
BUTLLETÍ ENS MOVEM! 
#6: Guia per la ciutadania. Fase 1 i Fase 2 

desconfinament en l’activitat física i l’esport

Grup Sintagmia



Guia de 
recomanacions #6
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. 

Actualment alguns municipis ja es troben en l’anomenada Fase 2 de 
desconfinament. Alguns encara en la primera. 

Les mesures determinades per cada Fase son canviants i a vegades, amb 
tanta informació, pot ser confús. Per tal d’ajudar a entendre bé que és 
allò que es permet a cada fase, aquesta setmana us portem el resum de 
les condicions per a la pràctica de l’activitat física i l’esport en la 
Fase 1 i Fase 2 del desconfinament.
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Fase 1



Fase 1
On podem anar?

A l’aire lliure o dins d’un recinte obert o 
tancat, sense sostre i parets 
simultàniament.

Instal·lacions esportives 
descobertes o esport a l’aire 
lliure

Gimnasos públics o privats

Sempre en cas de que compleixin les 
condicions per ser oberts i segueixin la 
normativa en mesures de seguretat

1

2

Exclosos:

Piscines i zones d’aigua

*Les instal·lacions o gimnasos sempre hauran de ser dins de la 
mateixa regió sanitària en la qual es resideix



Fase 1
Què es pot fer?

Sempre sense contacte i en el cas de dues 
persones sempre i quan siguin modalitats 
que permetin la distància de seguretat 
mínima.

Activitat física individual o amb 
un màxim de dues persones

Es permeten els entrenadors

Sempre mantenint la relació 1 usuari - 1 
entrenador.

1

2



Fase 1
Com s’accedeix?

Hi podran accedir a les instal·lacions 
qualsevol persona sempre i quan es 
concerti cita prèvia 

Cita prèvia

Torns de pràctica

S’organitzen torns de pràctica, fora dels 
quals no podeu romandre a les 
instal·lacions.

1

2



Fase 1
Altres mesures 
de seguretat

No es podrà superar el 30% del aforament 
legal.

Aforament 30%

No ús de vestidors i dutxes

Queda prohibit l’ús d’aquests espais.

1

2

Desinfecció i neteja

Caldrà netejar el material després de cada 
ús.

3
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Fase 2



Fase 2
On podem anar?

A l’aire lliure o dins d’un recinte obert o 
tancat, sense sostre i partes 
simultàniament.

Instal·lacions esportives 
descobertes i esport a l’aire 
lliure

Gimnasos públics o privats

Sempre en cas de que compleixin les 
condicions per ser oberts i segueixin la 
normativa en mesures de seguretat

1

2

3
Instal·lacions esportives 
cobertes i piscines ús esportiu

Sempre en cas de que compleixin les 
condicions per ser oberts i segueixin la 
normativa en mesures de seguretat

*Les instal·lacions o gimnasos sempre hauran de ser dins de la 
mateixa regió sanitària en la qual es resideix



Fase 2
Què és pot fer?

Sempre sense contacte i en el cas de dues 
persones sempre i quan siguin modalitats 
que permetin la distància de seguretat 
mínima.

Activitat física individual o amb 
un màxim de dues persones

Es permeten els entrenadors

Sempre mantenint la relació 1 usuari - 1 
entrenador.

1

2



Fase 2
Com s’accedeix?

Hi podran accedir a les instal·lacions 
qualsevol persona sempre i quan es 
concerti cita prèvia 

Cita prèvia

Torns de pràctica

S’organitzen torns de pràctica, fora dels 
quals no podeu romandre a les 
instal·lacions.

1

2

3
Preferència per esportistes 
federats

En l’accés a les instal·lacions esportives 
tindran preferència els esportistes 
federats 



Fase 2
Altres mesures 

de seguretat

No es podrà superar el 30% del aforament 
legal.

Aforament 30%

Ús de vestidors permès

S’activa la possibilitat d’ús de vestidors

1

2

Desinfecció i neteja

Caldrà netejar el material després de cada 
ús.

3



Aprofiteu!

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 així com al centre esportiu si ja és obert.

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!
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Nous continguts a la biblioteca



Nous vídeos biblioteca

1.1 Gimnàstica suau
1.2 Pilates

Gent Gran

3
Joves

3.1 GAC
3.2 HIIT

Infantil

2.1 Motricitat

1

2

4
Adults

4.1 Ioga dinàmic
4.2 Zumba

5
Family

5.1 Circuit
5.2 Ioga



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

en el sistema immunològic

Grup Sintagmia

Propostes de plans setmanals 
setmana del 1 i 8 de juny



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



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



Referències

Generalitat de Catalunya

FAQs COVID19 Fase 2: Ciutadania,
esportistes federats,
professionals, d’Alt Nivell
i de lligues professionals

Generalitat de Catalunya

Obertura esglaonada d’espais i 
instal·lacions esportives

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/FAQs_Fase_2.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/FAQs_Fase_2.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/FAQs_Fase_2.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/FAQs_Fase_2.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Actualitzacio_Fase1_Ciutadania.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Actualitzacio_Fase1_Ciutadania.pdf

