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SEGUIM AMB UN ESTIL DE VIDA SALUDABLE
Aquests dies estem vivint moments extraordinaris, coses que mai abans havíem viscut i
que ens suposen un repte com a individu, com a família i com a societat. És per això
que, des de l’àrea d’Educació Física, us volem donar uns consells i activitats perquè
aquests dies de confinament siguin una oportunitat de seguir aprenent.
L’escola i l’entorn familiar són els espais més adients per fomentar hàbits de vida
saludables lligats a una visió positiva del cos. Per tant, s’han de convertir en un model
de salut integral, creant entorns saludables i fomentant pràctiques sanes.
La incorporació d’hàbits saludables es pot fer de formes diferents.
Pel que fa a l’ALIMENTACIÓ, cal conèixer les característiques d’una dieta equilibrada,
adequada i variada. Cal fer esment a la importància d’alimentar-se de manera variada i
en la quantitat necessària per cobrir les necessitats energètiques de la vida diària.
També en el nombre d’àpats i en el fet que han de ser distribuïts al llarg del dia
(esmorzar a primera hora del matí, esmorzar a mig matí, dinar, berenar i sopar). En
aquest sentit ens serà molt útil, aquests dies de confinament, crear un HORARI. És
important incidir en la necessitat d’una bona hidratació.
Us deixem la piràmide d’una alimentació saludable:
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Pel que fa a L’ACTIVITAT FÍSICA cal fer entendre la importància d’incorporar la pràctica
d’activitat física saludable a la vida diària de manera regular. Aquests dies és molt
important buscar moments diaris d’activitat física.

Pel que fa als HÀBITS HIGIÈNICS I DE CURA DEL COS, cal remarcar la importància de
mantenir uns bons hàbits en general i en especial en relació amb la neteja personal.
Aquests dies de confinament no els podem deixar de banda i hem de seguir amb la
nostra pauta habitual d’higiene personal.
Pel que fa als HÀBITS POSTURALS, cal alertar de la importància d’adoptar postures
correctes quan fem activitats quotidianes com llegir un llibre, portar la motxilla,
escriure, transportar càrregues pesades, utilitzar l’ordinador, jugar a la consola, etc.
Si tenim en compte aquests 4 aspectes podrem seguir amb un estil de vida saludable
tot i estar confinats a casa.
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ACTIVITATS QUE PODEM DUR A TERME
Sobre alimentació:
Es poden programar activitats com la preparació de menús diaris o setmanals
equilibrats, la valoració de les calories ingerides i gastades durant un dia per
comprovar si la nostra ingesta calòrica és superior o no a la nostra despesa energètica.
Tot i que per saber la nostra despesa energètica necessitarem un rellotge smart que
ens doni aquests paràmetres.

Sobre activitat física:
Podeu fer rutines d’exercicis. És important seguir l’ordre ja que el primer exercici és de
càrdio i prepararà el cos per a futurs exercicis més de força i tonificació.

*Podeu modificar les repeticions en funció del nivell d’activitat que voleu.
Inventar una coreografia. Podeu buscar una cançó que us agradi i podeu inventar-vos
una coreografia i gravar-la.
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Si la vostra invenció no és molt creativa podeu ballar utilitzant el Just Dance. Si no
tenim el joc no és cap inconvenient perquè a Youtube podreu trobar molt vídeos i
coreografies diferents.
També podem adaptar jocs que fem a l’escola. En busca del tresor n’és un exemple.
Podem amagar un objecte per casa i amb l’ajuda de pistes l’hem de trobar.
Jugar a jocs de taula també ens ajudarà a passar l’estona.

Sobre hàbits higiènics:
Un hàbit que no ens ha de faltar aquests dies és el de rentar-se bé les mans. Al mateix
temps, tot i estar a casa, hem de dutxar-nos i rentar-nos les dents.

Sobre hàbits posturals:
Per treballar la postura corporal ens podem aprofitar dels beneficis que ens pot
aportar el ioga. Per aquest motiu us deixo dos vídeos de Youtube on expliquen d’una
forma clara i fàcil les postures bàsiques.
https://youtu.be/p7JJSlj7kEk

https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE

Si voleu les indicacions en català us podeu subscriure al canal Espai ioga.
https://www.youtube.com/channel/UCrTaLTz_gAO0NYaqHOdF9yA

Al mateix temps us deixo un recull de pel·lícules i vídeos relacionats amb l’Educació
Física:
Campeones

Soul surfer

Coach Carter

Billy Elliot

Space Jam

Quiero ser com
Beckam

100 metros

Invictus

Carros de fuego

Les de l’hockey
(sèrie)

Everest

42

Titanes, hicieron
historia

Unidos por un
sueño

Futbolín

McFarland

Supercampeones

Reportatges Kilian
Jornet

L’equip petit

Futbolísimos

