
 

Pla d’Activitat de Tir amb Arc CEIP Jujol Abril 2013 

a) Esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Estructura dels blocs de pràctica 

Bloc Treball Distancia Diana Tamany Fletxes 

per serie 

1 

Posició general / Seqüència 

bàsica del tir / Aprenentatge del 

tir segur / Correccions bàsiques 

d’alçada i deriva 

6 metres No - 3 / 4 

2 

Apronfondiment del bloc 1 / 

ancoratge mà-cara / posición 

després del tir / ritme de tir 

6 metres Sí FITA 80 cm. 3 / 4 

3 

Apronfondiment dels blocs 1 i 2 

/ Introducció a les puntuacions 

de la diana / Importancia de la 

repetició mecánica de la 

seqüència de tir 

10 metres Sí FITA 80 cm. 3 / 4 

4 

Joc final: es disposen uns globus 

a la diana amb piruletes a 

l’interior. Qui reventa el globus 

es queda el premi 

6-10 metres Sí Globus 1 / 3 

 

 

 

 

Hora Concepte 

17:00 -> 17:15 Benvinguda i explicació genérica de l’activitat. 

Explicació de les normes de seguretat bàsiques 

Explicació de la sequència bàsica del tir 

17:15 -> 17:20 Contacte amb el material (arc, fletxes, instal·lació de 

proteccions) 

17:20 -> 17:25 Exercicis d’escalfament 

17:25 -> 17:45 1r bloc de pràctica  

17:45 -> 18:05 2n bloc de pràctica 

18:05 -> 18:10 Descans i comentaris generals 

18:10 -> 18:30 3r bloc de pràctica 

18:30 -> 18:50 4t bloc de pràctica 

18:50 -> 18:55 Estiraments 

18:55 -> 19:00 Cloenda de l’activitat 

Recollida de material 



 

A A
Línia de tir

Línia d’espera

B B

C C

DIANES

Dos arquers a la línia de tir, 

efectuen els llançaments

Dos companys suministren les 

fletxes als arquers i es fixen en com

aquests efectuen els llançaments. 

Tenen permis per restar a la zona 

entre la línia de tir i la linia d’espera

La resta de companys miren 

l’activitat, esperant el seu torn, 

darrera de la línia d’espera

A

B

C

Rotació de posicions. Tots els nens

efectuen una sèrie de 3 o 4 fletxes

abans d’anar a buscar fletxes

 


