WEBQUEST FUTBOL SALA
1. INTRODUCCIÓ.
Amb aquesta webquest ens acostarem al món del FUTBOL SALA, esport en el qual la
selecció espanyola és la millor del món, sent diverses vegades Campions del Món.
Realitzarem una sèrie d'activitats per millorar els vostres coneixements teòrics per després aplicarlos al joc real.
Per a això he introduït: dades històriques, aspectes tècnics i tàctics, de reglament i de joc; per poder
tenir una visió global d'aquest esport.

2. TASQUES.
El treball a realitzar serà de forma individual i consistirà a resumir els aspectes més importants del
futbol sala, que ens serviran després per practicar aquest esport a les classes d'Educació Física i en
el seu temps lliure.
Per a això haurà de respondre a les següents qüestions de forma breu i precisa i lliurar el treball a
boligrafo, el mateix ademas de les preguntes haurà d'incloure una portada,indice ,numeracion de
paginas ,fotografias i opinion personal,es debera utilitzar un foli per a cada apartat.
Preguntes:
1.-Apartat de reglament:
1.1.- Quant dura un partit?
1.2.- Quants jugadors hi ha i en quines posicions?
1.3.-Que ocorre quan es cometen 5 faltes?
1.5.-Des que distància es tira el penal i el doble penal ?
1.6.-Com es efectuan els serveis de banda?
1.7.-Quant temps hi ha per fer un servei?
1.8.-Que ocorre quan hi ha una expulsió?
1.9.-Es pot jugar sense porter?
1.10.-Quan el porter treu amb la mà, pot passar del centre del camp?
2.- Apartat de tècnica:
2.1.- Tipus de controls.
2.2.- Domini de balon.Objectius de la conducció i del maneig de pilota.
2.3.-La passada .Tipus.
2.4.-Tir a porteria.Tipus.
2.5.-El regateig.Condicions essencials del bon regateador.
2.6.-Finta.Objectius de la finta.
2.7.Entrades.Classificació.
2.8.-Intercepció.Qualitats del jugador.
2.9.-Anticipació.Qualitats del jugador.
2.10.-Marcatge objectius.
3.- Opinion personal.
3.1.-Que t'ha semblat aquest treball?Proposes un altre?
3.2.-Que és el que mes t'ha agradat del tema?
3.3.-Que és el que t'ha resultat mes dificil?
3. PROCÉS.

WEBQUEST FUTBOL SALA
En les següents paginas webs podreís trobar tota la informacion necessària per poder realitzar
aquest treball.
APARTAT DE REGLAMENT
http://www.lnfs.es/Data/Adjuntos/1.1%20REGLAS%20DE%20JUEGO%202014-15.pdf
http://es.slideshare.net/Javier_Ravelo/reglas-ftbol-sala-17178718
APARTAT DE TECNICA
http://alvaroeldelito.blogspot.com.es/2009/11/principales-gestos-tecnicos.html
https://prezi.com/phxkf_vvumfv/gestos-tecnicos-basicos-del-futsal/
http://www.sportlife.es/deportes/articulo/aprende-la-tecnica-del-futbol-sala
http://www.monografias.com/trabajos74/tecnicas-futbol-sala/tecnicas-futbol-sala.shtml
https://esportivo.wikispaces.com/file/view/11-12%20F%C3%9ATBOL%207%20TEC-TAC.pdf

4. AVALUACIÓ.
El treball es lliurarà el dia del examén teòric.
S'avaluarà de la següent manera:
1) Cada pregunta contestada correctament es puntuarà amb 0.50.se tindrà en compte tambien la
presentació (bona lletra,que aquest fet a boligrafo,que contingui una portada,indice,numeracion de
paginas,fotografias,un foli per cada apartat,opinió personal .....)

5. CONCLUSIÓ.
Ja hem arribat al final d'aquesta webquest.
Espere que hages après una mica més sobre aquest esport i que a partir d'ara pugues practicar-ho en
qualsevol part.
Gaudeix del Futbol sala i jugua net!

