
 

 

Nom Objectius Execució Errors comuns 

FLEXIONS HINDÚ 

Un dels principals beneficis 
de les flexions Hindú és que 
permeten reforçar els 
tríceps, tots els músculs de 
l'esquena i, per descomptat, 
els abdominals.  
 
Aquest exercici també 
serveix per a treballar els 
muscles i els pectorals al 
mateix temps. 
 
A més, presenten una 
particularitat, i és que 
requereixen de flexibilitat 
per a executar-los, però 
també ajuden enormement 
a desenvolupar-la, sobretot, 
en cames i esquena. 
 

 Pectoral major 
Pectoral menor 

 Deltoides 
Trapezi 

 Tríceps braquial 
Les nines 

No haurem d'iniciar el 
moviment des d'una posició de 
flexió convencional.  
 
L'esquena, l'haurem de tindre 
completament estirada, 
dibuixant una diagonal 
ascendent des del cap fins al 
gluti. Els braços hauran d'estar 
completament estesos en la 
posició inicial que adoptem. 
 
Una vegada estiguem en 
aquesta posició, haurem de 
lliscar els braços i l'esquena cap 
al front fins a col·locar-nos amb 
els muscles perpendiculars als 
braços per a realitzar un 
moviment clàssic de flexió. 
 
Baixarem amb el pit cap al sòl, 
realitzant una lleu parada d'un 
segon, i tornarem a pujar 
novament a la posició de flexió 
normal. Des d'aquest punt, 
tornarem a col·locar l'esquena i 
el gluti de la mateixa forma en la 
qual comencem a realitzar les 
flexions hindús. 

Separar els braços en excés: els 
braços hem de col·locar-los en 
el sòl amb una separació 
lleugerament superior a 
l'amplitud dels muscles. 
 
Corbar l'esquena: un moviment 
habitual durant les flexions, 
sobretot en les últimes 
repeticions, és el de corbar 
l'esquena deixant el gluti a baix, 
moltes vegades per falta de 
força. Fent això, a més de no 
estar treballant correctament, 
estem augmentant les 
possibilitats de lesionar-nos. 
 
No fer el rang complet del 
moviment: això també és molt 
habitual i és que hi ha poques 
persones que baixen fins on 
toca. 
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Intensitat 
3 Sèries de 10 segons. 
 
 

Temps de descans 
90 segons entre sèries.  

Representació Gràfica 
 

 

Material 
 
---------- 
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