
 

 

 
 

ACTIVITAT nº7 SETEMBRE 
7.1 EXERCICI  MENTAL 

1.Llegim el text en veu alta: 
  

2. Fem recompte de lletres “e” que hi ha a cada línia i ho apuntem a la 
columna tal i com veiem a  l’exemple: 

3. Subratllo el que m’ha resultat més interessant. 
 



 

 

 
7.2 EXERCICI FÍSIC 

 

Exercicis per alleugerir el 

mal d’esquena 
 
ABANS DE COMENÇAR: 

 
1. Ens alimentem i hidratem 

suficientment. 
2. Ens vestim adequadament per a fer 

exercici. 

3. Preparem l’espai amb una cadira 
estable. 

 
 Consultem sempre amb un/a  Fisioterapeuta o Metge de capçalera si tenim dubtes. 
 

. 
 

A. Drets o asseguts imitant la forma d’un 4, col·locant els glutis ben reposats 
sota els óssos, amb l’esquena suaument recta. Omplim els pulmons d’aire 
notant com s’expandeixen les costelles i comencem a deixar anar l’aire 
alhora que ens inclinem cap endavant com si volguéssim tocar el terra 
amb les mans.  
 

B. Deixem anar tot l’aire i quan comencem a agafar de nou l’aire, comencem 
a pujar lentament, vèrtebra a vèrtebra, separant cada os de l’esquena. 

 
 

C. Quan estem totalment drets, comptem fins a 10 o fins a 20 i repetim 
l’exercici entre 4 i 8 vegades. Sense pressa i respirant conscientment.  

 

        
 

 
 

Si sentim qualsevol molèstia, parem i reposem. 
 
 



 

 

 
 

7.3 EXERCICI EMOCIONAL  
 

 El poder de la visualització:  
 
Quan ens imaginem una escena 
mentalment, ens pot ajudar tancar els ulls 

per dedicar tota la nostra atenció a evocar 
un record o pensament. 
 
El següent exercici ens convida a utilitzar 
aquesta capacitat humana per alleugerir 
l’angoixa i preparar-nos per algun 
esdeveniment per al qual volem estar 
preparats. 
 

1. Respirem de forma conscient i profunda, ens posem còmodes. 
 

2. Ens dediquem uns minuts per mirar els pensaments que apareixen deixant-
los passar com una pel·lícula sense quedar-nos amb cap i en la propera 
respiració, dediquem tota la nostra atenció a un moment per al qual ens 
volem preparar (per exemple, una operació,  una reunió , una visita...) 
 

3. Aquest moment, l’omplim de detalls de com ens agradarà que sigui, on, quina 
llum hi ha, quines persones ens acompanyen, com estic vestida, quines olors 
m’agradaria sentir, quines emocions, quin tacte? 
 

4. Com més detalls hi posem, més ens preparem per aquest moment i així 

facilitem que en arribar el dia esperat, el nostre cos pugui estar més tranquil 
i serè.  
 

5. Quan la imatge que estiguem visualitzant, sigui el més rica de detalls, ens 
deixem sentir i parar atenció a aquesta imatge. Després d’unes quantes 
respiracions, ens comencem a allunyar d’aquesta i ens disposem a tornar a 
obrir els ulls. 
 

Podem repetir aquest exercici a diari, fins que arribi el dia esperat. 


