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PROJECTE “BADASPORT 2006-2007”

 
1. INTRODUCCIÓ:
 

Els mestres del grup de treball d'Educació Física del curs 2006-2007, proposen 
realitzar conjuntament amb les seves escoles un projecte inter-centres relacionat 
amb l'àrea d’Educació Física amb l'objectiu de millorar la relació dels nens i 
nenes de diferents escoles de Badalona i potenciar  actituds , valors i normes 
que  són  inherents  a  l’activitat  física  a  més  de  realitzar  iniciació  a  diferents 
modalitats d’atletisme . 

 
Les escoles participants en aquesta edició són: 

1 Ceip Lola Anglada
2 Ceip Alexandre Galí
3 Ceip Llongueras
4 Ceip Josep Carner
5 Ceip Rafael Casanova
6 Ceip Salvador Espriu
7 Ceip Pere de Tera 
8 Ceip Rafael Alberti 
9 Ceip Gitanjali
10 Ceip Pau Picasso
11 Ceip Ítaca
12 Ceip Llorens i Artigas

13 Ceip Joan Miró 
14 Ceip Pompeu Fabra ( Sant 

Adrià)
15 Ceip Josep Boada
16 Ceip Mercè Rodoreda
17 Ceip Baldiri Reixac
18 Ceip Feliu i Vegues
19 Ceip Joan Coret
20 Ceip Antoni Botey
21 Ceip Jungfrau
22 Ceip Llibertat
23 Ceip Margarita Xirgu 
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2. HISTÒRIA:

Aquesta novena edició és  la més nombrosa de totes amb la participació de 23 
escoles  publiques de Badalona i Sant Adrià. 
El  Badasport neix de les inquietuds dels mestres que formen part del Grup de 
treball d’Educació Física de Badalona de la Universitat Autònoma de Barcelona
És una diada que vol servir per a potenciar esports i activitats físiques diferents, 
minoritàries i innovadores.
 Hem escollit com a centre d’interès l’atletisme, la qual cosa ha fet que les 
instal·lacions que hem fet servir siguin les pistes de Paco Àguila, antic Can 
Ferrater
Els nois i noies són tots de 5è i els organitzem en grups on hi ha nens de les 
diferents escoles  participants, d’aquesta manera aconseguim que 
s’interelacionin infants de tota la ciutat.
Gràcies a les aportacions de la regidoria d’esports i la d’ensenyament de 
l’ajuntament de Badalona els nens/es  no han de pagar absolutament res per 
l'activitat ni pel transport 
A la diada es practica l’atletisme i activitats cooperatives, populars i 
alternatives.
La seva durada és de 10 del matí a les 16 hores de la tarda
La intenció era agrupar les escoles en tres dies pel  nombre elevat d'alumnes . 
D'aquesta forma cada dia voltarem els 230 alumnes participants dividits en 
dotze grups que seguiran el recorregut establert per tal de completar les 
estacions. Un total de participació d’uns 700 alumnes aproximats de totes les 
escoles de Badalona.
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3. OBJECTIUS:

La nostra proposta pel curs 2007-2008 compren els següents objectius didàctics: 

• Relacionar-se amb altres nens i nenes a través de la participació conjunta 
en activitats físiques realitzades en un medi diferent de l'habitual (pista 
d'atletisme de Paco Aguilar). 

• Gaudir de l'activitat física. 

• Apropar als nens al món de l'atletisme. 

• Practicar els  gestos tècnics més importants de les diferents modalitats 
atlètiques. 

• Desenvolupar l'autonomia personal i la confiança en sí mateix. 

• Tenir cura dels elements presents en una pista d'atletisme. 

• Cooperar amb els companys del grup respectant la diversitat. 

• Esforçar-se  en  la  superació  de  les  activitats  tenint  present  el  risc  i  la 
dificultat. 

• Conèixer els recursos esportius disponibles a la ciutat de Badalona. 

• Apropar i conèixer les diferents modalitats esportives atlètiques

• Concienciar  de  l’esforç  que  requereix  la  pràctica  esportiva  i  de  les 
dificultats que es troben els esportistes a les diferents modalitats.

• Valorar el joc com una eina per cooperar amb els particitants sense ànim 
competitu.

• Gaudir  del  joc  cooperatiu  com una  eina  per  tal  de  posar  en  pràctica 
valors  de tipus solidari, d'ajuda al company, de formar part d'un equip 
per tal de realitzar un objectiu comú, etc.

• Facilitar la relació del nens/es de diferents escoles mitjançant l’esport.
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4. HORARI:
 

9 – 9.30 h. Organització

9:30 – 10 h. Arribada i esmorzar

10 –
 13 h.

Començament proves
Cloenda activitats del matí

13’30h Diplomes i activiat conjunta
13 - 13:30 h. Dinar

14 - 16  h. Activitats i jocs cooperatius

16 h. Activitat conjunta

16’15h Activitat conjunta

5. ORGANITZACIÓ:

• A l’escola s’informa als infants del grup al que pertanyen.

• A l’arribada dels infants seran rebuts pels organitzadors.  Deixaran les 
bosses  als  vestidors  que  els  pertoquen,  i  amb  l’entrepà  sortiran  a 
esmorzar amb els mestres de la seva escola a l’espai de l’entrada.

• Durant l’esmorzar el coordinador donarà la identificació a cada nen/a. 
Els nois i noies no es poden aixecar fins que no es digui per megafonia.

• Després d’esmorzar, es recull i per megafonia, s’anomenen els mestres 
responsables  que es  situaran al  davant  dels  vestidors  i  els  nens/es  es 
col·locaran en fila darrere de cada responsable. 

• Cada grup amb el seu responsable fan una petita presentació en un espai 
de la  gespa (cada nen es  presenta:  nom,  escola,  esports  que fan,  si  li 
agrada l’educació física...).

• Per megafonia s’informarà del començament de les proves. Cada grup 
començarà per la prova que tingui el seu mateix nombre. Cada 12 minuts 
s’informarà per megafonia del canvi de prova, tothom ha de parar de fer 
la prova i anar a la prova següent (seguint l’ordre numèric)
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• Durant les proves si cap nen/a vol anar al lavabo hi haurà un mestre/a 

que vigilarà que no hi passi res.

• En acabar  totes  les  proves,  se’ls  diu  per  megafonia  als  nens,  nenes  i 
mestres que vagin al vestidor on tenen el dinar i que vagin al lavabo, si 
volen.

• El dinar es farà a la banda oposada dels vestidors, i en acabar tothom 
recollirà i s’esperarà a l’avís a través de la megafonia (per anar a deixar 
les motxilles als vestidors i començar la cloenda). 

• A  la  cloenda  els  infants  i  mestres  seran  a  la  banda  dels  vestidors 
asseguts,  i  per  megafonia  s’anirà  dient  el  nom  de  l’escola  (cançó  de 
QUEEN), i el coordinador lliurarà els diplomes a les classes, en fila. 
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LLISTAT DE PARTICIPANTS I PERSONES RESPONSABLES
ESCOLA PERSONA DE 

CONTACTE
E-MAIL TELF. Nº 

LÍNIE

1.Ceip Pompeu 
Fabra( Sant Adrià)

Jordi Cerrato a08025083@xtec.cat
jcerrato@xtec.cat

933811281
619845956

2

2.Ceip Pere de Tera Jaume Torra jtorra3@xtec.cat
a8035878@xtec.cat

933870103 
677488278

2

3.Ceip Feliu i Veguès Xavier Fernandez
Noemí Ribera

a8000402@xtec.cat 933871241 2

4.Ceip Josep Boada Silvia Cerro scerro@xtec.cat
a8035416@xtec.cat

933883731
654574311

1

5.Ceip Llorens 
Artigas

Oriol Oliva ooliva@xtec.cat
a8035854@xtec.cat

933983603
619 30 2175

2

6.Ceip Salvador 
Espriu

Mateu Jiménez
Marga Mussons Margamussons@eresmas.

com

2

7.Ceip Rafael 
Casanova

Manuel García atlmanugmail.com 
a8037875@xtec.cat

610379835
933879658

2

8.Ceip Gitanjali Jose Manuel 
Parrado 

jparrado@xtec.cat
a  8041581  @xtec.cat  

657536432
933872108

1

9.Ceip Baldiri Reixac Sergi Sàez Miota
Manuel Rodriguez

Ssaez2@xtec.cat 679632717 1

10. Ceip Pau Picasso Xavier Cabrera a8036147@xtec.cat
fcabrer3@xtec.cat

933982711
665820348

2

11.Ceip  A. Galí Marta González musolary@hotmail.c
om
a  08000414@xtec.cat  

685 503 668
933880692

1

12.Ceip Lola Anglada Yolanda Jiménez yjimene2@xtec.cat
cbarraga@xtec.cat
a8000384@xtec.cat

627 38 20 
44(Yolanda)
93 389 55 32

13.Ceip Mercè 
Rodoreda

Mireia Pallares mpalla29@xtec.cat
a8040345@xtec.cat

616024411
933834650

1

14.Ceip Llibertat Oriol ceipllibertat@xtec.cat
a80034953@xtec.cat

933976761 2

15.Ceip Joan Coret Xavier Gutierrez xgutierr@xtec.cat
a836135@xtec.cat

627577677
93.397.63.61

2

16.Ceip Joan 
Llongueras

David Lorente dlorente@xtec.cat 933993192 1

17.Ceip Josep Carner  Olga Colell ocolell2@xtec.cat 616436704 2
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a8041167@xtec.cat 933835803

18. Ceip Ítaca Borja Briz
Chus Hervera

a8044508@xtec.cat
jhervera@xtec.cat

93 383 85 52 1

19. Ceip Rafael 
Alberti

Neus Rius riusal@telefonica.net
a8039422@xtec.cat

695106787
933939451

20. Ceip Joan Miró Jose Ramón Royo jroyo2@xtec.cat
a8035404@xtec.cat

660298079
933877399

1

21. Ceip Antoni 
Botey

Joaquim García jgarci71@xtec.cat
a8001509@xtec.cat

606784159
93 387 25 89

2

22.Ceip Jungrau Montse Gregoriano a8041568@centres.xtec.es
mgregor9@xtec.cat

933840408 2

23. Margarita Xirgu Jose Luis Moral Jmoral12@xtec.cat
gluis@xtec.cat

933977750 2

 

6. ACTIVITATS: 

 
 Matí:

( En la primera rotació tots els espais realitzen alguna activitat d'escalfament )

1. Llançament de  pes  :  Pilota a l’espatlla. Salt amb cama = braç que té el pes i 
llançament. No sortir del cercle. Pes adaptat a categoria Aleví ( 2kg)
Explicació: Dividir la tècnica en tres temps: 

• a) preparació  i equilibri, 
• b) lliscada
• c) propulsió o llançament 

Preparació : Cal conèixer la correcta col·locació del pes a la mà. 
El pes  es  recolza  en els dits i part del palmell.  Els dits polze i 
petit estiguin una mica separats dels tres centrals per mantenir el 
pes en la seva posició. El braç s'encongeix fins que el pes entra en 
contacte amb el coll , aquesta posició només l'abandonarà en el 
moment just del llançament. 
D'esquenes a la zona de llançament i amb el peu de la banda del 
peu ben recolzat en el centre del cercle realitzar un moviment de 
balança, inclinant-se sobre aquesta mateixa cama alhora que 
s'aixeca l'altra. Tot el pes      del cos  descansarà sobre la planta del 
peu que toca a terra. Flexionar el cos com si fos una molla
desplaçament o lliscada:  el braç lliure comença a alçar-se 
en direcció a la zona de llançament.  El cos  es desequilibra una 
mica cap a la zona del pes i el moviment combinat d'ambues 

I:\EF\grup de treball07-08\Badasport2008\PROJECTE 2007-2008.docI:\EF\grup de treball07-
08\Badasport2008\PROJECTE 2007-2008.doc -  -

99

mailto:gluis@xtec.cat
mailto:Jmoral12@xtec.cat
mailto:mgregor9@xtec.cat
mailto:a8041568@centres.xtec.es
mailto:a8001509@xtec.cat
mailto:jgarci71@xtec.cat
mailto:a8035404@xtec.cat
mailto:jroyo2@xtec.cat
mailto:a8039422@xtec.cat
mailto:riusal@telefonica.net
mailto:jhervera@xtec.cat
mailto:a8044508@xtec.cat
mailto:a8041167@xtec.cat


Autor: Grup de treball d’EF de Badalona
cames porta al peu esquerre   quasi fins a tocar el contenidor ( línia 
de llançament) .   No saltar  només lliscar fins quedar a la posició 
correcta pel llançament.

Propulsió o llançament  Els malucs giren cap endavant  i 
després  ho fan les espatlles . Al arribar les espatlles davant el braç 
sortirà cap endavant i enlaire. En aquest moment la cama de la 
banda del braç que llança ha de restar totalment estirada.  Un cop 
llançat el pes  aquest  peu s'avança per tal d'evitar que la inèrcia 
ens llanci fora del cercle. Si això passa es  llançament nul. 

2. Velocitat: Amb startings fer sortida baixa (3 temps), 40 m. Els primers fer 
escalfament. Grups de 4. 
Treball  d'amplada  i  freqüència  del  pas.  Treball  de  passos  curts/  ràpid. 
Llargs/lents i de la forma optima Llargs/ràpids i progressius.

3.  Salt de llargada: Batuda amb un peu. Caiguda. Endavant flexionant cames. 
Demanar als alumnes quina es la marca de la distància. Què dona el resultat del 
salt ?( Val la part del cos que deixa marca a la sorra  més a prop de la línia de  
salt”batuda”)

Explicar quatre  parts: La cursa, La batuda,el vol i la caiguda
La cursa:Es tracta d'obtenir la màxima velocitat o acceleració a fi 

d'arribar a la taula de batuda amb el màxim impuls. 
Batuda:  Convertir  l'acceleració  lineal  en  acceleració  parabòlica 

.Recolzar el peu a la taula de batuda i 

4. Tanques: 5 passes  entre tanca i tanca. Distància aprox.7 m Cama d’atac recta 
i l’altra s’arrossega. (45-50 cm d’alçada).

Explicació de com s'han de passar les tanques.
Per a l'atac:  Cal estirar una cama cap endavant alhora que avances el 

tronc, el braç contrari a la cama acompanyarà aquesta acció. L'altra cama és la 
que fa la batuda damunt la pista.

Al moment del pas: de la tanca, arronsa la cama de batuda i avança-la 
lateralment, el braç del mateix cantó, que retorna, ajudarà a aconseguir un bon 
equilibri. El moviment es completa en el moment en que el peu d'atac toca a 
terra a l'altra banda de la tanca. Ha de ser un recolzament potent que serveixi 
per a la continuació de la cursa sense perdre el ritme.

PROGRESSIÓ D'EXERCICIS.
• Cada carril té na alçada diferent de tanca des de normal per la 

categoria  fins  a  miní.  -  Demanar  el  pas  voluntari  per  on 
vulguin.

• Passar les tanques per un dels laterals, passant només una de 
les cames per damunt.

• Practicar el salt amb dues tanques situades a me´s distatància.
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• Deixar triar el carrer i començar la seqüència sencera i al ritme 

que vulguin
• Determinar sortides de 4 en 4 

5. Salt d’alçada. 

Aproximació ( cursa) Impuls amb un sol peu i rotació de la cadera  ,treball de 
caiguda al matalàs. Finalitzar amb intents de salt des de dreta i esquerra: tècnica 
Fotsbury.
Explicar tres parts:

Cursa :  Cal insinsistir que cada corredor té una distància diferent 
per  afrontar  la  batuda.  Ha  de  permetre  assolir  una  velocitat  horizontal 
suficients  per  convertir-la  desprès  en  pujada.  Controlar  les  passes   per  tal 
arribar al punt exacte de batuda que millor li vagi.

Batuda:  Ha de  convertir  la  inèrcia  que  ha  donat  a  la  cursa  en 
velocitat ascendent.

Vol: treball de tot el cos que ha de col.locar-se de forma adequada 
per tal de superar el llistó. En l'estil Fosbury primer passa el cap , després  les 
espatlles , el tronc, els malucs i finalment les cames.

PROGRESSIÓ D'EXERCICIS:
• sense llistó caure al matalàs
• sense llistó caure al matalàs saltant d'esquenes i caure d'esquenes.
• Amb llistó molt baixet. Idem
• Breu cursa de només 4 passes i fer batuda procurant que les cames 

donin el màxim impuls  acompanyant els braços enlaire.
• Seqüència sencera. 

6. Llançament de javelina. 
Coordinació de la cursa i el llançament sense pisar la línia de llançament 
.Explicació del gest tècnic del llançament : Recordar el colze apunta al lloc on 
llancem .
Com agafar la javelina. : No agafar amb el puny tancat. Fer una canal amb la mà 
damunt de la qual descansa la javelina, sostinguda només pels dits.Polze i 
index en la part posterior i els altres acontinuació.
Tres moments: cursa d'impuls , passes   finals i llançament .

Cursa: Pot variar segons l'atleta. La velocitat cal que realitzis 
una cursa de menor a major velocitat. 

Passes finals:5 passes  finals tot i que pot variar segons els 
estils . 
Passa 1. Elevar la punta de la javelina i enretira el braç endarrera
Passa 2. Les espatlles tomben cap a la javelina mentre els malucs 
es mantenen frontals.
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Passa 3 i 4 . El cos inclina encara més endarrera i les dues passes 
s'integren ja que entre el 3 i 4 s'ha de fer una passa creuada 
passant el peu dret per davant de l'esquerre
Passa 5 El peu esquerre s'avança i es recolza amb fermesa abans 
d'arribar a la línia de tir, amb la qual cosa es bloqueja la cursa.

Llançament:( fuetada) El cos que estava fent un arc endarrera 
reacciona cap endavant  com un fuet de domador . La mà de sosté 
la javelina llançada amb força  cap amunt i endavant , Intentar que 
l'impuls no et porti a sobrepassar la línia de tir.  

7.  Relleus: Recta 120 m. 40 m canvi (espai de recepció + donar testimoni 
“tècnica per baix”. Coordinar  la recepció del testimoni amb la sortida. Explicar 
com agafar el testimoni.

El primer corredor surt en posició de sortida de velocitat i els tres 
restants inicien la cursa drets i amb impuls.

Tècnica de lliurament i recepció del “testimoni”.:
El corredor que rep el testimoni ho fa amb el palmell de la mà enlaire i li pot ser 
lliurat mitjançant un moviment de dalt a baix o de baix a dalt segons resulti més 
còmode tant per a qui el lliure com per a qui el rep.  Explicar que hi ha una zona 
d'entrega i que no es pot sortir d'aquesta zona per fer el canvi. 

8. Triple salt: Iniciació al salt . Realització de la coordinació de la cursa i del tres 
últims recolzaments (D+D+E + SALT) o (E+E+D+ SALT)
Cursa idem que salt de llargada normal. Desprès de la taula de batuda hi ha un 
espai molt més llarg fins a la sorra. Aquest tram de passadís es on s'han de fer el 
segon i tercer salt.

Primer salt: Objectius :Aconseguir l'angle ideal d'elevació i vol i trobar la 
distància proporcional convenient per als altres tres salts. Tot mantenint 
l'equilibri per tal d'obtenir la màxima potència en el moment del suport-
batuda
Segon salt. Tenir en compte que el suport batuda s'haurà de fer amb el 
mateix peu.
Tercer salt::El suport batuda d'aquest tercer salt es farà amb el peu 
contrari al que s'ha fet servir pels dos primers salts.
La incorrecta successió dels tres  impulsos fara nul el salt. 

 

9.    Marxa  : moviment els malucs. Sempre un peu a terra. Jocs d'atrapar. Iniciació 
a la tècnica= no separar mai el dos peus de terra.”Marxa és la progressió executada  
pas a pas en contacte, sense interrupció, amb el terra” Definició de la federació 
Internacional d'Atletisme Amateur.
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10. Velocitat de reacció: “Cara i creu”. 2 grups en filera, esquena contra 
esquena. Si es diu cara, la paren i van a agafar als creu i a l’inrevés. Diferents 
sortides (asseguts, estirats...)

11.  Disc: Agafar per la punta dels dits, ½ gir.
Tres temps:: Preparació,girs i llançament.:

Preparació:Com  agafar el disc?: El disc ha de descansar 
en l'ultima falange dels quatre dits  majors i repenjar-se en 
l'interior del canell i en el polze estès.
La separació del dits cal que sigui prou per mantenir 
subjecte el disc.
Inici d'esquenes a la xona de llançament amb la punta del 
peu de la banda del braç que suporta el disc a l'altura del 
taló de l'altre peu.
El braç que té el disc es deixarà anar  suaument cap avall i 
enrrera alhora que les cames es flexionaran per guanyar la 
posició que millor permeti de fer el gir més ràpid i efectiu.

Girs partint de la posició anterior cal fer un gir i mig per 
quedar  en posició de llançament havent assolit la màxima 
velocitat per a la sortida del disc.
Mentre hagi durat els girs un dels dos peus s'haurà d'haver 
mantingut en contacte amb el terra i el disc sempre haurà 
d'anar una mica enrera del desplaçament del tronc per 
optimitzar els girs en el moment de bloquejar el moviment. 
El bloqueig es produeix que el peu contrari al braç que duu 
el disc s'avança una mica cap a la frontal del cercle tot 
frenant el gir.
Llançament: Amb el tronc i les espatlles enfront de la zona 
de llançament el braç que sosté el disc avança i s'eleva fins 
assolir l'altura de les espatlles. Es el moment de sortida del 
disc.

12. Fons  .
Explicació de la respiració com a millor recurs per aguantar tot el recorregut 
sense aturar-nos. 

I:\EF\grup de treball07-08\Badasport2008\PROJECTE 2007-2008.docI:\EF\grup de treball07-
08\Badasport2008\PROJECTE 2007-2008.doc -  -

131



Autor: Grup de treball d’EF de Badalona

I:\EF\grup de treball07-08\Badasport2008\PROJECTE 2007-2008.docI:\EF\grup de treball07-
08\Badasport2008\PROJECTE 2007-2008.doc -  -

141



Autor: Grup de treball d’EF de Badalona

Tarda: Jocs cooperatius.
1- Ski cooperatiu
2- Paraca

1- El para-sol: tots alhora, com a presa de contacte amb l’implement, aixecarem i baixarem el 
paracaigudes. 

2- L’ona: cada participant aixeca el paracaigudes quan l’anterior l’acaba d’aixecar i ja està baixant-lo, 
creant ones. 

3- La bombolla: s’ha d’aixecar el paracaigudes i sense deixar-lo anar quan està inflat a dalt, ficar-se tots 
cap a dins (al centre); quan perd volum, tornar a desplegar-lo cap a fora a la posició inicial. 

4- Els números: numerar al grup a tres, o a quatre (depenent del nombre de participants i de les 
dimensions del paracaigudes). Quan diem un número, tots els que tenen aquell número, deixen anar el 
paracaigudes i corren cap a dins, creuant fins a l’altra banda. Es poden dir diversos números alhora. 

5- Salvar els mobles: col·loquem objectes al centre, a terra. Es fan dos equips. Al senyal, un equip aixeca el 
p. i l’altre entra a agafar el màxim nombre d’objectes i torna cap a fora abans que la lona baixi. Guanya 
l’equip que agafi el major nombre d’objectes possible. 

6- Els noms: en aixecar el p paracaigudes, l’alumne/a va cap al centre i en baixar el p. ha de quedar amb el 
cap a fora (pel forat central de la lona); en aixecar-se novament, diu el nom d’un company que haurà 
d’entrar i sortir... 

7- Rodolant, rodolant: col·loquem una pilota sobre el paracaigudes. Hem de fer-la rodolar dibuixant 
figures geomètriques. 

8- La bomba: posem una pilota a sobre de la lona (d’escuma, de voleibol o una pilota gegant). Tots contra 
tots intentem que la pilota surti per la banda contrària a la nostra. 

9- Quina punteria: el paracaigudes està a l’alçada de la cintura. Dos equips es col·loquem amb els jugadors 
alternats agafant el paracaigudes. Al senyal de sortida, un de cada equip deixa la lona  i va fins a una 
capsa a on hi ha pilotes de tennis. Haurà de llençar-les i encistellar pel forat del centre. Si no ho 
aconsegueix, els companys d’equip poden col·laborar movent el paracaigudes  Quan acaben les pilotes de 
la caixa, tot el grup aixeca el paracaigudes i els jugadors recullen les seves pilotes i les tornen a deixar a la 
caixa. Li tocarà al següent. Cada jugador que guanya és un punt per l’equip. 

10- Nit i dia: per parelles, els alumnes es col·loquen a uns 10 m. Del paracaigudes estès a terra obert.  Al 
senyal, el primer (NIT) va fins al paracaigudes i l’enrotlla cap al centre el més ràpidament possible. Quan 
acaba, torna al seu lloc i l’altre (DIA) s’aixeca i el desplega de nou. Guanya la parella que ho faci més 
ràpid. 

11- Els cavallets o giravolt: col·locats de costat al p. ens desplacem lateralment trotant i al senyal hem de 
córrer a la màxima velocitat i intentar agafar al de davant. 

I:\EF\grup de treball07-08\Badasport2008\PROJECTE 2007-2008.docI:\EF\grup de treball07-
08\Badasport2008\PROJECTE 2007-2008.doc -  -

151



Autor: Grup de treball d’EF de Badalona
Variant dels cavallets doble: Per parelles, un correrà agafant el paracaigudes i li donarà la mà al 
company/a, que correrà per fora. Es pot fer amb 3 i 4 companys depenent del nombre d’alumnat. 

12- Contra corrent: enumerem els alumnes de a tres o a quatre. Tots girem trotant suau cap al mateix 
sentit. Quan el professor dona un senyal, el primer de cada grup, deixa el paracaigudes i corre en sentit 
contrari a la màxima velocitat fins arribar al seu lloc; surt el següent... Guanya el grup que abans acabi. 

13- El gat i el gos: el gos està a sobre del paracaigudes sense sabatilles. El gat està a sota a quatre grapes. El 
gos l’haurà de tocar. Els altres mouen la lona perquè el gos no trobi al gat. 

14- La bossa d’aire: es doblega per la meitat el paracaigudes formant una bossa d’aire. Es mourem tots 
alhora tirant perquè es mantingui inflat. 

15- Passar el riu: es col·loquen plats d’equilibri al mig formant una filera (es poden posar “aros”, 
pneumàtics, un banc...). Quan aixequem el paracaigudes, cal passar pel mig i anar a l’altre extrem 
trepitjant “les pedres o el tronc d’arbre del riu”. 

16- Botant al cercle: ens desplaçarem agafant lateralment el paracaigudes i botant una pilota amb l’altra 
mà.  

17- Pilota enlaire: ens desplacem lateralment agafant la lona amb una mà. Dos o tres jugadors tindran una 
pilota que hauran de llançar enlaire (cap amunt) i caldrà que reculli el jugador que està al seu costat i 
arriba corrent. L’objectiu és que les pilotes no caiguin a terra. 

18- L’iglú: aixecar el paracaigudes i quan baixa, entrarem a dins i seurem a terra sense deixar anar la lona. 
VARIANT: numerem a dos el grup. Aixequem el p. i quan està a dalt, els nº 1 entren a mig i es queden; els 
nº 2 els envolten amb el paracaigudes quan aquest baixa. 

19- El volcà: tota la canalla es treu les sabatilles. Amb el paracaigudes. estès a terra, intentaran fer sortir 
l’aire que quedi a sota pel forat del mig. 
 

3- Pilots gegants
4- Joc cooperatiu( Els cèrcols)
5- L'Oruga
6- Relleus rescat.
6- Aeròbic. COUNTRY:Activitat final de la jornada tots junts realitzen 
una coreografia de 10 'm 
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Procediments que cal seguir amb anterioritat a la sortida

1. Explicació de la sortida. On? Quan? Com?.
2. Motivació per la sortida. Demanar que els nens realitzin 

un dibuix que pugui  ser la mascota ( Cada any els 
alumnes realitzen un dibuix i els mestres triem qui dels 
dibuixos serà la mascota de la trobada)

3. Que cal fer abans de la sortida?
• Repartir als alumnes el color del grup en que estaran 

ubicats.
• Dir que els grups es realitzaran amb nens/es de totes les 

escoles.
• Recordar l’esperit de la trobada.
• Passar el test inicial coneixements prèvis per tal 

actualitzar els seus coneixements prèvis I poder partir 
d’ells per avançar en l’aprenentatge. 

• ( Veure test) 
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1. 7. MATERIAL NECESSARI PER A LES ACTIVITATS:

 

7.1- Material de les pistes d’atletisme:

 

 Tacs (startings)         
  sorrals                    
  cinta de delimitar
 Tanques         
  pesos                  
 testimonis
 Matalàs fosbury
 Discs
 Javalines

 

7.2- Altres materials:
 
 Corda 
 piques
 Suports piques 
 celo d’embalar
  mocadors
 Xarxes
 pilotes
 Equip de só
 Cadires de rodes
  diplomes
  samarretes
 Música
 Camera de fotos     
 Camera de vídeo
 Rotuladors
 Imperdibles
  Cartolinesado
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7.3- Altres recursos necessaris: 

 

 Creu Roja de Badalona. 

 Monitors d'atletisme. 

 Guàrdia Urbana. 

 Autocars
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8. REPARTIMENT DE TASQUES:

 Activitats Matí

N
º

Prova Responsable 
dia 16 
dimecres

Responsable 
dia 
17 dijous

Responsable 
dia 
18 divendres

1. Llançament de 
pes

Manolo ( Baldiri) Xavi ( Joan Coret)

2. Velocitat Jaume ( Pere de 
Tera)

Borja Mateu ( S. Espriu)

3. Salt de 
llargada:

Yolanda ( Lola 
Anglada)

Sílvia Oriol

4.  
    

Tanques: Pere de Tera (?) Bet Cristina

5  Salt d´alçada Rodrigo Rodrigo Rodrigo 

6.  
    

Llançament de 
javelina

Jordi Marta

7.  
    

Relleus: Neus Rius 
( Rafael Alberti)

Xavi ( Feliu)

8. 
     

Triple salt: David Xus

9.  
    

Marxa: Joan Joan Joan 

10.
    

Velocitat de 
reacció:

José Ramón ( Joan 
Miró)

Xaci C ( Pau 
Picasso)

Eva

11.
    

Disc: Noemí( Feliu9

12.
    

Fons: Quim ( Antoni 
Botey)

Josep Carner José Manuel
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Activitats tarda

N
º

Prova Responsable 
dia 16 
dimecres

Responsable 
dia 17dijous

Resp 
18 
divendres

1 Skiis cooperatius Jaume ( Pere de 
Tera)

Xavi ( Pau 
Picasso)

2 L'Oruga Quim ( Antoni 
Botey)

3 Paraca Neus Rius ( Rafael 
Alberti)

Jordi- Bet

4 Pilotes gegants José Ramón ( Joan 
Miró)

Xavi ( Joan Coret)
Silvia 

5 Joc de cèrcols Manolo ( Baldiri) Xavi- Noemí 
( Feliu)

6 Relleus Rescat Yolanda ( Lola 
Anglada)

7 Country

9-Metodologia aplicada

Activació de coneixements  previs: Activitat. “ a la classe d'EF és realitza el 
comentari de la sortida i és passa el  full de  dibuix per triar la mascota. 
Explicació de en què consisteix la sortida que participarem al d'altres 
escoles,etc.
Quina pot ser la mascota?
Dibuixa-la.
Segon pas.
Una setmana abans de la sortida. Test de coneixements previs .
Parlar de la sortida donar dates  de la sortida.
Fer adonar als nens que la mascota que està als cartells està realitzada per 
alumnes que participen al BADASPORT.
Contestar a les qüestions plantejades als test
Coordinació: Sergi Sàez

Acompanyament infants:  tutors/es 

Megafonia (canvis): 

Lavabo:
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10'm per rotació. Exceptuant  l0' m dedicats  a la COUNTRY que realitzarem de 
forma conjunta tots els alumnes al finalitzar les altres  sis  rotacions

10. REPARTICIÓ D’ESCOLES:

 23 escoles públiques de BDN i S.Adrià. (alumnes de 5è)
Dia : 16 d’abril 250  nens/nenes
Dia : 17 d’abril 270  nens/nenes
Dia : 18 d’abril 210  nens/nenes

DIA 16 Dimecres DIA 17 dijous DIA 18
CEIP Baldiri Reixac CEIP Joan Coret
CEIP Llibertat CEIP Pau Picasso CEIP  Salvador Espriu
CEIP   Joan Llongueras  CEIP Josep Boada CEIP Mercè Rodoreda
CEIP Pere de Tera CEIP Josep Carner CEIP Alexander Galí
CEIP Rafael Alberti CEIP Pompeu Fabra CEIP Llorens Artigues
CEIP Joan Miró CEIP Feliu Vegues Ceip Jungfrau
Ceip Lola Anglada Ceip  Itaca CEIP Gitanjali
CEIP Antoni Botey Ceip Margarita Xirgu
CEIP Rafael Casanova

Dimecres 16 d’abril 

ESCOLA Adreça Nº de 
nens

Nº de 
mestres

horari

1 Ceip  Baldiri Reixac C/ Joan Valera 159 22 Tot el 
dia

2 Ceip  Llibertat av. Puigfred, 13 42 Tot el 
dia

3 Ceip Joan Llongueras C/ Sant Fermí, 3 20 Tot el 
dia

4 Ceip Pere de Tera C/ Cardenal  Vidal i 
Barraquer nº 25

21 Tot el 
dia

5 Ceip  Rafael Alberti av. Madrid s/n 15 Tot el 
dia

6 Ceip  Joan Miró C/Pere Martell, 252 20 Tot el 
dia

7 Ceip Lola Anglada Jacinto Benavente,13 21 Tot el 
dia

8 Ceip Antoni Botey Agda.Doctor Bassols 77 48 Tot el 
dia

9 Ceip Rafael Casanova guasch, 80 41 Tot el 
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dia

TOTAL DE PARTICIPANTS 250

 DIJOUS 17 D’ABRIL

ESCOLA Adreça Nº de 
nens

Nº de 
mestres

horari

1 Ceip Joan Coret Coret Plaça Voluntaris 
Olímpics, 1-3 08917-

50 Tot el 
dia

2 Ceip Pau Picasso c/ Pintor Pau Picasso 28-
32

42 Tot el 
dia

3 Ceip Josep Boada Av. Marquès de 
Montroig 169

25 Tot el 
dia

4 Ceip  Josep Carner c/Brasil s/n 48 Tot el 
dia

5 Ceip     Itaca  Crta Antiga de València . 
99-101

21 ½ dia

6 Ceip Feliu i Vegues C/ Sírius 2-A
7 Ceip Pompeu Fabra   

( Sant Adrià)
Sant Adrià 40 Tot el 

dia
8 Ceip Margarita Xirgu C/ Tori s/n 30 ½ dia

TOTAL DE PARTICIPANTS 270

DIVENDRES 18 D’ABRIL

ESCOLA Adreça Nº de 
nens

Nº de 
mestres

horari

1 Ceip Salvador Espriu Av. Reina Elisenda s/n 44 ½ dia
2 Ceip Mercè Rodoreda Avda. Catalunya, 30-36 24 Tot el 

dia
3 Ceip Alexander Galí Avda.Caritg s/n 25 Tot el 

dia
4 Ceip  Llorens Artigues Av Catalunya 20 33 ½ dia
5 Ceip Gitanjali C/ Martí Pujol, 37 25 ½ dia
6 Ceip  Jungfrau C/ Vila Vall-Llebrera s/n 51 ½ dia

TOTAL DE PARTICIPANTS 202
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Dimecres 16 d’abril 
Escola
1 Ceip  Baldiri Reixac Tot el dia
2 Ceip  Llibertat Tot el dia
3 Ceip Joan Llongueras Tot el dia
4 Ceip Pere de Tera Tot el dia
5 Ceip  Rafael Alberti Tot el dia
6 Ceip  Joan Miró Tot el dia
7 Ceip Lola Anglada Tot el dia
8 Ceip Antoni Botey Tot el dia
9 Ceip Rafael Casanova Tot el dia

TOTAL DE PARTICIPANTS

Graelles d’alumnes participants i divisió dels grups ( clicar aquí)

 DIJOUS 17 D’ABRIL

ESCOLA
1 Ceip Joan Coretn Coret Tot el dia
2 Ceip Pau Picasso Tot el dia
3 Ceip Josep Boada Tot el dia
4 Ceip  Josep Carner Tot el dia
5 Ceip   Itaca ½ dia
6 Ceip Feliu i Vegues Tot el dia
7 Ceip Pompeu Fabra   

( Sant Adrià)
Tot el dia

8 Ceip Margarita Xirgu ½ dia
TOTAL DE PARTICIPANTS

Graelles d’alumnes participants i divisió dels grups ( clicar aquí)

DIVENDRES 18 D’ABRIL

ESCOLA horari

1 Ceip Salvador Espriu ½ dia
2 Ceip Mercè Rodoreda Tot el dia
3 Ceip Alexander Galí Tot el dia
4 Ceip  Llorens Artigues ½ dia
5 Ceip Gitanjali ½ dia
6 Ceip  Jungfrau ½ dia
7 TOTAL DE PARTICIPANTS

Graelles d’alumnes participants  i divisió dels grups( clicar aquí)
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11. ORGANITZACIÓ

Grup de treball d’Educació Física “Badalona 2007-2008”.

Pla de Formació Permanent del professorat. CRP Badalona

ICE-UAB

 

 Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Badalona, Àrea d’Esports i Àrea 
d’Ensenyament.
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                        11. Annexes
                 

Nota de Premsa
El Grup de Teball d’Educació Física del Pla de Formació de 

Badalona   informa que:
• El proper 16,17 i 18 d’abril realitzarem la  novena edició del 

Badasport.
• Estarà ubicat a les Pistes d’atletisme de Paco Àguila  (antic 

Can Ferrater).
• Les activitats que portarem a terme seran proves atlètiques 

al matí i Jocs cooperatius  a la tarda.
• Participaran uns 750 , 800 alumnes de 5è curs de 23 escoles 

de Badalona i st Adrià.

1 Ceip Lola Anglada
2 Ceip Alexandre Galí
3 Ceip Llongueras
4 Ceip Josep Carner
5 Ceip Rafael Casanova
6 Ceip Salvador Espriu
7 Ceip Pere de Tera 
8 Ceip Rafael Alberti 
9 Ceip Gitanjali
10 Ceip Pau Picasso
11 Ceip Ítaca
12 Ceip Llorens i Artigas

13 Ceip Joan Miró 
14 Ceip Pompeu Fabra ( Sant 

Adrià)
15 Ceip Josep Boada
16 Ceip Mercè Rodoreda
17 Ceip Baldiri Reixac
18 Ceip Feliu i Vegues
19 Ceip Joan Coret
20 Ceip Antoni Botey
21 Ceip Jungfrau
22 Ceip Llibertat
23 Ceip Margarita Xirgu

Preguem la vostra assistència per tal de cobrir la noticia. Per 
contactar amb el coordinador:
Sergi  Sàez Miota
Telf. Fax. 933983518
e.mail. ssaez2 @xtec.cat
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 Carta presentació als mestres D’EF. De Badalona

A l'atenció de l'especialista d'Educació Física del centre

Benvolgut/da company/a:

Som els mestres del GRUP DE TREBALL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE 
BADALONA,  i  et  proposem  que  la  teva  escola  participi 
conjuntament amb totes les altres escoles de la ciutat, en una diada 
esportiva (BADASPORT) a les  pistes Paco Águila,  amb el  primer 
nivell de cicle superior (5è).

Els objectius a aconseguir serien la millora de la relació dels nens i 
nenes de les diferents escoles, potenciar altres modalitats esportives 
i  sensibilitzadores  per  tal  de  promoure  actituds,  valors  i  normes 
envers la diversitat.

Ja portem 8 anys, aquest serà el novè, fent aquesta diada esportiva, i 
degut  al  seu  èxit,  ens  hem  proposat  obrir-la  a  la  resta  d'escoles 
públiques de Badalona.

Hi ha escoles que participen de tota la jornada (de 9:30 a 16:00) i 
d'altres només venen pel matí per poder arribar a l'escola a les 14:00. 
Això depèn de les característiques del vostre centre.

Aquest any la diada del Badasport es durà a terme els dies 16,17 i 18 
d'Abril. 
Per  poder  participar  al  Badasport  2007-2008  és  indispensable  la 
participació d’un representant de l'escola a la reunió que es durà a 
terme el dia 28 de novembre a les 17.30 h al CEIP Baldiri Reixac (C/ 
Joan Valera, 159 Badalona), i les posteriors reunions d’organització 
que s’estableixin
Per qualsevol aclariment o consulta us podeu posar en contacte amb 
en Sergi Sáez (coordinador del Grup de Treball):  
mailto:ssaez2@xtec.net

Us hi esperem!!!
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SORTIDA A LES PISTES D’ATLETISME DE PACO AGUILA (CAN FERRATER)

Heu de venir esmorzats de casa.
Si voleu podeu portar sucs o aliments energetics (fruits secs, xocolata...)
Heu de portar un parell d’imperdibles.
Si voleu podeu portar sota del xandall un pantaló curt.
Recordeu que hi serem tot el dia, o sigui que heu de portar el dinar.

AUTORITZACIÓ SORTIDES

El proper dijous 17 d’abril farem la sortida a la pista d’atletisme de Paco 
Aguila (Can Ferrater), durant tot el dia per a practicar el BADASPORT 
(activitats atlètiques amb especialistes qualificats i jocs populars i 
cooperatius).

Hora de sortida de l’escola: 9:00 del matí.
Hora d’arribada a l’escola: 17:00 de la tarda.

La sortida es GRATUITA (ja que està totalment subvencionada per l’ajuntament de 
Badalona).

Autoritzo el meu fill/a .....................................................................................................................
a anar a la sortida que es realitzarà el dijous 26 d'abril de 2007 a les pistes d’atletisme de 
Paco Aguila (Can Ferrater) de Badalona.

Signatura

SORTIDA A LES PISTES D’ATLETISME DE PACO AGUILA (CAN FERRATER)

Heu de venir esmorzats de casa.
Si voleu podeu portar sucs o aliments energetics (fruits secs, xocolata...)
Heu de portar un parell d’imperdibles.
Si voleu podeu portar sota del xandall un pantaló curt.
Recordeu que hi serem tot el dia, o sigui que heu de portar el dinar.

AUTORITZACIÓ SORTIDES

El proper divendres 18 d’abril farem les sortides a la pista d’atletisme de 
Paco Aguila (Can Ferrater), durant tot el dia per a practicar el 
BADASPORT (activitats atlètiques amb especialistes qualificats i jocs 
populars i cooperatius).

Hora de sortida de l’escola: 9:00 del matí.
Hora d’arribada a l’escola: 17:00 de la tarda.
La sortida es GRATUITA (ja que està totalment subvencionada per l’ajuntament de 
Badalona).
Autoritzo el meu fill/a .....................................................................................................................
a anar a la sortida que es realitzarà el divendres 27 d'abril de 2007 a les pistes 
d’atletisme de Paco Aguila (Can Ferrater) de Badalona.
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Signatura
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a les pistes d’atletisme

PACO ÁGUILA

Dimecres 16, Dijous 17 i Divendres 18 d’Abril
de 9:30 a 16 h
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ORGANITZA:
Grup de Treball d’Educació Física de Badalona ( ICE; UAB).

COL·LABORA:
U.G.E.B. ( Unió Gimnàstica Esportiva de Badalona), UB i UAB.

AMB EL SUPORT DE:
Ajuntament de Badalona
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Quines proves d’atletisme coneixes?

Coneixes alguna cursa que es faci per equips?

Quins tipus de llançaments coneixes?

Què són els tacs?

Quina és la prova de velocitat més curta a l’aire
 lliure?

Fes un dibuix de la pista d’atletisme.


BADASPORT

2008
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