
Àrea d’Educació Física
1. Qualitats físiques bàsiques. 

2. Principis d’adaptació, continuïtat, progressió. 
3. Càlcul de la càrrega d’entrenament (volum i intensitat). 

4. L’escalfament: objectiu, parts, exercicis, jocs. 
5. Hàbits d’higiene personal vinculats a la pràctica d’activitat física. 

6. La columna vertebral: característiques i estudi del moviment. 
7. Tècniques de respiració. 

8. L’alimentació i la hidratació en la pràctica de l’activitat física. 
9. Tècnica de carrera



1.-Qualitats físiques bàsiques:
1.1.Resistència: 

● Resistència aeròbica i anaeròbica

1.2.Velocitat:
● Velocitat de reacció 
● Velocitat de contracció
● Velocitat de moviment

1.3.La flexibilitat 
● La mobilitat de les articulacions
● L’elasticitat dels músculs 

1.4. força
● Força explosiva o potència
● Força- resistència
● Força màxima



2. Principis d’adaptació, continuïtat, progressió 

2.1.Principi d’adaptació

2.2.Principi de progressió

2.3.Principi de continuïtat



3. Càlcul de la càrrega d’entrenament (volum i 
intensitat

3.1. INTENSITAT

3.2. VOLUM

3.3. CÀRREGA DE TREBALL



4. L’escalfament: objectiu, parts, exercicis, jocs

4.1.ESCALFAMENT

4.2. Factors a tenir en compte 
-DURADA: 
-INTENSITAT: 
-REPETICIONS:
-PAUSES

4.3. Parts a realitzar durant l’escalfament 
1. - Carrera continua:
2. - Exercicis de mobilitat general o global (braços, cames i tronc). 
3. – Estiraments: 
4. - Part específica, segons l'esport 

https://www.youtube.com/watch?v=1DqSS9PD79E
https://www.youtube.com/watch?v=bQqOwmMKr7c


5.- Hàbits d’higiene personal vinculats a la pràctica 
d’activitat física

Dutxa

calçat

equipació



6.- La columna vertebral: característiques i estudi 
del moviment
6.1.CURVATURA la columna vertebral 
presenta 4 corbes :  

la columna sacra, 

 lordosi lumbar 

cifosis dorsal

 lordosi cervical

6.2.CARACTERÍSTIQUES i MOVIMENTS



7.-Tècniques de respiració

7.1.- La inspiració: 

7.2.- L'expiració 

7.3. Anatòmicament hem 
de distingir entre dos tipus 
de respiració: 
● la respiració toràcica i 
● l’abdominal (diafragmàtica)



8.- L’alimentació i la hidratació en la pràctica de 
l’activitat física

8.1.. QUÈ HEM DE MENJAR?

8.2. LA IMPORTÀNCIA DE LA HIDRATACIÓ



9.- CÓRRER o LA TÈCNICA DE CÓRRER
● Aconseguir major economia de moviments. 
● Augmentar la força muscular de les cames per córrer. 
● 9.2.- La carrera

○ Suport
■ Recepció o Impacte
■ Tracció
■ Impuls

○ Vol
■ Recollida de la cama per darrere:
■ Elevació de la cama per davant
■ Descens de la cama

● 9.3.- Freqüència i amplitud
● 9.4.- La influència dels braços en la carrera

○ Equilibrar les rotacions de maluc i tronc
○ Col·laborar en una major impulsió. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh7Q40fAfmo
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