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Descripció dels moviments 

 
Preparació: Ens posem ben rectes, amb les cames una mica          
separades i els peus paral·lels (no girats). Postura de l’arbre. Posem           
atenció a la respiració i l’observem una estona.  

 

1. Respiració: Fem un massatge a l’estèrnum, toquem les         
costelles, posem els dits entre les costelles i el múscul del           
diafragma, creant espai. Fem tres respiracions profundes, notant        
com es mouen la caixa toràcica i el diafragma en sentit contrari.            
Omplim els pulmons amb aire com si fos un globus quan inspirem i             
fem un buit traient l’aire quan espirem (no al revés, que és el que              
fan els alumnes espontàniament!) 

2. Sa ta na ma: Es van tocant els dits de la mà, un per un, amb el                  
dit polze. Comencem amb el dit índex (2x). 

3.  Fem clicar (xasquidos) els dits(2x 8). 

4. Inspirem i pugem els braços estirats davant nostre amb          
l’esquena molt recta. Els baixem obrint pels costats, espirant         
(exercici de pilates).  

5. Pujar escales: Alternem els peus, portant el pes del cos sobre            
una cama i després sobre l’altre. Aixequem els talons i ens           
recolzem sobre els dits dels peus, de puntetes. 

6. Dutxa: (cascada) Cames obertes i una mica flexionades, braços          
en creu i es fan una sèrie de moviments en dos temps (o en 4               
temps, depen del grup): tancant portes, baixant aigua, pujant aigua,          
obrint portes. 

7. Drac: Creuem les cames i dobleguem els genolls com si           
anéssim a seure. Pugem la mà sobre la cama que està darrera i             
posem l’urpa de dalt. L’altre mà fa l’urpa de baix. Fem un soroll amb              
la gola. En total 4x. Després de la segona, fem un gir de 360º sobre               



el nostre eix per canviar de cama (opció més avanzada).  

8. kinesiologia educativa: Fem la marxa creuada primer davant (8          
temps) i després darrera (8 temps). La mà esquerra toca la cama            
dreta i al revés. Després alternem davant i darrera en 4 temps (2x) i              
en 2 temps (4x).  

9. Tisores: Saltem obrint les cames, després saltem creuant per          
davant, obrim, saltem creuant per darrera (4x). Afegim els braços          
pujant els colzes i deixant l’avantbraç penjar en angle recte.  (4x) 

10. Grulla: Fem un equilibri pujant una cama per devant. Els braços            
fan les ales del ocell. Canviem de cama. Sentim com baixa el ritme             
de la respiració.  

11. Llenyataire: Pugem els braços per davant en 3 temps amb les            
mans juntes com si agaféssim la destral, deixem caure tot el cos en             
el 4. (3x) La quarta vegada ens quedem a baix (8 temps) i pugem              
molt lentament (en 3x8 temps)  

12. Meditació de l'equilibri emocional: Posem les mans a sota de           
las aixelles i aixequem les espatlles per sentir-nos protegits (2x8          
temps). 

13. Fem la neteja escombrant tot el cos: 4x cada braç, panxa,            
esquena, cuixes (davant/darrera), cames i cara. 

14. Focs artificials. Traiem totes les tensions que ens molesten i           
acabem renovats. 

 

BON DIA! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Explicació dels moviments (per si vols saber-ne més) 

 
RESPIRACIÓ: Agafem consciència del diafragma, un múscul 
fonamental però poc conegut. És l’únic múscul totalment transvers 
al cos. Està al centre del nostre cos i el divideix en dues parts. 

 

  

 

La funció principal del diafragma és la respiració. Quan inspirem 
baixa per deixar espai a l’aire que entra als pulmons, quan expirem 



puja i torna al seu lloc. Si creem espai ficant els dits entre les 
costelles, s’alliberen moltes tensions del diafragma. Un diafragma 
relaxat ajuda a millorar la digestió i la circulació. Les emocions són 
molt important pel bon funcionament del diafragma. Quan tenim 
estress o ansietat, el diafragma es bloqueja i això ho notem a 
l’estomac o a la  respiració.   
 

SATANAMA: La meditació Kirtan Kriya (sovint li diuen la meditació 
Satanama) és una meditació del ioga kundalini per augmentar 
l’energía mental, la creativitat i l’intuició. Satanama és un mudra, 
que es un gest o posició simbòlica amb la ma.  Es va tocant els dits 
un per un amb el dit polze. Es pot recitar o cantar mentrestant el 
mantra sa ta na ma , que són els cinc sons primordials.  

 

 

 



 

 

EL PAS DEL DRAC: És un exercici de xi-qon. El drac és l’animal 
mític preferit dels xinesos, encarna força i ferocitat. El seu poder ve 
de la flexibilitat de la columna vertebral i el foc qu’escup. 

 

  

 

Aquest pas ondulant posa en funcionament tot l’esquelet i les 
vèrtebres. Es un exercici que torna flexible y musculosa la columna 
vertebral, i que reforça el sistema immunitari. Al nivell mental, 
l’exercici ajudarà als nens a adquirir seguretat i confiança en sí 
mateixos.  



 

 

 

LA CASCADA DE TAI TXÍ: El tai-txi-txuan és un art marcial xinesa 
"interna" (neijia). El tai-txi comprèn una sèrie de moviments lents, i 
és practicat cada matí per grups de gent en centenars de parcs per 
tota la Xina. El tai txi ajuda a: 

 

● Focalitzar la ment, tranquilitzar, concentrar.  

● Desenvolupar l’atenció interna : percebes el que està al voltant i al 
que passa al teu interior 

● la respiració abdominal ajuda a controlar els impulsos i actuar des 
de la calma: cada acció que es porta a terme sorgeix des de 
l’armonía interna.  

 

LLENYATAIRE: Aquest exercici del ioga ajuda a enfortir la 
musculatura abdominal, desperta l’ organisme i incrementa la 
circulació de la sang en tot el cos.  

 



 

 

EXERCICIS DE KINESOLOGIA EDUCATIVA O BRAIN GYM: La 
kinesiologia educativa és una tècnica motriu que facilita la connexió 
de les diferents àrees del cervell. Fa funcionar el cervell de forma 
integrada (dreta-esquerra, dalt-baix, davant darrere).  Integrada vol 
dir que aquestes zones s’activen i funcionen al mateix temps. 
Aquesta tècnica es basa en uns exercicis motrius fàcils i senzills 
d’aplicar. No només se’n beneficien les diferents àrees 
d’aprenentatge, combatint l’estress en el aprenentatge, sinó també 
genera beneficis en tots els àmbits generals de la vida.  
 

 



 

 

 

 

MEDITACIÓ PEL EQUILIBRI EMOCIONAL:  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aquest exercici de ioga ens ajuda quan estem preocupats o alguna 
cosa ens molesta. La posició ens protegeix, ens retirem un moment 
a dintre d’un mateix i així ens fa sentir més segurs. Ens pot servir 
quan no sabem què fer, o quan volem cridar o portar-nos malament.  



 


