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3r d’ESO: Disseny d’una indíaca 
 
 
El joc de la indíaca és molt practicat a països com Alemanya, Estònia, Japó, Suïssa, Brasil o 
Eslovàquia. És una adaptació d’un joc molt popular al Brasil que es diu Peteka.  
 
La indíaca és un bon exemple de joc alternatiu dins del currículum de l’Educació Física (tant a 
primària com a secundària). El joc de la indíaca consisteix en fer passar per sobre de la xarxa un 
objecte semblant al volant del bàdminton  i que està format per una base cònica de goma-escuma 
coronada de 3 o 4 plomes d’uns 20 cm. Les plomes tenen una doble funció: en primer lloc, 
reorienten la indíaca després del cop de manera que  el “cap” vagi sempre per davant; en segon lloc 
frenen la indíaca en el seu moviment de manera que no segueixi una trajectòria parabòlica quan és 
llançat cap amunt, fort i en diagonal. 
 
Anys enrere, el meu alumnat practicava el joc de la indíaca durant les sessions d’Educació Física 
seguint unes normes pròpies (les del bàdminton, però amb un camp més petit, 10m x 5m) perquè el 
joc de la indíaca encara no tenia unes normes oficials. Ara ja les té i  són molt semblants a les del 
voleibol. Tanmateix, com has pogut comprovar durant aquesta segona avaluació, és millor adaptar 
les normes a les nostres necessitats (nombre de jugadors, alçada de la xarxa, terreny de joc, nombre 
de cops per equip, etc.) 
 
 
Indíaca de 
competició 

Indíaca que fem 
servir a l’institut 

Indíaca feta amb paper, 
un globus, cinta adhesiva i 
plomes de plomer.  

Indíaca feta de paper, un 
globus i un plomer una 
mica especial 

    
Taula 1: Exemples d’indíaca. Els dos darrers són resultats de la imaginació del meu alumnat de 
cursos anteriors (però no necessàriament van resultar útils). 
 
El problema de la indíaca  que ens ofereixen les empreses de distribució de material esportiu és que 
es trenca amb facilitat, especialment les plomes, i que no és gens barata. Un problema afegit és que 
no es troba en qualsevol tenda d’esport i les hem de demanar per correu. 
 
 
Objectiu 
 
L’objectiu de l’activitat és dissenyar un objecte que tingui les següents característiques: 
 

• Que faci les funcions d’una indíaca (sobre tot pel que fa a la ràpida reorientació i a la 
trajectòria del seu vol) . 

• Que no es faci malbé amb facilitat. 
• Que sigui fàcil de confeccionar/reparar. 
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• Que sigui barata. 
• Que els materials utilitzats siguin fàcils d’aconseguir. 
• Que no faci mal quan sigui colpejada amb la mà. 
• Que tingui un pes comprés entre uns 50 i uns 60 grams (el professor disposa d’una bàscula 

electrònica de precisió). Si la indíaca pesa menys no es podrà utilitzar quan juguem a l’aire 
lliure si fa una mica de brisa. Si en pesa més, pot fer mal a la mà i la seva trajectòria serà 
parabòlica. 

• La “cua” ha de mesurar entre uns 15 i uns 25 cm i  ha de suposar un fre al moviment. 
 
 
Desenvolupament 
 
El treball de disseny (i construcció) l’heu de fer per parelles. Haurà d’incloure, entre d’altres, les 
següents tasques: 
 

• Tria dels materials idonis en funció de la seva disponibilitat, del seu preu, de la seva 
resistència, etc. 

• Construcció d’una indíaca (podeu construir-ne més d’una, però de diferents tamanys). 
• Càlcul del preu de cada unitat. Fareu servir la fitxa que us donarà el professor. 
• Heu de lliurar la fitxa amb el càlcul del cost unitari en el moment de lliurar la vostra indíaca. 
• Termini: Abans del 28 de febrer. 

 
 
Avaluació 
  
L’avaluació que farà el professorat tindrà en compte: 
 

• El treball desenvolupat. 
• L’adequació de la indíaca a les característiques descrites en l’apartat “Objectiu”. Aquesta 

valoració la farà el professor, encara que l’aspecte relatiu a la seva durabilitat es valorarà 
mitjançant la seva utilització durant un temps concret de joc. 

 
 
  


