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RUTINA D'EXERCICIS PER FER A LA FEINA 

*Diferència entre sedestació relaxada (quan estem recolzats al respatller de la cadira i 
el pes del nostre cos recau sobre el sacre; la nostra pelvis cau en retroversió) i  
sedestació recta (quan la nostra esquena no es recolza al respatller de la cadira i el pes 
del cos recau sobre els isquions, dos petites "boletes" que notem sota el cul si el    
belluguem una mica de banda a banda; la nostra pelvis està en avantversió). 

 

 

 

 

 

 

 

I ara sí, comencem amb la descripció de la rutina que us proposo: 

-Exercicis asseguts a la cadira: 

• Estiraments musculatura coll: 
o Ens asseiem amb sedestació recta i flexionant només les cervicals, 

col·loquem les 2 mans al cap SENSE FER FORÇA. Mantenim la posició 
15 segons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Asseguts també en sedestació recta inclinem i rotem el cap (com si 
mirèssim en diagonal), primer cap a una banda i després cap a l'altra. 
Aquesta vegada col·locarem al damunt del cap el braç de la banda cap a 
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la que mirem.
més intensitat a l'estirament, podeu col·locar el braç contrari darrere 
l'esquena (imatge 2).

• Dinàmic d'esquena 1
tensió a una banda i traient
a sedestació recta i combinar
forma dinàmica durant 30

*El moviment serà: sedestació relaxada + extensió cervical 
cervical.  

 

 

 

 

 

 

 

• Dinàmic d'esquena 2:
de 90º i enganxats al cos. El moviment consistirà en tirar els colzes enrere 
buscant ajuntar les escàpules, com si traguéssim pit (
inspirarem) i despré
buscant separar molt les notres escàpules, com si dibuixéssim una "c" amb el 
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la que mirem. Mantenim la posició 15 segons.             
més intensitat a l'estirament, podeu col·locar el braç contrari darrere 

(imatge 2). 

  

Dinàmic d'esquena 1: aquest exercici ens ajudarà a relaxar el tub neural, posant 
tensió a una banda i traient-la de l'altra. Haurem de passar de sedestació relaxada 
a sedestació recta i combinar-ho amb flexió i extensió cervical. Ho farem de 
forma dinàmica durant 30-45 segons. 

*El moviment serà: sedestació relaxada + extensió cervical - sedestació recta + flexió 

Dinàmic d'esquena 2: ens col·locarem en sedestació recta i els colzes en flexió 
de 90º i enganxats al cos. El moviment consistirà en tirar els colzes enrere 
buscant ajuntar les escàpules, com si traguéssim pit (quan fem aquest moviment 

) i després a estirar colzes endavant metre flexionem l'esquena, 
buscant separar molt les notres escàpules, com si dibuixéssim una "c" amb el 

comercial i/o lucrativa. 

 *Si voleu donar 
més intensitat a l'estirament, podeu col·locar el braç contrari darrere 

: aquest exercici ens ajudarà a relaxar el tub neural, posant 
de passar de sedestació relaxada 

ho amb flexió i extensió cervical. Ho farem de 

sedestació recta + flexió 

ens col·locarem en sedestació recta i els colzes en flexió 
de 90º i enganxats al cos. El moviment consistirà en tirar els colzes enrere 

quan fem aquest moviment 
s a estirar colzes endavant metre flexionem l'esquena, 

buscant separar molt les notres escàpules, com si dibuixéssim una "c" amb el 
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nostre cos (quan fem aquest moviment espirarem
durant 30-45 segons.

• Dinàmic d'esquena 3:
mans per les cames fins a arribar als peus i, si podem, deixarem el cap relaxat 
entre les cames; mantindrem uns segons la posició i pujarem poc a poc fins a la 
posició inicial. Tant la 
pujada (sacre i còccix
Com en l'exercici anterior, ho combinarem amb la respiració. En aquest cas, 
repetirem el moviment complet 3 vegades.

 

 

 

 

 

 

 

-Exercicis drets: 

• Fer moviments circulars amb els turmells
cap a l'interior i 10 cap a l'exterior amb cada peu. Aquest exercici ens ajudarà a 
millorar la circul·lació de les cames.
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quan fem aquest moviment espirarem). Ho farem de forma dinàmica 
45 segons. 

 

Dinàmic d'esquena 3: ens col·locarem en sedestació recta i arrossegarem les 
mans per les cames fins a arribar als peus i, si podem, deixarem el cap relaxat 
entre les cames; mantindrem uns segons la posició i pujarem poc a poc fins a la 
posició inicial. Tant la baixada (cervicals-dorsals-lumbars-sacre i còccix) com la 

(sacre i còccix-lumbars-dorsals-cervicals) la farem vèrtebra a vèrtebra
Com en l'exercici anterior, ho combinarem amb la respiració. En aquest cas, 
repetirem el moviment complet 3 vegades. 

moviments circulars amb els turmells en els dos sentits. Farem 10 voltes 
cap a l'interior i 10 cap a l'exterior amb cada peu. Aquest exercici ens ajudarà a 
millorar la circul·lació de les cames. 

comercial i/o lucrativa. 

Ho farem de forma dinàmica 

col·locarem en sedestació recta i arrossegarem les 
mans per les cames fins a arribar als peus i, si podem, deixarem el cap relaxat 
entre les cames; mantindrem uns segons la posició i pujarem poc a poc fins a la 

sacre i còccix) com la 
vèrtebra a vèrtebra. 

Com en l'exercici anterior, ho combinarem amb la respiració. En aquest cas, 

en els dos sentits. Farem 10 voltes 
cap a l'interior i 10 cap a l'exterior amb cada peu. Aquest exercici ens ajudarà a 
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• Posar-se "de puntetes" i de talons de forma d
després fer equilibri 5 segons en cada posició
vegades sobre els talons). Igual que l'exercici anterior, ens servirà per millorar la 
circul·lació, fomentant el retorn venós.
posició que no és correcta, ja que sempre s'ha de mantenir l'esquena recta

 

• Fer 5 "squats"  (o "sentadillas"): aquest serà l'exercici més 
intens, per treballar una mica la força de les cames i 
mobilitzar tot el cos. El més 
indicacions: 

o Separar les cames a l'alçada dels malucs, amb els 
peus assenyalant 

o Iniciar el moviment des de la pelvis, com si 
traguéssim el cul enfora.

o Portar el pes del cos cap a posterior, com si 
volguéssim seure.

o Els genolls no han de sobrepassar les puntes dels 
peus. 

o Mantindrem l'esquena alineada en tot el moviment.
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"de puntetes" i de talons de forma dinàmica durant 15 segons 
fer equilibri 5 segons en cada posició (3 vegades sobre les puntes i 3 

vegades sobre els talons). Igual que l'exercici anterior, ens servirà per millorar la 
circul·lació, fomentant el retorn venós.     *A l'última imatge podeu veure una 
posició que no és correcta, ja que sempre s'ha de mantenir l'esquena recta

  

 

 

 

 

 

 

(o "sentadillas"): aquest serà l'exercici més 
intens, per treballar una mica la força de les cames i 
mobilitzar tot el cos. El més important serà seguir les 

Separar les cames a l'alçada dels malucs, amb els 
peus assenyalant lleugerament cap a fora. 
Iniciar el moviment des de la pelvis, com si 
traguéssim el cul enfora. 
Portar el pes del cos cap a posterior, com si 
volguéssim seure. 
Els genolls no han de sobrepassar les puntes dels 

Mantindrem l'esquena alineada en tot el moviment. 

comercial i/o lucrativa. 

durant 15 segons i 
(3 vegades sobre les puntes i 3 

vegades sobre els talons). Igual que l'exercici anterior, ens servirà per millorar la 
podeu veure una 

posició que no és correcta, ja que sempre s'ha de mantenir l'esquena recta. 
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*A continuació dues imatges de com NO heu de realitzar el moviment. 

  

• Fer moviments circulars amb els canells en els dos sentits. Farem 10 voltes 
cap a l'interior i 10 cap a l'exterior amb cada mà. 

 

• Fer estiraments dels flexors i els extensors de canell: recordem que ho haurem 
de fer a cada braç i mantindrem cada estirament 15 segons. A les imatges 
inferiors (1-flexors i 2-extensors) podeu veure com fer-los, en aquest cas al braç 
dret.    *Serà important que en els 2 casos mantenim les espatlles relaxades i no 
elevades. // Si podem, mantindrem el colze en extensió màxima; si no és possible 
el podem doblegar una mica per treure certa tensió. 

 


