
auto - massatges 

 
Quan tenim molta dolor anem al massatgista, a l’osteopata o al fisioterapeuta. Però hi ha               

molts massatges que ens podem regalar a nosaltres mateixos, fent un manteniment            

preventiu i un tractament per molèsties lleugeres. A l’escola, els auto.massatges són una             

bona solució per evitar el contacte entre els alumnes, si no els hi agrada o si no és desitjable.                   

Les automassatges es poden fer de diferents maneres. Aquí u proposem aquestes:  

  
1.per fer a casa 

1.1 massatge miofascial  

El massatge miofascial allibera la tensió en les fàscies i restaura, per conseqüència, la 

mobilitat de les parts del cos que envolten. És un treball sobre el teixit conjuntiu, que 

implica treballar sobre el múscul i la fàscia que l'envolta. Aquest tipus de massatge permet 

millorar la funció del múscul i la seva interrelació amb els altres músculs. 

 

El massatge miofascial es realitza en les zones on hi ha més teixit conjuntiu com són les 

zones d'inserció dels músculs (occipital, columna vertebral, etc.) i les bandes de aponeurosis 

(fàscia glùta, etc.). Per aconseguir millorar la ductilitat i flexibilitat del teixit conjuntiu, el 

massatge es realitza de forma lenta i profunda, facilitant una major adaptació del teixit. 

Amb el massatge Miofascial (MMF) podem aconseguir ràpides reaccions del teixit muscular 

que no aconseguiríem amb el massatge convencional. 

 

Ens fem uns estiraments per activar les fàscies a les mans i als braços (vídeo fàscies braç). 
Estirem el braç contínuament, girant el palmell de la mà. Portem a terme un estirament tan 

profund que mobilitza i activa el teixit de les fàscies.  Quan acabes de fer un braç, comprova 

si està diferent de l'altre. És per el fet que has alliberat les tensions a la fàscia deixant així 

més flexible aquest teixit connectiu. 

 

Podem utilitzar la pilota de tennis per manipular els teixits connectius (conjuntius). Per 

exemple, la passem fent cercles per sobre la nostra cama (vídeo fàscies cama). Alliberem els 

punts “gatillo” que son punts de dolor a on s'acumula tensió i rigidesa. 

 

 

massatge de l’esquena  

 

Col·loca una pilota de tenis entre la teva espatlla i la paret. 

Aixeca el teu braç per sobre del teu cap, després mou el teu cap de costat a costat. 

Mou la pilota en diferents posicions per alleujar les àrees problemàtiques de l’esquena. 

https://youtu.be/b93P70rY5Do
https://youtu.be/7PQqs5ynN8k


 

tapping  

 

El tapping és una tècnica descoberta als anys 1980 als Estats Units que combina medicina 

tradicional oriental amb psicoteràpia moderna. No insistim aquí en l’aspecte 

psicoterapèutic, que desconeixem, però utilitzem els moviments del tapping per fer fluir 

l’energia al nostre cos.  

 

 

 

En el vídeo “tapping” veuràs com s’estimulen els diferents punts de la cara, cos i mans amb 

dos dits. Fem copets forts amb el dit índex i el dit del cor. Utilitzem la mà oposada: si 

comencem amb l’ull dret donem copets amb la mà esquerra. Els 13 punts són: 

-adalt del cap 

-principi celles,  

-final celles 

-sota els ulls 

-entre nas i boca 

-a la barbeta  

-principi de la clavícula 

-a sota del braç 

-lateral dret dit polze al costat de la base de l’ungla 

http://www.festapping.cat/jesushoyo/tappingcast/
https://youtu.be/_9diSGRJTTE


-lateral dit índex al costat de la base de l’ungla 

-lateral dit del cor al costat de la base de l’ungla 

-(dit anular NO cal perquè aquí no passa cap meridian. 

-lateral dit petit al costat de la base de l’ungla 

-lateral os de la ma (punt “karate cop”) 

 

Després apretem el punt “gamut” entre els ossos del dit petit i dit anul·lar. 

 

 

2. per fer a l’escola 

 

2.1 rentar (vídeo “massatges aula”) 

Fem moviments circulars com si ens estiguéssim rentant la cara. Continuem amb el cos. En               

el vídeo veus la tècnica, es pot adaptar a les teves necessitats. 

 

 

2.2 cullera 

Donem copets amb les mans buides, com a culleres, en tot el cos per estimular la circulació                 

de la sang. 

 

 

 

https://youtu.be/1RlmEChdjcA


 

2.3 massatge energètic  (vídeo “massatges aula”) 

 

Frotant les mans creem energia. És un moviment que fem instintivament quan diem amb              

llenguatge corporal: “posem-nos a treballar”. 

 

Al vídeo veuràs una proposta, la pots adaptar a les teves necessitats a cada moment.               

Frotem les dues mans fins que notem l’energia creada i les posem en diferents llocs. Tornem                

a frotar les mans cada vegada que canviem de lloc: 

-als ulls  

-a la panxa 

-als malucs 

-a la zona lumbar l’esquena 

 

2.4 escombrar (vídeo “massatges aula” ) 

Amb les mans com a escombres, “netegem” el cos d’una manera energètica. Al vídeo veuràs               

com es fa, es pot fer durant el temps que necessitis, per tot el cos i la cara. 

 

 

  

 

  

 

 

 

https://youtu.be/1RlmEChdjcA
https://youtu.be/1RlmEChdjcA

