
LA TAULA DE LA PRIMAVERA 

 

Preparació: Posició de l’arbre: 

– Arrels: peus, moure els dits dels peus. 
–  Tronc: cames rígides però flexibles, alineades a la pelvis: ni en 
dins, ni en fora. 
–  Branques: Braços que es poden moure. 
–  Capçada: cap recte com si volguéssim créixer amb la llum solar. 

(INICI MÚSICA) 

1. Primer de tot ens mirem la mà. Aquest punt entre el polze i 
l’índex l’apretem i fem un massatge; fa una mica de mal.  

 
2. Creuem els dits. Inspirem, allarguem els braços i els baixem. (2 

vegades). 
 

3. Baixem en rodó molt poc a poc. El cap primer cap al pit. I quan 
tornem a pujar, dobleguem els genolls una mica. Vertebra per 
vertebra. 

 
4. Obrim inspirant i tanquem expirant els braços a l’altura del pit, 

com si agaféssim un globus, respirant molt profundament (2 
vegades). 

 
5. Creuem les mans agafant se pel anta-braç i anem rotant sobre els 

talons i després sobre els dits dels peus per moure els peus junts 
en paral·lel en ziga-zaga. (4x lent i 4x ràpid) 

 



6. Portem els braços junts davant del pit i anem resseguint cada braç 
passant pel mig. (punta i fletxa). Primer lent (4x), després ràpid 
(8x) 

 
7. Agafem aire i, doblegant els genolls, deixem caure els braços fent 

un cercle. Canviem de sentit. (4 x) 
 

8. Posem els braços com els russos i pugem una cama i l’altre. (4x) 
9. Dobleguem genolls i agafem un genoll i l’aguantem un moment 

Ara baixem un altre cop molt poc a poc 
10. Fem un salt per obrir les cames i fem el guerrer en 8 temps: 

(obrim braços i baixem, girem el  cap, el cos, estirem braços , 
tornem, girem, estirem cames i  baixem braços.  

 
11. Puntetes, pujar i baixar suaument (8x) 

 
12. Mata-formigues: llencem el peu amb la cama relaxada. Primer 4 

cada peu (x 4), després 2 (x 8), després 1 (x 16). 
 

13. Baixem una ultima vegada en rodó i molt poca a poc tornem a la 
vertical. 

 
QUE TINGUEU UN BON DIA! 

 
 


