
 

 

Nom Objectius Execució Errors comuns 

ESQUAT AMB 
PILOTA 

MEDICINAL 

Els esquats enforteixen els 
músculs que s'usen per a córrer 
i botar, donant-te així més 
resistència a l'hora d'entrenar o 
córrer distàncies llargues com a 
maratons o carreres. 
Els esquats són una gran 
manera de cremar calories i fer 
que el teu sistema 
cardiovascular es pose a 
treballar. 
Aquest exercici ajuda al fet que 
desenvolupes flexibilitat al 
voltant dels malucs, donant-te 
majors possibilitats de 
moviment. 
Els esquats incrementen la 
densitat òssia dels malucs, les 
cames i l'espina dorsal, donant-
te molta més seguretat. 
Aquest exercici ajuda a tonificar 
els músculs sense necessitat 
d'agregar pes, només amb la 
teua pròpia massa corporal i 
una bona sessió de repeticions. 
Hem parlat molt de sobre la 
importància de tindre una bona 
postura per a córrer i els 
esquats són una gran manera 
d'aconseguir això, ja que aquest 
exercici tonifica els músculs de 
l'abdomen i l'espina dorsal, 
donant-te una millor posició. 
 

  Pilota medicinal davant del 
cos amb els braços doblegats 
pels colzes. Flexió i extensió 
de les cames i 
simultàniament estendre els 
braços llançant la pilota 
verticalment cap amunt. 
 
Iniciarem el moviment 
flexionant els genolls 
mentrestant, alhora, tirem el 
maluc cap endarrere el 
màxim possible per a 
mantindre una esquena 
totalment vertical durant tot 
el moviment, tant en la 
pujada com en la baixada. 
 
Durant el moviment hem de 
tindre l'esquena 
completament recta. Cal 
procurar no inclinar el tors 
cap avant o inclinar-lo 
l'estrictament necessari. 
D'aquesta manera evitarem 
una càrrega excessiva sobre 
el lumbar. 

-  No alinear els genolls 
Al moment de flexionar els 
genolls i executar l'esquat has 
de fer-ho tan similar com si 
anares a asseure't en una cadira 
una mica baixa. 
 
-Alçar els talons 
En fer l'esquat les plantes dels 
peus han d'estar completament 
en el sòl, si enlaires els talons 
del pis, així siga sol una mica, 
estàs perjudicant l'exercici. 
 
-Encorbar l'esquena 
Encorbar l'esquena en tornar 
de l'esquat denota un 
enfocament d'energia errada, 
és a dir, estàs concentrant la 
força en la zona incorrecta. 
 
-Peus molt junts o molt 
separats 
L'ideal, és mantindre els peus 
del mateix ample que els 
malucs. 
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Intensitat 
 
3 sèries de 15 
repeticions cadascuna 

Temps de descans 
 
60 Segons entre sèries. 

Representació Gràfica 
 

 

Material 
 
Pilota medicinal. 
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