
Un dels principals problemes del confinament és que se’ns limita el poder sortir de casa i, indirectament, se’ns 
limita la nostra vida activa, ja que molts de nosaltres no podem anar a practicar esports ni sortir a caminar. 
Com a conseqüència, el nostre estat físic pot disminuir considerablement. Per això us proposem...
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DINS DE CASA FORA DE CASA

Depenen dels exercicis que volem fer necessitem materials, aquests els 

podem trobar a casa o en cas contrari els podem fabricar. Per exemple per 

fer unes peses podem fer servir un pal d’escombra amb dues garrafes d’aigua 

a cada extrem, un altre seria fer servir una cadira com a objecte per a aju-

dar-nos.

Hi han moltíssimes maneres de fer esport dins de casa. Una de les millors opcions 

per portar una vida activa és seguir una rutina d'exercicis variats per mantenir-se 

bona forma física. Les rutines varien segons el tipus de cos de cada persona.

Les rutines d'exercicis es poden aconseguir per moltes vies diferents, destaquen: 

- Amb l’ajuda de professionals o preparadors físics.

- Si sou clients d’un gimnàs, potser algun ajudant o monitor us pot ajudar.

- Pàgines d’internet i videos de Youtube. 

(Gym Virtual, és un dels canals de Youtube on hi ha més varietat d’exercicis per 

a poder fer a casa)

La nostra salut és molt important, per tant, hem de seguir 
unes normes per prevenir contagis:

- Mascareta  (la podem  anar a  buscar  a la  farmàcia  amb  la 
targeta sanitària).

- Guants (si has de tocar alguna cosa amb les mans que 
previa-ment o postariorment algu altr e pot tocar).

- Desinfectar-te les mans (si no es porta els guants en arribar 
a un local).

- Respectar les franges horàries.

- Sortir de casa el mínim possible.

- Sortir del propi municipi en casos molt exepcionals.

- Passejar només a un quilòmetre de casa i fer esport per 
tot el poble.

El govern va imposar unes franges horàries per sortir al carrer per passejar o 

fer esport. Si respectes les normes, el confinament s’acabarà molt ràpida-

ment. 

Aquestes són les franges de la FASE 1 per als esportistes o per passejar: 

06:00-10:00  Esportistes o passejar

10:00-12:00  Gent gran (majors de 70 anys)

12:00-19:00  Els i les petites (menors de 14 anys)

19:00-23:00  Esportistes o passejar




