
Seure menys de set hores al dia:

• Redueix un 38 % el risc de patir 
un atac de cor. 

• Redueix el risc de patir sobrepès
o obesitat. 

• Minimitzen l’estrès
• Estimulen i afavoreixen la circulació
• Augmenten la capacitat de concentració
• Disminueixen els trastorns musculoesquelètics
• Fomenten la productivitat i la creativitat
• Recuperen l’energia i combaten la fatiga
• Redueixen el risc de patir sobrepès, diabetis 

i malalties cardiovasculars 

Sabies que...Per què?
Durant el dia, i especialment a la feina, passem 
més del 60 % del temps en estat sedentari. El 
sedentarisme afecta la salut, augmentant el risc 
de patir malalties cardiovasculars, alteracions 
metabòliques, trastorns musculoesquelètics i 
quadres d’estrès, i contribueix a més a la fatiga 
mental i física. La jornada laboral comporta 
diferents situacions d’estrès i fa que adoptem 
posicions del cos repetitives que poden arribar a 
ser perjudicials per a la salut.   

Què són 
les pauses actives?  
Les pauses actives són descansos breus  
en la jornada laboral, necessaris per recuperar 
energia i continuar amb les tasques diàries. 

Beneficis

Pausa activa
Suma’t a la salut
Revitalitza la teva energia corporal 
i refresca la teva ment!

5 minuts
×

2 cops
al dia

• Disminueix el risc de mortalitat. 

Seure menys de quatre hores al dia:

• Redueix el risc de tenir diabetis.  

• Està associat a tenir un menor 
perímetre de cintura.  
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Caminar

EscalesMobilitat

Equilibri Força

Aixeca’t de la cadira i camina 
dos o tres minuts pel despatx. 

Aprofita-ho per beure aigua
i hidratar-te!

Mobilitza les articulacions 
principals: coll, esquena, 
espatlles, cintura, malucs, 

turmells i genolls.

Puja i baixa un o dos 
pisos del teu edifici.

Practica una o dues 
postures d’equilibri.

Durant un minut fes exercicis 
d’enfortiment de cames.

Estiraments
Estira els músculs

de les cames, dels braços 
i del tronc.
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