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Enguany el tema central de l’escola seran els Jocs
Mediterranis que es celebren a Tarragona. El tema,
com cada curs, ha estat triat per l’alumnat de
l’escola a través de votacions. Del tema central,
que serà motiu de treball a les aules, ambientació
escolar i danses al Carnestoltes, cada curs ha triat
una disciplina englobades dins de l’esdeveniment
esportiu. Per aquesta raó dins de la revista “El
Mussol” d’aquest curs, trobareu un seguit de
treballs realitzats a les aules els quals tenen com a
eix central els Jocs Mediterranis.
El 15 d’octubre de 2011, el Comitè Internacional
dels Jocs Mediterranis va escollir Tarragona com a
ciutat organitzadora dels XVIII Jocs Mediterranis.
Aquests jocs, es celebraran del 22 de juny a l’1
de juliol de 2018 en 16 municipis seu del territori
i hi formaran part 33 disciplines esportives, 4.000
esportistes de 26 nacionalitats diferents i 3.500
voluntaris i més de 150.000 espectadors.
Els Jocs Mediterranis són una competició de
caràcter poliesportiu que s’organitza en el marc del
moviment olímpic i amb el reconeixement del Comitè
Olímpic Internacional (COI). Estan classificats dins
dels anomenats Jocs Regionals i els conformen els
països que envolten el mar Mediterrani. Es celebren
cada quatre anys. La primera edició va tenir lloc
l’any 1951 a Alexandria, Egipte.
En conclusió, aquesta edició de la revista està
destinada a valorar la importància de l’esport i tots
els valors que aquest representa per a la nostra
societat. A la vegada, el que pretenem és fer difusió
d’esports i disciplines que per causes comercials no
tenen tanta repercussió als mitjans i que per tant,
no tenen el reconeixement que mereixen.

Escola Marià Galí
C/. De les Vinyoles 40
Terrassa (Barcelona) 08225
http://www.escolamariagali.cat
ceipmariagali@xtec.cat

Dipòsit Legal: B-57.043-2007
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ESCOLA
PLA EDUCATIU DE L’ENTORN
Durant els propers quatre anys, l’escola formarà
part del Pla Educatiu d’Entorn que promou la
Generalitat i l’Ajuntament. A trets generals aquest
pla consisteix en l’aprofitament de tots els recursos
que hi ha al barri i d’aquesta manera, poder-los
coordinar. Tot i que l’escola ja participa en moltes
de les dinàmiques que es proposen dins d’aquest
pla com el Projecte LECXIT i el Pla Català de
l’Esport, creiem que aquest pla serà profitós per
tot el nostre alumnat així com també pel barri de
Can Boada.

NOTÍCIES
PRÀCTIQUES DE MAQUILLATGE
L’Escola de maquillatge Vilamanyà de Terrassa va
col•laborar amb els i les alumnes de sisè B durant
la diada de la Castanyada. Aquesta pràctica de
maquillatge tenia una temàtica de zombis ja que és
el nom que enguany té la classe. A més, juntament
amb els pares i mares de sisè, van preparar un
passatge del terror al qual van convidar a les
classes que el volguessin visitar.

TFG D’OPTOMETRIA
Durant aquest trimestre, unes alumnes de
la Universitat Politècnica de Catalunya estan
realitzant un cribatge als alumnes de segon, quart
i sisè. Aquesta pràctica forma part del seu Treball
de Final de Grau. La Cristina està realitzant un
treball sobre la musculatura ocular i com aquesta
afecta en l’aprenentatge. L’Alba s’ha centrat en
l’evolució de la miopia al llarg dels cursos. I
per acabar, la Patrícia, està realitzant un estudi
ergonòmic relacionat amb la biconicolaritat. El
resultat d’aquestes proves serà confidencial i
només es compartirà amb les famílies.
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NOTÍCIES
JORNADA JOCS TRADICIONALS
Aquest curs, s’ha realitzat la setena jornada de
Jocs Tradicionals a l’Escola al començament de
curs. El fet d’avançar la jornada ha vingut donat
per la importància de treballar la cohesió social i
oferir al nostre alumnat més opcions de joc a les
estones d’esbarjo. Els mestres d’Educació Física,
han preparat la jornada conjuntament amb els i les
alumnes de sisè que han estat els responsables de
dinamitzar les activitats.
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ESCOLA
XERRADA MOSSOS
El passat 28 de novembre de 2017, es va realitzar
a l’Escola una xerrada per a famílies dins de les
activitats programades a l’ACDE. Aquesta xerrada
va anar a càrrec dels Mossos d’Esquadra i el
tema central eren els perills d’Internet, el ciber
assetjament i bulling. A la xerrada hi van assisitir
més de 40 persones i va tenir força èxit. Les famílies
es van quedar amb ganes de saber-ne més, sobretot
del tema de l’assetjament escolar. Ara mateix,
estem en tràmits amb Mossos per poder planificar
una nova xerrada oberta de nou a les famílies però
ja tenint com a únic tema l’assetjament escolar.
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AMPA

NOTÍCIES

RENOVACIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA
Benvolgudes famílies.
Aquest curs que hem començat, s’ha iniciat el nostre últim any com a membres de la Junta de l’AMPA
de l’escola Marià Galí. És, per tant, moment de renovar l’actual Junta, per donar entrada a persones amb
interès i empenta i poder continuar amb aquest projecte tan necessari per tots nosaltres. Algunes de
les funcions de l’AMPA són la gestió de matiners, venda de xandalls , activitats extraescolars i festa fi de
curs, etc., tots ells, serveis imprescindibles per a molts de nosaltres. Sense una nova junta, l’AMPA haurà
de dissoldre. Això implica que totes les activitats que es fan, no es realitzaran. Creiem que és important
que l’AMPA continuï i per això us demanem la vostra col·laboració.
La renovació de la junta afecta a:
•
President/a
•
Vicepresident/a
•
Secretari/a
Informació bàsica dels càrrecs i
•
Tresorer/a
funcions d’un AMPA
Aquelles persones interessades
en presentar una candidatura
a qualsevol d’aquests llocs, ens
ho podeu fer arribar per correu
electrònic
ampamariagali@
hotmail.com a “ La Caseta” de
l’AMPA i també a secretaria de
l’escola, fent esment del vostre
nom i cognom, curs del vostre fill/a
i lloc al que us agradaria optar.
Pròximament es farà
una
assemblea general ordinària i
farem la presentació dels nous
candidats per tal que comencin
a integrar-se a l’estructura de
l’AMPA i fer la transició el mes fàcil
i còmode possible.
Des de l’actual junta us animem
a que us presenteu i pugueu
influir directament en el benestar
dels vostres (nostres) fills/es. En
qualsevol associació de voluntaris,
com ho és la nostra, qui no és part
dels que prenen les decisions, es
veu obligat a acceptar-les.
Sigueu part integral de les
decisions.
La junta.
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NOTÍCIES
TALLER ANIMALS PETITS
El dia 3 de novembre els nens i nenes de Parvulari
vam fer un taller a l’escola sobre animals petits.
Va venir un senyor que en tenia molts: cargols,
insectes fulla, insectes pal, escarabats… fins i tot
una aranya!!. Els vam poder veure i tocar, i no ens
van fer gens de por.

EDUCACIÓ INFANTIL
NOMS DE LES CLASSES
Aquest curs les classes de Parvulari tenen nom
d’animals petits. Després de fer les votacions,
aquests van ser els resultats: P3 CARGOLS, P4
PAPALLONES I P5 MARIETES.

VISITA ESCOLA BRESSOL
Com cada any els alumnes de P3 vam anar a visitar
l’EB Espígol. Vam esmorzar i jugar amb els nens i
nenes d’allí i ens ho vam passar molt bé.

AQUARI
El dia 6 de novembre, la classe de P5 “MARIETES”,
vam anar d’excursió a l’Aquari de Barcelona. Vam
veure peixos i altres animals marins de totes les
mides i colors. I vam tenir la sort de veure com
donaven de menjar als pingüins. Ens vam divertir
molt.
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EDUCACIÓ INFANTIL

NOTÍCIES

FESTA DE LA CASTANYADA
Per celebrar la festa de la Castanyada tots els nens i nenes d’Educació Infantil ens vam reunir al pati
per esmorzar junts UN ESMORZAR DE TARDOR. Era un esmorzar molt saludable, amb aquestes fruites:
poma, mandarina, magrana, raïm. Per preparar-lo ens van venir a ajudar unes quantes mares. MOLTES
GRÀCIES a totes. Per cert, l’esmorzar era bonissim!!!
A la tarda ens va venir a veure la Castanyera acompanyada de la Flautina, la mascota de l’escola que
ens ajuda a parlar en català.
Li vam cantar i ballar, i ella ens va repartir paperines de castanyes torradetes.
Mmmmmmm, que bones!!!!

MUSEU BLAU
El dia 29 de novembre les classes de P3 i P4, CARGOLS I PAPALLONES, vam anar d’excursió al Museu
Blau de Barcelona. Vam visitar el museu i vam fer el taller “PUC TOCAR”? Ens va agradar molt!
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NOTÍCIES
PROJECTES
Durant aquest 1r trimestre a Cicle Inicial hem
escollit els temes que volem treballar per realitzar un
projecte. 1rA ha escollit treballar les meduses, 1rB ha
escollit el tema dels gossos, 2nA ha escollit el tema
dels policies i 2nB ha escollit el tema del cos humà.
Cada dia aprenem diferents particularitats dels temes
escollits i ens ho passem molt bé investigant. Tenim
moltes ganes de ser grans experts en el tema que hem
escollit i esperem aprendre moltíssim! Per veure mes
fotos, visiteu el bloc de 1r i 2n. (Pàgina web escola)

8

CICLE INICIAL
ESPAIS
Al mes d’octubre Cicle Inicial va començar les
sessions d’espais. En aquestes sessions treballem
les diferents intel•ligències múltiples. A diferència
de l’any passat que feiem una sessió setmanal,
enguany realitzem dues sessions setmanals: els
dimecres i els divendres. Tenim l’opció d’escollir
entre vuit espais diferents: Toca toca, Som artistes,
Ombres, Juguem amb les lletres, Speak and Play,
Barrinem!, Jugo a ser i Programació. Ens ho passem
genial fent espais cada setmana!
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CICLE INICIAL

NOTÍCIES

LA CASTANYADA
Cicle Inicial vam celebrar el passat 31 d’octubre la festa de la Castanyada d’una manera ben especial.
Vam fer un berenar saludable! Hi havia suc de taronja, broquetes de raïm i mandarina, cereals i torrades
de formatge. Va ser una tarda ben diferent i molt divertida. Ens ho vam passar genial i vam gaudir
berenant tots junts!

HEM ANAT AL TEATRE
El passat 28 de novembre Cicle Inicial va anar al Teatre Auditori a veure l’obra de teatre “Safari”. En
aquesta obra de teatre s’explica la història d’en Pinyot i en Carabassot, dos personatges que tenen un
petit conflicte a la Sabana, on s’havien desplaçat després d’haver rebut la notícia que els advertia de la
misteriosa desaparició del lleó. En aquesta història s’aborda el tema del bullying, on es vol transmetre
que, per mitjà de l’educació i el treball, es poden potenciar actituds i comportaments en positiu que
permetin una convivència dolça i tranquil•la.
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NOTÍCIES
ESTADES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS
Durant el mes d’octubre l’alumnat de Tercer i
Cinquè van gaudir d’unes colònies d’immersió
lingüística en anglès a la casa de colònies Torre
Ametller situada a Cabrera de Mar. Durant els tres
dies van fer activitats relacionades amb l’art i amb
el medi natural. Les activitats eren entretingudes
i divertides. Van ser uns dies on van compartir i
conviure amb els alumnes de cinquè.
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CICLE MITJÀ
EXCURSIÓ PARC DEL GALLECS
El 3 d’octubre els nens i nenes de Cicle Mitjà vam
anar d’excursió al Parc del Gallecs, a Mollet del
Vallés. Allà vam fer senderisme per la Ruta dels
bandolers. L´àrea de Gallecs és un espai agrícola
de 733 ha. vital com a connector verd entre la
Serralada Litoral i les serres interiors. Vam gaudir
dels paissatge rural i vam veure les collites. Ens va
fer un dia molt maco.
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CICLE SUPERIOR
ESTADES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN
ANGLÈS
Durant el mes d’octubre els alumnes de cinquè i
tercer van gaudir d’una estada en anglès a Cabrera
de Mar. Durant els tres dies van fer activitats
relacionades amb l’art i amb el medi natural. Les
activitats eren entretingudes i divertides. Van
ser uns dies on van compartir i conviure amb
els alumnes de tercer. L’experiència va ser molt
enriquidora.

NOTÍCIES
EXCURSIÓ A LA MOLA
El passat 3 de novembre els i les alumnes de Cicle
Superior vam fer una excursió a la Mola. La sortida
va anar molt bé. Des del cim es veien unes vistes
impressionants. Va fer un dia genial!

EL NOM DE LA CLASSE
Durant aquest trimestre els alumnes han treballat
en forma de projecte el nom de la classe. Els noms
triats han estat els següents: El Pol Nord, El mar,
Els zombis i La galàxia.
S’han fet diverses activitats plàstiques i treballs
en grup per conèixer les característiques de cada
grup. Els treballs han quedat molt macos. Els i les
alumnes s’han esforçat i gaudit molt d’aquestes
activitats.
JORNADA D’ATLETISME
Els alumnes de Cicle Superior van realitzar
l’activitat d’Atletisme a la Zona Esportiva Municipal
de Can Jofresa. Aquesta activitat està inclosa al
pla de promoció esportiva i al Pla Català de l’Esport
a l’Escola.
Durant les dues sessions, una per nivell, van
realitzar proves de velocitat, tanques, llançament
de pes, salt de llargada i resistència.
Els nostres alumnes van gaudir d’un matí ple
d’activitats
relacionades
amb
l’entrenament
d’aquest esport, així com també van poder conèixer
les instal•lacions per a la seva pràctica.
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FUTBOL FLAG
El divendres 27 d’octubre, els alumnes de Cinquè, van
anar de sortida a la Zona Esportiva Municipal de Can
Jofresa per realitzar l’activitat de “Futbol Flag”. El “Futbol
Flag” és una modalitat de futbol americà mixt que es
juga sense proteccions i sense placatges. En comptes
de placar, el jugador ha d’arrencar un petit banderí o
bandera a manera de cinturó que porta el rival. És una
modalitat d’aprenentatge que evita lesions ja que quasi
no hi ha contacte. Aquesta activitat està inclosa al Pla de
Promoció Esportiva i al pla Català de l’Esport a l’escola.
Els nostres alumnes es van iniciar en la pràctica d’aquest
esport i s’ho van passar d’allò més bé!
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RACÓ DE L’HORT
COMENÇA LA NOVA TEMPORADA DE L’HORT 17-18!
Com cada curs , per poder tenir la terra a punt per plantar vam haver de treure les
herbes i arbustos que havien crescut durant l’estiu, llaurar la terra amb la motoaixada,
que és una màquina agrícola motoritzada per treballar la terra, i afegir terra adobada
amb nutrients per tal que les plantes tinguin un bon creixement. Una vegada fetes
aquestes feines la terra estava preparada.
Aleshores, els nens i nenes de l’escola vam començar a plantar i sembrar diferents
hortalisses i verdures com ara: cebes, enciams, pèsols, bròquils, espinacs, faves,
escaroles i maduixeres. També vam sembrar pastanagues. I tenim un bancal ple de
plantes aromàtiques.
Esperem que el fred i el vent no impedeixin que les nostres plantes creixin fortes i
sanes. En principi, són plantes que suporten bé les baixes temperatures.
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RACÓ DE LA FLAUTINA
Podeu observar tot seguit com a la Flautina li agrada estar en forma!!
Acoloreix els dibuixos de la Flautina practicant diferents esports del Jocs Mediterranis.
Per cert, a veure si descobreixes quins són els esports que falten en el segon dibuix.

ENDEVINALLES
I ara us proposa unes endevinalles:
Petita o gran sóc rodona,
sóc de pell i sóc de goma,
sóc de camp i sóc de roba
i dono bon gust a l’ olla.
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Xic i petit ,
sóc el rei del partit.
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L’ESCOLA ESCRIU

JOCS MEDITERRANIS P3

CICLISME

La classe dels CARGOLS hem treballat EL CICLISME, que és un esport dels JOCS
MEDITERRANIS.
Per decorar el mural de l’escola hem fet un ciclista i l’hem pintat entre tots i totes.

14
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JOCS MEDITERRANIS P3

L’ESCOLA ESCRIU

Per aprendre moltes coses del CICLISME hem vist vídeos de curses de bicicletes.
Hem vist que han d’entrenar molt i s’han de posar el CASC per protegir-se el cap.
Nosaltres hem practicat i hem fet curses de bicicletes al pati.

Podeu veure totes les fotografies al bloc de la classe!!
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L’ESCOLA ESCRIU

JOCS MEDITERRANIS P4

NATACIÓ

La classe de LES PAPALLONES hem treballat LA NATACIÓ, que és un esport dels JOCS
MEDITERRANIS. Entre tots els nens i nenes hem fet un nedador i una nedadora per
decorar el mural de l’escola.
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JOCS MEDITERRANIS P4

L’ESCOLA ESCRIU

Hem vist vídeos de natació i hem aprés que hi ha diferents estils: crol, braça, papallona
i esquena. També hem vist salts i natació sincronitzada.
Nosaltres hem practicat la natació a la sala de psicomotricitat.
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L’ESCOLA ESCRIU

JOCS MEDITERRANIS P5

L’ATLETISME

La classe de les Marietes (P-5) hem treballat l’atletisme, com a esport dels Jocs
Mediterranis.
Hem participat en la decoració del mural cooperatiu de l’escola.

Hem treballat el vocabulari basic, propi de l’atletisme.

Hem fet una cursa al pati de 50 metres imitant a Usain Boldt, record del món dels 100
metres llisos.
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JOCS MEDITERRANIS P5

L’ESCOLA ESCRIU

A partir de la cursa hem elaborat una gràfica amb els temps de tots els companys de
la classes.
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L’ESCOLA ESCRIU

JOCS MEDITERRANIS 1r A

EL REM
Els nens i nens de 1rA hem investigat què és el REM. Deprés de veure vídeos i haver
llegit alguna informació, hem descobert:

A Educació Física també hem practicat una mica.

20
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JOCS MEDITERRANIS 1r B

L’ESCOLA ESCRIU
EL GOLF

Els nens de primer hem investigat sobre el golf, hem vist alguns vídeos, hem practicat
i ho hem intentat explicar.
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L’ESCOLA ESCRIU

JOCS MEDITERRANIS 2n A

L’ESGRIMA

A la classe de 2n A estem treballant l’esgrima. Aquest és un esport individual de combat
que enfronta a dos contrincants, els quals han d’intentar tocar a l’adversari amb una
arma blanca mentre eviten ser tocats. L’esgrima es caracteritza per ser un esport
d’oposició, però no de contacte.
A partir de la tria de l’esport, a l’aula hem estat investigant i treballant de manera
transversal diferents aspectes de l’esgrima: les modalitats que hi ha (espasa, floret i
sabre), els valors que es treballen, les normes i regles bàsiques, els materials que es
necessiten per poder practicar-lo, l’equipament dels tiradors... A més, hem visualitzat
algun combat d’esgrima i hem pogut comprovar tot el que havíem descobert.
També hem treballat l’esgrima des d’una vessant més creativa, com per exemple recreant
l’esport a Educació Física o fent produccions a Plàstica (titelles de tiradors, espases,
caretes...) amb diferents materials. A continuació us mostrem alguns exemples.

22
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JOCS MEDITERRANIS 2n B

L’ESCOLA ESCRIU
L’HALTEROFILIA

Els alumnes de 2n B estem treballant l’Halterofília. Un esport olímpic
que consisteix en aixecar el màxim de pes possible amb una barra.
En cada lateral hi ha diferents discs que són els que determinen el
pes final que s’aixeca.
El fil conductor que hem utilitzat ha estat la història real d’una noia
musulmana “Amna al Haddad” que va deixar la seva feina de periodista
per dedicar-se plenament a aquest esport. A partir d’aquesta lectura
vam estar investigant diferents coses sobre aquest esport: el tipus
de roba que cal portar, què volen dir els diferents colors dels discs,
quin material utilitzen, les normes.... I tot això d’una manera molt
vivencial i divertida. Per exemple, vam agafar una balança i vam
pesar diferents objectes de la classe per tal d’adonar-nos del pes
real de cada disc.
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L’ESCOLA ESCRIU

JOCS MEDITERRANIS 3r A

24
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JOCS MEDITERRANIS 3r B

L’ESCOLA ESCRIU
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L’ESCOLA ESCRIU

JOCS MEDITERRANIS 4t A

Els aventurers i aventureres de la classe de 4t hem estat investigant sobre el tir amb arc.
Us proposem fer una passejada per la història de la Humanitat i veureu que hem après.
Hem descobert que ja a l’època de la Prehistòria es feia servir per caçar, i que els egipcis
i els perses, a l’Edat Antiga l’utilitzaven per defensar-se. També a l’Edat Mitjana i amb
el personatge de Robin Hood, s’utilitzava com a defensa o atac. Va ser a l’ Època dels
descobriments, al segle XVI, quan trobem la primera dona arquera esportista. Després,
van venir els indis també amb els seus arcs i fletxes defensant el seu territori americà. A
l’Edat Moderna, l’any 1.900 a París, el tir amb arc va aconseguir ser modalitat olímpica.
I com no recordar els Jocs Olímpics de Barcelona, l’any 1.992, on l’equip espanyol va ser
medallista en or per equips. Per entendre tots aquests fets vam fer aquest eix cronològic:

Una de les coses que ens va emocionar més va ser quan vam veure el vídeo d’inauguració de les
Olimpíades de Barcelona’92 on el medallista Antonio Rebollo va encendre el pebeter de l’Estadi Olímpic
de Montjuïc (Barcelona) amb la flama que venia de la torxa olímpica. Debia ser tan emotiu!!

El tir amb arc és un esport per divertir-se i també pot ser de competició. Per això moltes persones
gaudeixen llançant fletxes simplement per passar-s’ho bé. És un esport per a totes les edats. Animeu-vos!
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TENNIS
El tennis és un esport de pilota en què s’enfronten dos jugadors
o jugadores o dues parelles de jugadors o jugadores. Es realitza
en una pista rectangular dividida transversalment per una xarxa.
Consisteix a colpejar la pilota amb una raqueta i fer-la passar per
damunt de la xarxa de manera que l’adversari la pugui tornar.
El tennis modern es va originar al Regne Unit a finals del segle
XIX. Després de la seva creació es va fer popular entre les classes
altes dels països angloparlants, estenent-se per tot el món.
El Grand Slam està constituït pels quatre tornejos més importants
del circuit internacional de tennis i són els següents: Open
d’Austràlia (pista dura), Torneig de Roland Garros (terra batuda) a París, Campionat de Wimbledon
a Londres (herba) i Open dels Estats Units (pista dura). Però durant l’any es juguen moltes més
competicions d’individuals i dobles. També els Jocs Olímpics cada quatre anys.
Quins són o han estat els jugadors i jugadores més importants del tennis?
Jugadors: Rafa Nadal, Novak Dokovic, Roger Federer, Andy Murray, Andy Roddick, Jimy Connors,
Ivan Lenoc, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker, etc.
Jugadores: Garbine Muguruza, les germanes
Serena i Venus Williams, Martina Hingis, Arantxa
Sánchez, Conchita Martínez, Steffi Graff, Monica
Seles, Gabriela Sabatini, Martina Navratilova,
etc.
Tú també podries ser un o una d’ells o elles!
Ànims! Només necessites una pilota, una
raqueta, roba d’esport i una pista en condicions
amb una altra persona o si sou 4 podeu fer un
partit de dobles.
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EL BÀSQUET

Aquest any el tema de l’escola és sobre els “Jocs Mediterranis” que es portaran a terme l’any 2018
a Tarragona. Als Jocs hi haurà 33 disciplines esportives on competiran els millors esportistes del
moment.
La classe de Cinquè B ha triat el bàsquet per saber-ne més. Hem buscat la història del bàsquet, el
reglament i els millors jugadors del món. Aquí us deixem una mostra del què hem trobat.
1. Història del bàsquet i reglament
El bàsquet o basquetbol (de l’anglès basketball, de basket, ‘cistella’, i ball, ‘pilota’) és un esport
d’equip, jugat entre dos conjunts de cinc jugadors cadascun durant quatre períodes o quarts de deu
o dotze minuts cadascun. L’objectiu de l’equip és anotar punts introduint una pilota per la cistella.
La puntuació per cada cistella és de dos o tres punts, depenent de la posició des de la qual s’efectua
el tir a cistella, o d’un, si es tracta d’un tir lliure per una falta d’un jugador contrari. L’equip
guanyador és el que obté el major nombre de punts. El contacte amb la pilota es realitza amb les
mans. L’equip en possessió de la pilota o atacant, intenta anotar punts mitjançant tirs, entrades a
cistella o mates, mentre que l’equip defensor busca impedir robant la pilota o efectuant taps.
James Naismith, un professor canadenc d’educació física, va inventar el bàsquet el 1891 a la
YMCA de Springfield, Massachusetts, Estats Units. L’esport va guanyar ràpidament popularitat i
es va expandir per les universitats i escoles nord-americans a principis del segle XX. La Federació
Internacional de Bàsquet (FIBA) va sorgir el 1932 i l’esport va debutar en els Jocs Olímpics d’estiu
de 1936.
2. Jugadors de bàsquet destacats
-Michael Jeffrey Jordan (Nova York, Estats Units, 17 de febrer de 1963), motejat” “Air”, “His Royal
Airness (La seva majestat aèria)” o “Air Jordan”, és un exjugador de basquetbol estatunidenc. És
considerat per la majoria dels especialistes el millor jugador de bàsquet de la història, per això va
ser nominat a la Llista dels 50 millors jugadors de la història de l’NBA elaborada l’any 1996.
-Pau Gasol i Sáez és un jugador català de bàsquet. Va néixer a Barcelona el 6 de juliol de 1980 en
el si d’una família relacionada amb la medicina i el bàsquet. Actualment és jugador del San Antonio
Spurs de l’NBA.
Va ser el segon jugador espanyol i primer jugador català de la història fitxat per un equip de l’NBA
(Memphis Grizzlies, 2001), i considerat un dels més destacats jugadors de la selecció espanyola
de bàsquet.
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“EL CAMÍ DE PEUS I MANS”

TAE: peu o puntada
KWON: puny o bloqueig
DO: camí, art, mètode o forma de vida
El Taekwondo és una art marcial d’origen Coreà
(originalment anomenat Taekkyon). Destaquen les
seves tècniques de puntada i és l’art marcial més
conegut i practicada del món. És el segon esport
mundial en nombre de federats, té més de 60
federacions regionals.
El Taekwondo, és una art marcial moderna registrada
per primera vegada davant el govern coreà en l’any
1955 pel general Choi Hong Hi, basada en tot el que
va aprendre en la seva joventut com a estudiant de
Taekkyon coreà.
Amb el temps es va anar transformant en un modern
esport, en un mètode de bloquejar cops, expulsar i
colpejar sense armes. Els cinturons de Taekwondo es
divideixen en KUP i DAN. Els graus KUP estan associats
als cinturons de colors (n’hi ha tretze) i els graus DAN
al cinturó negre (n’hi ha deu), que són atorgats per la
destresa física i el creixement personal.
El Taekwondo es va convertir en esport olímpic
d’exhibició de l’any 1988, i en esport olímpic de
competició des de les Olimpíades de Sydney 2000.
En les competicions de combat, cada combat esta
dividit en tres assalts d’una durada de tres minuts
en la categoria masculina i de dos en la femenina,
en què els participants han de vèncer l’oponent per
punts o per fora de combat.
Com totes les arts marcials, el Taekwondo, és un
procés continu de maduració emocional, emmarcat
dins del respecte, la constància i la disciplina.
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IRON MAN

Iron Man és una modalitat esportiva de
Triatló, consta de tres segments que
es succeeixen sense pauses, que són
normalment i per aquest ordre 3,8 km
natació, 180 km ciclisme, 42,195 km de
cursa a peu i dues transicions: una entre
la natació i el ciclisme, i una altra entre
el ciclisme i la cursa a peu, configurant el
conjunt de totes aquestes parts com un tot.
Els participants han d’estar en igualdat de
condicions i no rebre cap suport extern a
excepció del que proporcionen els voluntaris
autoritzats; i han de competir amb el màxim
respecte i companyerisme.
L’equip de natació és un casquet, ulleres,
taps per les orelles i vestit de neopré amb
cremallera pel darrera. La natació es realitza
en espais oberts com llacs, pantans, platges,
rius... i amb un recorregut delimitat per
boies. El material de ciclisme és una bici,
casquet, guants... i finalment el de la cursa
a peu seria una gorra o visera, samarreta i pantalons i sabatilles d’esport.
L’edat de realització d’aquesta marató és habitualment a partir dels 18 anys, i ho poden
realitzar tant persones del sexe masculí com del femení.
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