
TEMA 1. LA FLEXIBILITAT

CONCEPTE

La flexibilitat com “la capacitat  física bàsica que en base a la mobilitat articular i  estirament

muscular, permet el màxim recorregut de les articulacions.” 

La mobilitat articular és la capacitat que té una articulació per a realitzar el màxim recorregut

articular.

L'elasticitat muscular és la capacitat que té un múscul per a allargar-se i contraure's.

FACTORS QUE LIMITEN L'AMPLITUD DE MOVIMENT

 La càpsula articular: la major o menor distensió de la qual va a permetre una major o menor

amplitud, tenint en compte que va acompanyada dels lligaments que la rodegen i al mateix

temps  reforcen  i  protegeixen  perquè  no  es  trenque.  Les  característiques  de  les  pròpies

articulacions: van a limitar el tipus de moviment.

 L'edat: els xiquets solen ser més elàstics que els adults.

 El sexe: Les dones generalment solen ser més elàstiques que els homes.

 Les distintes cultures i races: Hi ha races que tenen més facilitat per a la flexibilitat que altres.

 La temperatura: tant de l'ambient com del múscul. Un múscul prèviament calfat es contrau

amb més força i s'allarga amb més facilitat.

 L’entrenament. Quan major siga el temps invertit en el treball de la flexibilitat, més elàstics

tindrem músculs, articulacions i lligaments,  amb el consegüent increment en l’amplitud de

moviment.

QUAN S'HA DE TREBALLAR LA FLEXIBILITAT?

La flexibilitat és l'única qualitat que es pot treballar en qualsevol moment o situació i a qualsevol

hora del dia. En les sessions de pràctica esportiva hi ha dos moments en què és molt oportuna:

 Durant el calfament, on es realitzaran exercicis de mobilitat articular i elongació muscular.

 Al final de la sessió, en la fase de tornada a la calma, on pots realitzar estiraments per a

facilitar la recuperació muscular.
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BENEFICIS QUE ACONSEGUIM AMB EL TREBALL DE LA FLEXIBILITAT

a. Augment de la mobilitat articular

b. Reducció del risc de lesió o ruptura

c. Manteniment de l'elasticitat del múscul

d. Lubricació de les articulacions

e. Reducció del dolor muscular i la fatiga

MÈTODES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA FLEXIBILITAT

Una  sola  extensió  o  extensions  màximes  aïllades  no  són  suficients  per  a  produir  un  efecte

d'entrenament de la flexibilitat, per la qual cosa es deu fixar el nombre de repeticions i de sèries.

Igualment la manera de realitzar les accions pot ser distinta.

Existeixen  en  l'actualitat  3  mètodes  per  a  entrenar  la  flexibilitat.  Aquestos  mètodes  es

diferencien en la mecànica d'executar els moviments. Cada u d'ells té avantatges i inconvenients,

per la qual cosa no es proposa un sistema fixe a l'hora de treballar, sino que en funció d'estes

característiques utilitzarem un o un altre. Estos tres mètodes són:

Mètode dinàmic

Es  denominat  també  mètode  d’estiraments  balístics  o  flexibilitat  dinàmica.  Es  basa  en

estiraments  curts  i  iguals  en el  múscul  antagonista.  L’acció de rebot utilitzant moviments  de

balanceig i la gravetat per a estirar els músculs fins a la seua màxima extensió.

Mètode estàtic

Aquest estirament està basat en una acció lenta d'estirament que implica col·locar el múscul en

una posició de màxim estirament  i  aquesta  posició cal  mantenir-la  durant  un cert  temps.  La

duració no haurà de ser inferior a 6 segons i aproximadament entre 12 i 20 seg. L’estirament hi ha

que repetir-lo 3 vegades, relaxant el múscul no més de 6 segons entre estirament i estirament.

Mètode resistit o facilitació neuromuscular propioceptiva (FNP)

La FNP es el millor sistema per a millorar la flexibilitat i s’aplica en tres fases:

a. Estirament del grup muscular fins al límit durant 10-30 segons.

b. Contracció del múscul a fi de generar tensió, durant uns 10 segons.

c. Estirament. Nou estirament fins al límit articular, durant 10-15 segons més.
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