar-les amb el dit. 

Empentar un globus inflat amb la ma i el peu sense que caigui al terra. 

Fer-se massatges suaus per tot el cos, sense fer pessigolles. 
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-ACTIVITATS D’EQUILIBRI: 

Aixecant una cama i després l’altre i aguantar 10 segons. 

Posar-se de puntetes i talons i aguantar 10 segons. 

Passar caminant per una línia recta imaginària. 

 

-EXERCICIS DE PRECISIÓ: 

Llençar una pilota a certa distància i intentar encistellar-la a un cubell. 

Bitlles (és pot fer amb ampolles d’aigua buida). 

Llançar un globus inflat enlaire sense que caigui al terra. 

 

-DIFERENTS JOCS: 

La xarranca ( si hi ha un pati o sinó es dibuixa en un mural per exemple). 

El joc de les cadiretes. 

Les estàtues. 

 


