
PLAN DE ACTIVIDE FÍSICA PARA O PERÍODO DE ALERTA SANITARIA. 

Queridas familias: 

Debido a da falta de actividade que o confinamento na casa provoca, 

suxírovos que sigades unhas rutinas  diarias cos nen@s para queimar esa 

enerxía eles teñen.  

Recorda que aínda que vaias a entrenar poucos minutos debes facer as 

rutinas do quecemento convinte mente. Mobilidade articular e os 

estiramentos son condición indispensable para evitar molestias o 

lesiones.(Recorda os que facemos na clase) 

 Abdominais (Bicicleta):  10 veces e repetir outra vez. 

 No chan, sobre unha manta ou alfombra, debemos levantar el tronco, 

sen forzar o pescozo, e intentar unir simultaneamente cóbado coa rodilla 

contraria, simulando un movemento de pedaleo constante coas pernas. 

 

 Sentadillas con salto: 10 veces e repetir outra vez. 

Son perfectas para manterte en forma co teu entrenamento diario porque 

con elas traballas, pernas, brazos y tronco. Fai a sentadilla tradicional, 

coas pernas lixeiramente separadas e sen as nalgas baixen  moito (non 

debe tocar os xemelgos ou talóns). Recuperala posición inicial dando un 

salto e repite o exercicio dez veces. 

Recorda que é importante que a columna vertebral estea dereita(non 

votala  cara adiante) o facela sentadilla, sen adiantalas rodillas o baixar. 

https://guiafitness.com/especiales/estiramientos


Unha boa forma de controlar que  o estás facendo ben, é comprobar que 

as túas rodillas no che tapan os pes. 

 

 

 Plancha ou flexións de brazos: 5 veces e repetir outra vez. 

Con un minuto aguantando a postura correcta da plancha es suficiente 

para traballar duro toda a  túa musculatura e gañar en equilibrio e 

resistencia física. Si estás en boa forma e queres, podes completar este 

exercicio facendo unhas flexiones explosivas (intentando despegar as mans 

do can no momento en  que te  subes. É difícil pero todo é cuestión de 

entrenalas. 

 

 

 

 



 Salta a corda ou saltar abrindo e pechando as pernas: repetir dúas 

veces. 

Si queres rematar o  teu entreno de mantemento diario cun magnífico 

exercicio aerobio, finaliza con 2 – 3 minutos saltando a corda ou 

simplemente saltando . Así queimarás calorías extras dunha maneira máis 

divertida. 

 Xogar cun globo: 

Golpeando con calquera parte do corpo sen que caia o chan. E así 

melloramos a técnica individual do voley. ( Recordade as catro accións que 

hai que dominar no voley: saque ,recepción ,colocación e remate). 

 

Un saúdo e moito ánimo. 

 

 

https://guiafitness.com/saltar-a-la-cuerda-razones-por-las-que-introducir-este-ejercicio-en-tu-rutina-de-cardio.html

