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LA FLEXIBILITAT 

 

1. DEFINICIÓ 

És la capacitat d’extensió màxima d’un moviment en una articulació determinada. 

Quan naixem disposem del màxim de flexibilitat. A mesura que creixem, l’anem perdent 

progressivament. Aquesta pèrdua però, es pot retardar mitjançant l’entrenament. 

2. FACTORS CONDICIONATS 

1. Capacitat de moviment que tinguin les articulacions : tipus d’articulació, flexibilitat 

musculolligamentosa, etc. 

2. Elasticitat: la capacitat que permet deformar i recuperar la forma dels teixits articulars 

(tendons, lligaments i músculs). 

3. To muscular. 

4. De l’edat i el sexe. La flexibilitat disminueix amb l’edat, i en les noies és major per la 

genètica. 

5. Temperatura. 

3. TIPUS DE FLEXIBILITAT 

Existeixen moltes classificacions i tipus de flexibilitat, en funció dels aspectes que s’analitzen. 

És important conèixer les següents classificacions: 

En funció del tipus de força que provoca l’elongació: 

• PASSIVA: produïda per forces externes a la persona (company, màquina, gravetat), són 

moviments lents i realitzats amb ajuda. 

• ACTIVA: produïda per la força que genera la pròpia persona, és la implicada en la majoria 

de moviments de qualsevol esport. 

En funció del tipus d’elongació muscular: 

• ESTÀTICA: quan l’elongació produeix un moviment lent, controlat per la persona sense 

rebots. 

• DINÀMICA:  quan l’elongació del múscul produeix un moviment més ràpid i dinàmic, que 

pot estar controlat o no. 
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4. SISTEMES D’ENTRENAMENT DE LA FLEXIBILITAT 

4.1. Estàtics (actius o passius):   

Consisteix en mantenir la posició d’estirament màxima durant un temps (10-20 segons) per 

a després recuperar la posició inicial. Entre 12 i 20” d’estirament es produeixen les adaptacions 

més importants a nivell neuromuscular, mostrant els màxims beneficis als 30”, sense efectes 

diferents si l’estirament es manté 60” o més. 

4.2. Dinàmics: 

L’executant realitza l’estirament. Consisteix en aconseguir la posició de l’estirament màxima 

realitzant moviments ràpids. Dins d’aquest mètode trobem diferents tècniques d’execució: 

• Tècniques balístiques: es caracteritzen per un moviment ràpid i brusc el qual una part 

del cos es porta als seus límits. Aquests estiraments amaguen certa perillositat de 

lesionar els músculs. 

• Tècniques de rebot: es tracta d’adoptar una posició d’estirament i de seguida, realitzar 

petis rebots de forma repetida, en els quals s’alternen fases d’estiraments i escurçament 

muscular de curta durada. Presenta els mateixos inconvenients que les tècniques 

balístiques. 

4.3. FNP (Facilitació Neuromuscular Propioceptiva): 

Consisteix en aconseguir el punt de màxim estirament per mitjà de l’assistència d’un 

company que manté la posició durant 10 segons. A continuació el subjecte passiu exerceix una 

contracció isomètrica del múscul estirat durant 3-5 segons. Immediatament es procedeix a 

relaxar el múscul i s’aprofita la caiguda de tensió per a forçar una mica més l’estirament fins a 

un nou punt de resistència per espai de 10 segons. 

5. BENEFICIS DE L’ENTRENAMENT DE LA FLEXIBILITAT 

• Permetre la realització dels gestors tècnics. 

• Prevenir lesions per sobreestirament. 

• Assolir un correcte equilibri muscular. 

• Recuperar l’estat del múscul. 

Pautes per realitzar estiraments correctament 

• El múscul que es pretén estirar ha de trobar-se en l’estat màxim de repòs. 

• La columna vertebral ha de trobar-se en descàrrega o bé mantenint les seves curvatures 

anatòmiques. 


