
BUTLLETÍ ENS MOVEM! 
#4: Premisses per l’activitat física a l’aire lliure

Grup Sintagmia



Guia de 
recomanacions #4
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. 

Amb l’inici de la desescalada, la pràctica esportiva i d’activitat física a 
l’aire lliure comença a ser una realitat.

En aquest butlletí hi trobareu un recull de recomanacions i premisses 
per realitzar aquesta pràctica d’una forma correcte i segura.
 



Quina és la pràctica 
a l’aire lliure 
autoritzada?

Espais oberts com 
parcs, boscos o 

carrers amples de 
més de 5 metres 

Limitació horària:
6h a 10h

20h a 23h

A peu o amb 
bicicleta. No estan 
permessos altres 

vehicles

No es pot fer ús 
d’instal·lacions 

esportives



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



Abans de començar o reprendre la pràctica 
fisicoesporiva has de conèixer les teves 
limitacions i estat de salut. Alguns tipus 
d’esforços potser no són adequats per tu.

Coneix les teves limitacions

3
Sempre… escalfament!

Realitza un correcte escalfament a casa així 
aprofitaràs el màxim de temps la sortida a 
l’exterior.

Decideix-te per un pla d’entrenament

Entres a la web i escolleixes aquell adaptat 
a la teva edat. Ben fàcil!
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1) Prepara’t!



Ara més que mai, siguem responsables per 
acabar amb aquesta situació!

Compleix les recomanacions

3
Ajusta el tipus d’entrenament

Comença de forma suau, caminant per 
exemple o anant amb bicicleta i mica en 
mica ves incrementant a entrenaments 
més complexos.

Ajusta la intensitat

Si has estat aturat durant el confinament, 
tingues present en començar amb una 
intensitat baixa i adaptada a tu!
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2) Mou-te!



Si vas a córrer o amb bici i necessites  
avançar a algú, fes-ho deixant una distància 
prudencial

Avançaments

3
Hidrata’t

És important hidratar-te bé. Porta la teva 
pròpia ampolla d’aigua, no beguis de fonts 
públiques.

Evita espais freqüentats

Busca llocs d’entrenament que no siguin 
habituals. Ara més que mai hem d’evitar 
espais concorreguts.
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3) Sigues precavut
4

Al arribar a casa...

Recorda seguir els consells de Sanitat en 
relació a com actuar amb la roba i amb 
higiene personal



lògc

Grup Sintagmia

Nous continguts de la biblioteca



Nous vídeos biblioteca

1.1 Estiraments
1.2 Ioga

Gent Gran

3
Joves

3.1 HIIT
3.2 GAC

Infantil

2.1 Jocs
2.2 Motricitat

1

2

4
Adults

4.1 Pilates
4.2 Circuit funcional

5
Family

5.1 Circuit family
5.2 Cos, música i moviment



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

en el sistema immunològic

Grup Sintagmia

Propostes de plans setmanals 
setmana del 18 de maig



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

Zumba infantil + 
visualització cont. 
saludable

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 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

Ioga family + 
visualització 
cont. saludable

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 en directe 
enfocada a treball 
global de coordinació

Motricitat



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 ball en 
directe

Zumba

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

Sessió d’activitat 
física a l’aire lliure

Dissabte Diumenge

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

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

GAC + 
visualització cont. 
saludable

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

HIIT + 
visualització 
cont. saludable

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 
ADULTS

Dilluns

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

Pilates + 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 Divendres

GAC + Sortir a 
correr 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

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

Tono global + 
visualització cont. 
saludable

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

Ioga + 
visualització 
cont. saludable



Exemple de pla 
setmanal 
GENT GRAN

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 Divendres

Sessió d’activitat 
física gent gran

Dissabte Diumenge

Sortir a caminar 
30’
 

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

Pla d’entrenament 
gent gran a l’aire 
lliure

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

Pilates + 
visualització cont. 
saludable

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

Ioga + 
visualització 
cont. saludable



Referències
Generalitat de Catalunya

Departament de l’Interior: Fases de 
confinament

Recomanacions per fer esport al 
carrer (COVID-19)

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Sortida a l’exterior per fer activitat 
física

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fases-de-confinament/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/fases-de-confinament/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/sortida-al-carrer-per-passejar-i-fer-esport/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/sortida-al-carrer-per-passejar-i-fer-esport/
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2020/abril2020_documents/INFOGRAFIA-Desc-Fase0-2.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2020/abril2020_documents/INFOGRAFIA-Desc-Fase0-2.pdf

