
PROPOSTA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ FÍSICA del 8 AL 14 DE JUNY 
 

Hola xics i xiques!! Com esteu? 
 
Ja estem enfilant la recta final. Un curs més que hem superat i amb unes condicions en                 
aquests mesos que ho fan diferent, especial i que mal o bé, mai oblidarem. Però fins i tot                  
veiem més aprop la llum al final del túnel, el qual aquesta crisi sanitària ens va obligar a                  
creuar. 
 
Després d’unes setmanes de preparació, on hem treballat la flexibilitat i la força, anem a               
plantejar unes activitats físiques on s’integren molt bé aquestes dues capacitats físiques            
bàsiques. 
 
Aquesta primera setmana farem una iniciació al Ioga. Sabeu, que el Ioga té una part molt                
important de meditació, respiració i coneixement del propi cos, a partir de la realització de               
diferents postures que requereixen d’un important treball de flexibilitat i força. 
Nosaltres anem a centrar-nos sobretot en aquesta part de força i flexibilitat, però sin oblidar               
l'essència d’aquesta pràctica milenaria integrant la respiració i coneixement del propi cos            
amb pinzellades de meditació.  
 
Més abaix vos deixo unes imatges DE POSTURES DE IOGA. Tant per a la pràctica               
d'aquesta setmana com per a la sessió de la setmana que ve, les fonamentals son:               
muntanya, cigonya, mono, chaturanga, cobra, gos cara amunt, gos cara a baix i guerrer. 
 
Ací teniu una primera proposta de contacte amb el ioga que ens servirá la setmana vinent                
D’ESCALFAMENT i on repassem una seqüència de diferents postures que s'aniran repetint            
al llarg de la sessió. 
 
Enllaç a la SEQÜÈNCIA DE IOGA: 
https://youtu.be/U3_iR1Zh00s 
 

https://youtu.be/U3_iR1Zh00s


 

 
 
 
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               

https://youtu.be/HsNq3PR4ZQw
mailto:gargallo_sau@gva.es
https://wetransfer.com/


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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