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INTRODUCCIÓ

La finalitat d’aquest power point és animar a la gent que tele treballa des de 
casa a fer una mica d’estiraments i tonificar el seu cos. 
Posarem unes quantes capsules amb activitats tant com per estirar com per 
tonificar el seu cos.



                              TONIFICACIÓ
Farem 2 series de 5 exercicis de tonificació que durarà aproximadament 15 
min.



                                     FLEXIONS

Podem fer 5 flexions per a treballar els tripecps, el pit…
Consisteix en posar-se a terra  boca avall amb 
els palmells de les mans recolzades a terra i 
braços estesos i una mica més separats que 
l’amplada de les espatlles mentre els peus es 
recolzen a terra mantenint una línia recta 
entre cames-tronc. Partint d’aquesta posició es 
flexionen els colzes i es baixa el tronc fins 
arribar a tocar el pit a terra ( o gairebé) 
mantenint la posició recte del cos en tot 
moment.

http://www.xavigallego.com/?page_id=1464



ABDOMINALS 

Farem fer 10 abdominals.
Els 4 músculs dels abdominals són: -múscul recte anterior

                                                        -múscul oblic major

                                                        -múscul oblic menor

                                                        -múscul transvers



SENTADETES

Podem fer 20 sentadetes per reforçar els abductors i els glutis…

- Quàdriceps: És el múscul principal més implicat en les esquat.

- Glutis i femorals: Sense aquests músculs nostre tors no es podria 
mantenir dret.

- Abdominals i part baixa de l'esquena (Erector espinal): Tenir un tors 
fort és la base a tot esportista.

- Bessons: Són els músculs que probablement estiguin menys 
implicats en la realització de esquat



JUMPING JACKS
També farem 25 jumping jacks. 

https://www.freeletics.com/es/blog/posts/ejercicios-de-freeletics-jumpi
ng-jacks/

Els jumping jacks se centren en les 
cames, en particular en els bessons. 
Però també exerceixen els músculs 
mitjans i menors de les natges, que 
junts formen el grup dels abductors, 
i els músculs interns de les cuixes, 
també anomenats adductors.



GAMBADA
● Farem 2 repeticions de 10 gambades cada una. A cada gambada 

canviarem de cama per treballar ambdues. Amb les gambades treballarem 
els quàdriceps...



ESTIRAMENTS
Farem quatre estiraments, dos de cames i dos de braços.



ESTIRAMENT DE BESSONS

Recolzar amb els avantbraços en una paret, 
descansem el cap sobre les mans. 
Es flexiona una cama cap endavant i s'estira 
l'altra cap enrere, avancem lleugerament el 
maluc per a alinear el cap, amb el tronc i la 
cama estirada formant una línia recta. 



ESTIRAMENTS DE QUÀDRICEPS

.

Donar suport una mà i amb l'altra agafar 
el peu i flexionant el genoll portar el taló 
al gluti. Mantenir la posició 20 "i repetir 
després amb l'altra cama.  



ESTIRAMENT DE PART DE DAVANT (BÍCEPS)

Sostenir un braç estès davant del cos 
amb el palmell cap al seu pit i els 

dits cap a terra. Posar la seva altra 
mà sobre el canell del braç estès. 

Premeu la mà cap a dins i cap avall 
apuntant amb els dits cap al baix. 
L'estirament ha de sentir a la part 
superior del seu avantbraç i braç.  



ESTIRAMENT PART DE DARRERE (TRÍCEPS)

Flexionar un braç cap enrere pel 
lateral del cap, fins que toqui 
amb la mà l'escàpula (omòplat) 
contrària. Agafar el colze 
flexionat amb l'altra mà i expirar 
l'aire mentre, lentament, es tira 
d'ell cap avall. 


