
 

																	

IOGA		

	CONEIXEMENTS	TEÒRICS	I	PRÀCTICS	
 

           OBJECTIUS: 

            A) Acostament a l´experiència del Ioga 

            B) Aplicació de les diverses postures per al benestar personal i per afavorir els  

                 estudis: equilibri-psicofísic, relaxació i concentració. 

 

           1.CONEIXEMENTS TEÒRICS 

 

                   1.1 Què és el Ioga? 

                   1.2. La pràctica del Ioga 

                          1.2.1. Concepte d´assana  y beneficis. 

                          1.2.2. Actitud: Sensibilitat-Acceptació. 

                                                           Acció intel·ligent 

                                                           Voluntat de fer 

                          1.2.3. L ´alineament: Relació entre peus, cames, pelvis, columna i cap. 

                                                 

          2. CONEIXEMENTS PRÀCTICS                 

 

                  2.1..Família d´assanas, i els seus beneficis en general.                                                          

2.1.1.Postures dempeus. 

2.1.2.Postures assegudes. 

2.1.3 Torsions. 

2.1.4.Postures de recuperació i descans 

   

 
 
 
 



 
 
             
   1.-.CONEIXEMENTS TEÒRICS 

 
          1.1 QUÈ ES EL IOGA? 
 
  .El Ioga procedeix d´una tradició antiquíssima que té el seu origen a l’Índia . 
    La paraula Ioga ve de l´arrel sànscrita YUG ,que vol dir “ Unió” ,”Lligam”. 
El Ioga es integració. 
    Al 200 o 300 a. J.C. el savi Patanjali va ser el primer en codificar el Ioga en sus 
“Yoga Sutras”. 
    Patanjali definia el Ioga com: “El Ioga es la restricció de les fluctuacions de la 
ment”.Les fluctuacions són tots els moviments que es generen dins el nostre  
interior:corrent de pensament ,associacions d´idees, emocions, desitjos, imatges                                       
pensaments, records, fantasies, judicis emesos, etc. 
Un altre definició es en “El arbre del Ioga”(2010) de B.K.S. Iyengar on defineix el 
Ioga com “el camí que cultiva el cos i els sentits, refina la ment, civilitza 
l´intel.ligència i descansa dins el nucli central del nostre ésser”. 
 
  La tradició de Ioga inclou una amplia gama de corrents i escoles. El que se os 
presenta ara és un mètode de Hatha-Ioga que enfoca el seu treball en la dimensió 
física per anar penetrant a totes les  capes de l´ésser humà. 
   La via del Ioga es pràctica i solsament es pot assolir mitjançant la pròpia experiència      
Cada vegada més,es fa evident la seva validesa per reforçar  i clarificar la ment i 

    conduir-la fàcilment a la relaxació i la concentració i  per trovar salud psíquica i 
física.                                         

 Es una eina valuosa en el àmbit del creixement personal. 
 
    1.2 LA PRÀCTICA DEL IOGA 
 
        1.2.1 Concepte d´assana i beneficis. 
 
Es diu assana a les postures de Ioga que adopta el cos. Al mètode Iyengar es 
caracteritzen per la seva precisió,intensitat i dinamisme. 
 
Les postures purifican el cos i la ment,promouen la salut,son preventives i 
curatives.Responan a les diferents necesitats del Sistema muscular,digestiu, 
circulatori,glandular,nerviòs i d´altres sistemes.Per abordar aquest treball en el Ioga 
s´utilitzen nombroses postures inspirades en diverses formes i elements de la 
natura,d´animals, plantes,així com a personatges mitológics,savis,etc. 
    
  La pràctica de les diverses assanas aporta:força,fermesa,lleugeresa,descans físic i 
nerviós,claretat mental i alegria,dona vitalitat,genera armonia  entre el cos i la 
ment,augmenta la conciència psico-física i la concentració però la seva importància 
radica en com s´entrena i disciplina la ment. 
 
    
 
 



1.2.2 ACTITUD. 
 
   L´actitud idònia per a la pràctica del Ioga parteix de l’ equilibri de diversos aspectes 
a tenir presents, entre ells: 
 
   -Sensibilitat i acceptació:cal desenvolupar la consciència de les sensacions 
propioceptives i tindre-les en conte. 
   -Acció inteligent: a partir d´aquesta consciència propioceptiva cal discriminar 
quines són les accions e intensitat idònies segons la postura i les nostres capacitats 
físiques i del moment  concret en que ens trobem. 
   -Voluntad de fer.Sana voluntad de aprofundir e investigar en el treball,des d´una 
actitud no competitiva amb els altres o amb un mateix. 
 
  1.2.3 L´ALINEAMENT 
 
 Relació entre peus,cames,pelvis,columna i cap. 
 Es fer des de la base de la postura els diversos ajustaments per aconseguir la màxima   
simetria en el cos, entre las diverses parts i el conjunt.  
 
 

       2.-CONEIXEMENTS PRÀCTICS 
 
           2.1 FAMILIA D´ASSANAS I ELS SEUS BENEFICIS EN GENERAL. 
                
                2.1.1 Postures dempeus 

- Tadasana 
- Vrksasana 
- Garudasana 
- Utkatasana 
- Utthita Trikonasana 
- Utthita Parsvakonasana 
- Virabhadrasana I 
- VirabhadrasanaII 
- Parsvotanasana 
- Parivrita Trikonasana 
- Prasarita Padottana 
- Uttanasana 

 
     Beneficis de les postures dempeus: 
 
       Aporten entre d´altres beneficis: resistència, fortalesa, flexibilitat, lleugeresa i 
equilibri. Son energètiques, remineralitzants i ens arrelant al terra. 
 
      2.1.2.Postures assegudes :                                 

- Svastikasana 
- Vajrasana 
- Virasana 
- Baddha Konasana 

 
 



2.1.3 Torsions: 
 

- Baradvajasana 
- Marichyasana III 

 
  Beneficis de les postures assegudes i torsions: 
 
Aporten entre d´altres beneficis: fermesa al cos i estabilitat a la ment, tonifiquen, 
donen massatges i regeneren els òrgans abdominals i la part baixa de l´esquena, 
alleugeren el mal d´esquena i d´espatlles, creen obertura del pit i afavoreixen el 
drenatge i la desintoxicació. 
 
 

 
2.1.4 Postures de recuperació i descans: 
 

- Uttanasa 
- Adho Mukha Svanasana 
-      Eka Pada  Supta Pavana Muktasana 
- Dvi  Pada Supta Pavana Muktasana. 
- Urdhva Prasarita Padasana. 
- Supta Baddhakonasana 
- Viparita Karani 
- Savasana 
 

Beneficis de les postures de recuperació i descans: 
Recuperen i relaxen el cos, aporten una experiència de relax físic i mental, 
renovant l’energia i clarificant la ment, ens obren a una dimensió més amplia i 
profunda del nostre esser.    
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