
SIEI

CANALITZEM

L'ENERGIA !!

INSTITUT JOAN

BRUDIEU



D'on surt el

Projecte?

Al principi de curs, des de l'aula SIEI es va

plantejar una nova manera de tractar

l'excessiva energia d'alguns alumnes

I mitjançant la pràctica del Ioga en les nostres

classes d'Educació Física, va sorgir l'idea de les

pilotes d'equilibri.
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LES PILOTES

D'EQUILIBRI ORIGEN

Origen

La utilització del fitball comença a Suïssa, per la Dra.

Susanne Klein-Vogelbach, on se les denominava

esferes kinèsiques i eren usades com a

complements de tractaments terapèutics de

problemes articulars i per a la rehabilitació de

pacients neurològics.

 El 1963 Aquilino Cosani, italià, va desenvolupar una

tècnica que reemplaçava el cautxú per vinil i va

començar a produir pilotes gegants que va donar a

conèixer per tot Europa i que actualment es

coneixen amb el nom de Gymnastic-Ball.



La fisioterapeuta Mary Quinton descobreix aquests pilotes a Berna (Suïssa) i va començar a

utilitzar-les, especialment amb pacients infantils amb paràlisi cerebral, perquè poguessin

desenvolupar els seus reflexos i la capacitat de mantenir l'equilibri. A l'ensenyar el mètode

Bobath amb el Gimnàstic Ball, aquests pilotes gegants es denominaven "Pilotes d'Bobath". El

1970, les introdueix als Estats Units, on es va emprar durant les dècades dels 70 i els 80,  per

a tractar lesions de l'espina dorsal i altres trastorns de l'estructura òssia i a partir de 1990,

com a complement de l'entrenament esportiu.

El 19
91, 

amb el gran desenvolupament del Fitness en l'àmbit esportiu, c
obra un nou

impuls i el fitball s'a
dapta a aquesta nova activitat amb una pilota específic per a aquesta

pràctica.

També el 19
91, 

el senyor Cosani presenta una pilota gegant amb uns suports a manera de

potetes per fe
r-lo

s més estables, seure sobre ells de manera més activa, amb una

correcta postura corporal, per al medi escolar. Aquest ha reemplaçat a milers de cadires a

causa de la creixent conscienciació dels beneficis posturals d'u
na posició sedent activa i

la prevenció de les lesions d'e
squena. 



I EN EDUCACIÓ
Un estudi en 1994 va demostrar que: Els nens

hiperactius es relaxaven sobre la pilota i podien

mantenir l'atenció durant un període de temps més

elevat. La resta dels nens es concentraven millor. Els

nens amb problemes d'escriptura milloraven

notablement. Els nens desorganitzats

desenvolupaven un millor sentit de l'organització. 

El 2003, que el «American Journal of Occupational

Therapy» resultats sistematitzats: els nens amb

dificultats d'atenció i / o TDAH tendeixen a millorar la

seva atenció quan seuen en aquest tipus de suport. A

més, aquest estudi va mostrar una millora del

comportament i de les capacitats lingüístiques. A més,

per als nens amb excés d'energia, qualsevol mínim

moviment sobre aquestes pilotes li permeten desfogar

el seu excés d'energia.

 

La Clínica Mayo de Rochester (Minnesota, Estats Units)

va replicar aquestes troballes en 2007, amb un estudi

sobre els beneficis d'una aula sense cadires. En aquest

cas, els investigadors també van veure beneficis clars a

aquest tipus de suport: major atenció i reducció

d'obesitat. 



BENEFICIS

Quan els nens seuen sobre aquestes grans pilotes, ambdós

costats del seu cervell estan activades per mantenir el seu cos

en equilibri sobre la pilota. I quan el cervell és estimulat, està

més centrat en l'aprenentatge, en el processament de nova

informació, en la concentració i atenció sostinguda i en la presa

d'apunts. 

El cas dels nens amb molta activitat solen tenir un camí molt

actiu que va des del sistema de moviment i equilibri, a sistema

d'alerta del cervell. El moviment, requerit per mantenir

l'equilibri, permet augmentar l'alerta i l'atenció 



EN RESUM

LES PILOTES D'EQUILIBRI ES PERMETEN UNA
MAJOR CONCENTRACIÓ I UNA MILLORA EN LA
CAPACITAT D'APRENENTATGE EN ELS NENS. 



OBSERVEU

AHH!!! I A EDUCACIÓ FÍSICA





Resultat Final

Des de l' aula SIEI  s'ha observat una millora

en la concentració i en la relaxació dels

nostres alumnes

On el mateix alumne, quan se sent nerviós, les

demana,  per així poder-se relaxar

CONCLUSIÓ
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I al mateix temps també les poden gaudir  en 

 Educació Física

De ben segur que tornarem a repetir l'experiència.......


