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ÉS IMPORTANT LA RELAXACIÓ?

I tant! I ara més que mai!

Relaxar-nos significa…
¡ Buscar estones on dedicar-nos temps a nosaltres mateixos.

¡ Ajuda a augmentar la consciència sobre el nostre cos i ment.

¡ Equilibrar estones d’alta estimulació (per exemple, moments posteriors a l’ús de pantalles).

¡ Genera emocions positives i redueix les negatives.

I com ens podem relaxar amb els nens, tots tancats a casa? 

Segueix llegint…



ABRAÇADES

Si. Com ho has llegit! Les abraçades tenen infinitat 

de beneficis i a part, aquests es comparteixen!

¡ Ens fan més feliços – per exemple, una abraçada d’entre 5 i 10 segons allibera
endorfina, dopamina i oxitocina (que són hormones que es relacionen amb el el bon
humor i ens fan sentir la mar de bé!).

¡ Redueixen la pressió arterial i reforcen el sistema immunitari.

¡ Augmenten l'empatia i milloren la confiança

en un mateix i en l’altre.

¡ Redueixen l'estrès i l’ansietat.



RESPIRACIÓ

¡ Respirar és viure, però com que ho fem contínuament
gairebé no ens en donem compte de la seva importància.

¡ Busquem ajudar als nens a guanyar consciència de la
respiració i aprendre a controlar-la per gestionar
sentiments, regular-se i tornar a un estat de calma quan ho
necessiten.

¡ Us presentem una tècnica fàcil per relaxar-nos a través de la 
respiració:  la tècnica del globus. 



“TÈCNICA DEL GLOBUS”

¡ En aquesta tècnica hi ha dos elements clau: la visualització i la respiració.

¡ Demanarem al nen/a que s’imagini que és un globus i s’ha d’anar inflant
poc a poc. Per tant, farem una inspiració profunda nasal fins arribar a
la sensació de emplenar-se completament

¡ A continuació, li demanarem que vagi traient l’aire molt poc a poc, i així
el globus es va fent petit, a través d’una espiració molt lenta.

¡ Podeu repetir l’exercici les vegades que es desitgeu, alhora que ho podeu
combinar posant-vos la mà, un a l’altre, a l'abdomen per veure com
aquest s’infla i es desinfla en cada una de les inspiracions i espiracions.



IOGA

¡ El ioga és una pràctica índia, relacionada amb la naturalesa on es combina la
respiració, la concentració, l’equilibri i la relaxació.

¡ És una activitat on es fomenta la imitació i tota la família hi pot participar!
¡ És un joc d’imaginació, ja que les postures (anomenades ”asanas”) d’animals

resulten força motivadores pels més petitons.

¡ Us deixem aquest enllaç, que us pot servir com a guia per iniciar-nos en el fantàstic món del
ioga.

Youtube -Yoga para niños con animales "Smile and Learn”

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&t=41s&frags=pl,wn

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&t=41s&frags=pl,wn


EL POT DE LA CALMA

¡ Necessitarem:
¡ Ampolla de plàstic.

¡ Aigua calenta.

¡ Purpurina.

¡ Cola blanca.

¡ Com ho fem?
¡ Dins de l’ampolla de plàstic, posem l’aigua 

calenta i dues cullerades de cola blanca. 
Sacsegem fins que la barreja s’ha dissolt.  
Agafem la purpurina i amb molta cura (per 
evitar tenir-ne per tota la casa) la posem 
dins l’ampolla i tornem a sacsejar-la.

¡ El pot de la calma, ens pot ajudar en aquelles estones de neguit i nerviosisme.

¡ Ajuda als més petitons a baixar el ritme d’agitació i té un efecte hipnòtic, fent-los reduir els nivells de
neguit, al mateix ritme que la purpurina va caient dins del pot.



MASSATGE

¡ No és cap novetat, reconèixer que el massatge és una de les 
tècniques més conegudes de relaxació. Però, li dediquem el 
temps que es mereix, en el nostre dia a dia?

¡ El massatge, a part de relaxar, és un dels mitjans per treballar 
el vincle amb els nostres fills. 

¡ Alhora, en nens més grans, ens pot ajudar a augmentar el 
vocabulari referent a les parts del cos, fer demandes, d’on 
volen el massatge (mans, peus, esquena, coll...) i fins i tot, 
tolerar torns, gaudint d’una bonica estona en família. 



MANDALA

Les mandales son representacions simbòliques, que generalment representen l’univers i
serveixen des de fa segles per a punt per a concentrar la meditació. S’han popularitzat en els
darrers anys, tot i que volem reinventar-nos i proposar-vos dues formes per a treballar-les.

¡ Les podem pintar: ¡ Les podem crear amb elements de casa: 
Amb sabates, fulles... deixem volar la imaginació!



MÚSICA

Et proposem fer un exercici: Fixa’t en la tonalitat, ritme i volum d’estímuls 
ambientals que els hi arriben als teus fills, durant el dia a dia. 

Com t’has sentit? L’identifiques més amb un estat d’ànim de tranquil·litat o de neguit?

¡ Tot això és degut a que la música, l’estat d’ànim i l’estat d’activació tenen una
estreta relació.

¡ Et proposem crear petites estones de silenci i d’altres amb sons de naturalesa o
música clàssica.

Us deixem un parell d’enllaços, per animar-vos a experimentar!

Youtube - Sons naturalesa
Youtube - Música clàssica

https://www.youtube.com/watch?v=_GTkDRvN9b0&frags=pl,wn

https://www.youtube.com/watch?v=pETHUHsriPE

https://www.youtube.com/watch?v=_GTkDRvN9b0&frags=pl,wn
https://www.youtube.com/watch?v=pETHUHsriPE

