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CONSELLS ABANS DE
COMENÇAR

•  TAULA  D 'ACTIVITAT  FÍS ICA  PER  AQUESTS  DIES  DE

CONFINAMENT  •

# Fes alguna activitat diàriament.
# Si pots, fes-la acompanyat/da.

# Busca una hora del dia que et vingui
de gust i planifica't.

# Hidrata't mentre estiguis fent les
activitats.

# Evita fer-les després de menjar.
# Són activitats que la majoria pot fer

tota la família.
# Els pares i mares, o germans grans,
poden ajudar a realitzar les activitats

amb postures correctes.
# Gaudiu!

@ Si vols, envia'ns una foto mentre
estàs fent alguna de les activitats a

secretaria@escolantaviana.org



BENEFICIS DE FER ACTIVITAT
FÍSICA DURANT EL

CONFINAMENT

ÉS DIVERTIT
Fer activitat física ens ajudarà

a divertir-nos i distreure'ns.

PREVÉ EL  SOBREPÈS

Ajuda a cremar les calories

que normalment cremaríem un

dia normal

ESTIMULA EL
SISTEMA NERVIÓS

Manté el sistema nerviós en ple

funcionament.

AUGMENT D 'ENERGIA
L'Activitat física ajuda  a sentir

més energia al cos ja que

treballem la resistència i la

força.

POSA DE  BON HUMOR
Moure't t'ajudarà a posar-te de bon

humor!

MANTÉ FORT EL
SISTEMA

IMMUNITARI
Moure't permet al cos

estimular el seu sistema de

defensa davant malalties.

•  TAULA  D 'ACTIVITAT  FÍS ICA  PER  AQUESTS  DIES  DE

CONFINAMENT  •



POSSIBLES ACTIVITATS PER
L'ESCALFAMENT A CASA

CÓRRER
Sigui com sigui casa teva pots

muntar-te un circuït per curt

que sigui. Intenta mantenir-lo

durant 5 minuts. Pots repetir-

lo les vegades que vulguis.

BALLA
Posa una música que t'agradi i

balla lliurement deixant que el

cos es mogui rítmicament.

POSA 'T  A  SALTAR
Comença suau i augmenta el ritme

si vols, fes salts o salta a corda

suaument.

CIRCUÏT
D 'OBSTACLES

Recórre per casa teva una

distància havent de superar

obstacles que hagis col·locat.

PEDALA
Si a casa teniu un corró

d'escalfament, o una bicicleta estàtica

de la vostra mida utilitzeu-la!

PUJA I  BAIXA
ESCALES

Si a casa tens escales puja i

baixa durant uns minuts fins

que notis el cos amb més

temperatura.

•  TAULA  D 'ACTIVITAT  FÍS ICA  PER  AQUESTS  DIES  DE

CONFINAMENT  •



POSSIBLES ACTIVITATS PER
MANTENIR-ME EN FORMA 

JOC DE  LLUITA DE
GALLS

2pers. o més. Ajupits s'intenta

fer caure a l'altr@ amb les

mans. El primer que cau perd.

DE QUI  ÉS  EL  CERCLE?
2pers o més. Dues persones es

posen dins un cercle i es

tracta de fer sortir a l'altre

abans que l'altra et faci sortir a

tu.

LA "CARRETILLA"
2pers o més. Un@ agafa dels peus

a un altre que camina amb les

mans a terra. Les dues persones

haurien de ser de la mateixa mida i

pes aproximadament.

JOC DEL  X IP
2pers o més. Es juga a pedra

paper tisora. Es van fent partides

i qui perd ha de fer 3 croquetes

al terra. (les croquetes es poden

canviar per flexions, salts...)

EL  CERCLE  MALEÏT
2pers o més. A l'inrevés que el joc del

cercle, ara es posen els jugador@s al

voltant del cercle intentant que l'altre

toqui abans amb el peu el cercle

central.

COLL  I  BÈ
2pers o més. Amb algú de

mides similars el porteu a fer

un passeig per la casa. Quan

en tens prou canvieu el rol.

•  TAULA  D 'ACTIVITAT  FÍS ICA  PER  AQUESTS  DIES  DE

CONFINAMENT  •

(en família)



POSSIBLES ACTIVITATS PER
MANTENIR-ME FLEXIBLE 

•  TAULA  D 'ACTIVITAT  FÍS ICA  PER  AQUESTS  DIES  DE

CONFINAMENT  •

Procura mantenir una bona respiració pel nas
i una bona postura.

BRAÇOS CAMES ZONA LATERAL ESQUENA,  CAMES I
BRAÇOS

CERVICALS ,
EST IMULACIÓ

SANGUÍNIA

TRONC FRONTAL ,
CAMES

CAMES,  PELVIS ,
TRONC

(en família)

Fer cada estirament 20'' i amb els dos costats si és el cas.

Fer-los amb atenció i sense pressa.
Puc repetir dues vegades tots els estiraments si vull.

Entre cada estirament descansa 20 segons també.



POSSIBLES ACTIVITATS PER
MANTENIR-ME FLEXIBLE 

CAMES ESQUENA I  CAMES P IT ,  ABDÒMEN I
CAMES

ZONA LATERAL
TRONC I  CAMES

ESQUENA I  CAMES ESQUENA,  BRAÇOS I
CAMES

•  TAULA  D 'ACTIVITAT  FÍS ICA  PER  AQUESTS  DIES  DE

CONFINAMENT  •

(en família)

Fer cada estirament 20'' i amb els dos costats si és el cas.

Fer-los amb atenció i sense pressa.
Puc repetir dues vegades tots els estiraments si vull.

Entre cada estirament descansa 20 segons també.
Procura mantenir una bona respiració pel nas

i una bona postura.



POSSIBLES ACTIVITATS PER
RELAXAR-TE 

MEDITA LLEGEIX
TRANQUIL ·LAMENT

ESCOLTA MÚSICA BALLA MIRA EL  CEL

•  TAULA  D 'ACTIVITAT  FÍS ICA  PER  AQUESTS  DIES  DE

CONFINAMENT  •

(en família)

FEU-VOS MASSATGES
Ja sigui assegut o estirat,
respira pel nas, amb els
ulls tancats i potser amb

una música de fons
tranquil·la. Sempre amb

l'esquena recta.

A les cames, als
braços, a l'esquena.

Els massatges ajuden
al sistema circulatori i

et faran sentir bé.

En un lloc tranquil,
potser amb música de
fons, llegeix pel gust

de llegir.

Música que t'agradi i
que en aquell

moment sentis que
vols.

Amb cançons més
ràpides o més lentes,
deixa que el teu cos
es mogui a través de

la música.

Cada dia dedica uns
minuts a mirar el cel.

Fixa't com canvia
mentre respires

calmadament pel nas.




