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SETEMBRE 2014 

El dia de l’examen s’han de lliurar els treballs següents: 

LA RESISTÈNCIA 

1. Introducció                                                                                                                                                          

2. Tipus de resistència 

3. Relació dels aparells cardiovascular i respiratori amb la resistència 

4. Millores que s’aconsegueixen treballant la resistència 

5. Formes de mesura- la  

6. Sistemes d’entrenament 

7. Conclusions 

8. Fonts d’informació 

 

ESPORT  ADAPTAT 

1. Què és l’esport adaptat? Cercar informació sobre l’origen i la història d’aquest 

tipus d’activitats 

2. Explicar a que consisteixen els esports: Boccia, Bàsquet en cadira de rodes, 

Tàndem en bicicleta per a cecs i Golball ( categories, espai on es juga, material 

necessari, normes del joc, ...) 

3. Reflexió individual sobre el cos (què representa per vosaltres, quin valor li 

doneu; quines possibilitats us ofereix? les aprofiteu?, suposa limitacions?,...) 

4. Fer un recorregut per casa vostra amb ulls tapats e intentar orientar-se sense  

ajut visual. Provar de veure un got d’aigua amb ulls tancats. 

Llençar pilotes a una cistella de bàsquet des d’una posició asseguda 

Descriure aquestes experiències i explicar els resultats 

 

 



L’ESCALFAMENT 

 

1. Introducció 

2. Importància i objectius de l’escalfament 

3. Factors a tenir en compte a l’hora de realitzar-lo (duració, intensitat, ...) 

4. Parts de l’escalfament 

5. Dissenyar una sessió d’escalfament dirigida a una determinada activitat 
esportiva posterior (voleibol, atletisme, gimnàstica ...) 

Explicar els exercicis en el mateix ordre a realitzar diferenciant els 
corresponents a cadascuna de les parts de l’escalfament. 

Fer una descripció verbal acompanyada d’una imatge gràfica. 

 

 

 

 

Es recomana practicar els següents EXERCICIS PRÀCTICS: 

1. Tècniques de Voleibol: Tocs de dits, Toc d’avantbraços,  Servei  

2. Tombarella endavant i tombarella enrere 

3. Vertical i Rodes laterals 

4. Cursa continua  i salt de corda per millorar la Resistència aeròbica. 

5. Tècniques de Bàsquet: Tir personal, Tir en safata, Bot de protecció, Passada de 

pit. 

6. Representació mímica d’una petita historieta pensada i redactada per l’alumne. 

 

 


