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#5: Beneficis de l’activitat física a l’aire lliure

Grup Sintagmia



Guia de 
recomanacions #5
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. 

Durant les fases de desconfinament inicials, l’activitat física permesa per 
a la majoria de la població és a l’aire lliure. Aquest tipus de pràctica 
proporciona molts avantatges i beneficis, a vegades poc coneguts.

En aquest butlletí hi trobareu un recull dels beneficis de la pràctica 
esportiva a l’aire lliure.
 



Segons dades científiques, s’estima que un 
alt percentatge de la població espanyola té 
deficiències de vitamina D.

Això s’associa a un increment del risc 
d’enfermetats, entre elles la diabetis tipus 
1 i 2 així com diferents manifestacions de 
càncer.

La vitamina D que sintetitzem gràcies a fer 
pràctica esportiva al sol té grans beneficis 
en la salut dels nostres ossos, músculs i 
funcions del metabolisme així com en la 
prevenció de les enfermetats anteriors.

Millora de vitamina D
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#1
Vitamina D



#2
Adherència

Diversos estudis científics posen de 
manifest com es sol fer exercici durant més 
temps o en major quantitat quan es 
realitza a l’aire lliure que en recintes 
tancats.

Una major adherència
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També s’ha demostrat com les persones 
tenen menors nivells de cortisol (una 
hormona relacionada amb l'estrès) després 
d’entrenar a l’aire lliure que en recintes 
tancats .

Tanmateix, un major nivell de dopamina, 
serotonina i endorfines gràcies a l’acció 
combinada de l’exercici amb l’exposició al 
sol.

Beneficis a nivell cel·lular

3

Benefici 3:
Cel·lular



#4
Despesa 
calòrica

Principalment en les èpoques de fred, la 
despesa energètica incrementa més a l’aire 
lliure que ens espais tancats a 
temperatures més agradables.

Tanmateix, activitats com el correr a l’aire 
lliure, gràcies a, a vegades, haver-ho de fer 
en superfícies irregulars, pot també 
suposar un major desgast que fer-ho en un 
gimnàs. D’altre banda, l’energia necessària 
en un desplaçament cap endavant sovint és 
major que quan s’està corrent a la cinta 
d’un gimnàs.

Un major despesa calòrica

4



Aprofiteu!

Ara que ja coneixeu els grans beneficis de fer activitat física a l’aire lliure. 
Diversifiqueu! 

Aprofiteu els nostre continguts guiats per un tècnic especialista per fer activitat 
física a casa i a banda, gaudiu de la possibilitat d’estar permès sortir a l’aire 
lliure a fer salut.

Com cada setmana, més endavant trobareu els nostres Plans setmanals tipus on 
us planifiquem aquesta possibilitat dintre del vostre entrenament setmanal.

Ara més que mai, mantingueu-vos actius i saludables!



Per a recordar: 
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



lògc

Grup Sintagmia

Nous continguts de la biblioteca



Nous vídeos biblioteca

1.1 Cos i música
1.2 Tai-txi

Gent Gran

3
Joves

3.1 Abdominals
3.2 Entrenament funcional

Infantil

2.1 Zumba
2.2 Fit Kids
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2

4
Adults

4.1 Estiraments
4.2 Tonificació

5
Family

5.1 Estiraments
5.2 Pilates



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

en el sistema immunològic

Grup Sintagmia

Propostes de plans setmanals 
setmana del 18 i 25 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
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