
ConfinACTIU: Moviment Suau  
- Circuit de força -

On fer l’entrenament? En un lloc lliure d’objectes perillosos o angulosos.
Quin material necessitem? Cadira, catifa o manta, una o dues ampolles de plàstic 1’5l i coixí.
Què és Rep? Són el nombre de repeticions que has de fer.
Què és Tempo? És la durada d’anada i la durada de tornada dins d’una repetició.
Quantes vegads haig de fer el circuit? De 2 a 4 voltes en funció del teu estat de forma.
Descansa el que faci falta!!!

Són exercicis de força dirigits especialment a la gent gran, però està obert a 
tothom que ho vulgui fer. No s’ha d’arribar a carregar molt la musculatura.

1 Flexions 
Rep

Tempo

8 
a 10

6
seg

Descripció:
Allunyar el pit de la taula. Assegut/da a la cadira amb el 
pit a prop de la taula, fer alhora extensió de colzes i 
aducció horitzontal d’espatlles i tornar a la posició inicial.

2 Mig squat
Rep

Tempo

5

4-5
seg

Descripció:
Aixecar-se de la cadira amb ajuda dels braços. 
Assegut/da a la cadira de cara a la taula, fer extensió 
de genolls i malucs alhora i tornar a la posició inicial.

3 Rem alt
Rep

Tempo
6

seg
Descripció:
Arrossegar la manta cap a pit. Col·locar la manta i el coixí 
sobre la taula, seure a la cadira i arrossegar manta i coixí cap 
al pit amb els colzes alts. Fer alhora flexió de colzes i 
abducció horitzontal d’espatlles i tornar a la posició inicial. 
Pots canviar el coixí per 1 o 2 ampolles d’aigua 1’5L. 

8 
a 10

5 Bíceps
Rep

Tempo
6

seg

Descripció:
Fer flexió de colzes. 
Agafar dues ampo-
lles de plàstic d’1,5L 
(omplir-les amb la 
mateixa quantitat) i 
portar-les cap a les 
espatlles sense 
desplaçar els colzes 
cap endevant.  Pots 
estar assegut/da o 
de peu.

8 
a 10

Isquiotibials
Rep

Aguanta
6

seg
Descripció:
Fer pressió amb les cames contra el sofà. Estirat al terra 
de cara enlaire amb una manta a la zona lumbar, genolls 
flexionats i bessons damunt del sofà. Mantenir 6 segons 
fent força suaument amb les cames cap avall. 

8 
a 10

4

Gluti mig
Rep

Tempo
4

seg

Descripció:
Obrir la cama lateralment. De peu agafat del marc de la 
porta separar la cama. Si veus que no tens equilibri pots fer-lo 
estirat/da de cara enlaire i posant una manta a la zona lumbar. 
Fer adbucció de maluc i tornar a la posició inicial.

6 
a 8

6


