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LA SESSIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

L’estructura de la sessió presenta les següents fases de desenvolupament dins la seva

organització interna:

1. Introductòria  (introducció)

2. Escalfament  (acondicionament)

3. Part  principal  (desenvolupament)

4. Tornada  a la  calma  (recuperació facilitada)

1. Fase introductòria es busca la preparació teòrica de l’esportista on se li

presentarà el treball a realitzar durant la sessió, objectius a aconseguir i si és possible se

li explicarà els motius i efectes de la seva selecció.

2. L’ escalfament es pot subdividir en 2 parts:

Escalfament  general : mitjançant la utilització d’exercicis de caràcter global es

procurarà l’activació dels principals sistemes funcionals de l’esportista. Tipus

d’exercicis de l’escalfament general:

- Exercicis  globals , en que intervé la major part del cos, com la cursa,

petits salts...

- Mobilitzacions  articulars , que són exercicis de rotació, flexió, extensió,

circumducció, adducció i abducció per moure les articulacions.

- Exercicis  d’estiraments  dels músculs principals.

Escalfament  específic : mitjançant exercicis de caràcter més selectiu es busca

predisposar als sistemes que actuen de manera més directa en l’execució dels

exercicis seleccionats per al desenvolupament de la sessió.
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Els avantatges de l’escalfament els podem resumir en els següents beneficis:

3. Part principal s’executen les activitats amb les que es pretén aconseguir els

objectius de la sessió. Aquesta fase és la que ocupa més temps de la sessió, poden ser

de diferents graus d’estimulació: màxima, mitja o baixa.

4. Tornada a la calma ha d’ocupar la part final de la sessió i ens serveix per a que

l’esportista recuperi els nivells d’intensitat que tenia a l’inici de la sessió.

Finalitzem la sessió al vestidor i a la dutxa. Als vestidors s’han de seguir les normes

següents:

- Dutxar-se i canviar-se de roba ràpidament per no molestar els altres.

- Quan ens pentinem, s’han de recollir i llençar els cabells a la paperera.

- No s’hi ha de llençar objectes i productes que puguin embossar les canonades .

- Comprovar que no es quedi cap aixeta o llum oberta en sortir del vestidor.

- S’han de portar xancletes de goma per evitar el contacte dels peus amb la humitat

del terra, que pot provocar relliscades i contagis.

- No s’ha d’intercanviar roba usada ni tovalloles ni mocadors, amb cap company o

companya perquè poden ser un mitjà de transmissió de malalties o infeccions.

1. Augmenta l’alliberació d’O2 (oxigen) en els músculs actius amb el que milloren els

processos oxidatius.

2. Augmenta la temperatura amb el que es redueix la viscositat interna del múscul

millorant així la seva eficiència mecànica.

3. Augmenta la velocitat de transmissió nerviosa.

4. Augmenta el flux sanguini cap a la musculatura activa, facilitant l’aport de nutrients

i retirada de metabòlits.

5. Alliberació de la glucosa per la circulació.

6.  Ajuda  a prevenir  lesions  tant  musculars  com  tendinoses.


