
UNITAT 1. EL COS I L'ACTIVITAT FÍSICA

El cos humà

És el nostre mitjà de relació emb el món exterior, ens permet viure i es regula en funció de les
activitats que hem de realitzar.  Des que naixem, disposem d’un cos que hem d’anar educant,
perfeccionant i modelant per poder aprofitar al màxim les possibilitats de moviment.

Però aquesta màquina tan precisa no és inalterable; l’hem de vigilar i protegir si la volem fer
servir durant molts anys mantenint una forma física òptima. 

Hem de moure el cos per aprofitar totes les possibilitats que ens ofereix i cuidar la nostra salut.
La millor manera de fer-ho és dur a terme alguna activitat física.

Les activitats físiques són aquelles que provoquen el moviment del cos amb una certa intensitat.
Poden ser molt diverses,  des de la feina que fa un miner fins a la pràctica de l’esport com a
diversió en el temps lliure.

Una relació correcta entre el cos i l’activitat física és imprescindible si volem millorar la condició
física i tenir bona salut.

Disposem de diferents sistemes i aparells que, amb la seva acció combinada, permeten la vida i el
funcionament  del  cos  humà:  el  sistema  nerviós  i  l’endocrí,  l’aparell  respiratori,  el  digestiu,
l’urogenital, el circulatori i el locomotor.

Però, si ens centrem en la part que ens interessa més des del punt de vista de l’educació física,
hem de conèixer els sistemes i els aparells que tenen una relació directa amb el moviment. Són
els que estudiarem a continuació:

El sistema nerviós

És l’element integrador de totes les funcions del nostre cos. Està format per tres sistemes:

1. El  sistema  nerviós  central.  És  el  centre  de  comandament,  on  se  centralitzen  les
informacions que rebem de l’exterior i es decideixen les accions que cal efectuar, i des
d’on s’envien les ordres. Està format per l’encèfal (cervell, tronc cerebral i cerebel) i per la
mèdul·la espinal.

2. El  sistema  nerviós  perifèric.  Serveix  d’unió  entre  el  sistema  nerviós  central  i  el  medi
exterior. Està format per un conjunt de nervis que envien les ordres als músculs o a altres
cèl·lules del cos. 

3. El sistema nerviós vegetatiu o autònom. És la unió entre el sistema nerviós central i les
vìsceres. S’encarrega de regular i de mantenir les funcions dels òrgans del cos, con el cor,
entre d’altres.

Les cèl·lules que formen el teixit nerviós (els nervis) s’anomenen neurones i són les encarregades
de transmetre la informació des de l’encèfal a totes les parts del cos.
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L’aparell respiratori

Per  poder  utilitzar  els  nostres  músculs  i  mantenir  en funcinament  totes  les  cèl·lules  del  cos
necessitem oxigen (O2).  L’aparell  respiratori és l’encarregat de suministrar l’O2 al nostre cos a
través de la respiració.

Als alvèols es produeix l’intercanvi  de gasos: l’O2 que ens arriba de l’exterior passa als vasos
sanguinis i el CO2 que s’ha produït i que transporta la sang passa als alvèols per ser expulsat del
cos. 

L’aparell circulatori

Està format pel cor i pels vasos sanguinis (artèries, venes i capil·lars), que són una gran xarxa de
vies  per  les  quals  es  transporten  l’O2 i  els  nutrients  necessaris  perquè  funcionen  totes  les
cèl·lules del cos. El proveïment d’aquests elements fa que ls músculs es puguen contraure i que
el cos puga fer moviments.

L’aparell locomotor

L’aparell locomotor és el que permet el moviment de les diferents parts del cos. Està format per
un component passiu, el sistema osteo-articular, i per un actiu, el sistema muscular.

El sistema osteo-articular és una nema de carcassa formada per molts ossos connectats entre si
que s’anomena esquelet ossi. Els ossos són peces dures, resistents, vives i formades per teixit
ossi que fan principalment funcions de sosteniment i de protecció. 

Els ossos han sigut classificats segons la seua forma, en:

 Ossos llargs: en ells predomina notablement la longitud sobre el diàmetre transversal. Se'ls
dividix en tres seccions: diàfisi o tub llarg central, que s'acaba en els seus dos extrems per
les epífisis, amb les seues superfícies articulars; la porció de la diàfisi que s'expandix per a
abastar l'epífisi es denomina metàfisi. 

 Ossos curts:  els seus diàmetres són de mesures semblants i  tenen formes més o menys
cúbiques o esfèriques o una mescla d'ambdues (ossos del carpi i tars).

 Ossos plans: els més típics són els que formen la volta cranial. 
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Les parts on es posen en contacte dos o més ossos són les articulacions, que permeten moure
unes zones determinades i que utilitzen els lligaments com a reforç i element estabilitzador.

El sistema muscular està integrat pels músculs, que consten de dues parts: el ventre muscular
que  permeten  el  moviment  dels  ossos  al  voltant  de  les  articulacions  i  els  tendons  que
s’encarreguen d’unir el múscul i l’os.
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UNITAT 2. LA RESISTÈNCIA

La  resistència  és  la  capacitat  del  cos  que permet  mantenir  un  esforç  físic  durant  un  temps
prolongat.  També fa possible que el  cos  es recuperi  més ràpidament desprès d’haver  fet un
exercici.

No totes les modalitats esportives són iguals: algunes són de llarga durada i ritme suau, com els
20 quilòmetres marxa o els 1500 m. lliures de natació; altres són de durada curta i ritme intens,
com els 100 m llisos de l’atletisme o l’eslàlom d’esquí. 

Aquestes diferències de durada i de ritme que tenen els diversos esports fan que els músculs
necessiten més o menys O2 per poder fer l’activitat. La quantitat d’O2 que necessiten els músculs
és la característica principal que ens permet diferenciar els dos tipus de resistència:

Resistència aeròbica

Aquest tipus de resistència és la recomanada per metges per mantenir i millorar la nostra salut.
Són esforços  de llarga durada i  ritme suau en què la  quantitat  d’O2 que arriba al  múscul  és
suficient per fer l’exercici. La quantitat d’O2 que respirem és igual o més gran que la quantitat d’
O2 que necessitem.

Resistència anaeròbica

Són esforços de durada curta i  ritme intens, en què la quantitat d’O 2 que arriba al múscul és
inferior a la que es necessita per fer l’exercici. La quantitat d’O2 que respirem és menor que la
quantitat d’O2 que necessitem.

Un  bon  nivell  de  resistència és  equivalent  a  una  condició  física  correcta.  I  ens  permet  fer
qualsevol activitat diària eficaçment, sense cansar-nos. Però també permet millorar el rendiment
esportiu.  També pot  ajudar  a  controlar  l’excés  de pes,  a  millorar  la  circulació  de la  sang i  a
treballar el cor.

La freqüència cardíaca

Un bon sistema per  controlar  l’esforç  que fas  és mesurar  la freqüència  cardíaca,  és  a dir,  el
nombre de batecs que fa el cor per minut. El nombre de pulsacions per minut es pot calcular
comptant els batecs del cor durant 6 segons i desprès multiplicar per 10.

La freqüència cardíaca màxima= 220 – edat
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UNITAT 3. EL CALFAMENT

El calfament es pot definir com el  “conjunt d'activitats o exercicis de caràcter general i  després

específic, que es realitzen prèvia a tota activitat física en que l'exigència de l'esforç siga superior la

normal”.

Aquestos exercicis s’han de fer abans d’iniciar qualsevol activitat física: un entrenament, un partit,

una classe d’educació física, etc. Un bon calfament ens permet arribar al màxim rendiment físic i, a

més, ajuda a evitar possibles lesions.

Característiques del calfament

 General: el calfament per a qualsevol activitat física d'ensenyança, entrenament, competició...

consta d'una part general que sempre s'ha de realitzar dirigida cap a totes les parts del cos.

 Específic: part del calfament en el que es treballen grups musculars relacionats amb l’activitat

física o esport que es practicarà després.

 Prolongat: el temps dedicat al calfament també estarà en funció de l'objectiu i intensitat de

l'activitat posterior a realitzar, ni poc ni molt.

 Progressiu:  la  intensitat  del  calfament  ha  de  ser  sempre  de  menys  a  més,  de  forma  que

s'enllace amb la intensitat necessària de l'activitat posterior. 

 Ha d’incloure estiraments. Entre la part general i específica, i al finalitzar el calfament.

Objectius del calfament

A nivell cardiovascular i cardio-respiratori:

 Augmenta la freqüència cardíaca

 Augmenta la quantitat de sang que circula

 Augmenta la freqüència respiratoria

A nivell muscular:

 Augmenta la temperatura muscular

 Disminueix el nombre de lesions

 Augmenta la flexibilitat i l’elasticitat dels músculs

 Millora l’arribada de nutrients i oxigen a la musculatura

A nivell anímic:

 Augmenta la motivació

 Ajuda a recordar el gestos tècnics
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