
 

    

 

 

 

 
FORÇA I MOBILITAT. COMPLEMENTS INSEPARABLES 

Com entrenar tot el cos gairebé sense material i a casa 
 
Aquesta càpsula ofereix una informació vivencial sobre la mobilitat, la força i la relació entre ambdues. 
Experimentarem seqüències i patrons de moviment de qualitat per conèixer per què el treball de força és 
tan important i els seus beneficis per a la salut de les persones. 
 

Dia : 19 d’abril de 2021 
Horari: 19:00h a 20:30h  
Format: On-line  
Inscripció: 8€ 
 

- Docent: 
 

o Claudia Bibiana Gil Bautista; Tècnica d’activitats dirigides i entrenadora personal, llicenciada en 
arts escèniques, màster en expressió corporal.  

 
- Objectius:  

 

o Aprendre seqüències i patrons de moviments de qualitat. 

o Conèixer la importància i la relació entre la mobilitat articular i la força muscular. 

o Conèixer els beneficis que aporta aquesta pràctica per a la salut. 

 

- Continguts: 
   

o Conceptes de força i mobilitat. 
o Possibles problemes en el treball de força per raó de limitació de mobilitat articular. 
o Importància de la qualitat del moviment per sobre de la quantitat, el pes i la resistència a moure. 
o Seqüència de rotacions articulars controlades 
o Aprenentatge de patrons bàsics de moviment 

 Squat 

 Pushup 

 Pes mort 

 Y, W, T, M 

 Lunge 

 

- Estructura de la càpsula formativa:  
 

o 19:00h- 19:30:  Presentació i introducció 

o 19:30h-20:20h: Sessió pràctica 

o 20:20h-20:30h: Posada en comú, reflexions finals. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Destinataris:  
 

o públic adult, persones interessades en millorar la salut, amb ganes d'explorar i aprendre. 
 
- Requisits: 
 
Per poder seguir la formació correctament és important tenir en compte els següents aspectes:  
 

o Disposar, per ordre de prioritat, només un dels aparells electrònics:  

1. Ordinador amb connexió wi-fi.  

2. Tableta amb connexió wi-fi.  

3.  Mòbil. 

o La càmera ha d'enfocar a la persona participant).  
o Tenir una adreça de correu electrònic  

o Triar un lloc tranquil i lliure de sorolls ambientals amb antelació.  

 
-Material necessari: 
 

o Roba esportiva 
o Pal (per exemple, el d'una escombra) 
o Estoreta 
o un espai on poder estirar-se a terra. Amb 3 o 4 metres quadrats és suficient.  

 
-Número de participants 
 

o Grup ideal entre 10 i 20 persones. 
 
 

 INFORMACIÓ PER ACCEDIR A L’ENLLAÇ DE LA VIDEOCONFERÈNCIA:  
 

- En fer el procés d’inscripció s’accedirà a  l'enllaç per accedir a la videoconferència.  

- La videoconferència es realitzarà a través de la plataforma  Meet. No cal instal·lar cap programari 

i s’aconsella utilitzar el navegador Chrome per una experiència satisfactòria.  

 
- Enllaç inscripció:  
 

o https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/33/inscripcio/nova 
 

 
 
 
 

https://formaciocebllob.playoffinformatica.com/activitat/33/inscripcio/nova

