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Per fer els exercicis
amb seguretat: 

I a més a més...

Mig sol, en llevar-se.

Sol, al llarg del dia.

Lluna, abans d’anar-se’n al llit.

• Porti un calçat que subjecti bé el peu i que 
no rellisqui.
  

• Dugui roba lleugera que li permeti moure's 
amb llibertat.

• Procuri mantenir una bona posició del cos. 
Mantingui l’esquena dreta i la mirada        
cap endavant.

• Mogui les articulacions amb amplitud, 
respectant sempre el límit del dolor. No faci 
aquests exercicis en cas d’inflamació aguda.

• Respiri amb naturalitat. No retingui l’aire i 
aturi’s si nota que li manca l’alè.  

• En acabar l’exercici, begui aigua encara que 
no tingui sensació de set. 

CADA EXERCICI PORTA UN LOGO QUE 
INDICA EN QUIN MOMENT DEL DIA S’HA 
DE FER:   

• Si li ve de gust, pot augmentar els exercicis  
que li proposem de fer quan es lleva i quan 
se’n va a dormir, afegint-hi propostes dels 
altres dies.

• No és saludable estar moltes hores segui- 
des asseguts. Intercali aquests exercicis 
per contrarestar els efectes nocius del 
sedentarisme.

• Practiqui els exercicis amb optimisme i 
il·lusió. Tingui en compte que està vetllant 
pel seu benestar. 

• Comenti al seu metge que està seguint 
aquest programa.

Sempre que pugui, faci exercici en companyia.

Mantingui’s actiu/iva físicament i mentalment.

Descansi tot el temps que calgui, però respectant els 
horaris de dormir.

Camini cada dia, en funció de les seves possibilitats:

• Si és molt actiu/iva, faci exercicis de resistència 
cada dia: caminades, circuits, bicicleta...

• Si és actiu/iva, vagi a caminar cada dia.

• Si és poc actiu/iva, surti al carrer cada dia.

Faci 5 minuts de relaxació cada dia.

Recordi que l’exercici físic i l’alimentació van molt 
lligats. Cal menjar lleuger i variat, diverses 
vegades al dia. Recordi:

• Mengi fruita, verdura i làctics cada dia.

• Eviti els greixos i la sal.

• Mengi peix i carn blanca.

• Moderi el cafè i l’alcohol.

• Begui aigua, sucs i mengi sopes.

• Sopi lleuger i no se’n vagi directament al llit.
   



Dilluns

A la cadira, pressioni suaument tot el cos amb la 
mà. Comenci pels braços i acabi pels peus. 
Repeteixi-ho. Això l’ajudarà a activar el cos després 
d’unes hores de descans.

A la cadira, dibuixi el seu nom amb el nas, molt 
lentament. Descansi i dibuixi un altre nom.

Camini de puntetes seguint una filera de rajoles.
Repeteixi-ho amb els braços enlaire.

A la cadira, amb l’esquena enganxada al respatller, 
aixequi ara una cama i després l’altra. Repeteixi-ho.

A la cadira. Posi un peu nu sobre un saquet 
d’arròs, lentament, i faci força amb les diverses 
parts del peu. En acabar, no s’oblidi d’hidratar-se.  



Dimarts

Al llit, de panxa enlaire, estiri’s bé, procurant arri-
bar molt lluny amb les cames i amb els braços.  

Posi una música alegre i dinàmica (pasdoble, salsa,
txa-txa-txa, swing). Camini seguint el ritme de la 
música mentre mou els braços, sense aixecar-los 
per sobre del cap. Aturi’s i respiri profundament si 
nota que li manca l’alè.

Pengi una diana de roba a la paret i llanci-hi les 
pilotetes intentant tocar-ne el centre. Anoti el nombre 
de llançaments i la puntuació per comprovar els 
resultats al llarg del mes.
També es pot dibuixar una diana en un full de paper 
i fer servir pilotetes de goma escuma.

A la cadira, amb els braços penjant, agafi aire 
mentre aixeca lentament els braços fins al pit. 
Estiri’ls cap endavant i cap amunt per sobre del 
cap. Tregui l’aire mentre els abaixa pels costats. 
Repeteixi-ho 3 vegades seguides, faci una pausa i 
torni a començar.    



Dimecres

Camini empenyent amb els peus un objecte que no 
rodi (com ara un recollidor o un fregall).  

Col·loqui alguns objectes petits a terra i camini, a 
poc a poc, passant-hi per sobre, sense trepitjar-los. 
Pot fer servir un llibre, una capsa de sabates buida...

Llanci una pilota enlaire, piqui de mans, reculli-la i 
boti-la 2 cops. Repeteixi-ho.

A la cadira, ressegueixi el cos donant-hi copets
ràpidament amb el palmell de la mà. Comenci per
les mans i els braços, segueixi per davant del cos,
les cames fins als peus i acabi donant-se copets 
suaument amb els punys a la zona lumbar. Això 
l’ajudarà a activar el cos després d’unes hores de 
descans.     

A la cadira, amb música suau. Faci 3 respiracions
profundes, respiri suaument, col·loqui les mans a la 
falda i pensi en una passejada pel camp. Al cap de 
 5 minuts, mogui les mans i els peus, i fregui’s la 
cara. Ja pot aixecar-se. Això l’ajudarà a relaxar-se i 
a dormir millor.    



Dijous

Posi’s al davant del mirall i faci totes les ganyotes 
que pugui imaginar-se. Exageri molt. Això l’ajudarà 
a mantenir flexibles els músculs de la cara.      

Surti a passejar pel barri i observi els arbres i les 
flors. Si al parc hi ha instal·lat un circuit d’exercicis 
físics, aprofiti-ho per fer les activitats que siguin 
indicades per a vostè.         

A casa:
   Dibuixi una flor sobre la taula amb les mans i
   esborri-la. Dibuixi'n d'altres. Faci’n de petites i
   de ben grosses.
 Dibuixi un arbre a la paret amb les mans i

   esborri’l. Dibuixi'n d'altres. Faci’ls tan alts com pugui.
   

A la cadira, amb els braços penjant, agafi aire mentre 
aixeca lentament els braços fins al pit. Estiri’ls cap 
endavant i per sobre del cap. Tregui l’aire mentre els 
abaixa pels costats. Repeteixi-ho 3 vegades seguides, 
faci una pausa i torni a començar. Això l’ajudarà a 
relaxar-se i a dormir millor.          



Divendres

Al llit, de panxa enlaire, estiri’s bé, procurant arribar 
molt lluny amb les cames i amb els braços.       

Miri fixament un objecte i camini per l’habitació 
sense perdre’l de vista.      

Camini 8 passes aixecant els genolls i 8 movent els 
talons cap enrere. Descansi i repeteixi-ho.       

Llanci un bastonet o un plomall enlaire i atrapi’l amb 
les dues mans abans que caigui a terra. Ara amb 
una mà. Faci-ho unes quantes vegades seguides. 
Descansi i repeteixi-ho.

A la cadira, faci rodar una pilota petita en tots els 
sentits amb el peu nu. En acabar, hidrati’s els peus 
fent-hi un massatge i continuï per les cames fins als 
genolls.   



Dissabte

 

A la cadira, pressioni suaument tot el cos amb la 
mà. Comenci pels braços i acabi pels peus. 
Repeteixi-ho. Això l’ajudarà a activar el cos després 
d’unes hores de descans.    

Dempeus, al costat d’una taula, aixequi un genoll i 
els braços cap amunt. Faci-ho 3 cops, descansi 
i repeteixi-ho. Faci el mateix amb l’altre peu.
Agafi’s a la taula i intenti tocar el terra amb un 
genoll. Faci-ho un cop amb cada genoll. Descansi 
i repeteixi-ho.    

Col·loqui 3 cadires, una darrere l’altra, i agafi 3 tovallons. 
Faci un nus a cada tovalló i llanci’n un a cada cadira. 

Puntuació: 
1a cadira = 1 punt                               
2a cadira = 2 punts 
3a cadira = 3 punts 
un tovalló a cada cadira = 5 punts      

A la cadira, amb música suau. Faci 3 respiracions
profundes, respiri suaument, col·loqui les mans a la 
falda i pensi en una platja. Al cap de 5 minuts, 
mogui les mans i els peus, i fregui’s la cara. Ja pot 
aixecar-se.
Això l’ajudarà a relaxar-se i a dormir millor.    



Diumenge

A la cadira, ressegueixi el cos donant-hi copets
ràpidament amb el palmell de la mà. Comenci per 
les mans i els braços, segueixi per davant del cos,
les cames fins als peus i acabi donant-se copets 
suaument amb els punys a la zona lumbar.
Això l’ajudarà a activar el cos després d’unes hores
de descans.    

Dempeus o a la cadira, amb una ampolla de plàstic 
buida. Llanci un dau i faci el moviment que correspongui 
al número que hi surti:

1   Posi i tregui el tap de rosca de l'ampolla.

2   Posi’s l’ampolla darrere del cap i agafi-la 

per sota amb l’altra mà.

3   Canviï’s l’ampolla de mà passant-se-la per sota de 

 les cames.

4   Agafi l’ampolla amb la mà i toqui-la amb els peus.  

5   Canviï’s l’ampolla de mà, passant-se-la per darrere                 

la cintura.

6   Llanci l’ampolla enlaire i reculli-la.



A la cadira, amb els braços penjant, agafi aire 
mentre aixeca lentament els braços fins al pit. 
Estiri’ls cap endavant i aixequi’ls per sobre del cap. 
Tregui l’aire mentre els abaixa pels costats. 
Repeteixi-ho 3 vegades seguides, faci una pausa i 
torni a començar. Això l’ajudarà a relaxar-se i a 
dormir millor.    

Barregi monedes i llumins damunt la taula.
Cronòmetre en mà, posi’ls en caixes diferents.
Repeteixi-ho i intenti rebaixar el temps cada cop.  

Diumenge
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