
 

    

 

 

 

 
 

TREBALL DE LA MUSCULATURA ABDOMINAL PROFUNDA I DEL SÒL PELVIÀ 
 

Càpsula formativa de control de sinèrgies musculars abdomino-lumbo-pèlviques 
 

Aquesta càpsula ofereix informació sobre el funcionament del conjunt muscular abdomino-lumbo-
pèlvic, per saber activar correctament la musculatura abdominal profunda com a estabilitzadora de tronc. 
Així mateix incidirem en el coneixement de la musculatura del sòl pelvià, el gran desconegut i de gran 
importància per al treball en sinèrgia amb la musculatura abdominal i lumbar.   

Farem una petita introducció anatòmica i fisiològica de la musculatura abdominal i perineal, seguit 
d‘una pràctica d’autovaloració per saber activar correctament aquests grups musculars mentre realitzem 
un esforç o exercici abdominal i com poder treballar-la durant la pràctica esportiva.  

Parlarem alhora de la seva importància per a les persones que pateixen mal d’esquena i sobretot 
dolor lumbar i de la importància d’aquests grups musculars durant l’embaràs i postpart en la dona.  
 

Dia : 08 de març 2021 
Horari: 18:00h a 19:30h  
Format: On-line  
Inscripció: 8€ 

- Docent: 
 

o Sílvia Soriano Fosas. Fisioterapeuta i osteòpata. Especialitzada en obstetrícia i sòl pelvià. Psico-
neuro-inmunòloga. www.obacsalut.com 
 

- Objectius:  

 

o Conèixer la importància de treballar la musculatura abdominal profunda durant l’exercici físic. 

o Conèixer exercicis per treballar sobre la musculatura abdominal profunda i el sòl pelvià. 

 

- Continguts: 
   

o Anatomia muscular i funcional abdominal. 
o Anatomia muscular i funcional del sòl pelvià. 
o Sinèrgies musculars complex abdomino-lumbo-pèlvic. 
o Exercicis core abdominal (amb activació transvers abdominal) 
o Exercicis sòl pelvià. 
o Autoexploració de si funcionen correctament les sinèrgies entre la faixa abdominal i el periné. 
o Autovaloració de si hi ha o no diàstasi abdominal. 

 
- Estructura de la càpsula formativa:  
 

o 18:00h- 18:10:  Presentació i introducció 

o 18:10 -18:40 Teoria 

o 18:40h-19:25h: Sessió pràctica 

o 19:25h-19:30h: Posada en comú i reflexions finals. 

 

 

www.obacsalut.com


 

- Destinataris:  
 

o públic adult, homes i dones, interessades en conèixer la importància dels músculs que estabilitzen 
el tronc, la pelvis i el periné. Per ampliar coneixements en l’activitat física destinada a treballar la 
faixa abdominal i columna vertebral, com per a aplicar-ho a l’activitat física a la dona durant les 
fases d’embaràs i postpart.  

 
- Requisits: 
 
Per poder seguir la formació correctament és important tenir en compte els següents aspectes:  
 

o Disposar, per ordre de prioritat, només un dels aparells electrònics:  

1. Ordinador amb connexió wi-fi.  

2. Tableta amb connexió wi-fi.  

3.  Mòbil. 

o La càmera ha d'enfocar a la màrfega (a elles/ells en posició d'estirats) durant la part pràctica.  
o Tenir una adreça de correu electrònic  

o Triar un lloc tranquil i lliure de sorolls ambientals amb antelació.  

 
-Material necessari: 
 

o màrfega o manta. 
o un espai on poder estirar-se a terra. Amb 3 o 4 metres quadrats és suficient.  
o Una petita tovallola de mans. 

 
Metodologia 
 

o Grupal. Pràctica d’autovaloració de la faixa abdominal. 
o Exercicis de core abdominal. 
o Exercicics sòl pelvià. 
o Reflexió i intercanvi amb el grup. 

 
Número de participants 
 

o Grup ideal entre 10 i 20 persones. 
 

 INFORMACIÓ PER ACCEDIR A L’ENLLAÇ DE LA VIDEOCONFERÈNCIA:  
 

- El dia abans de la formació s’enviarà un e-mail a l'adreça electrònica facilitada on s'informarà, 

entre d’altres coses, de l'enllaç per accedir a la videoconferència.  

- La videoconferència es realitzarà a través de la plataforma  Meet. No cal instal·lar cap programari 

i s’aconsella utilitzar el navegador Chrome per una experiència satisfactòria.  

 
- Enllaç inscripció:  
 
https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/20/inscripcio/nova 
 
Per a + info: olga@cebllob.cat 
 

https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/20/inscripcio/nova
olga@cebllob.cat

