
El rugbi 

PROVA 1. Passades 

La passada de costat és la més típica del rugbi. Per practicar-la jugarem a la pesta: Cinc 
dels jugadors es passen la pilota (passada de costat). El jugador que pilla ha d’intentar 
atrapar al que porta la pilota. La pilota no pot estar més de 3’’ a les mans d’un jugador, 
si la passada és dolenta, passarà a pillar l’alumne que la ha realitzat. 

 

PROVA 2. Placatges 

Tothom sap que el rugbi és famós pels placatges! Placar vol dir aturar el portador de la 
pilota, tot fent-lo caure a terra. El placatge que practicarem consisteix en agafar el 
company o companya per sota la cintura com si l’abraséssim i fer-lo cau a terra. 
ATENCIÓ! S’ha de tenir cura de no fer-se mal, utilitzeu el matalàs i col·laboreu.  

 
PROVA 3. Córrer amb la pilota 

Per aconseguir que la pilota arribi a l’altre camp, s’ha de córrer molt amb la pilota a la 
mà, però has de vigilar que no t’atrapi un defensor!  

Per practicar-ho, jugarem a L’aranya arrenca-cues: Es jugarà a l’aranya, però amb una 
variació: els alumnes que han de ser atrapats (les mosques) portaran una cua a la 
cintura. L’aranya haurà d’atrapar els companys robant-los les cues. Si ens en roben 
una, passem a ser aranyes. A més, les mosques hauran de córrer portant una pilota de 
rugbi i se l’hauran d’anar passant abans de creuar l’aranya. Si l’aranya atrapa la mosca 
amb la pilota, perden les mosques! 

 
PROVA 4. Exercicis de força 

Per fer rugbi és molt important tenir molta FORÇA! Per treballar-la fareu relleus de 20 
metres amb diferents accions, però atenció, HEU DE PARTICIPAR TOTS I TOTES!!! 
Accions: 
- “carretilla”  
- a coll 
- “seient de la reina” 
- entre tots i totes porteu un company o companya 

 
Ara penseu alguna altra manera de treballar la força!! 


