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Guia de 
recomanacions #2
Des de ENS MOVEM! estem convençuts que l’ACTIVITAT FÍSICA és el 
millor aliat per ajudar a passar el confinament des del punt de vista físic, 
psicològic i relacional. 

Molts són els estudis que evidencien que l’ACTIVITAT FÍSICA millora el 
sistema immunològic i a més aporta una bona colla de beneficis en el 
cos i la ment que estem convençuts que poden ser molt útils a TOTES les 
persones, de l’edat que sigui i tinguin la condició física que tinguin.

En aquesta guia hi trobareu un recull de recomanacions per esdevenir 
més saludable durant i després del confinament.
 



Què ens diu la 
recerca científica?
En l’històric de la recerca científica trobem diversos assajos que estudien com 
l’activitat física influeix en enfermetats similars al COVID-19, com és el cas de la 
grip, així com les respostes de les vacunes.

En animals, s’ha comprovat com realitzar activitat física moderada de forma 
constant (30 minuts al dia) és beneficiós davant d’enfermetats com la grip.

D’altre banda, en col·lectius de risc com és el cas de la gent gran, estudis indiquen 
com la mateixa activitat física podria incrementar l’efecte protector de la 
vacunació, ajudar a mantenir els anticossos per períodes més llargs de temps.



Beneficis activitat 
física i sistema 
immunològic

Millorar 
funcionament 

sistemes fisiològics

Prevenir 
enfermetats físiques 

i mentals

Reduir gravetat dels 
símptomes 

Ajuda a millorar 
l’efecte immunològic 

vacunació



Beneficis 
específics 
vers 
COVID-19
#1

L’activitat física té el potencial de reduir la 
gravetat de les infeccions per COVID-19

Això té a veure amb el que succeeix en els pulmons 
durant una infecció. 

El sistema immunològic detecta el virus invasor en 
els pulmons i l’ataca. El conflicte entre virus i 
cèl·lules crea inflamació. Aquesta inflamació danya 
el teixit pulmonar i fa que interfereixi amb la 
respiració, dificultant-la.

Quan s’està actiu, els músculs produeixen 
compostos que milloren el funcionament del 
sistema immunològic i redueixen la inflamació. Tot i 
que no hi ha assajos amb pacients amb COVID-19, 
els efectes de l’activitat física vers la immunitat, la 
inflamació i les infeccions respiratòries virals estan 
ben documentades.



Beneficis 
específics 
vers 
COVID-19
#2

L’activitat física és efectiva tant per prevenir 
com per tractar enfermetats cardíaques

Ara més que mai té sentit que les persones, 
especialment aquelles amb enfermetats cròniques 
siguin moderadament actives abans d’un possible 
contagi per tal de reduir la gravetat de l’enfermetat.

Les persones poden reduir el risc d’infecció 
simplement seguint la recomanació d’aquests 30 
minuts d’activitat física moderada



Beneficis 
específics 
vers 
COVID-19
#3

L’activitat física millora els símptomes d’estrès

Els possibles símptomes d’estrès generats per les 
amenaces de salut, econòmiques, laborals i 
l'aïllament social, milloren quan s’està físicament 
actiu.

Les persones a l’estar actives són més capaces de 
respondre vers aquestes situacions.

Cada sessió d’activitat física redueix els símptomes 
de la depressió i l’ansietat. Per tant, l’activitat física 
pot ser un antídot per l’estrès causat per la 
pandèmia.
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Propostes de plans setmanals 
setmana del 4 de maig



Classe de tonificació 
en directe 

Fit Kids 

Exemple de pla 
setmanal 
INFANTS

Dilluns

Aprofitant la 
desescalada en el 
confinament, 
realitzar a l’aire lliure 
una sessió de la 
biblioteca de vídeos 
del web

Sessió d’activitat 
física infantil a 
l’aire lliure

Dimarts

Classe de ball en 
directe

Zumba Kids  

Dimecres

Realitzar una sessió 
de la biblioteca de 
vídeos del web

Dijous

Classe de tonificació 
en directe 

Fit Kids  

Divendres

Sessió d’activitat 
física infantil

Dissabte Diumenge

Circuit Family  

Classe de treball 
global en familia en 
directe

Aprofitant la 
desescalada en el 
confinament, 
realitzar a l’aire lliure 
una sessió de la 
biblioteca de vídeos 
del web

Sessió d’activitat 
física en familia a 
l’aire lliure



Classe d’alta 
intensitat de treball 
global en directe 

HIIT 

Dilluns

Realitzar una sessió 
per a joves de la 
biblioteca de videos 
del web + Sessió d’un 
pla d’entrenament 
descarregat

Sessió d’activitat 
física + pla 
d’entrenament

Dimarts

Classe de treball 
funcional global en 
directe

Funcional

Dimecres

Aprofitant la 
desescalada en el 
confinament, 
realitzar a l’aire lliure 
una sessió per a joves 
de la biblioteca de 
videos del web

Dijous

Classe de ball en 
directe 

Zumba  

Divendres

Sessió d’activitat 
física a l’aire lliure

Dissabte Diumenge

Sessió d’activitat 
física
 

Realitzar una sessió 
per a joves de la 
biblioteca de vídeos 
del web

Aprofitant una 
desescalada en el 
confinament, 
realitzar a l’aire lliure 
una sessió d’un pla 
d’entrenament 
descarregat

Pla d’entrenament a 
l’aire lliure

Exemple de pla 
setmanal 
JOVES



Exemple de pla 
setmanal 
ADULTS

Classe de ball en 
directe + realitzar a 
l’aire lliure una sessió 
de la secció adults de 
la biblioteca de 
videos del web

Zumba + Sessió 
d’activitat física a 
l’aire lliure

Dilluns

Classe de treball 
muscular en directe + 
sessió d’un pla 
d’entrenament 
familiar descarregat

Tonificació + Pla 
d’entrenament en 
familia

Dimarts

Classe en directe de 
treball muscular + 
classe en directe  
treball de flexibilitat.

HIIT + Estiraments

Dimecres

Classe en directe de 
treball de gluti, 
abdominals i cames + 
aprofitar la 
desescalada en el 
confinament per 
sortir a caminar 30’

Dijous

Classe en directe de 
treball funcional + 
una sessió per adults 
de la biblioteca de 
vídeos del web

Funcional i Sessió 
d’activitat física

Divendres

GAC + Sortir a 
caminar 30’

Dissabte Diumenge

Tonificació + Pla 
d’entrenament
 

Classe en directe de 
tonificació + sessió 
d’un pla 
d’entrenament per 
adults descarregat

Aprofitant la 
desescalada en el 
confinament, 
realitzar a l’aire lliure 
una sessió de la 
biblioteca de vídeos 
per a famílies.

Sessió d’activitat 
física familiar a l’aire 
lliure



Exemple de pla 
setmanal 
GENT GRAN

Classe de treball 
muscular i postural 
en directe

Pilates

Dilluns

Aprofitant la 
desescalada en el 
confinament, sortir a 
caminar 30’ a l’aire 
lliure

Sortir a caminar 
30’

Dimarts

Classe de cos-ment 
en directe

Taichi Chuang

Dimecres

Realitzar una sessió 
de la biblioteca de 
vídeos per a gent 
gran

Dijous

Classe de ball en 
directe

Zumba

Divendres

Sessió d’activitat 
física gent gran

Dissabte Diumenge

Pilates
 

Classe de treball 
muscular i postural 
en directe

Aprofitar la 
desescalada en el 
confinament per 
realitzar a l’aire lliure 
una sessió d’un pla 
d’entrenament per a 
gent gran del web

Pla d’entrenament 
gent gran a l’aire 
lliure



Sisplau seguiu les 
recomanacions de 
seguretat

Renteu-vos 
freqüentment les 

mans amb sabó

Eviteu tocar-vos els 
ulls, nas o boca amb 

les mans

Respecteu la 
distància de 

seguretat 

Utilitzeu elements 
de protecció 

individual

Amb la Fase 0 de desconfinament, apareix la possibilitat de realitzar pràctica 
esportiva a l’aire lliure. Sisplau, sigueu responsables i pareu molta atenció en 
seguir les recomanacions sanitàries.



Universidad de los Andes

La actividad física puede ser útil en 
la pandemia de coronavirus covid-19

Referències

NCBI EE.UU.

Efectes de l’exercici en el 
tractament d’infeccions 
respiratòries agudes i els seus 
símptomes

Exercici i la funció immunologica 
cel·lular

NCBI  EE.UU.

NCBI EE.UU.

Exercici, tractament d’infeccions 
respiratories i el sistema 
immunològic

https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/comunicado-6-act-fisica.pdf
https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/comunicado-6-act-fisica.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+Exercise+on+Acute+Respiratory+Tract+Infections+and+Related+Symptoms.+Moderate+Exercise+May+Boast+an+Elder%E2%80%99s+Natural+Defenses+against+Common+Illnesses
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+Exercise+on+Acute+Respiratory+Tract+Infections+and+Related+Symptoms.+Moderate+Exercise+May+Boast+an+Elder%E2%80%99s+Natural+Defenses+against+Common+Illnesses
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+Exercise+on+Acute+Respiratory+Tract+Infections+and+Related+Symptoms.+Moderate+Exercise+May+Boast+an+Elder%E2%80%99s+Natural+Defenses+against+Common+Illnesses
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Effects+of+Exercise+on+Acute+Respiratory+Tract+Infections+and+Related+Symptoms.+Moderate+Exercise+May+Boast+an+Elder%E2%80%99s+Natural+Defenses+against+Common+Illnesses
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woods%2C+J.+A.%2C+J.+M.+Davis%2C+J.+A.+Smith%2C+y+D.+C.+Nieman.+1999.+%C2%ABExercise+and+Cellular+Innate+Immune+Function
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woods%2C+J.+A.%2C+J.+M.+Davis%2C+J.+A.+Smith%2C+y+D.+C.+Nieman.+1999.+%C2%ABExercise+and+Cellular+Innate+Immune+Function
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8164529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8164529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8164529

