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Hola! Soc el Xial, i seré el teu company en aquests dies. 

Estic aquí per oferir una sèrie d’exercicis i estiraments per intentar 

rompre el sedentarisme i poder ser un poc més actius. 

Durant aquesta guia, aniré apareixent per oferir petits consells i 

trucs que ajudaran a realitzar millor els exercicis. 

Sobretot, recorda seguir les instruccions marcades per evitar 

prendre mal o lesionar-te. 
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Benvolguts companys i companyes de 

l’ACUDAM 

Degut a la situació excepcional que estem vivint aquests dies…: 

Ens hem de quedar a casa i evitar situacions risc 

 

No estem treballant. Però ens hem de continuar movent 

 

L’exercici físic ens ajuda a cuidar el nostre cos i cap 

 
... I HO PODEM FER A CASA !!! 
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Evitar passar massa temps asseguts al sofà, a l’ordinador... 

 

Ficar el despertador cada 30’ i ves a buscar aigua a la cuina. 

 

Mou-te a la finestra a mirar quin temps fa, i respira ben fort. 

 

Si vius a una casa amb escales, aprofita per pujar i baixar un 
cop cada hora. 

 

Si tens una bicicleta estàtica fes-la servir 2 cops al dia 
durant 15 min aprox. 

RECOMANACIONS GENERALS 
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RECOMANACIONS GENERALS 

 

LLUITA contra la IN ACTIVITAT    (MOU-TE). 

 

 

Fes el teu REPTE diari, i intenta superar-te. 

 

Busca ajuda de professionals QUALIFICATS en l’activitat física 

i l’esport al mail esportilleure@acudam.com. Són PROFESSIONALS 

experts en el moviment i la SALUT del teu cos. 

 

Fes la rutina recomanada, dos cops al dia (mig matí i mitja tarda). 

 

Jo ja ho faig, i tu? 

T’APUNTES? 

mailto:esportilleure@acudam.com
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Utilitza els exercicis i/o estiraments que et proposem. 

Prepara un espai per fer exercici. Treu tot el que et pugui molestar.  

Posa’t la roba adient per fer exercici i esport.  

Utilitza les sabates d’esport.  

Segueix les indicacions de cada exercici. Si et canses molt para a 

descansar.  

Beu aigua abans i després de l’exercici. Així com durant tot el dia 

Quan acabis obre la finestra 10’. 

Rentat bé quan acabis de fer exercici i recorda dutxar-te al 

menys un cop al dia.    

 
 

També pots aprofitar per: 

RECOMANACIONS BÀSIQUES PER FER EXERCICI A CASA  

Adaptat del COPLEFC 
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  COM FER ÚS D’AQUESTA GUIA 

Fes la rutina recomanada, dos cops al dia, sense quedar molt fatigat 

Tria 5-6 exercicis i realitza les repeticions i sèries següents: 
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ESTIRAMENTS 

COMPTAR FINS A 20 EN CADA ESTIRAMENT 
NO HA DE FER MAL 

NO FER REBOTS 

COM FER ÚS D’AQUESTA GUIA 

En acabar els 5-6 exercicis, tria 4-5 estiraments dels proposats o bé, 
fes-los tots. 

Però sempre tenint en compte les següents consignes: 

 

Molt important seguir 
aquestes pautes per no 

lesionar-se. 
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Exercicis 

funcionals de 

mobilitat 
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1. ELEVACIONS D’ESPATLLES / ELEVACIONES DE HOMBROS 

  
 

 Assentats, 2 peus tocant a 

terra i l’esquena recte. 

 Elevacions de braços, a 

poder ser simètriques 

 Es pot realitzar tan als 

costats com endavant. 

 No sobrepassar mai l’alçada 

de l’espatlla. 
Mai dolor! 
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Assentats, 2 peus tocant a 

terra i l’esquena recte. 

Es pot fer l’exercici amb 1 ò 

2 braços a la vegada 

Sols flexionar el colze, NO 

moure l’espatlla. 

Moviment controlat, tornant a 

baixar lentament Prova a recolzar el 
colze a l’espatllera! 

2. FLEXIONS DE COLZES / FLEXIONES DE CODO 

 

  



 

14 
 

 

Assentats, 2 peus tocant a 

terra i l’esquena recte. 

Es pot fer l’exercici amb 1 ò 

2 braços a la vegada 

Utilitzar braç contrari per 

fixar l’espatlla i no es mogui. 

Moviment controlat, tornant a 

baixar lentament Sols és estendre el 
colze, no moure’t tot! 

3. EXTENSIONS DE COLZE 1 / EXTENSIONES DE CODO 1 
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Assentats, 2 peus tocant a 

terra i el cul endarrere. 

Es necessita una cadira amb 

dos reposabraços. S’ha de 

realitzar amb els 2 braços a 

l’hora  

Que l’espatllera serveixi per 

guiar el moviment. No et deixis caure, 
baixa lent! 

4. AIXECAR-SE AMB AJUDA DE BRAÇOS / LEVANTARSE CON AYUDA 

DE LOS BRAZOS  
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Prèviament, ens situarem a 

la vorera de la cadira. 

Creuar els braços al pit o 

estendre’ls en paral·lel cap al 

davant  

Portar el pes endavant i fer 

forces amb les cames per 

posar-se dret. 
No et deixis caure, 

baixa lent! 

5. AIXECAR-SE DE LA CADIRA (TREBALL TREN INFERIOR) / 

LEVANTARSE DE LA SILLA (TRABAJO DE TREN INFERIOR)  
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Recolzar-se lo mínim com per 

mantenir l’equilibri i estabilitat 

(cadira, taula...). 

Cames i peus junts  

Desempegar talons/puntetes del 

terra fent força amb les 

puntetes/talons. 

Fes les repeticions sense recolzar Puja el cos recte, 
sense inclinar-te. 

6. FLEXIÓ PLANTAR I DORSAL / FLEXIÓN PLANTAR Y DORSAL 
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Prèviament, ens situarem al 

costat o front una zona de 

suport per estabilitzar-nos. 

Agafar-se més o menys 

segons la dificultat desitjada. 

Es portarà el peu endarrere 

flexionant el genoll. Evitant 

moure el maluc o el tronc. 
Flexionar lleugerament 
el genoll contrari per 

major estabilitat 

7. FLEXIÓ DE GENOLL / FLEXIÓN DE RODILLA 
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Prèviament, ens situarem al 

costat o front una zona de 

suport per estabilitzar-nos. 

Flexionar el maluc aixecant 

el genoll cap el sostre. 

Intenta pujar fins on puguis, 

sense sobrepassar l’alçada 

del maluc Vols dificultat? 
Prova a tancar ulls! 

8. FLEXIÓ DE MALUC / FLEXIÓN DE CADERA 
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Assentats, 2 peus tocant 

lleugerament el terra i 

l’esquena recte. 

Col·locar un coixinet a la part 

inferior de les cames 

Estendre el genoll i en ser 

dalt, portar els dits del peu 

cap a nosaltres. Aguanta uns 
segons dalt! 

9. EXTENSIÓ DE GENOLL / EXTENSIÓN DE RODILLA 
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Prèviament, situar-se front una 

zona de suport per estabilitzar-se. 

Inclinar-se un poc endavant i 

flexionar un poc el genoll contrari. 

Portar la cama endarrere, amb el 

genoll estirat. 

Evitar rotacions de tronc o maluc. 

Peus mirant sempre endavant. 
Molt alerta a no 
corbar massa 

l’esquena 

10. EXTENSIÓ DE MALUC / EXTENSIÓN DE CADERA 
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Prèviament, situar-se front una 

zona de suport per estabilitzar-se. 

Romandre amb l’esquena i cames 

rectes durant tot l’exercici. 

Portar la cama lateralment, fins 

que notis que el tronc es mou. 

Sols es mou la cama, mantenir la 

resta del cos sense moviment. Les puntes dels peus 
sempre miren endavant 

11. OBRIR I TANCAR CAMES / ABRIR Y CERRAR PIERNAS 
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ESTIRAMENTS 
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Prèviament, situar-se front 

una zona de suport per 

estabilitzar-se. 

Romandre amb l’esquena i 

cames rectes durant tot 

l’estirament.. 

Per augmentar l’estirament, 

portar el cul endarrere. Les puntes dels peus 

sempre miren endavant 

1. ESTIRAMENT DE LA PART POSTERIOR DEL COS / ESTIRAMIENTO 

DE LA PARTE POSTERIOR DEL CUERPO  
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Drets front una paret o superfície 

rígida. 

Un peu més avançat que l’altre. 

La cama endarrerida haurà d’estar 

estirada amb taló tocant el terra i 

la de davant un poc flexionada. 

Deixar-se caure lleugerament 

endavant sense desferrar el taló. Les puntes dels peus 

sempre miren endavant 

2. ESTIRAMENT DELS BESSONS / ESTIRAMIENTO DE GEMELOS   
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Des d’una posició de drets o 

assentats (cadira o tamboret). 

Agafar una peça de roba amb les 

dues mans per darrere 

l’esquena. 

Intentar ajuntar les mans, pujant-

la i baixant-la a la vegada. 

Intercanvia la posició dels braços 

3. ESTIRAMENT DE TRÍCEPS / ESTIRAMIENTO DE TRÍCEPS 

Prova a realitzar petites 

traccions amunt i avall. 

Quan un braç estira 

l’altre es relaxa. 
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Des d’una posició de drets o 

assentats. 

Ajuntar les mans com si 

s’estigués resant. 

Anar aixecant lentament els 

colzes fins que quedin els 

braços en paral·lel al terra. 

Mantenir totes les mans juntes. 

NO 

encongeixis 

les espatlles! 

4.  ESTIRAMENT DE CANELL / ESTIRAMIENTOS DE MUÑECA 
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Tombats al terra o una 

superfície tova per tombar-se. 

Romandre amb l’esquena en 

contacte amb el terra. 

Doblegar genolls i recolzar-los. 

Amb espatlles i colzes al terra 

Rotar les espatlles cap una 

direcció i cap a l’altra. NO forçar l’espatlla. Mantenir 

en el punt que es noti tensió 

5.  ESTIRAMENT DE ROTADORS INTERNS I EXTERNS D’ESPATLLA / 

ESTIRAMIENTO DE ROTADORES DE HOMBRO 
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Tombats al terra o una superfície tova per tombar-se i no estar incomodes. 

Col·locar-se lateralment, recolzant el cap sobre un coixinet o l’avantbraç. 

La cama de sota estirada o un poc flexionada per mantenir l’estabilitat. 

Agafar-se el peu amb la ma per ajudar-se a flexionar el genoll. 

Mantenir la 

cama sempre en 

paral·lel al terra 

6. ESTIRAMENT DE QUÀDRICEPS / ESTIRAMIENTO DE CUADRICEPS 
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Tombats al terra o una superfície tova per tombar-se. 

Romandre amb l’esquena en contacte amb el terra en tot moment. Doblegant 

genolls i recolzar-los, amb els dos peus junts. 

Rotar la cama, portant el genoll direcció al terra fins el punt que es noti tensió. 

No aixecar el cul del 

terra en cap moment 

7. ROTADORS INTERNS DE MALUC / ROTADORES INTERNOS DE 

CADERA 
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