




	 	 																							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													 	

																																				

OBJECTIUS  
A.  F ÍS ICA EN FAMÍLIA I  A L’ESCOLA 

Per 5é i  6é de pr imàr ia 
 

MÒDUL 1. Ens organitzem. ¡En marxa, preparats, ja…! 
Objectius:  

- Reconéixer diferències entre ser actiu i sedentari. Identificar-se. 

- Diferenciar entre activitats i jocs que proposen una vida sedentària i 

una altra d’activa i saludable. 

- Desenrotllar hàbits en família que promoguen activitat física constant. 

- Sentir-se proactiu, aconseguir una actitud positiva cap a l’activitat 

física tant a l’escola com a casa. 

 

MÒDUL 2. Comunique amb el cos. Mira tot el que faig! 
Objectius:  

- Realitzar i conéixer esports atractius que poden practicar-se a l’escola 

o a la nostra ciutat. 

- Desenvolupar capacitats físiques básiques, com ara coordinació i 

equilibri, mitjançant activitats, jocs o esports alternatius. 

- Motivar-se i divertir-se comunicant amb el cos. Jugar a Acrosport! 

- Aprofitar qualsevol moment i espai de la vida quotidiana per a fugir 

d’un estil de vida sedentari. 

- Mantindre una actitud positiva front a l’activitat física proposada. 
 

 



	 	 																							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													 	

 
 
 
MÒDUL 3. Pensa. No arriba abans qui més corre…  
 
Objectius:  

- Treballar en equip per a aconseguir un objectiu comú a través del joc. 

- Conéixer jocs populars i tradicionals, divertir-se amb la seua pràctica. 

- Desenvolupar altres capacitats físiques básiques, com ara flexibilitat, 

força, velocitat o resistència, mitjançant jocs adaptats. 

- Desenvolupar l'orientació espacial i temporal de l'alumnat.  

- Motivar l'alumnat a fer diferents tipus d’activitat física en el nostre 

entorn natural. Aprofitar aquest entorn natural. Adaptar-se. 
 

 

MÓDULO 4. Ens avaluem. Em mereisc un 10! 
Objectius:  

- Jugar sense discriminació, ni de sexe ni de condició física.  

- Conéixer jocs adaptats a ACNEAE, divertir-se amb la seua pràctica. 

- Avaluar per a motivar-se, per a arribar a l’aprenentatge. Tornar a 

identificar-se. ¿Sóc actiu o sedentari? 

- Mantindre un estil de vida sana i saludable a través de la pràctica 

d’activitat física.  

 
 

                        



	 	 																							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													 	

	



 

 

                             

 

 Treballar amb l'alumnat eines amb les quals poder identificar les 

seues pròpies emocions per a aprendre a gestionar-les, usant les 

negatives a manera d'aprenentatge i les bones, com a coneixement. 

 Incrementar la quantitat d'estratègies que tenen a la seua disposició 

per a resoldre un conflicte de forma positiva. 

 Ensenyar la importància d'ajudar a la persona que tenim al costat a 

identificar la manera en què s'està sentint, a través de l'empatia i la 

cooperació entre iguals. 

 Ensenyar-los a ser responsables de les seues conductes, potenciant 

l'autoconeixement, la responsabilitat dels seus actes, i la presa de 

decisions davant d'una contradicció, cuidant a l'hora de prendre-la 

la seua autoestima i la seua necessitat d'individualitat. 

 Donar eines al xiquet/la xiqueta per a conèixer la seua pròpia vàlua, 

així com la importància d'intentar fer les coses per un/a mateix/a, 

tan ben com siga possible, manejant la frustració. 

 



 Ensenyar als xiquets/les xiquetes l'únics/as i irrepetibles que són, 

afavorir la seua autoestima i ajudar-los a trobar el seu lloc dins del 

grup. 

 Treballar amb els seus gustos, amb les seues preferències, afavorir 

la capacitat d'expressar-se i convertir-se en la persona que li 

agradaria ser sense pors, amb seguretat i motivació. 

 Prendre consciència de la imatge que donem als altres, per a 

millorar la forma de relacionar-nos, i amb açò, millorar les relacions 

socials, tan importants en la infància. 

 Afavorir la comunicació en família, treballar l'educació en valors, 

potenciant el respecte, la seguretat i l'autoestima en la infància. 

 Transmetre hàbits saludables durant el temps compartit en família, 

aconseguint que siga un temps de qualitat. 

 Afavorir l'adequat desenvolupament emocional del xiquet/de la 

xiqueta perquè cresca amb autonomia, perquè es convertisca en el 

futur en una persona saludable. 

 Enriquir al xiquet/la xiqueta a través de la inclinació amb 

pares/mares, per a donar els seus primers sentint-se capaços de 

qualsevol cosa. 

 Desenvolupar l'afany de saber i conèixer coses noves del xiquet/de 

la xiqueta, intentant fomentar que siga una persona curiosa, la qual 

cosa ajuda a abordar les tasques difícils o problemes quotidians de 

forma ràpida i eficaç. 

 



 Aprofitar la curiositat innata de la infància per a treballar l'interès 

en les coses, la inquietud, la passió per les noves tasques que 

emprenen en el centre escolar i en familia. 

 Treballar la responsabilitat i el treball en equip, la cooperació i la 

col·laboració. 

 Ensenyar a l'alumnat a identificar els seus punts forts i els seus 

punts febles, per a afrontar els reptes que es presenten a aquestes 

edats, i incrementar l'autoestima, la satisfacció personal i estimular 

la creativitat i l'agilitat mental del xiquet/la xiqueta conforme va 

generant solucions per si mateix/a. 

 

 

 

 

 

 


