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Catimkana. Mens sana in corpore sano 
 
 
 
 
 
Objectius 

 

• Dinamitzar i promoure el respecte i l’ús de la llengua catalana 

mitjançant l’educació física i els seus valors. 

• Potenciar l’ús social de la llengua, com a eina de comunicació entre la 

comunitat en què ens relacionem. 

• Estimular l’alumnat envers les activitats físiques i promoure la 

interacció oral per treballar cooperativament. 

• Responsabilitzar l’alumnat en la valoració de les activitats realitzades. 

• Capacitar l’alumnat en l’ús dels audiovisuals i el seu ús comunicatiu.  

 
Descripció de la proposta 

  
Gimkana en què es combinen les proves físiques amb proves lingüístiques. 
L’activitat es du a terme amb dos grups-classe: un realitza les proves i l’altre 
fa de control en les deu estacions, repartides pel pati i les pistes esportives 
de l’institut. Mentre es realitza l’activitat es va enregistrant amb una càmera 
de vídeo, per fer-ne una valoració posterior.  
 
Recursos emprats 

 
Targes per als participants, plànol amb la localització de les proves, més 
l’altre material necessari per a les proves físiques (pilotes, cordes, pales, 
raquetes, etc.) i fitxes del joc “Scrabble”. També cal la numeració de cada 
estació i la descripció breu de la instrucció de cada estació. Càmera de vídeo 
per enregistrar. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Hi ha 10 estacions on es proposen unes activitats físiques i d’altres de 
lingüístiques, que van plegades o que han de ser resoltes posteriorment, per 
passar a l’altra estació. Un grup-classe (en grups de 3) fa les proves i l’altre 
grup fa de control (en grups de 2). L'alumnat ha estat prèviament organitzat 
per realitzar la seva tasca. A més, a cada estació tenen per escrit les 
activitats que corresponen, amb un text instructiu que ells han de 
comprendre per actuar en conseqüència. Per controlar les puntuacions tenim 
una tarja on hi ha les puntuacions de les dues parts i que posteriorment hi 
seran puntuades amb la ponderació corresponent.  
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Després, l'alumnat, juntament amb el professorat, farà una valoració de 
l’activitat tant de l’organització, com de la col�laboració dels participants. 
Aquesta autoavaluació i coavaluació es fa visionant un audiovisual que s’ha 
anat realitzant mentre es feien les activitats i també amb les qualificacions 
de les fitxes de cada estació i puntuació final elaborada pels propis alumnes. 
També hi haurà propostes de millora. 
 
Les activitats de la gimcana són qüestions treballades (físiques i lingüístiques) 
al llarg del trimestre. 
 
Una altra possibilitat és que en comptes de donar les proves fetes pel 
professorat, sigui l’alumnat que creï el contingut de les proves.  
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 

 
Es treballen les 8 competències bàsiques i continguts específics de Llengua 
Catalana per fer la part lingüística i els específics d’Educació Física.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnat de 1r d’ESO.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquesta activitat es realitza conjuntament amb l’àrea d’Educació Física.  
 
Documents adjunts 

 
Material per al professorat:  
 

- MP_metodologia_catimkana.odt 
- MP_metodologia_catimkana.pdf 
- MP_proves_fisiq_i_ling.odt 
- MP_proves_fisiq_i_ling.pdf 
- MP_tarja_participants_catimkana.xls 
 


