
 

 
 
 
 
ADESTRAMENTO PERSOAL 

 
Con esta actividade, a Área de Deportes quere prestar un servizo de 

prescrición de exercicio físico para a saúde, seguro, eficaz e  eficiente  que 

reduce o risco de sufrir lesións e maximiza os resultados positivos. 

Os adestradores persoais son profesionais da actividade física e o deporte que 

prescriben exercicio dun xeito individualizado  tendo  en  conta  os  obxectivos 

que persigan os usuarios: saúde, rendemento, recuperación funcional. 

 
 
CROSS TRAINING (UDC GAMES) 

 
O UDC Games é unha nova actividade dirixida que deriva das novas 

carreiras de obstáculos de orixe norteamericana. O adestramento busca unha 

mellora da condición física empregando medios que se afastan dos tradicionais 

exercicios con máquinas. O levantamento e transporte de pesos, os saltos e os 

sprints son algún dos exercicios empregados nesta disciplina. Fortalece o teu 

corpo traballando dunha forma global e divertida. 

 
 
DANCE FITNESS 

 
Dance fitness é unha  disciplina  enfocada  a  manter  o  corpo  saudable 

mediante unha serie de rutinas con ritmos e exercicios aeróbicos. Mantente en 

forma realizando unha mestura de ritmos latinos como a salsa, o merengue, a 

cumbia ou a bachata. 

 
 
ESTIRAMENTOS 

 
Estirarse é de vital importancia para relaxarse e previr problemas musculares. 

Aumenta a flexibilidade e a elasticidade  de  músculos  e  tendóns, 

proporcionando unha mellora global da capacidade de movemento, así como 

un aumento do rango do propio movemento. 

 

 
 



 
GAP 

 
Sesión destinada a tonificar glúteos, abdominais e pernas, realizada cun soporte 

musical e  a utilización de material auxiliar. Mellora  da  tonificación  dos 

principais grupos musculares do tren inferior e dos músculos abdominais. 

 
 
GLOBAL TRAINING SYSTEM (GTS) 

 
Actividade dirixida grupal que consiste no traballo de todas as capacidades 

básicas mediante a realización de diferentes exercicios con materiais 

tradicionais e outros máis recentes no mundo do fitness (BOSU, TRX, Functional 

Bags...). Exercicio adaptado a tódolos niveis de condición física. 

 
 
HIIT FIT 

 
Do inglés “High Intensity Interval Training” ou Adestramento de Intervalos de Alta 

Intensidade permite combinarse moi ben nunha clase dirixida, de forma que as 

persoas que adestran comparten a súa experiencia á vez que melloran o seu 

rendemento. 

O HIIT é unha modalidade de adestramento fitness que combina intervalos de 

exercicios de alta intensidade con períodos curtos de repouso activo e 

intensidade moderada. Son especialmente eficientes se a túa intención é baixar 

de peso ou se queres mellorar a túa saúde con exercicios de cardio. Ademais, é 

ideal para queimar graxa, tonificar músculo e aumentar a resistencia en menos 

de media hora. 

 
 
HIPOPRESIVOS 

 
Actividade dirixida a homes e mulleres. Os exercicios hipopresivos baséanse 

nunha serie de posturas coordinadas e progresivas con diferentes niveis de 

dificultade que implican un control da postura e da respiración para diminuír a 

presión intraabdominal e conseguir unha activación efectiva da musculatura 

interna do corpo. 

 

 

 

 



Practicar hipopresivos provoca un efecto semellante ao de recargar as pilas, 

xa que é beneficioso para mellorar a postura e liberar as tensións das nosas 

costas. Permítenos tamén activar o solo pelviano (en  mulleres,  mesmo  se 

teñen incontinencia ou prolapso) e a faixa abdominal, co cal conseguimos manter 

o abdome máis plano e forte. Para persoas deportistas,  é  o complemento 

axeitado para mellorar no rendemento dos adestramentos. 

 
 

IOGA 
 
O ioga busca en acadar un benestar equilibrado de corpo e mente por medio 

de posturas ou asanas, a respiración e a práctica da meditación. As asanas 

son posturas que fortalecen a musculatura do corpo  de forma  equilibrada e 

que teñen diferentes graos de dificultade que van dende as máis sinxelas para 

os/as principiantes, ata as máis esixentes para os/as practicantes máis 

avanzados. 

 
 
IOGA IYENGAR 

 
Práctica de  ioga  baseada nas ensinanzas do BSK Iyengar, que  se caracteriza 

pola aliñación correcta do corpo e a longa duración nas posturas, con 

implementos como cadeiras, cintos, parede, mantas, bloques... 

 
 
PILATES 

 
Pilates é un conxunto de exercicios cuxa finalidade é exercitar o corpo e a 

mente mediante unha práctica que combina as  tradicións  oriental  e 

occidental. Pretende mellorar a condición física, aumentar a propia capacidade 

de control e concentración. Trátase dun método que pretende reforzar a 

musculatura e aumentar tanto o control como a forza muscular, así como a 

flexibilidade, mediante un abano de exercicios baseados en diferentes posturas 

e a súa combinación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLO PELVIANO 
 
Actividade dirixida  á muller.  Desenvólvese no marco da  saúde a prevención 

e o benestar da muller. Poñeranse en práctica exercicios para activar, 

tonificar e mover  todo  o  corpo,  implicando  conscientemente  a  musculatura 

do solo pelviano. A toma de conciencia do solo pelviano para localizalo, 

entendelo e recoñecelo permitirá a cada muller identificar as  súas 

debilidades, e así activalo mellorando o seu estado. Isto repercutirá na  súa 

mellor calidade de vida, unha mellor condición física, así como unha prevención 

e mellora de disfuncións como incontinencias, prolapsos, sexualidade e problemas 

de costas. As mulleres deportistas beneficiaranse nos seus adestramentos do 

coñecemento da protección da musculatura perineal. 

 
 
UNIBIKE 

 
Actividade  que  se  realiza  nunha  bicicleta  estática  cun  grupo  de  persoas 

pedaleando ao ritmo da música e na que se simula o máis fiel posible rutas de 

terreo real, baixadas, subidas etc. Mellora do sistema cardiovascular con  mínimo 

impacto sobre as articulacións. 

 
 
UDC CORRE 

 

Actividade encamiñada a túa técnica de carreira. Poderás realizar exercicios 

para corredores/as que se inicien (UDC Corre Medio) e tamén para os/as que 

teñan experiencia nesta modalidade deportiva (UDC Corre Pro). Conseguirás 

mellorar non só a túa técnica de carreira senón tamén a coordinación e a 

resistencia. 

 
 
UDC FITBOXING 

 
É  unha  combinación  de  técnicas  de  boxeo,  kickboxing,  muay  thai  e  crossfit 

orientados a obter resultados fitness. 

 

A súa versatilidade permite que o poidan practicar usuarios con ou sen experiencia 

de calquera idade, xa que se adapta sen problema ás condicións de cada persoa. 
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