
PROPOSTA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA del 1 AL 7 DE JUNY 
 

Hola xics i xiques!! Com esteu? 
 
Que tal amb la rutina de flexibilitat? Si heu fet la rutina uns quants dies durant aquestes                 
dues setmanes, us sentiu més flexibles? Com ja us havia dit, la millora de la flexibilitat                
depèn de la continuïtat i ser constant.  
 
Aquesta setmana anem a treballar la força. Un altra capacitat física que es defineix com:               
la capacitat muscular per a exercir tensió enfront d'una resistència.  
Hi ha diferents tipus de força: 
 
★ Força Màxima: el múscul exerceix una tensió màxima per a vèncer una            

oposició molt gran (Per exemple: halterofília). Per treballar aquest tipus de força es             
realitzen poques repeticions amb pràcticament el màxim de pes que pots soportar i             
amb descansos molt llargs. 

 
 
★ Força Explosiva: Es tracta de realitzar un moviment de força però a la màxima              

velocitat (Per exemple: saltador d'alçada, llançar un objecte...) Ací és molt important            
la velocitat de moviment. Per tant es treballarà amb pesos moderats i a màxima              
velocitat. Els descansos entre repeticions serà també molt prolongats, per tal           
d’omplir els dipòsits d’energia muscular al màxim. 

 
 



★ Força Resistència: Quan el moviment de força és prolongat durant prou de            
temps. Es realitzen moltes repeticions amb un pes de moderat a baix. Si prioritzem la               
durada en el temps, ens estem apropant més a la resistència; si prioritzem el pes,               
realitzarem menys repeticions i ens aproparem més a la força. Qualsevol activitat            
diària que requereix una relativa tensió muscular depèn de la Força Resistència. (Per             
exemple: carregar les bosses de la compa, rem, piragüisme, pujar una muntanya...). 

 

 
 

 
 

 
Ja coneixem un poc més de la FORÇA. Ara ens toca treballar un poc a nosaltres. Ací a baix                   
vos deixaré dos enllaços. Un amb una sessió de força del tren superior i un altre del tren                  
inferior. 
Com a mínim hauríeu de fer al llarg de la setmana una vegada cada sessió               
en dies alterns. 
Tot i que si voleu, podeu fer-les dues vegades al llarg de la setmana en dies                
alterns (Per exemple: tren superior, dilluns i dijous; tren inferior, dimarts i divendres). 

PD: la recuperació i el descans són l’element fonamental de l’entrenament on es             
produeixen les adaptacions i millores de l’exercici. Si no hi ha descans, s’acumula             
fatiga i no deixem recuperar als muscles per assimilar càrregues progressives. 

 
SESSIÓ TREN SUPERIOR 
https://youtu.be/xm8LyFWdq0c 
 

https://youtu.be/xm8LyFWdq0c


SESSIÓ TREN INFERIOR 
https://youtu.be/ROD3-XxLRB4 
 
Després d’entrenar la nostra flexibilitat i la força, ens haurem preparat súper bé per realitzar               
unes sessions durant les darreres setmanes de PILATES i IOGA. Són dues tipus d’activitats              
molt saludables i fenomenals per mantenir-se en forma a casa. 
 
Podeu i vos recomane seguir fent la rutina de flexibilitat, ens ajuda al bon              
manteniment de la musculatura tras l’activitat diària, a més de relaxar-nos i oxigenar el cos i                
la ment!! 
 
ENLLAÇ A LA RUTINA de FLEXIBILITAT: 
https://youtu.be/HsNq3PR4ZQw 
 
ENVIAR-ME MATERIAL I DUBTES: us propose aquestes alternatives (sé que alguns heu            
tingut problemes per mail) 
 

● Tèlegram: busqueu-me per el nom d’usuari al buscador: “gargallo_sau” 
● Arxiu compartit al drive: si teniu gmail podeu pujar el document al vostre drive i a la                 

opció de compartir del vídeo el compartiu amb la meua adresa:           
gargallo_sau@gva.es  

● Envieu-me l'arxiu mitjançant WE TRANSFER: https://wetransfer.com/ és una        
aplicació en línia on podeu enviar arxius sense registrar-se com a usuari i de forma               
gratuïta (quan entreu us ficara si voleu obrir un compte i tal..., heu de clicar en “no                 
gracias”). Heu de pujar l'arxiu, indicar el correu a qui el voleu enviar             
(gargallo_sau@gva.es) i el vostre correu (per rebre la confirmació de que ha arribat             
eixe arxiu). 

 
QUALSEVOL DUBTE podeu contactar amb mi mitjançant WEB FAMILIA o al meu            
CORREU: gargallo_sau@gva.es 
 
Cuideu-vos molt i esperem que ens puguem veure aviat ; 
SALUT I ESPORT! 
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