
TEMA 1: LA FORÇA

1. INTRODUCCIÓ

La força és la capacitat físic-motriu  més important respecte a la funció motora d'una persona en totes les

facetes de la vida, sobretot a nivell fisic-esportiu. Un desenrotllament deficient de la força muscular a

nivell  general influeix negativament en les altres capacitats motrius, tant físic-motrius com perceptiu-

motrius, perquè totes depenen en major o menor mesura de la força muscular, la qual cosa, disminuiria

considerablement la Condició Física.

El desenrotllament deficient de la força a nivell específic crea deficiències motrius i d'aprenentatge en

activitats més complexes, a més de patologies estructurals (esquena).

Cap activitat física de la persona és imaginable sense la força muscular.

2. CONCEPTE DE FORÇA MUSCULAR

La força es defineix com la capacitat física bàsica que permet al nostre cos vèncer o oposar-se a una

resistència utilitzant la tensió provocada en els músculs per la contracció de les fibres musculars.

3. TIPUS DE FORÇA

Els factors que condicionen i ajuden a definir les diferents classes de força, els obtenim de la següent

fórmula:

Força = massa x acceleració

Entenem per massa la resistència o càrrega a la qual ens hem d’oposar. L’acceleració es defineix com la

velocitat d’execució del moviment per a vèncer aquella resistència o oposar-nos a ella.

Quant més gran siga la massa, l’acceleració pot ser mínima o fins i tot nul·la. L’acceleració s’incrementa a

causa de la disminució de la massa. D’aquesta manera obtenim el grau de força necessari per fer cada

moviment o gest esportiu en funció dels tipus de manifestacions següents:

1) Força màxima. És la capacitat de crear la màxima tensió amb una contracció muscular.  Té les

característiques següents:

a. Massa o càrrega màxima

b. Acceleració mínima o nul·la

2) Força explosiva. És la capacitat de superar càrregues no molt grans amb la màxima velocitat de

moviment. Té les característiques següents:

a. Massa o càrrega xicoteta o mitjana

b. Acceleració màxima

3) Força resistència. És la capacitat de fer una activitat de força durant un temps llarg i de resistir el

cansament que provoca. Té les característiques següents:

a. Massa o càrrega mitjana

b. Acceleració mitjana
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4. ESTRUCTURA DEL MÚSCUL ESQUELÈTIC

A pesar de les diferències morfològiques que existeixen entre els diversos músculs que componen el cos

humà, tots ells presenten un mateix model d'organització.

La unitat elemental és la fibra, autèntica cèl·lula del múscul esquelètic. Un agrupament d'aquestes fibres

embolicades per una membrana forma un fascicle. El conjunt de fascicles forma la massa carnosa del

múscul.

Totes  les  fibres  estan  compostes  per  miofibres,  en  l'interior  de  les  quals  es  produeix  la  contracció

muscular  per  mitjà  d'un  procés  de  transformació  de  l'energia  química  en  energia  mecànica.  Estes

miofibrilles contenen dos proteïnes(filaments): actina i miosina. Estes proteïnes s'activen per impulsos

nerviosos i produeixen  la contracció muscular utilitzant molècules d'ATP.

5. ESTRUCTURES ANATÒMIQUES

Les persones necessitem la força per a posar el nostre cos en moviment quan està parat, o per a parar-lo

quan es troba en moviment. L'aparell  locomotor juga un paper important en esta funció, ja que d'ell

depèn la capacitat de moviment.

Per a produir el moviment, l'aparell locomotor compta amb els músculs com a element generador de la

força, que són capaços de posar en acció al conjunt d'ossos i articulacions. També estan els tendons i
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lligaments, que actuen com si foren molls, evitant així que el múscul puga lesionar-se quan es produeix

una contracció o elongació.

Encara que aparentment la força pot quedar exclusivament relacionada amb l'aparell locomotor,  no pot

oblidar-se la participació del sistema nerviós, que activa el motor que abans descrivíem i els sistemes

energètics, que aporten els nutrients necessaris per a que el múscul puga contraure's i relaxar-se.

6. TIPUS DE TREBALL (CONTRACCIÓ) MUSCULAR

El teixit muscular es caracteritza per la seua possibilitat de contraure's i allargar-se. La contractibilitat

(funció que li és específica) és la capacitat de la fibra muscular per a sofrir canvis interns de tensió que es

fan evidents en l'exterior per una disminució de la seua longitud. El múscul pot contraure's de distintes

formes:

6.1.Contracció isotònica. En aquest tipus de contracció el múscul modifica la seua longitud mantenint

la tensió constant durant tota la contracció. Pot ser de dos tipus:

6.1.1. Contracció isotònica concèntrica. Es produeix un acurtament en la longitud del múscul a mesura

que desenrotlla una tensió. Aquest tipus de contracció és el que es produeix quan alcem un pes.

6.1.2. Contracció isotònica excèntrica. És l'oposada a la contracció concèntrica. Durant una contracció

excèntrica el múscul s'allarga a mesura que desenrotlla una tensió. Un exemple d'aquest tipus de

contracció s'observa quan baixem un pes, quan es corre costera baix o quan baixem escales.

6.2.Contracció isomètrica. Durant una contracció isomètrica el múscul desenrotlla una tensió però no

modifica la seua longitud. Sostenir un pes amb el braç estés, intentar alçar un pes inamovible, les

postures dels culturistes, etc, són exemples de contraccions isomètriques. També es realitzen durant

les proves esportives de lluita.

7.      SISTEMES D’ENTRENAMENT DE LA FORÇA

Entrenant dos dies a la setmana i utilitzant els sistemes adequats, es possible millorar considerablement

la força. Els principals sistemes d’entrenament per millorar la força són:

7.1. Sistemes  continuats.  Són  aquells  en  què  es  fa  un  determinat  esforç  sense  cap  pausa.  Es

caracteritza per realitzar un desplaçament a ritme moderat amb canvis de ritme. Durant aquesta

cursa s’intercalen exercicis gimnàstics, salts, llançaments, equilibris, girs, etc.

7.2. Sistemes  fraccionats.  Són  aquells  que  es  caracteritzen  per  dividir  l’esforç  en  diferents  parts

separades  per  pauses  de  recuperació.  Repeticions:  es  tracta  de  repetir  un  nombre  determinat

d’esforços, separats per un temps de recuperació. Quan el nombre de repeticions és molt elevat, es

divideixen en forma de sèries i es descansa entre sèrie i sèrie.

Utilitzant les característiques que acabem de veure, podem fer servir diferents mètodes per aconseguir

millorar la força:

 Mans lliures. Consisteix a fer servir el nostre cos com a càrrega a vèncer; disposem d’una gran
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varietat d’exercicis que ens poden servir per treballar tot el cos.

 Parelles. S’utilitza el pes o la força d’un company o companya com a càrrega.

 Aparells lleugers, com les pilotes medicinals i les gomes elàstiques.

 Pesos i màquines. Utilitzats en el culturisme. Permeten treballar i desenvolupar grups musculars

concrets.

 Circuits (forma d’organització). Consisteix a fer un nombre determinat d’activitats que ocupen un

lloc anomenat estació. S’inicia per una estació determinada i es finalitza després de passar per

totes.

8.      FACTORS CONDICIONANTS DE LA FORÇA

Hi ha una sèrie de factors que condicionen la nostra capacitat de força. Són els següents:

8.1.En l’àmbit del sistema muscular:

8.1.1. Tipus de fibres musculars: ràpides o lentes.

8.1.2. El gruix i la llargada de les fibres musculars. Com més gruixudes són, més força fan. L’augment

del volum de les fibres s’anomena hipertrofia muscular.

8.2.En l’àmbit del sistema nerviós:

8.2.1. La temperatura del múscul, que pot augmentar amb un bon escalfament.

8.2.2. L’estat de forma o d’entrenament: com més nivell de forma, més rendiment.

8.2.3. La motivació per portar a terme l’activitat 

8.2.4. El sexe. En valors absoluts, els homes disposen de més força que les dones.

RECORDA: 

 Per a evitar lesions, en l’entrenament de la força és imprescindible adoptar la postura correcta per

a cada exercici.  Les ajudes proporcionades per un company són necessàries per a controlar  la

càrrega i el material utilitzat.

 L’augment de la temperatura corporal afavoreix el treball de la força. Fer un escalfament general i

específic és de gran ajuda per evitar lesions i per a millorar el rendiment.

 L’entrenament de la força s’ha de completar amb el de la flexibilitat. És un requisit fonamental si

volem augmentar el nostre nivell de força.

 Per comparar la força de dues persones s’utilitza la fórmula següent:

Força relativa= Força absoluta/Pes
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Tipus de força Pes o càrrega Sèries Repeticions
Temps de

recuperació
Màxima 90 – 100 % 4 – 6 1 – 6 3 min

Explosiva 60 – 90 % 4 – 6 6 – 10 3 – 5 min
Resistència 30 – 60 % 3 - 6 15 - 30 30 – 90 seg



TEMA 2: EL COS HUMÀ I SALUT: NUTRICIÓ

1. INTRODUCCIÓ

L’Organització Mundial de la Salut en la seva Carta Magna de 1946, defineix la salut com “l’estat de

complet benestar físic, mental i social i no solament l’absència d’afeccions o malalties”. Aquesta definició

posa l’èmfasi en un equilibri dinàmic entre el  potencial  de la persona i les característiques del medi.

L’estil de vida determina la salut i és evident que els ciutadans poden abandonar els estils de vida nocius

i  adoptar-ne de saludables.  L’esforç personal  és  molt  més important  que les actuacions dels  serveis

sanitaris.

“La salut no ho és tot, però sense la salut no hi ha res.” Schopenhauer.

2. CONCEPTES

Som persones sanes? Respondre aquesta pregunta no és fàcil. Moltes persones pensen que no patir

cap lesió o malaltia és sinònim d’estar sa. La realitat, però, ens indica que trobar-se sa és poder gaudir de

les immenses possibilitats de què el nostre cos disposa i no únicament no patir malalties.

Harmonia i equilibri corporal són termes que habitualment s’utilitzen per definir un organisme amb

bona salut.

Un cos harmònic és aquell que disposa d’un bon equilibri físic i d’un bon equilibri psicològic. L’equilibri

físic requereix el desenvolupament adient de les qualitats físiques i coordinatives, cosa que evita lesions, i

la realització d’una dieta rica i variada. L’equilibri psicològic fa referència a la relació amb els altres, a

l’estabilitat emocional, etc.

Conèixer  la  tipologia  de  l’activitat  física  adequada  a  les  nostres  necessitats,  com  cal  fer  dietes

equilibrades i com cal actuar davant d’una lesió són alguns dels aspectes que ens ajudaran a millorar la

nostra salut.

Però també hem de tenir en compte que hi ha hàbits perjudicials per a la salut com el sedentarisme, les

postures incorrectes, la dependència de drogues, per exemple, el tabac, l’alcohol i les drogues de disseny.

Les noves tecnologies aplicades al món laboral i de la comunicació son la causa d’un dels problemes

principals de la societat actual: el sedentarisme. El gran nombre d’hores dedicades a treballar i a mirar-la

televisió  potencia  la  manca  d’activitat  física  i  agreuja  les  malalties,  l’obesitat,  l’excés  de  colesterol,

l’atrofia muscular i articular, l’estrés, la manca de comunicació.

Les postures incorrectes són un altre factor que condiciona el  nostre benestar.  Seure sense mantenir

l’esquena recta, passar moltes hores drets, aixecar objectes pesants doblegant l’esquena, fer exercicis

físics  en  posicions  incorrectes,  etc.,  són  alguns  exemples  de  postures  que  provoquen  o  agreugen

l’escoliosi, la cifosi, les asimetries, el genoll var, el genoll vaig...

Una de les substàncies que ens perjudiquen més ràpidament i seriosament la salut i que, a més, generen

dependència  són  les  drogues.  Des  del  tabac  i  l’alcohol  fins  a  les  drogues  de  disseny,  tots  aquests

productes provoquen greus alteracions en l’organisme, de vegades lesions irreversibles i freqüentment la

dependència i, amb aixó, la pèrdua de llibertat. 

Aquestos són alguns del efectes del tabac:

1. Disminueix la capacitat pulmonar; fa aparèixer, a la llarga, malalties respiratòries greus.

2. Provoca que tinguem menys resistència en fer exercici físic, que ens cansem més i que rendim

menys durant la pràctica esportiva.
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3. Fa augmentar dotze vegades el risc de patir càncer de pulmó.

4. Duplica el risc de tenir un infart de miocardi.

5. Dificulta molt el guariment d’infeccions respiratòries.

6. Provoca ansietat, generada per la dependència a la nicotina.

3. CLASSIFICACIÓ DELS NUTRIENTS

Una dieta correcta i sana és aquella que ens permet satisfer totes les nostres necessitats. Per aquest

motiu, la varietat dels aliments ingerits serà essencial per poder garantir els nutrients necessaris per

mantenir aquest equilibri. Hi ha sis grans grups de nutrients: proteïnes, hidrats de carboni, greixos, sals

minerals, vitamines i aigua.

Podem classificar els nutrients en relació amb la funció que tenen, tal com mostra el quadre que hi ha a

sota.  Des  del  punt  de  vista  de  l’activitat  física,  els  nutrients  més  importants  són  els  anomenats

energètics. Aquestos també reben el nom de principis immediats i els podem trobar en molts aliments.

NUTRIENTS Funció Exemples
Energètics Permeten el manteniment de les funcions

essencials i l’activitat física.
Greixos, hidrats de carboni i proteïnes.

Constructors Són els encarregats del creixement, el

manteniment i la renovació dels teixits.
Proteïnes, greixos, sals minerals i aigua.

Protectors Faciliten els mecanismes de defensa de

l’organisme
Vitamines i minerals

PRINCIPIS IMMEDIATS (nutrients energètics) Aliments on es poden trobar
Greixos Carns vermelles, ous, llet sencera, fruits secs, oli, etc.

Hidrats de carboni Cereals, pa, pasta, llegums, etc.
Proteïnes Carn, llet, ous, peix, llegums, fruits secs, bolets, etc.

4. DIETA EQUILIBRADA

El ser humà consumeix aliments amb la finalitat d'alimentar-se, la qual cosa biològicament es traduïx com

a producció d'energia.

Els principis immediats aporten l’energia necessària al nostre cos. Tot i així, una alimentació equilibrada

no solament haurà de subministrar la quantitat de calories necessàries, sinó també controlar el  tipus

d’aliments que configuren la nostra dieta. Aquestes necessitats varien en funció de l’edat, el sexe i el

grau d’activitat física.

5. METABOLISME I REQUERIMENT ENERGÉTIC

5.1 UNITAT ENERGÈTICA

La caloria es la unitat bàsica d'energia i es defineix com la quantitat de calor necessària per a incrementar en 1º C la

temperatura d'un litre d'aigua.
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Percentatge de principis immediats d’una dieta

equilibrada
Greixos 30-35%

Hidrats de carboni 50-60%
Proteïnes 10-15%



5.2 METABOLISME 

En l'actualitat, i gràcies als treballs de Lavoisier (s. XVIII), coneixem el que avuí denominem “metabolisme”: conjunt

de reaccions químiques que tenen lloc en les distintes cèl·lules dels sers vius, a partir de les quals estes

obtenen energia i sintetitzen les substàncies que necessiten.

5.3 METABOLISME BASAL.

El metabolisme basal és l'energia necessària per al manteniment de la vida i funcions de l'organisme en condicions de

repòs  físic,  psíquic  i  digestiu  (dejuni).  El  metabolisme  basal  no  és  igual  per  a  totes  les  persones.  Les  diferents

característiques somàtiques, l'edat i el sexe determinen les diferències i a més altres factors tals com el clima  i l'estat

de salut de la persona.

Generalment sol produir-se una despesa de 40 calories per cada metre quadrat de superfície corporal i per cada hora.

Això va portar a Dubois a establir un quadre on s'obtinguera la superfície corporal d'una persona a través de la seua

talla i pes com en un sistema de coordenades.

Càlcul de la superfície corporal per Dubois
Talla en m. Pes en kg.

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
2 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3

1,9 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3
1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 2,3
1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1
1,6 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2 2
1,5 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
1,4 1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7
1,3 1 1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5
1,2 1 1 1,1 1,2 1,3 1,3

5.4 METABOLISME PER ACTIVITAT

EDAT SEXE ACTIVITAT LLEUGERA ACTIVITAT MITJANA ACTIVITAT INTENSA
13 a 19

anys

xic 2400-2700 2700-3000 3200-3600

xica 2100-2200 2300-2500 2700-3000

El metabolisme d'activitat implica una despesa d'energia per a cobrir  les  necessitats de les funcions

orgàniques d'un cos actiu, i que estarà en directa proporció amb la intensitat de l'activitat que realitza.

Els  esportistes  necessiten  una  aportació  energètica  més  gran,  ja  que  la  seva  despesa  d’energia  és

superior a la d’una persona n esportista. Fins i tot hi ha esportistes que poden incrementar molt el seu

consum calòric. Per exemple, els ciclistes del Tour de França poden consumir més de 6000 kcal/dia durant

moltes etapes.

El  quadre  següent  mostra  el  consum  calòric  per  hora  que  suposa  la  pràctica  la  realització  de

determinades activitats:
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MB Dubois= SC· 40· 24

Metabolisme Basal segons Harris i Benedict P: pes en kg.

T: talla en cm.

E: edat en anys

MB Home = 66,47 + (13,75·  P) + (5 · T) – (6,76 · E)

MB Dona = 65,5 + (9,46 · P) + (1,85 · T) – (4,6 · E)

ACTIVITAT Kcal/HORA
Dormir 65/70
Gitat despert 80
Sentat 100
Treball mental sentat 105
Alimentació 110
De peus 110
Treballs manuals 115
Estudi i escriptura 140
Treballs casers 150
Exercicis suaus 160
Caminar a ritme moderat 170
Caminar a ritme ràpid 290
Dansa vigorosa 340

ACTIVITAT Kcal/HORA
Carrera suau 700
Carrera mitja 870
Carrera intensa 1790
Ciclisme de passeig 190
Ciclisme de carretera 350
Tenis 700
Rem 660
Bàsquet 600
Natació 600
Esquí 800
Patinatge 710
Lluita 900
Escalada 1000



6. ÍNDEX DE MASSA CORPORAL (IMC)

És un bon indicador de la relació entre l'alçada i el pes i ens dona informació sobre la nostra morfologia.

L'índex de massa corporal s'obté dividint el pes del cos (P) en Kg pel quadrat de l'alçada o talla (T) en

metres:

7. ENFERMETATS RELACIONADES AMB DIETES IRREGULARS

Hi ha unes malalties, típiques de l’adolescència, associades a la ingesta de dietes irregulars: l’anorèxia i la

bulímia.

L’anorèxia i la bulímia nervioses són dues malalties que es relacionen amb problemes dietètics, ja siga

per defecte o per excés de l’apetit de la persona. Aquestes dues malalties afecten principalment a les

dones i s’inicien normalment durant l’adolescència.

7.1 L’ANORÈXIA NERVIOSA

Per anorèxia entenem la pèrdua anormal de ‘apetit, que pot arribar al rebuig total dels aliments i a produir

trastorns físics i mentals que afectaran la vida de la persona. El principal risc és la falta de consciència de

la malaltia per part de la persona, encara que la pèrdua de pes i els altres símptomes siguen evidents per

a tots. Entre el 5 i el 18% dels casos diagnosticats finalitzen amb la mort de la persona.

7.2 LA BULIMIA NERVIOSA

La bulímia nerviosa es caracteritza pel consum ràpid de gran quantitat d’aliments en un període de temps

curt. Després d’aquesta falta de control durant la ingesta d’aliments, la persona afectada s’acostuma a

provocar el vòmit. La interrupció de la vida social i els freqüents períodes de depressió són algunes de les

conseqüències d’aquesta malaltia.

8. ANEXES

NECESSITATS DE MINERALS I LA SEUA APORTACIÓ

Bioelements Problema carència Subministrament

Sodi Rampes musculars Sal comuna

Clor Rampes i problemes renals Sal comuna

Potassi Esgotament, disminució de la capacitat contràctil del múscul Fruits secs i vegetals

Calci Descalcificació. Trastorns en la conducció neuromuscular Llet, formatges i fruites

Fòsfor Trastorns en les reaccions metabòliques de producció d'ATP Ous, llet, cereals, peix i llegums

Iode Goll i cretinisme, una malaltia que ocasiona en els xiquets

que la pateixen nanisme i desenrotllament mental.

Peix de mar i sal marina.

Ferro Anèmia: una malaltia que ocasiona cansament i debilitat. Carns  roges,  fetge,  ous,  llentilles,

vegetals.
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IMC = P (kg) / T2 (m)

Prim IMC menor que 20

Pes normal IMC entre 20 i 24
Lleuger sobrepès IMC entre 25 i  30

Sobrepès IMC superior a 30



NECESSITATS I APORTACIÓ DE VITAMINES

Vitamines Problemes de carència Aliments que la contenen

A Lesions oculars, trastorns creixement Llet, ous, mantega i formatges

B Fatiga,  rampes,  dificultat  de  concentració,  i

adoloriments

Cereals, rent de cervesa, carn, vedella

C Fatiga,  to  muscular  fluix.  Escorbut:  hemorràgies  i

caiguda  de  dents,  així  com  menor  capacitat  de

cicatrització.

Fruites  àcides,  vegetals  frescos,  llavors

germinades, llet, cítrics...

D Raquitisme: provoca l'arquejament i la deformació

dels ossos.

Oli de fetge de peixos, llet i derivats. Fabricada per

la pell davall els rajos ultraviolada.
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