
BUTLLETÍ ENS MOVEM! 
#3: Seguir una bona alimentació en temps de 

baixa activitat física

Grup Sintagmia



Guia de 
recomanacions #3
Des de ENS MOVEM! estem convençuts que l’ACTIVITAT FÍSICA i els 
HÀBITS SALUDABLES són els millors aliats per ajudar a passar el 
confinament des del punt de vista físic, psicològic i relacional. 

El fet de romandre a casa durant un llarg període de temps pot alterar 
els hàbits de vida i crear cert malestar psicològic.

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



Seguiu una 
alimentació saludable
Aprofiteu que sou a casa per alimentar-vos de forma equilibrada: el fet d’haver de dinar fora o amb 

carmanyola per complir amb les obligacions laborals o acadèmiques pot limitar la tria d’opcions saludables.

Incrementar la 
ingesta de 

llegums

La millor beguda 
és l’aigua!

Potenciar fruita i 
verdura fresca i 
de temporada

Alimenteu-vos de 
forma equilibrada



Com gestionar una 
menor despesa 
energètica
Tingueu en compte que, tot i que us mantingueu actius/ves, romandre a casa
comporta menys despesa energètica de la que és habitual i que el fet de no 
tenir les ocupacions rutinàries pot fer augmentar la sensació de gana.

Eviteu consumir 
aliments rics en 

sucres i/o greixos

No caieu en el 
menjar 

ultraprocessat!

Si piqueu entre 
hores, opteu per 

fruita fresca o 
cereals integrals

Opteu per verdures, 
tenen un bon nivell 

saciant



Mantingueu la rutina dels àpats principals 
en horaris regulars i eviteu menjar entre 
hores

3 Tal com us hem anat recomanant en els 
anterior butlletins, recordeu de la 
’importància de mantenir-vos actius, més 
encara en temps com aquests.

Planifiqueu els àpats de tota la setmana i 
tingueu una llista per anar a comprar 
definida i clara

1

2

Altres recomanacions



Guia d’aliments



BULLETÍ ENS MOVEM! 
#2: La importància de l’activitat física 

en el sistema immunològic

Grup Sintagmia

Continguts ENS MOVEM específics

Quins continguts hi ha a disposició relacionats amb la temàtica d’aquesta 
setmana?



Secció “Consells”

Accedir-hi fent clic aquí

https://blog.sintagmia.com/ensmovem/entrena-amb-nosaltres/consells/


BULLETÍ ENS MOVEM! 
#2: La importància de l’activitat física 

en el sistema immunològic

Grup Sintagmia

Propostes de plans setmanals 
setmana del 11 de maig

Aquesta setmana les propostes continuen tenint present la possibilitat de fer 
activitat a l’aire lliure afegint-hi visualitzacions de consells del web



Classe infantil de ball 
en directe + visitar la 
secció “consells” del 
web i veure un 
videoconsell

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

Dimarts Dimecres

Realitzar una sessió 
de la biblioteca de 
vídeos del web

Dijous

Classe cos-ment en 
directe + visitar 
secció “consells” del 
web i veure un 
videoconsell

Divendres Dissabte Diumenge

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

Classe en directe 
enfocada a treball 
global de coordinació



Dilluns

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

Dimarts

Classe de ball en 
directe

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 Divendres Dissabte Diumenge

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

Exemple de pla 
setmanal 
JOVES

Classe de tonificació  
en directe + visitar la 
secció “consells” del 
web i veure un 
videoconsell

Classe d’alta 
intensitat en directe 
+ visitar secció 
“consells” del web i 
veure un 
videoconsell

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



Exemple de pla 
setmanal 
ADULTS

Dilluns

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

Dimarts

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

Dimecres

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

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

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.

Classe de tonificació  
en directe + visitar la 
secció “consells” del 
web i veure un 
videoconsell

Classe cos-ment en 
directe + visitar 
secció “consells” del 
web i veure un 
videoconsell



Exemple de pla 
setmanal 
GENT GRAN

Dilluns

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

Dimarts

Classe de cos-ment 
en directe

Dimecres

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

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

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

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

Classe de correció 
postural + visitar la 
secció “consells” del 
web i veure un 
videoconsell

Classe cos-ment en 
directe + visitar 
secció “consells” del 
web i veure un 
videoconsell



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.



Referències
Consells bàsics per a mantenir una 
alimentació saludable durant el 
confinament

5 consells per a un confinament 
saludable

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-consells-basics-alimentacio-saludable.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-consells-basics-alimentacio-saludable.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-consells-basics-alimentacio-saludable.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-confinament-saludable.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/coronavirus-confinament-saludable.pdf

