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1.  EL COS HUMÀ

 Com  funciona el cos humà? 

El cos humà funciona gràcies a l´actuació d'una sèrie d'aparells i sistemes que fan 
possibles les funcions vitals per a la vida humana. Són compostos de diversos òrgans, i 
cadascun d'aquests té una funció determinada. Entre les funcions vitals, el moviment és 
el que ens permet relacionar-nos amb els altres i actuar en el medi ambient que ens 
envolta.

Quins són els sistemes de l´organisme?

L´aparell respiratori : encarregat de captar oxigen de l´exterior i introduir-lo en els 
pulmons.

Fases respiratòries : inspiració , o entrada d'aire, i expiració, o sortida d'aire.

Components : les vies respiratòries, els pulmons ( a dintre hi ha uns òrgans anomenats 
alvèols ).

L´aparell digestiu : encarregat d'introduir els aliments en l´organisme.

Components : Tub digestiu, els intestins, fetge i pàncrees.

L´aparell cardiovascular : encarregat d´impulsar i transportar la sang per tot l´organisme.

Components: la sang, el cor, els vasos sanguinis ( artèries, venes i capil·lars).

L’aparell locomotor: Els músculs tenen la capacitat de contraure's i relaxar-se.

 D´aquesta manera es fa possible el moviment.

Components: ossos ( formen l´esquelet, estructura que serveix per sostenir el cos humà),
articulacions (serveixen per unir els ossos entre si ), músculs (s´encarreguen de 
generar el moviment i de mantenir la postura ).

El sistema nerviós. Encarregat de donar ordres per crear el moviment.

Components: sistema nerviós vegetatiu (regula funcions automàtiques com la respiració , 
els batecs del cor etc...)                       

Sistema nerviós de relació (regula las funcions que ens relacionen amb el medi ambient)  
crear moviment, sentits ( sensacions ). Alguns òrgans que el componen son el cervell, el 
cerebel, la medul·la espinal i els nervis.
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2. L´ ESCALFAMENT

 Què és l´escalfament?

 

Podem definir l´escalfament  com el conjunt d'exercicis que es porten a terme de manera 
prèvia a la pràctica esportiva, per millorar el rendiment i disminuir el risc de patir una 
lesió .

 Quins objectius persegueix?

Activar la funció de l´aparell respiratori: es respira més ràpid i més profundament. Els 
pulmons captaran més aire i l´organisme podrà extreure       l'oxigen necessari per l
´esforç.

Activar la funció del cor i de l´aparell circulatori : els batecs del cor son més potents i 
més ràpids. Circula més sang  pels vasos sanguinis per portar  més oxigen als músculs 
que treballen.

Augmentar la temperatura corporal: ho notem perquè comencem a suar i la pell 
s’envermelleix. La musculatura es mourà amb més facilitat.

Preparar les articulacions i els músculs: lubrifiquem les articulacions i estirem els 
tendons i les fibres musculars.

Com s’ ha de fer?

Podem distingir tres parts fonamentals :

Exercicis generals : exercicis que poden ser comuns a qualsevol escalfament , son 
exercicis molt dinàmics i fàcils d’executar.

Han de realitzar-se: de manera suau, en desplaçament, i movent totes les parts del cos.

Exercicis de flexibilitat: exercicis d'estirament que ajudaran la musculatura,  els tendons 
i les articulacions a realitzar després un treball més intents.

Exercicis de l’ esport : accions similars a l’esport que hagis de practicar tot 

seguit.
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3.  LES QUALITATS FÍSIQUES

En aquest apartat només veurem tres de les quatre qualitats bàsiques :

La resistència, la força i la flexibilitat.

Resistència

Podem definir la resistència com la qualitat física que permet a una persona realitzar 
esforços de llarga durada. Serà fonamental per poder “resistir” el cansament que ens 
provoca la pràctica continuada d’exercici.

Tenir una bona resistència és fonamental  per a gairebé totes les especialitats esportives. 
Però, a més, també és important per a la nostra vida diària, ja que ens permet realitzar 
sense cansar-nos les activitats quotidianes. Exemples : pujar escales, anar caminant ràpid
cap a l’escola jugar amb els companys durant una bona estona a l'esport que més us 
agrada…

Quins són els tipus de resistència?

Segons la quantitat d'oxigen que hi arribi als músculs parlarem de dos tipus de 
resistència:

La resistència aeròbica: si l'exercici és de baixa intensitat, l'oxigen que el nostre 
organisme és capaç d'aportar serà suficient per poder satisfer les necessitats que 
l'exercici exigeix. Es tracta d'un esforç de baixa intensitat  i prolongat. Exemples : 
corredor de fons, ciclista, jugador de futbol, nedador de llarga distància.

La resistència anaeròbica: si l'exercici és molt intens, exigirà molt

Oxigen, i el nostre organisme no serà capaç d’aportar-lo tot. En ser insuficient, anirem 
caient progressivament en l’esgotament, i al final ens haurem d’aturar. Per practicar 
aquests exercicis amb dèficit o amb manca total d’oxigen hem emprat la Nostra 
resistència aeròbica. Es tracta d’un esforç intens i molt breu. Exemples: corredor de 400 
m, cursa contra rellotge d’un ciclista, la cursa d’un futbolista que fa un contraatac.

Molt esports combinen els dos tipus de resistència .

Per controlar la intensitat del nostre esforç, hem de saber prendre’ns el pols. Pots fer-ho a:

. L’artèria caròtida, situada al costat del coll.

. L’artèria radial, situada en el canell, més enrere del naixement del dit polze.

. Directament damunt el pit.

Les pulsacions es compten per minut, si ho fem en 15 segons  multiplicarem

el resultat per 4, o bé 6 segons i ho farem per 10.
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Força

 

Podem definir la força com la qualitat física que ens permet realitzar una acció muscular 
per vèncer una oposició.

A la teva edat l’entrenament de la força ha de fer-se amb molta cura. No oblidis que et 
trobes en edat de creixement. Es desaconsella exercitar la força màxima.

Exemples en que es desenvolupa una gran força muscular: un saltador d’atletisme, un 
escalador, un remer, un judoka.

També es realitza força en moltes de les vostres activitats quotidianes, com: traginar la 
motxilla plena de llibres, pujar per les escales el cistell de la compra,fins i tot per mantenir 
recte el nostre cos (d'això s'encarreguen els músculs posturals ).

La força s’aconsegueix gràcies  a la contracció muscular, segons com sigui l’oposició 
que els músculs hagin de vèncer en el moviment, major o menor tensió s’haurà de crear 
en la contracció muscular.

Quins són els tipus de força?

Força màxima: l’oposició que ha de vèncer és molt elevada, es situa en el límit de les 
seves possibilitats. Exemple : ( l’aixecador de pesos en l’halterofília ).

Força explosiva: també anomenada potència. Es venç una oposició molt petita però el 
moviment es fa a una velocitat molt molt elevada. Exemple :

un saltador de llargada, un llançador de javelina.

Força resistència: hem de vèncer una oposició mitjana i realitzat un temps prolongat. 
Exemples: un judoka, un remer, els abdominals que fem a les sessions d’educació física . 

La flexibilitat

La flexibilitat és la qualitat física que ens permet realitzar moviments de  

gran amplitud amb alguna part del nostre cos.

Gràcies a la flexibilitat, podem tocar a terra sense necessitat de doblegar 

les cames, o agafar-nos les mans per l´esquena i molts altres moviments.

Qui fa servir la flexibilitat?

La flexibilitat s´usa pràcticament en la totalitat de les especialitats esportives. Posseir una 
bona flexibilitat prevé, a més, possibles lesions musculars.

Exemples: un corredor de tanques per poder passar-les, un gimnasta per fer

els seus exercicis, una lluitadora de taekwondo quan llança cops de peu.
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Que una persona sigui més o menys flexible depèn de:

La capacitat d'estirament de la seva musculatura. Quan més pugui allongar-se més 
flexibilitat tindrà. Si aconseguim que la Nostra musculatura estigui relaxada, podrem 
obtenir una bona amplitud de moviments.

La capacitat de moviment de l´articulació. La mobilitat de l´articulació es pot veure 
limitada per la forma que tinguin els ossos o per l´elasticitat  dels seus lligaments.

Quins son els tipus de flexibilitat?

Podem diferenciar dos tipus de flexibilitat que, en realitat, es corresponen a les dues 
maneres de treballar aquesta qualitat física.:

Dinàmica

La practiquem quan realitzem l´exercici en moviment. Han de ser moviments amples, 
extensos i relaxats. En aquesta manera de treballar la flexibilitat hi ha un desplaçament 
important d´una  o diverses parts del nostre cos.

Estàtica

La practiquem adoptant una posició d'estirament i la mantenim, de manera estàtica, 
durant alguns segons. No hi ha moviment apreciable.

                                                                                                                                      
Quines pautes cal tenir en compte?

Si practiques la flexibilitat dinàmica…

- Realitza un escalfament previ.

- Comença el moviment de manera suau i ves augmentant progressivament   

  el recorregut.

- Realitza els moviments amb la màxima relaxació possible.

- Acompanya cada moviment amb una expiració.

Si practiques la flexibilitat estàtica…

- Igualment has d'escalfar abans de realitzar l´exercici.

- Has d'adoptar, sense brusquedat, la posició d'estirament i prolongar-la 

  suaument , sense arribar al punt de dolor.

- Respira de manera tranquil·la i relaxada.

- Concentra’t en la zona que estires i intenta relaxar els músculs d'aquesta 

  zona tant com puguis.
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4. FITXA DE JOC 

NOM DEL JOC:

NUM. JUGADORS: EDAT:

ESPAI :

DURADA :

MATERIAL :

                                                                    COM S'HI JUGA

OBJECTIU DEL JOC :

SITUACIÓ INICIAL : DESENVOLUPAMENT DEL JOC : FINAL DEL JOC :

VARIANTS :

OBJECTIUS :

AVALUACIÓ :

DESCRIPCIÓ VISUAL :
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5. CONTROLS TEÒRICS

Apartats   1, 2, 3,  (dossier).

Control d’handbol i de voleibol  i bàsquet : cerca la informació de les qüestions bàsiques
. Presenta la informació el dia del control ( setembre ).

6. CONSELLS

Fes una mica d’activitat física cada dia : nedar, caminar, córrer, anar en bicicleta ...

Millor si les fas en companyia.

          

                                                              Bon estiu!!!
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