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RUTINA SALUDABLE
8 passos per dissenyar la teva

1
Fixa’t un horari per anar a dormir i despertar-te
El moment natural per anar dormir és entre les 22:00 i les 24:00. 
En adults, es recomana dormir entre set i vuit hores al dia; 
en adolescents, de vuit a deu hores; en nens, de nou a onze hores.

2
Desconnecta les pantalles!
Tot i que és fàcil passar-se molt de temps davant la pantalla, 
desconnecta-les, sobretot abans d’anar a dormir. Llegir, escoltar 
música, dibuixar, meditar, etc. ens ajudaran a descansar millor.

3

Estableix un horari per esmorzar, dinar i sopar
És important fer els tres àpats cada dia i fer-los en un horari regular. 
És bo dinar entre les 13:00 i les 14:00, i sopar entre dues hores 
i una hora i mitja abans d’anar a dormir.

Planifica els menús
La planificació t’ajudarà a millorar la qualitat de la dieta, a fer una bona 
llista de la compra i a comprar només el que és necessari. Evitaràs el 
malbaratament i aconseguiràs fer un consum més sostenible.

6
Activa’t!
Fes exercici físic, preferiblement al matí. Pots combinar activitats 
aeròbiques (com ara caminar, córrer, anar en bicicleta, nedar, etc.) amb 
exercicis de força.

Activa el rellotge biològic amb una mica de llum natural
Si pots, tan aviat com et llevis, obre la finestra i deixa que entri 
llum natural. Veuràs com el rellotge intern es posarà a l’hora! I, sempre 
que puguis, surt a caminar.

7
Reserva’t temps per a tu i per a la teva família
La ciència demostra que dedicar un cert temps a un mateix 
i a la gent que estimem (la família, els amics, etc.) és clau 
per al benestar personal.

8 Repeteix-ho de dilluns a diumenge! 
La teva salut t’ho agrairà
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