
Autoaprenentatge figures gimnàstiques 

 
LA TOMBARELLA ENDAVANT 

Definició: Gir complet del cos endavant de 360º sobre el seu eix transversal.  

Errades principals:  

- No abaixar la barbeta fins al pit.  
- No aixecar el maluc  
- Separar les cames a l’aixecar-te 

 
 

Variants de la tombarella endavant: amb salt final, salt inicial, sortida i arribada amb 
cames creuades, sobre un braç, sense mans. 

 

 

LA TOMBARELLA ENRERE  

Definició: Gir complet del cos cap enrere.  

Errades principals:  

- No col·locar les mans a ambdós costats del cap. 
- No abaixar la barbeta fins al pit. 

 



LA VELA 

Definició: És una posició invertida en la que els peus estan amunt i el punt de 
recolzament és l’espatlla i els espatlles, nuca i mans. 

Errades principals:  

- No acabar amb el cos recte 
- Obrir les cames  

 
 

LA VERTICAL 

Definició: És un equilibri del cos en posició invertida, amb el cap a baix i els peus a dalt. 
Els equilibris s’han de mantenir durant 3 segons.  

Errades principals:  

- Mal recolzament de les mans i falta de tensió  
- Excessiva curvatura lumbar  
- Mala col·locació de les espatlles  
 

Ajudes: Dos companys t’agafaran pels turmells per ajudar-te a mantenir l’equilibri. Per 
aprendre, pots fer-la recolzant-te a una paret. 
 

 

 



RODA LATERAL  

Definició: És un gir de 360º al voltant de l’eix antero-posterior del cos, és a dir, es tracta de 
rodar lateralment recolzant primer les mans i després un peu seguit de l’altre.  
Errades principals:  

- No passar per la vertical  
- No estirar els braços ni les cames  
- Mala col·locació de les mans.  

 
 

LA VERTICAL DE TRES RECOLZAMENTS O DE CAP  

Definició: És una vertical amb les mans i el cap.  
Errades principals:  

- Mal recolzament de les mans i el cap  
- Excessiva curvatura lumbar  
- No estirar completament les cames.  

Ajudes: Dos companys t’agafaran pels turmells per ajudar-te a mantenir l’equilibri. 

 

LA VERTICAL TOMBARELLA  

Definició: És la combinació o enllaç entre una vertical i una tombarella endavant.  
1. Des d’aquesta posició, flexiona el cap endavant fins tocar el pit amb la barbeta.  
2. Flexiona els braços i roda endavant damunt l’esquena.  
3. Aprofita l’impuls de la tombarella per aixecar-te. 

Ajudes: Dos companys t’agafaran pels turmells per ajudar-te a mantenir l’equilibri. 

 



RONDADA 

Definició: És una roda lateral, però en passar per la vertical ajunta les cames, fa un gir 
de 90º (un quart de volta) i acaba amb les cames juntes mirant cap al l’altre costat de 
com has començat. 

 

 

EL PONT O ARC 

Posició invertida recolzant mans i peus. 

Variants: Aixecar una cama recte verticalment.  
Treure una mà i un peu.  
 

 

 

CAP I VOLTA o QUINTA  

És l’enllaç entre la tombarella enrere i una vertical. El moviment comença amb una 
tombarella enrere i, quan les mans toquen el terra, les cames s’alcen cap a dalt. Amb 
l’impuls de braços s’aixeca el cos en vertical, en lloc de continuar rodant cap enrere. 

Ajudes: Dos companys t’agafaran pels turmells per ajudar-te a aixecar els braços quan 
acabes amb vertical.  

 

 

 



EL MICO 

Figura en equilibri amb el punt de recolzament a les mans. Per fer-la us heu de col·locar a la 
gatzoneta amb els genolls separats. Les mans estan recolzades al terra en línia amb les 
espatlles. Els colzes van doblegats i girats cap enfora. T’has d’inclinar cap endavant per 
posar el pes als canells fins que quedis en suspensió, intenta aguantar 8 segons! 

Ajudes: Cal que un company o companya estigui al cas que no et desequilibris cap 
endavant.  

 

 LA BALLARINA 

Aquesta posició caldrà molt d’equilibri i concentració. Comença doblegant una cama 
cap endarrere i agafant-te d’un turmell. Aixeca la cama enrere paral·lela en la mateixa 
direcció que l’altre cama. Ajuda a mantenir l’equilibri estirant el braç endavant, has 
d’aguantar 20 segons. 

 

  



Cercle: Repte 1 

Fes girar el cercle amb la mà (NO amb el braç) i aconseguir fer 10 voltes. 

 

Pilota: Repte 1 

Llançar la pilota i abans d’agafar-la, donar una volta a sí mateix 

 

Cercle: Repte 2 

Llançar el cercle a l’aire i agafar-lo amb una mà. Pots llençar-lo i agafar-lo 
fent-lo rodar pel braç? 

 

Pilota: Repte 2 

Llança la pilota a l’aire i abans que caigui fes una tombarella o dues voltes 
de la croqueta. La pots agafar abans que caigui a terra? 

 

Cercle: Repte 3 

Llança el cercle endavant i fes que torni. Quan ho hagis aconseguit, intenta 
agafar-lo amb la cama i fer-lo rodar. 

 

Pilota: Repte 3 

Passa la pilota d’una mà a l’altre per darrere l’esquena i amb els braços 

estirats. 

 


