
16 Exercicis de força per a nens 

Aquests exercicis utilitzen el vostre propi pes corporal per ajudar a construir la 
força de cada escú.  Són perfectes per fer nens i tota la família junts. 

Tant si el vostre fill s’està entrenant per a 
una cursa de 5 K o pels 400 metres lliure, o 
bé només vol mantenir la forma, aquests 
moviments d’entrenament de força: són un 
gran complement a una rutina 
d’entrenament a gairebé qualsevol edat. 

 

1.Aixecaments de cames a la cadire: trepitgeu amb el peu 
dret i, a continuació, l'esquerra,  en una cadire, a 
continuació, baixeu cap avall amb l’altre came.  Canvieu la 
came inicial amb cada repetició. 

  
2. Burpees: des de peu, flexioneu les cames, poseu 
les mans a terra i salteu els peus cap enrere en 
una posició de la planxa.  Baixeu el cos al terra 
per obtenir un impuls.  Empenteu cap amunt per 
planxar.  Salteu els peus i poseu-vos en peu. 

 3. Posar-se de puntetes: Des de peu, aixeca els puntets i sosté i baixa. 

4. Rondalles: una explosió!  Si algú no les pot fer, 
prova només de fer el moviment. 

  



 

5. Camina com un cranc: asseureu-vos amb els genolls 
doblegats i els peus plans a terra;  col·loca les palmes al 
terra darrere seu.  Aixequeu els malucs uns centímetres i 
camineu endavant a les mans i els peus com un cranc i 
després camineu enrere. 

 6. Tocs de peus en posició cranc: des de la posició del cranc, 
aixeca la cama esquerra i el braç dret i intenta tocar els 
dits dels peus.  Baixeu i repetiu per l'altre costat. 

 7. Puja per la paret: Fes-lo un joc i mira qui pot 
aguantar-lo més temps. 

 8. Ponts de maluc: acosteu-vos amb l’esquena amb els genolls doblegats i els peus 
plans a terra.  Premeu els peus fermament cap avall a mesura que anireu aixecant 
els malucs de terra lentament;  estigueu pendents del temps en mantenir-se, després 
baixeu. 
 



 9. Inchworms: inclina’t cap endavant als 
malucs i posa les mans a terra amb els 
genolls lleugerament doblegats, després 
camineu cap endavant fins que estigueu en 
posició de planxa.  Ara camineu amb les 
mans i poseu-vos de peu. 

 

10. Planxes: recolza’t a terra sobre el ventre, al pit 
aixecat del terra.  Flexiona els peus (dits dels peus a 
terra), enganxa les cames i aixeca el cos, equilibrant-se 
entre avantbraços i dits dels peus.  Mantingueu el cos 
sencer fort juntament amb el cul, conformant les 
espatlles i els talons.  Aguanta. 

 

 11. Flexions de braços: poseu-vos en 
posició i doblegueu els colzes i baixeu el 
pit cap a terra, i després tireu-ho cap 
amunt. 
  

 

 12. S’aixeca la cama lateral: s’acosta d’un 
costat, amb els peus i els malucs apilats;  
aposta't per l'avantbraç.  Alinear l’espatlla 
sobre el colze.  Aixequeu la cama superior 
recta cap amunt, mantenint el peu paral·lel 
amb el terra i flexionant els dits dels peus;  
fer una pausa a la part superior, després 
baixar. 



 13. Planxes laterals: recolzeu-vos d’un 
costat i recolzeu-vos sobre l’avantbraç.  
Apilem els peus i els malucs.  Aixecem els 
malucs directament del terra.  
Aguanta.  Repetiu el costat oposat. 

 

 14. Salts: estigueu de peu amb les cames l'amplada del 
maluc, doblegueu els genolls i ajudeu amb el cul cap a avall, 
a continuació, salteu directament cap a l'aire i aterreu de 
nou amb els genolls doblegats. 

 

 15. Planxa de braç recte amb 
rotació del braç contrari: Poseu-
vos en posició d’empenta, amb els 
peus una mica més amples que 
l’amplada del maluc.  Manteniu-
lo al costat del doblec del colze 
dret i aixequeu-lo dret cap amunt 
de la mà.  Baixeu la mà i repetiu a 
l’altra banda. 
 

 16. Supermans: Posat boca a terra, amb els 
braços i les cames esteses.  Aixeca lentament 
els braços i les cames del terra tan alt com 
puguis;  mantenir el coll relaxat i mirar cap a 
terra.  Manteniu-lo, a continuació, baixeu.


