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JOC: LLANÇADORS I RECEPTORS EN EQUIP
Número de participants

Fotografia / Esquema

De 4 a 20 participants

Edat recomanada
A partir de 8 anys

Espai i requisits tècnics
Espai exterior ampli, sense obstacles

Material







6 receptors (xarxes amb mànecs de 75 cm
Ø)
6 llançadors amb dos mànecs d’espuma
dura
6 llançadors amb cintes de roba
12 pilotes de plàstic petites
1 pilota gran
Fitxa amb la descripció del material

Objectiu del joc
Amb aquest material treballarem la cooperació en equip i les habilitats de llançament i recepció.

Funcionament / Regles
Dins d’aquesta caixa tenim 2 elements de llançament diferenciats.
Trobem els llançadors amb dues nanses d’espuma dura els quals poden utilitzar dues persones. Cada un
agafa un mànec i fan tensió amb la pilota situada a la bossa central. Un cop està tensat es fa el llançament
de la pilota i a l’altra banda hi ha dues persones més que esperen fer la recepció de la pilota.
Us mostrem una imatge de com agafar el llançador. Sempre es treballa amb la cooperació d’equip.
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L’altre element que fa de llançadora és amb quatre cintes de roba, les quals poden agafar dos participants.
Se situa la pilota al centre i es fa tensió per poder fer el llançament.
També us mostrem una imatge per tenir de referència.

Els receptors estan fets amb tela i nanses per poder-los agafar.
El més important d’aquest material és treballar la cooperació del grup, ja que s’hauran de posar d’acord la
parella que agafa el llançador com la parella que agafa el receptor. Es treballa molt la comunicació física i
verbal, perquè hi ha un objectiu comú de rebre pilotes o altre objecte amb la cistella receptora.

Informació dinamització
Valor pedagògic
Treballem el valor de la cohesió de grup i la cooperació.

Observacions i recomanacions per a la dinamització

Informació complementària

