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 Consisteix en aprendre com adaptar la postura i 

realitzar moviments de la vida quotidiana de la 

forma més correcte; tant en moviment (ex: agafar 

pes…) com en exercici estàtic (ex: assegut, en 

peus…), perquè l’esquena pateixi el menys 

possible. 
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 S

 

encarrega de corretgir postures errònies o vicis, 

donant consells preventius i ergonòmics per evitar 

conseqüències com per exemple: dolor muscular a 

l

 

esquena, a les cames o fatiga. 

  Per tant, és important la postura en la realització 

de qualsevol exercici, i així evitar certes patologies. 
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 La columna vertebral està formada per una estructura 
de 32 a 34 òssos anomenats vèrtebres. 

 Presenta 5 regions ben diferenciades: 

 Cervical: composta per 7 vèrtebres 

 Dorsal o toràcica: composta per 12 vèrtebres 

 Lumbar: composta per 5 vèrtebres 

 Sacra: composta per 5 vèrtebres 

 Coccígia: composta de 3 a 5 vèrtebres atrofiades 
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Vèrtebres 
cervicals 

Vèrtebres 
dorsals 

Vèrtebres 
lumbars 

Os sacre  
Vèrtebres 

sacres 

Os coccigi 

vèrtebres coccígies 

Vèrtebres 
prominents 

Orificis conjunció 

Os sacre + os coccigi 

promontori 
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Les corbes patològiques: 

a) Escoliosi 

 La columna descriu una 
corba cap un costat 

 

d) Hiperlordosi 

 Augment de la curvatura 
a la zona lumbar 

 

c) Cifosi 

 Augment de la curvatura 
dorsal 
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LES VÈRTEBRES 

 

Cadascuna de les vèrtebres està formada per un cos rodó 
anomenat cos vertebral, constituït per un teixit ossi compactat. 
Darrera del cos rodó es troba un arc ossi (arc neural) que 
delimita l’orifici raquidi vertebral. 

La superposició dels orificis de les diferents vèrtebres forma el 
canal raquidi per on passa la medul·la espinal. 

Cada cos vertebral s’uneix amb força a les altres vèrtebres 
mitjançant el disc intervertebral. 
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Nucli gelatinós 

Anell fibrós 

Mèdul·la espinal 

VÈRTEBRA 

VÈRTEBRA 

Mèdul·la espinal 

Anell fibrós 

Nucli gelatinós 

Nervi ciàtic 

Nervis sensitius 
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L’ESQUENA SANA 

Forta 

Flexible 

Sense dolor  

  sostenir la part superior del cos 

                   protegir la medul·la espinal 

 Funcions      permetre la flexibilitat  

                   proporcionar un punt de fixació dels músculs i els  
  lligaments 

Una columna sana està degudament alineada, amb les seves 3 
curvatures naturals en posició normal i equilibrada, sostinguda 
per músculs forts a l’esquena, els malucs i l’abdomen. 
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- RISC INDIVIDUAL:  

 Problemes estàtics, força muscular, la talla, el pes, l’herència, 

els traumatismes 

- ESTIL DE VIDA:  

 La vida sedentària, el calçat, activitats d’oci, conducció 

automòbil, estrès, tabaquisme 

- RISC OCUPACIONAL: 

 Esforços de repetició, aixecar pesos, vibracions, moviments 

freqüents de flexió i torsió de la columna, postures 

perllongades 
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 Avui en dia les lumbàlgies són la principal causa 

d’absentisme en la població. 

 Els símptomes apareixen entre els 35 i 55 anys 

d’edat, arribant al seu pic més alt de freqüència 

entre els 45 i 47 anys. 
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TENIR CURA DE L’ESQUENA 
 

 Mantenir les 3 curvatures naturals de      
l’esquena 

 Evitar anar sempre corbat 

 Controlar el pes corporal 

 Evitar tensions innecessàries 

 Fer exercicis regulars per desenvolupar els 
músculs 

 Aixecar pesos amb els genolls flexionats 

 Sostenir els pesos a prop del cos 
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  Evitar fer rotacions de l’esquena en 
carregar pesos  

  Dormir boca amunt o de costat sobre el 
matalàs ferm 

  Quan s’està de peu dret, s’ha de posar un 
peu més alt que l’altre 

 Fer exercici regularment (caminar i nedar) 

 



 Males postures 

 Traumatismes 

 Artrosi 

 Desgast o causes diverses 

 Les terminacions nervioses reben estímuls anormals que 
desenvolupen espasmes musculars i dolorosos 

 Els ossos, discos, lligaments i músculs de l’esquena 
tenen moltes terminacions nervioses. Hi ha diversos 
factors, a vegades correlacionats, que produeixen dolor. 
A més de les causes físiques comunes, la tensió, el 
cansament i l’ansietat de la vida diària poden augmentar 
el mal d’esquena. 
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Higiene postural 

 

 

Consisteix a aprendre com adoptar postures i fer 
moviments o esforços de forma que la càrrega per a 
la columna vertebral sigui la menor possible. 

Pot aplicar-se tant a la persona sana, com a malalts 
per millorar la seva autonomia. 

 

 

Evita la sobrecàrrega de 
l’esquena 
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 Normes posturals al llit 

 Com aixecar-se del llit i seure a la cadira 

 Mesures per estar assegut 

 Conducció 

 Estar de peu 

 Tasques de la llar 

 Càrrega de pes 

 Calçat 
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HIGIENE POSTURAL EN LA VIDA 
QUOTIDIANA 

 

 En dormir: matalàs ferm i dormir de costat 

 En seure: columna i peus recolzats 

 En caminar: caminar dret, calçat còmode 

 En estar de peu dret: Canviar de posició sovint 

    Parar-se amb un peu més a dalt que 
l’altre 

En treballar:     Tenir els peus ferms 

   Mantenir una posició còmoda 

   Buscar punt de recolzament 

   Càrrega o esforç pròxims al cos  
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LA CURA DE L’ESQUENA 
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NORMES POSTURALS AL LLIT 

Si es dorm boca amunt 

Si No 

Si No 

Si es dorm recolzat sobre una espatlla 
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NORMES POSTURALS AL LLIT 

POSTURA IDEAL - MILLOR 
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TENIR CURA AL AIXECAR-SE I SEURE 

Per aixecar-se del llit mai 
ha de seure directament  

No 

Si 
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MESURES PER ESTAR ASSEGUT 

Ha de seure 
recolzant la seva 

columna  
fermament contra 

el respatller. 

La cadira ha de situar-se a prop 
de la taula de treball o el teclat si 

treballa amb l’ordinador de 
manera que pugui mantenir recte 
els malucs i els genolls formaran 

un angle de 90º 

Si 

No 
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ANAR AMB COMPTE AL ESTAR 
ASSEGUT 

NO 
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Tenir compte al conduir 

Si No 

És important mantenir la bona postura ajustant-se el seient per arribar 
als pedals, mantenint l’esquena en angle de 90º   
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Al cotxe 
Per introduir-se al cotxe, s’ha de seure primer amb els peus fora 
d’aquest, i després girar-se e introduir-los un darrera l’altre, 
recolzant mentres el seu pes en les mans. 

No Si 
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En cas que tingui que inclinar-se per qualsevol situació 

Ha de FLEXIONAR SEMPRE els genolls 

Si No Si No 
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Tenir compte al estar de peu 

Mentre estigui de peu mantingui un peu en alt i recolzat sobre un 
esglaó  o reposapeus 

Si No 
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Tenir cura al realitzar les feines de casa 

ESCOMBRAR I FREGAR EL 
TERRA 

No 

Si 

PASSAR L’ASPIRADOR 

No 

Si 
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Tenir cura al 
netejar els 
vidres i rajoles 

Al planxar 

Al rentar 
els plats 

No Si 
No Si 

No Si 
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Tenir cura al fer el llit 

No 

Si 

Al fer el llit pot situar-se a la 
cantonada de llit per sostenir 
les cantonades dels llençols 
flexionant els genolls 

Tenir cura al fer la compra 

No Si 

El pes ideal serien 2 kg a cada 
braç equilibrats. 

Si ha de transportar més pes 
ha d’usar el carretó, que 
portarà cap endavant 
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Tenir cura al carregar pes 
Es recomanable no carregar pes , però això es inevitable. Fer-ho sense 
sobrecarregar la columna: 

No 

No 

Si 

Si No Si 
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Tenir cura al atendre als 
nens 

Quan tingui que 
agafar el nen de 
la cuna la 
manera més 
aconsellable es 
la  càrrega en 
diagonal com 
mostra el gràfic 

Banyar el nen 

No 

Si 

No Si 

Ensenyar al nen a caminar 

No Si 
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Portar el llibres 

Pel transport dels llibre haurà d’utilitzar una motxilla còmode, de 
tirants amples repartint el pes entre les espatlles. Pot tenir 
reforços a la zona de l’esquena 

No Si 
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Calçat 

 Eviti el calçat amb taló i els de plataforma.  

Tampoc es recomanable un calçat completament pla. 

El més adequat és un taló de 2 a 4 cm. 

Si No 



 

EXERCICIS 
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1-Elevació del tronc del cos amb recolzament 

No 

Si 

 

 La posició de 
partida es boca 
amunt. 

 Els bessons reoczats 
en un tamboret. 

Aixecar lentament 
l’esquena 30º 

Mantenir un segon 

No arquejar 
l’esquena 
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2-Elevació contraposada de braç i cama 

Ajagut boca avall (Decúbit prono), amb les 
mans cap endavant i les palmes de les mans 
mirant el terra, aixequi a la vegada el braç 
dret, el cap i la cama esquerra lleugerament 
flexionada cap enrera. 

Eviti una estirada violenta i descontrolada. 

Mantingui la posició un segon i alternar 
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Exercici: El Gat 

Aquest moviment està 
destinat a relaxar la 

musculatura paravertebral 

Exercici: Bàscula pèlvica en 
dècubit 

Exercici:Balanceig de genolls 
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Exercici: Mobilitat circular d'espatlles 

El seu objectiu és aconseguir la 
relaxació de la cintura escàpulo - 
humeral. 

Inici lent i moviment solament 
d’espatlles, cap enrere, cap avall, cap 
endavant i cap amunt, sense moure 
les mans. 

Repetir 10-15 cercles com a mínim de 
2 a 3 sèries. 

Aquest exercici és ideal en les 
micropauses. 
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Exemple de mala postura i falta d’exercici 
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MAL D’ESQUENA  

  CERVICÀLGIA 

   LUMBÀLGIA 

     CIÀTICA ........... 



MOLTES GRÀCIES PER 
LA VOSTRA ATENCIÓ 
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