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Introducció 

Hola xics i xiques de 5é de primària, realitzarem aquesta activitat 

(*webquest), la qual tracta sobre el futbol sala (*FUTSAL). Aquest 

esport està entre els esports més populars al nostre país esteu d'acord 

amb això?, si no buscar els últims resultats dels nostres esportistes i 

veureu. Com ja sabeu aquest esport té unes regles que s'han de complir 

com qualsevol altre esport, així que ens posarem a la feina per a dur a 

terme aquesta *webquest i perquè aprengueu tot el relacionat amb aquest 

esport: les seues regles, les seues formes de practicar-ho, la seua història, 

… COMENCEM! 
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Tasca 

De forma individual, realitzàreu les activitats que trobàreu en la pestanya 

de (PROCÉS) i amb l'ajuda de la pestanya (RECURSOS) podreu realitzar 

cadascun dels exercicis d'aquesta *webquest. 

El vostre treball serà recopilar una sèrie d'informació que finalment l'heu 

de plasmar en 1/2 cartolina blanca o qualsevol altre color que siga clar, 

usar-la per davant i no per darrere. El resultat dels exercicis ha de 

quedar ordenat i clar, en la cartolina perquè una vegada acabada la tasca 

es veja atractiva.  

Tasques 1: contestar individualment a una sèrie de preguntes sobre el 

reglament bàsic d'aquest esport. 

Tasca 2: realitzar una bateria de 3 exercicis de *FUTSAL que puguen 

servir perquè els teus companys i companyes entrenen les habilitats 

bàsiques d'aquest esport. 

Tasca 3: elaborar en una cartolina la presentació del treball.  En l'apartat 

de (PROCÉS) apareixen les tres tasques descrites. 

És necessari que a l'hora de buscar en la web, llegiu bé i estigueu segurs 

del que se us pregunta per a fer una bona selecció de la informació. No 

us oblideu que això el podreu realitzar punxant en la pestanya de 

(RECURSOS). 

I RECORDAR QUE LA PROFESSORA AQUESTA PER A AJUDAR-VOS.                                                   
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Procés 

Tasca 1: Contesta a les següents qüestions. 

1. El futbol-sala no té molts anys d'antiguitat, per tant és un esport 

“jove”.  Podries indicar en quin any i país va nàixer? Qui va ser el seu 

creador? Inclou una foto del creador del futbol-sala. 

2. Hem de conèixer l'espai on es practica aquest esport. Sabem que es 

juga en un camp d'unes dimensions més xicotetes que la de futbol Sabries 

indicar quant mesura un camp de futbol-sala? i l'àrea de porteria? Dibuixa 

(pots posar una foto) i assenyala:  

• Un camp de *futbol sala, indica les mesures del camp i assenyala la 

línia de banda, la línia del mig camp, la línia de fons, la línia de porteria.  

• Acolorir l'àrea, assenyalar el punt de penal, el punt de doble penal. 

Anota les distàncies fins a la línia de porteria. 

• Una porteria i indica les dimensions de la porteria.  

3. Estem jugant un partit de futbol-sala i la pilota ix per les línies 

laterals del camp. quin tipus de servei hem de realitzar?  

En un servei de cantonada o de banda, a quants metres han d'estar 

situats els defensors? de quant temps es disposa per a fer el servei? 

Com s'efectuen els serveis de banda? I de cantonada? I de porteria? (Amb 

quina part del cos) 

Es pot ficar gol de servei de banda? I de servei de cantonada? I de servei 

de porteria? 

4. Com es comença el partit? Quant dura un partit?  
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5. Quan comença un partit de futbol-sala, quants jugadors formen 

l'equip? quants jugadors d'un equip han d'estar en el terreny de joc? 

quines posicions ocupen aquests jugadors? 

6. En les classes d'Educació Física hem treballat elements tècnics que són 

fonamentals per a poder practicar aquest esport. Respon a les següents 

afirmacions, indicant els elements tècnics que s'han d'utilitzar (conducció, 

regat, passada, control, treta). 

 Un jugador tractar de retornar a la pilota  

al seu company d'equip.  

 

 Vaig  amb la pilota dominada d'un  

camp a un altre 

 

 Rebuda una passada del meu company i  

em deixe la pilota en una posició  

molt favorable per a continuar jugant. 

 

 La pilota ha eixit de banda i el meu company  

me'l llança, quina acció he de fer  

primer? 

 

 Vaig conduint la pilota i supere l'altura  

del peu del contrari permetent-me seguir  

amb el control de la pilota. 
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7. En futbol-sala quan cometem una infracció, ens poden sancionar amb 

dos tipus de faltes. Indica el nom d'aquestes faltes, i posa un exemple. 

8. Què és un doble penal? A quina distància de la porteria es llançarà? I 

per què sancionen a un equip per doble penal? 

9. En futbol existeixen dos tipus de targetes per a sancionar a un 

jugador: groga i roja. Què significa que a un jugador li sancionen amb una 

targeta groga? I amb una roja? 

10. La Gran Pregunta: Quin país va ser l'últim campió del món de futbol-

sala masculí? i femení? 

Les activitats de la 3 a a el 10, podeu fer-les a mà (escrivint en la 

cartolina) o a ordinador (pegant el foli a la cartolina). Escriu de color 

negre la pregunta i de blava la resposta.  

Tasca 2: realitzar 3 exercicis de *FUTSAL en els quals es treballe la 

conducció, la passada i el llançament. Poden ser 3 exercicis en els quals es 

treballe una, dos o les tres habilitats bàsiques;  

Per exemple: 

a) Un exercici en el qual es treballe la conducció, un altre la passada i un altre el 

llançament. 

b) Tres exercicis en els quals es treballen en cadascun d'ells les tres habilitats 

bàsiques. 

c) Exercicis en els quals es treballe dues habilitats, conducció i passada, passada i 

llançament, … 

Podeu dibuixar-los o pegar una foto explicant breument com es fa 

l'exercici o afegint una llegenda que explique el dibuix. 

Tasca 3: elaborar la cartolina amb tota la informació recopilada. 
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Recursos 

(Tasca 1) Anotacions de *FUTSAL 

https://www.slideshare.net/xuanet/ud-futbol-sala-

3310062?ref=http://jesuslref.blogspot.com/2012/04/futbol-sala.html 

(Tasca 2) 150 Exercicis Per al Desenvolupament de la Tècnica 

https://es.scribd.com/document/383451086/150-Ejercicios-Para-El-

Desarrollo-de-La-Tecnica#from_embed 

Si necessiteu més recursos o en aquests no podeu accedir, em maneu un 

correu a la plataforma EDUCAMOS. 

Curiositats                                                                                            

Reglament del *futbol sala actualitzat 

https://futbolsala.online/reglamento-futbol-sala-2019/ 

Futbol sala femení 

https://lahoradigital.com/noticia/19112/deportes/espana-se-proclama-

campeona-de-europa-de-futbol-sala-femenino.html 

*Futbol sala per a sords 

https://www.practicodeporte.com/seleccion-masculina-oro-europeo-futbol-

sala-sordos/ 

 

https://www.slideshare.net/xuanet/ud-futbol-sala-3310062?ref=http://jesuslref.blogspot.com/2012/04/futbol-sala.html
https://www.slideshare.net/xuanet/ud-futbol-sala-3310062?ref=http://jesuslref.blogspot.com/2012/04/futbol-sala.html
https://futbolsala.online/reglamento-futbol-sala-2019/
https://lahoradigital.com/noticia/19112/deportes/espana-se-proclama-campeona-de-europa-de-futbol-sala-femenino.html
https://lahoradigital.com/noticia/19112/deportes/espana-se-proclama-campeona-de-europa-de-futbol-sala-femenino.html
https://www.practicodeporte.com/seleccion-masculina-oro-europeo-futbol-sala-sordos/
https://www.practicodeporte.com/seleccion-masculina-oro-europeo-futbol-sala-sordos/
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Avaluació 

El treball tindrà una puntuació total de 10 punts. 

Es tindrà en compte:  

- la presentació del treball (cal·ligrafia i idioma, ordre i neteja). 3 

punts 

- les respostes a les tasques 1 i 2 (es valorarà que no siga 

simplement un “tallar i pegar”, sinó que us expresseu amb les vostres 

pròpies paraules. També la capacitat de síntesi o resum i si ajusteu la 

resposta al que es demana). 6 punts 

- que el treball s'entregue dins de la data límit (divendres 15 de 

març de 2019). 1 punt 

Autoavaluació (què sé sobre el futbol sala o *FUTSAL) 

L’autoavaluació no va a la cartolina, és solament per a vosaltres. 

TEST: EL *FUTBOL SALA 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2179760-el_futbol_sala.html 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2179760-el_futbol_sala.html
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Conclusió 

Després d'acabar aquesta cerca, segur que hauràs aprés moltes coses noves 

i interessants sobre el futbol. 

Espere que t'haja agradat aquesta nova forma de treballar els continguts 

de l'assignatura d'EDUCACIÓ FÍSICA. 

 

 

 

 

 


