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La flexibilitat, el seu entrenament i la seva avaluació 

 

Què és la flexibilitat i com s’entrena? 

 

La flexibilitat la podem definir com la capacitat per a assolir la màxima amplitud entre els ossos que 

formen part d’una articulació (la unió de dos ossos). Per tant, es pot tenir una articulació molt flexible 

(per exemple, l’articulació de l’espatlla) i la resta d’articulacions del cos poc flexibles. 

 

La flexibilitat d’una articulació depèn de tres factors: 

 

 L’elasticitat dels músculs que envolten l’articulació. 

 L’elasticitat dels tendons que uneixen els músculs a l’os. 

 L’elasticitat dels lligaments que mantenen units els ossos que formen l’articulació. 

 

La flexibilitat és l’única qualitat física bàsica (força, velocitat, resistència i flexibilitat) que decreix des del 

mateix moment del naixement si no s’entrena amb regularitat (i, normalment, no ho fem).  

 

La flexibilitat d’una articulació millora si fent regularment estiraments dels músculs, dels tendons i dels 

lligaments que l’envolten. Els estiraments s’han de fer després d’escalfar.  

 

Els mètodes utilitzats habitualment per a fer els estiraments són tres: 

 

 El mètode balístic: Consisteix en la realització de rebots o moviments d’anada i tornada. És poc 

recomanable perquè pot provocar les lesions que tot just volíem evitar. 

 El mètode de Facilitació Neuromuscular Propioceptiva (FNP): És el més eficaç a l’hora de 

desenvolupar la flexibilitat, però és una mica complicat de dur a terme. Normalment cal l’ajut d’una 

altra persona. 

 El mètode d’estirament estàtic: És el mètode més habitual i també el que fem servir a classe. Estirem 

lentament un múscul fins que comença  a fer una mica de mal, ens relaxem i, quan deixi de fer mal 

(perquè s’ha estirat), aleshores estirem una mica més, repetint tot el procés. Així al llarg de 20-30 

segons. 

 

Durant els estiraments, els músculs, els tendons i els lligaments fan mal. Quant més temps duri un 

estirament, més eficaç és. Per això, qui estigui disposat a suportar una mica de dolor aconseguirà una 

millora més gran de la flexibilitat. Però tampoc és necessari patir molt. Recordeu, però, que val més 

estirar una bona estona, encara que no faci molt de mal, que suportar un dolor intens però durant un espai 

de temps molt curt. 

 

Cada  estirament cal repetir-lo almenys  dues vegades durant la sessió d’entrenament. Els exercicis 

d’estirament més habituals els teniu a la figura 2. 

 

Figura 1: Tres activitats esportives (salt de llargada, cursa de 110 metres tanques i futbol) per a les 

quals és imprescindible una bona flexibilitat. N’hi ha moltes més. 
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Figura 2: Els estiraments més habituals 

 
   

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

L’avaluació de la flexibilitat 
 

Per a cada articulació del cos podem trobar diferents maneres d’avaluar el seu grau d’amplitud, es a dir, la 

seva flexibilitat.  

 

A l’hora de mesurar la flexibilitat d’una articulació quan fa 

un moviment concret (fixat que aquí el peu l’estem 

flexionant, però també podríem mesurar la seva flexibilitat a 

l’hora de fer el moviment contrari, es a dir, quan la planta del 

peu s’allunya de la cama) és freqüent la utilització de 

goniòmetres. En aquest cas mesuraríem l’angle que formen 

el peu i la cama. 

 

 

Aquí també faríem servir un goniòmetre per a mesurar 

l’amplitud del moviment del braç quan el portem cap enrere. 

Fixat que l’articulació de l’espatlla  -“hombro”- pot fer 

diferents moviments i assolir diferents amplituds per a 

cadascun d’ells. En conseqüència, pot tenir diferents mesures 

de flexibilitat segons el moviment que faci. 

 

A l’hora de decidir si una persona té molta o poca flexibilitat 

cal fer-ho comparant els resultats amb els valors mitjos 

d’una població concreta de determinada edat i sexe  

 

La flexibilitat dels músculs de darrera la cuixa, els 

isquiotibials, és molt important en nombrosos esports. 

També condicionen la nostra postura corporal. Hi ha 

diferents maneres d’avaluar la seva flexibilitat quan 

flexionem el tronc. Aquesta és la més coneguda. Es mesura 

la distància entre el dit mig i la perpendicular de la planta 

dels peus. Aquesta distància pot ser positiva (si no arribem a 

la planta dels peus, zero ( si tot just arribem a la planta dels 

peus) o negativa (si arribem més enllà de la planta dels 

peus). 
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La resistència aeròbica, el seu entrenament i la seva avaluació 

 

Què és la resistència i com s’entrena? 

 

La resistència és la capacitat que tenim per a endarrerir l’aparició de la fatiga quan fem un esforç moderat 

o intens. Cal però, que aquest esforç afecti a una part important de la nostra musculatura. No és el mateix 

obrir i tancar la mà durant una estona llarga, que nedar durant el mateix temps. En el segons cas fem 

servir molts més músculs (i més grans). Així, diem que tenim una bona resistència quan som capaços 

d’estar molta estona corrent, anant en bicicleta, nedant o pujant una muntanya a un ritme moderat o una 

mica ràpid. Per contra, si ens cansem de seguida fent aquestes activitats diem que tenim poca resistència. 

 

Hi ha dos tipus principals de resistència: la resistència aeròbica i la resistència anaeròbica. La resistència 

aeròbica és la que fem servir durant els esforços llargs (per tant, no poden ser molt intensos). La 

resistència anaeròbica és la que ens permet endarrerir la fatiga durant els esforços molt intensos (per tant, 

no massa llargs, com una cursa de 200 o 400 metres, empènyer un cotxe que no arranca, fer un esprint 

final, etc.).  

 

Durant els esforços aeròbics, necessitem de l’oxigen de l’aire que, un cop arriba als músculs transportat 

per la sang, s’utilitza per a cremar el combustible (la glucosa) que necessitem per a produir l’energia que 

precisen els nostres músculs per a fer un esforç llarg. Aquest subministrament d’oxigen als músculs que 

treballen depèn del nostre sistema circulatori: cor, artèries, xarxa de capil·lars, glòbuls rojos de la sang, 

concentració d’hemoglobina que hi ha als glòbuls rojos, etc.  

 

De tots aquest òrgans, el més important és el cor.  Un cor gran i fort permet d’enviar un volum més gran 

de sang (i, per tant, d’oxigen) als músculs cada vegada que es contreu. Quant més oxigen arriba als 

músculs, més energia poden produir y més esforç són capaços de fer. 

 

El cor, com moltes d’altres característiques físiques, s’hereta. Una nena els pares de la qual tinguin un cor 

molt eficient probablement tindrà també un cor capaç de generar molta resistència. Però la resistència 

també es pot desenvolupar mitjançant l’entrenament. L’entrenament típic de resistència consisteix en fer 

un esforç d’almenys 20 minuts tres dies per setmana i amb una intensitat tal que el nostre cor bategui 

entre 120 i 180 pulsacions per minut.  ¿Quin tipus d’activitat? Això no té importància: córrer, nedar, anar 

en bicicleta, jugar a futbol o a bàsquet, ballar, jugar a la cadena, a hoquei, etc. 

 

Dins l’àmbit esportiu, es fan servir altres mètodes per al desenvolupament de la resistència aeròbica, a 

part de la cursa contínua: 

 

o L’entrenament per intervals: Alternem períodes d’esforç amb períodes de descans, però amb la 

condició de què la freqüència cardíaca no pugi per sobre de les 180 ppm ni baixi per sota de les 120. 

 

o El fartleck: És una mena de cursa camp travessa. 

 

 

L’avaluació de la resistència aeròbica 

 

La  nostra resistència aeròbica depèn de la nostra capacitat per a utilitzar l’oxigen que respirem quan fem 

un esforç llarg d’una certa intensitat. Al laboratori es valora la resistència mesurant concretament la 

quantitat màxima d’oxigen que consumim per minut mentre correm sobre una cinta contínua (o 

pedalejant una bicicleta ergonòmica).   

 

Hi ha altres maneres molt més pràctiques de conèixer el nostre consum màxim d’oxigen (i , per tant, la 

nostra resistència aeròbica), sobretot quan es vol saber de moltes persones alhora, com és el cas de 
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l’alumnat d’una classe. Són les anomenades proves de camp. Les més conegudes són el Test de Cooper i 

la Course  Navette. En tots dos casos, els investigadors han estudiat quina relació hi ha entre els resultats 

en aquestes proves i els resultats que tindria la mateixa persona si passés la prova al laboratori. 

 

El test de Cooper 

 

El test de Cooper consisteix en una cursa de 12 minuts. Durant aquesta cursa, el corredor ha d’assolir la 

distància més llarga possible. Tant s’hi val si s’atura, esprinta o va poc a poc: allò que importa és la 

distància final que és capaç de recórrer. Quant més gran sigui aquesta distància, més gran és la seva 

resistència aeròbica. Existeixen taules que permeten saber quins és el consum màxim d’oxigen d’una 

persona en funció de la distància recorreguda. 

 

 

La course navette (cursa d’anada i tornada) 

 

La cursa d’anada i tornada és una cursa entre dues línies separades entre si 20 metres. El corredor ha 

d’anar d’una línia a l’altra seguint el ritme que li marca un senyal acústic. Al començament la velocitat és 

lenta, però  s’incrementa cada minut. La prova acaba quan la persona no és capaç d’arribar a la línia 

corresponent coincidint amb el senyal.  

 

Igual que passava en el test de Cooper, també es pot conèixer el consum màxim d’oxigen d’una persona a 

partir del resultat assolit en la course navette 

 

 

Taula 1: Resultats en la prova de la course navette per a la població espanyola. La columna central 

representa els valors mitjos de les etapes assolides en funció de l’edat i del sexe.  
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