som

bàsquet

repte 1:

reptes
jocs

del 23 al 27 de novembre

Realitzar tirs lliures per aconseguir el màxim nombre de cistelles.

Material:

3 pilotes per grup bombolla.

Durada:

3 minuts.

Repeticions:

2 repeticions per aconseguir el millor registre.

Grau de dificultat:

educació infantil i prebenjamins: es col·locaran a 1
metre de la cistella.
juvenils: si llencen de triple la puntuació valdrà per
tres.

Compartiu un video o una foto a les xarxes xocials i etiqueta'ns: @CEAnoia
#somreptessomjocs o bé envia'ns-ho.

som

futbol sala

repte 1:

reptes
jocs

del 23 al 27 de novembre

Realitzar el màxim nombre de passades seguides sense perdre el
moviment de la pilota. Les passades es faran entre els membres del grup a
una distància de 5 metres.
Material:

1 pilota per grup bombolla.

Durada:

3 minuts.

Repeticions:

2 repeticions per aconseguir el millor registre.

Grau de dificultat:

educació infantil i prebenjamins: aturant la pilota
abans de la passada.
juvenils: fer les passades a l'aire sense que la pilota
toqui a terra.

Compartiu un video o una foto a les xarxes xocials i etiqueta'ns: @CEAnoia
#somreptessomjocs o bé envia'ns-ho.

som

handbol

repte 1:

reptes
jocs

del 23 al 27 de novembre

Realitzar llançaments de penal per aconseguir impactar, el màxim nombre
de cops, el pal de la porteria amb la pilota.

Material:

3 pilotes per grup bombolla.

Durada:

3 minuts.

Repeticions:

2 repeticions per aconseguir el millor registre.

Grau de dificultat:

educació infantil i prebenjamins: es col·locaran a 3
metres del pal.
juvenils: cadascú farà tres llançaments seguits per
tocar els dos pals i el travesser. Si ho fan, punt extra.

Compartiu un video o una foto a les xarxes xocials i etiqueta'ns: @CEAnoia
#somreptessomjocs o bé envia'ns-ho.

som

polisportiu
handbol

repte 1

reptes
jocs

del 23 al 27 de novembre

Realitzar el màxim nombre de passades seguides sense perdre el
moviment de la pilota. Les passades es faran entre els membres del grup
a una distància de 5 metres.
Material:

1 pilota per grup bombolla.

Durada:

3 minuts.

Repeticions:

2 repeticions per aconseguir el millor registre.

Grau de dificultat:

educació infantil i prebenjamins: la pilota podrà tocar
a terra una vegada abans que l'agafi el següent.
benjamins i alevins: punt extra si la passada s'executa
sense que la pilota caigui a terra.

Compartiu un video o una foto a les xarxes xocials i etiqueta'ns: @CEAnoia
#somreptessomjocs o bé envia'ns-ho.

