
-  Millora de l'autoestima
- La canalització de l'energia i de les emocions desagradables, reduint

l'ansietat en funcionar com una bona tècnica de relaxació.
- A ajudar a reiniciar el rellotge biològic i facilitar que els menors mantinguin

estables les seves rutines de de vigila/son prevenint alteracions del son.
- A l'estimulació de la concentració i per tant afavoreix la millora del

rendiment acadèmic.
- A augmentar la producció de neurones i la connexió entre elles, la qual

cosa afavorirà la capacitat d'aprenentatge.
-  A la millora de les relacions familiars i socials en augmentar la seva

autoconfiança.
- A desenvolupar les habilitats de dedicació, determinació, disciplina i

adherència als objectius que es proposi.
- A aprendre on són els límits (les regles del joc) i les conseqüències de no

respectar-los.
- A la prevenció d'addiccions relacionada amb dispositius electrònics

 

 

 - Etapa idònia per implantar hàbits de vida saludables i

evitar sedentarisme (Escola i família).

- Incorporació de la família com a element motivador. Jocs o

reptes esportius en família.

Exemple: tocs seguits amb una pilota, tombarelles, equilibri

amb diferent complexitat, etc. 

- L'activitat física moderada/ intensa almenys 60 minuts

diaris. Combinar exercicis amb més component aeròbic

(córrer, nedar, bici, jocs ...) amb exercicis de força (circuits,

llançaments, enfilar-se ...) 

- Realitzar les activitats en grup, divertides i a l'aire lliure. 

- Incentivar la participació en activitats extraescolars

esportives.

ACTIVITAT FÍSICA LÚDICA I DIVERTIDA...

 
- És essencial per al desenvolupament saludable físic i psicològic dels menors .

- És fonamental per al seu creixement, estimulació cognitiva, desenvolupament de
l'aparell locomotor, cardiovascular i per a l'enfortiment del seu sistema

immunològic.
- És una bona fórmula de prevenció de futures malalties cròniques freqüents en

l'edat adulta.
- En l'edat primerenca, és el millor tractament per evitar o manejar alguns

problemes que  arriben en l'adolescència.

 BENEFICIS PSICOLÒGICS RECOMANACIONS PER A L´ACTIVITAT FÍSICA

I N F A N T E S A  I  A D O L E S C È N C I A

MENS SANA IN CORPORE SANO

L'ACTIVITAT FÍSICA O PRÀCTICA D'ALGUN ESPORT.....

L'ACTIVITAT FÍSICA S'ASSOCIA A UNS BENEFICIS

PSICOLÒGICS COM...



 

- Millora la salut mental com la sensació de benestar,

l'optimisme, l'estabilitat emocional, la confiança en si

mateixos i la sociabilitat.

- Els processos cognitius milloren en les seves

capacitats autònomes, memòria, capacitat

d'aprenentatge, concentració, estat d'alerta i la

flexibilitat mental.

- Millora l'estat d'ànim i/o humor, reduint de manera

significativa la simptomatologia depressiva i/o ansiosa

en la població en general.

- Millora l'autoconcepte

- Redueix la fatiga i la confusió
- Resulta ser una bona manera de canalitzar l'agressivitat

i reduir l'estrès.

- La conciliació i qualitat del son millora, encara que es pot

evitar-lo (activitat física) just abans del moment d'anar-

se'n a dormir, en poder dificultar la seva conciliació.

 

- Buscar la pròpia motivació i planificar el començament de

l'activitat en funció de la teva condició física. 

- Per assegurar una adherència regular, l'activitat física ha

de ser satisfactòria i divertida. 

- Sol·licitar una valoració mèdica prèvia per conèixer la teva

forma física abans de programar l'exercici, especialment si

has patit o pateixes alguna malaltia. 

- Important el treball de resistència, un mínim de 150 minuts

setmanals d'activitat física aeròbica moderada, o bé 75
minuts d'activitat física aeròbica intensa cada setmana o bé
una combinació d'ambdues. Ej: pràctica d'un esport concret,

córrer, muntar en bici, natació, anar al gimnàs,…

- Combinar exercici aeròbic amb exercici de força i

flexibilitat, un mínim de 20-30 minuts 3 dies per setmana. 

- Assessorar-se per educadors/es físics esportius/ves per

obtenir qualitat i seguretat a l'hora de desenvolupar qualsevol

activitat o programa d'exercicis.

 

E D A T  A D U L T A

ELS EFECTES PSICOLÒGICS ASSOCIATS A LA
PRÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA DE MANERA

CONTÍNUA I SALUDABLE MITJANÇANT
PROGRAMES O ACTIVITATS AUTÒNOMES

FREQÜENTS I REGULARS....

ACTIVITAT FÍSICA/EXERCICI FÍSIC PER MILLORAR LA

CONDICIÓ FÍSICA GENERAL I PRODUIR BENESTAR FÍSIC I

PSICOLÒGIC

BENEFICIS PSICOLÒGICS RECOMANACIONS PER A L´ACTIVITAT FÍSICA

MENS SANA IN CORPORE SANO



-  Està associat a un menor risc de mortalitat

-  Preventiu de malalties físiques i psíquiques

- Reducció de presa de medicaments

- A la disminució de riscos de dependència

 

- L'activitat física ha d'estar ajustada a les necessitats i

condició física de la persona. Recomanable diàriament. 

- Importància d'una adequada progressió a l'exercici a realitzar:

començar amb poca quantitat i intensitat suau i anar

augmentant gradualment.

 - La sessió d'exercici ha de tenir un escalfament prolongat, una

part principal i una tornada a la calma. 

- Essencial el treball de força. Evita el deteriorament de la funció

muscular i manté la independència i autonomia personal. Els

exercicis de força són bàsics i necessaris per a les activitats

quotidianes. (pujar escales, aixecar-se d'una cadira, agafar

pesos, etc). 

- Importància de realitzar exercici aérobic almenys 3 dies per

setmana entre 45 i 60 minuts: marxa, natació, ball, etc.

 - Treballar la flexibilitat (estiraments), l´equilibri (suports amb

un peu, pujar i baixar un graó…) i coordinació (simultanejar dues

accions, tocar el nas amb la mà esquerra, i el maluc amb la mà

dreta…).

- Realitzar les activitats en grup, a l'aire lliure, en instal·lacions

esportives, o en centres de dia sota la supervisió d'un/a

educador/a físic esportiu/va obtenint, a majors, un gran benefici

social.

 

- Estarem prevenint i retardant algunes malalties i

discapacitats pròpies de la vellesa

- Veuran millorar la seva qualitat de vida en nombrosos sentits.

 

E N V E L L I M E N T  A C T I U

-Reducció d'incidència de malalties vasculars.

-Millor equilibri Metabolic, menor incidència d'obesitat, sobrepès,

diabetis tipus II.

-Reducció de pèrdua mineral òssia.

 

BENEFICIS PSICOLÒGICS RECOMANACIONS PER A L´ACTIVITAT FÍSICA

MENS SANA IN CORPORE SANO

L'EXERCICI FÍSIC REALITZAT DE MANERA REGULAR I

ADAPTAT A LES CONDICIONS FÍSIQUES DE CADA

PERSONA GRAN...

SI ACONSEGUIM CONSCIENCIAR LA PERSONA GRAN

DE LA SEVA RESPONSABILITAT A LA PRÀCTICA DE

L'EXERCICI FÍSIC DE FORMA HABITUAL...

COM PREVENTIUS DE LA DEPENDÈNCIA, TENIM ELS

SEGÜENTS BENEFICIS FÍSICS

ACTIVITAT FÍSICA /EXERCICI FÍSIC COM A TRACTAMENT

PER MILLORAR LA SALUT I QUALITAT DE VIDA.


