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DEPARTAMENT

D'EDUCACIÓ FÍSICA
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Finalitzat aquest curs escolar 2020-2021, el professor d'Educació Física et

demana que, al llarg d'aquest estiu, facis la tasca que a continuació et

proposam i la lliuris el dia estipulat del mes de setembre per així poder

presentar-te a l’examen de recuperació.

Recorda que, fer aquestes feines, és requisit indispensable per poder fer

l’examen i aprovar l’assignatura.

La feina a realitzar durant el període de vacances d'estiu és la següent:

Bloc temàtic 1. Exercici Físic i Salut.

1.- Elabora un vídeo on es pugui visualitzar com fas la teva rutina
d’exercici físic. La realització dels exercicis ha de ser tècnicament
correcta per evitar possibles lesions. En aquest vídeo, si no vols, NO
cal que surti la teva imatge, bastaria fer una gravació des de la part
del darrera.

2.- Exercici físic i salut des de les activitats amb step. En aquest apartat
i tenint present les activitats realitzades en aquest bloc temàtic, es
tracta de preparar algunes activitats d’iniciació al món de l’estep
indicant, també, els beneficis que genera la pràctica d’aquestes
activitats proposades.
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Bloc temàtic 2. - Els Jocs.

Realitza un treball, amb el format que vulguis, on parlis del concepte de joc indicant
els beneficis que ens genera a nivell físic, psíquic i social quan feim ús d’ell.

Bloc temàtic 3. Exercici Físic i Salut.

Selecciona un esport que te motivi i proposa un escalfament general i un específic
que podries practicar abans de realitzar-lo.

Notes a tenir present:

- En cas de no haver realitzat qualque projecte pràctic durant el curs
escolar serà imprescindible, per superar l’assignatura, dur-lo a terme en
el mes de setembre. Recorda que els projectes treballats són:

● Projecte Step.

● Projecte Joc.

● Projecte Exercici físic i salut.

Recorda que, en cas de dubte, parla amb el teu professor!!!!.

Ànim i molt bon estiu!!!!.
Departament Educació
Física
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