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Introducció
L'e
L'exercici
físic es defineix com una
activitat planificada, estructurada
act
ada i
repetida amb una finalitat concreta.
rep
eta.
L'ac
L'activitat
física és utilitzada per a millorarr la salut, mantenir un
est
estat òptim de la condició física o per a la rehabilitació. És a dir, es
té l'ésser
l
humà com a objecte de treball. Per tant, s'ha de tenir un
con
coneixement profund del seu funcionament.
Pos
Posat en mans de professionals
A l'igual
l'
que ens posem en mans d'un metge per al tractament d'una malaltia, o en
ma
mans d'un odontòleg per al tractament d'una càries, per a la pràctica d'exercici físic és
imp
important posar-se en mans d'un professional de l'activitat física i l'esport.
Deg
Degut a l’auge i la moda de realitzar activitat física, en l'actualitat molta gent s'inicia en
mo
modalitats esportives pel seu compte sense assessorament, la qual cosa ocasiona:

A

B disfuncions C
mort
metabòliques
lesions
Amb la finalitat d’evitar-ho, l’Ajuntament d'Almussafes, a través de la seua Àrea d'Esports,
Cultura i Joventut, desenvolupa un pla d'assessorament en el qual s'integra aquesta
guia de salut. Presentem unes recomanacions bàsiques i generals que la població
saludable pot seguir per a evitar problemes derivats de l'activitat física mal planificada, estructurada i realitzada.
Valora els teus factors de risc
Abans d'iniciar-te en qualsevol activitat física, segons l’ACSM, t’has de sotmetre a un
qüestionari en el qual es valore factors de risc que determinen la probabilitat de patir
alguna malaltia cardiovascular. Per exemple el qüestionari PAR-Q indicarà si necessita
consultar al metge abans d'iniciar un programa d'exercici o activitat física. Així mateix, al
mateix qüestionari aconsella que si l'individu té més de 69 anys i no està acostumat a ser
actiu, ha d’acudir al metge.
D’altra banda, segons l'estat físic personal, un
professional en activitat física i esport ens ha
d'assessorar sobre quin tipus d'activitat
col·lectiva és la més aconsellable, i a
poder ser, planificar i controlar un entrenament personalitzat.
A continuació presentem unes recomanacions bàsiques per a la salut basades
en els estudis més recents en aquesta
matèria.

La seguretat a l'hora de
realitzar exercici físic
saludable és fonamental.
Per tant, no realitze cap activitat si
considera que no està capacitat.
Davant de qualsevol dubte,
consulte a un professional de
l'exercici físic.
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Exercici
EExerci
Cardiovascular
Carddiovascula
lar

Exercici
de
Resistència

Exercici
de Flexibilitat

Exercici
Neuromuscular

Recomanacions sobre
la quantitat i la qualitat
de l’exercici en adults
sans
Se
Segons
les recomanacions de la revista oficial de l’ACSM, Medicine & Science in Sports & Exercise, les recomanacions bàsidi
ques categoritzades per l’exercici cardiorespiratori, exercici
qu
de resistència, exercicis de flexibilitat i exercicis neuromotors,
són els següents:
só
1 En adults, 150 minuts/setmana d'exercici físic a intensitat moderada.
2 Les recomanacions d'exercici deuen ser satisfetes a través de 30-60 minuts
d'exercici d'intensitat moderada (5 dies a la setmana) o 20-60 minuts d'exercici
d’intensitat vigorosa (3 dies a la setmana).
3 Una sessió contínua i múltiples sessions més curtes (almenys 10 minuts) són
acceptables per acumular la quantitat diària recomanada.
4 Progressió gradual de temps d'exercici, la freqüència i la intensitat per assolir
millor adherència i reduir riscos de lesions.
1 Els adults deuen entrenar cada grup muscular 2-3 dies a la setmana utilitzant
diversos exercicis.
2 Començar per baixa intensitat.
3 Realitzar 2-4 sèries de cada exercici.
4 Per a cada exercici: de 8-12 repeticions milloren la força; de 10-15 repeticions
millora la força en persones de mitjana edat i persones majors per a començar
l'exercici; i de 15-20 repeticions milloren la resistència muscular.
5 Esperar almenys 48 hores entre les sessions d'entrenament de resistència.
1 Els adults deuen realitzar exercicis de flexibilitat almenys 2-3 dies a la setmana per
a millorar el rang de moviment.
2 Cada estirament s'ha de mantenir durant 10-30” fins al punt de tensió marcat pel
malestar lleu.
3 Cada estirament s'ha de repetir 2-4 vegades, fins acumular 60” per estirament.
Els estiraments estàtics, dinàmics, balístics i PNF són efectius.
4 La flexibilitat és més efectiva i eficient quan el múscul està calent. Per tant, tracta
de practicar activitat aeròbica lleugera o un bany calent per a calfar els músculs
abans d’estirar.
1 Es recomana realitzar amb una freqüència de 2-3 vegades a la setmana.
2 Els exercicis deuen d’incloure les següents habilitats motrius (equilibri, agilitat,
coordinació i la marxa) i l'entrenament propioceptiu, per millorar la funció física
i la prevenció de caigudes en els adults majors.
3 20-30' per dia és apropiat per a l'exercici neuromotor.
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Estiraments
L'estirament millora la flexibilitat i
l'habilitat d'una articulació per a
moure's en tot el rang de moviment.
Estiraments només en mesura justa
Massa flexibilitat podria reduir la capacitat d'acurtament-estirament natural del
múscul, un fet que podria ser perjudicial per activitats en els que es córrega, es salte o
siguen necessaris canvis de ritme.
Per altre costat, molt poca flexibilitat incrementa la probabilitat de patir lesions per
tensió muscular. Així, els músculs serien incapaços d'estirar-se i absorbir l'energia.
Les investigacions han demostrat que estirar abans de realitzar exercici físic fa
que el múscul siga més dèbil i lent.
No obstant, l'estirament millora el rang de moviment. Així, per exemple, una ballarina
requereix d'estirament abans del seu exercici. Encara que la seua musculatura es debilita, el seu rendiment millora.
Les evidències suggerixen que els estirament pre exercici no reduïxen el risc de
malaltia. No obstant, els estudis més recents han demostrat un efecte mínim dels
estiraments sobre la reducció de lesions com: esquinç de lligaments o torçades.
Les lesions succeïxen quan els músculs es sotmeten a estrès, normalment
quan s’estira baix pressió.
La majoria de les lesions succeïxen, no perquè els músculs siguen
suficient flexibles, sinó perquè els músculs no produïxen la
suficient força per al seu control. Així, la majoria de
lesions ocorren perquè els músculs no són suficientment forts, o perquè no es contrau en el moment
requerit.
Per altra part, tampoc hi ha evidències significatives de qué l'estirament, realitzat abans o
després de l'activitat, reduïsca els dolors
musculars posteriors a l'activitat.

Deus estirar
abans de
l’exercici físic?

La decisió d'estirar, o no, dependrà de l'objectiu
qu
que es vulga aconseguir.
Co
Com ja hem comentat, si l'objectiu de
l'e
l'estirament és previndre lesions, és millor que
ixe temps siga dedicat al calfament mitjançant
mo
moviments aeròbics lleugers i progressivament
inc
incrementar la seua intensitat.
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El calfament
L'objectiu del calfament és preparar
mentalment i físicament a l'individu
individu per a
l'activitat que es realitzarà. Generalment,
neralment, el calfament té una durada de 10 minuts
nuts i es compon de:
moviments aeròbics i estiraments dinàmics
mics que
simulen el moviments de l'activitat a realitzar.
A mesura que el calfament augmenta la temperatura muscular
s'incrementa la circulació sanguínia, ajudant a reduir la rigidesa
muscular i possibilitant que siga més eficient. Incrementar la
circulació sanguínia ajuda a oxigenar millor i assolir una millor
producció d'energia. A més, millora la senyal nerviosa al músculs,
millorant el temps de reacció.
Contràriament, els estudis demostren que després de l'activitat
física és recomanable realitzar estiraments passius. Així, aquesta
ajudarà a restaurar la longitud muscular, la freqüència cardíaca i a
retornar la ment a l'estat de repòs.

Estirament
dinàmic

És ideal per al calfament
per les següents raons:

1· Activa els músculs que utilitzaràs durant l'activitat.
Involucra el rang de mobilitat.
2· L'estirament dinàmic millora el coneixement del cos.
3· La mobilitat durant aquest tipus d'estirament
desafia l'equilibri i la coordinació; habilitats que
podrien ajudar al seu rendiment.
El calfament en moviment millora la potència i el
rendiment muscular.
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Control de la freqüència
cardíaca
Freqüències a tindre en compte
· Freqüència cardíaca màxima
· Freqüència cardíaca en repòs
· Freqüència cardíaca basal.
La FC màxima
Ens indica la capacitat total que té el cor per a bombejar
sang i es calcula de la següent manera:

D
Dones
FcMax=226-edat

La FC en repós
És aquella que tenim quan estem
quiets i ens pot orientar a l’hora de
practicar esport; amb ella podem
saber coses com si som persones
propenses a la taquicàrdia o saber
quan hem realitzat una recuperació
completa després de l’exercici físic.
La FC basal
És l’activitat del cor quan estem en
estat d’inactivitat total (dormint). És
un indicador de l’estat cardiovascular i s’usa per a realitzar els càlculs
pertinents que ens permeten dividir
per franges d’esforç les pulsacions.

Homes
H
FcMax=220-edat

Com mesurem la intensitat mitjançant
çant la FC
La FC és un índex fàcil de controlar.
Ho podem fer amb material o sense material.
Amb material:
Un tensiòmetre, a part dels nivells de pressió
sió sanguínia, també ens indica les pulsacions que tenim en
eixe moment.
És útil per a calcular la FC en repòs i basal.
El pulsòmetre ens diu constantment les pulsacions per minut que tenim, inclòs alguns ess poden
zats. Açò
programar per a que estiguen personalitzats.
ens facilita el control de la intensitat, ja que si la
ulsòmetre
modifiquem, es vorà reflectit en el pulsòmetre
immediatament, permetent-nos realitzarr entrenaó.
ments intervàl·lics, controlar la recuperació.

bla
bli
blu

Sense material:

bla
la
blii b
bla
i
l
b
i
l
b
blu
bla
blu b
bla bla
bla bla

bla

Les tècniques de mesura de la intensitat sense material
són més imprecises i subjectives.
rç és que
L’avantatge d’aquest tipus de control de l’esforç
enzilles.
no precisen cap despesa econòmica i són més senzilles.
mportant
Encara que no tenen en compte la FC, és important
esport.
conèixer-les sobre tot quan t’estàs iniciant en l’esport.
La tècnica de la parla i l’escala d’esforç són les méss conegudes.
l’exe
La primera consisteix en valorar la intensitat de l’exercici
depenent de si es pot parlar o no.
nsitat d’1
’1 a 10, de
L’escala d’esforç és bàsicament avaluar la intensitat
lta Aquesta tècnica
tè
manera que 1 seria la intensitat més baixa i 10 la més alta.
permet avaluar de forma personal les activitats i poder autocontrolar-se.

Classificació d’intensitats per zones de treball
Per a realitzar aquesta categorització s’utilitza la fórmula de Karvonen, la
qual té en compte la FcMax i la FcBasal de la següent manera:
Activitat d’alta intensitat:
Si volem saber quina franja de pulsacions deguem mantindre per a realitzar
una activitat d’alta intensitat al 80-90%, el procés seria el següent:
Fc al 80%= ((FcMax-FcBasal)x0,8)+FcBasal
Fc al 90%=((FcMax-FcBasal)x0,9)+FcBasal.
Per tant, per a calcular a una dona de 26 anys amb una FcBasal de 50pls/min la seua
franja d’intensitat alta faríem el següent:
FcMax=226-26=200.
Fc al 80%=((200-50)x0,8)+50= 170pls/min
Fc al 90%=((200-50)x0,9)+50= 185pls/min.
Per tant, per a què aquesta persona realitze una activitat d’alta intensitat deurà de
mantindre les seues pulsacions en una franja compresa entre 170pls/min i 185pls/min.
Seguint aquesta dinàmica, podem classificar les activitats físiques depenent de la
intensitat per percentatges, tenint en compte els resultats de la fórmula de Karvonen.
ZONA
INTENSITAT
TREBALL
> 50%

Molt baixa

TIPUS
D’ENTRENAMENT

TEMPS ÚTIL
DE TREBALL

Aeròbic
de
recuperació

>45
minuts

SÈRIES

RECUPERACIÓ
ENTRE SÈRIES

--

50-60%

Baixa

Aeròbic
lleuger

>45
minuts

1
Les
mateixes
que de
treball
1

60-70%

Moderada

Aeròbic
moderat

>45
minuts

1

--

70-80%

Alta

Aeròbic intens

3-12
minuts

3-6

3-5 minuts

80-90%

Molt alta

Anaeròbic
làctic

30 -120
segons

6-12

2x temps
treballat

90-100%

Màxima

Anaeròbic
alàctic

10-15
segons

8-15

5x
temps
treballat

--
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Recomanacions saludables
alimentàries
Verdures i
hortalisses
Almenys 2 racions diàries.
Ajuden a evitar l’obesitat, aporten aigua,
poques calories i són riques en vitamines,
antioxidants, minerals i fibra.
Menja de tots els colors i limita l’oli.

Llet i iogurs

Cereals i llegums
Disminuixen el colesterol, els triglicèrids i
alguns tipus de cancer.
el trànsit
Són riques en fibra i faciliten
facilit
intestinal.

2/3 racions
acions all d
dia.
Millorr desnatats o
de baix
aix contingut
en greix
reix

Aigua De 6 a 8

gots diaris

Fruita
Almenys 3 peces
ces al dia..
Variades i de temporada.
tempor

Ous

Proteïnes
Oli d’oliva i fruits secs
css
Un consum moderat de
fruits secs preveu malalties
cròniques

M
Menys
de 6 vegades a la
ssetmana. Limita les roges,
embotits i les processades.

De 4 a 6
setmanals
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Calçat adequat per a la
pràctica esportiva
E peu és la base de sustentació de tot el pes corporal i és on
El
rrecauen tots els impactes en els desplaçaments. Per aquest
m
motiu i per a l’optimització i eficiència del moviment, és
e
essencial saber quin calçat és l’idoni per a la realització de les
d
diferents pràctiques esportives.
P
Per a poder classificar millor els tipus de calçat en relació a la
p
pràctica esportiva a realitzar, hi ha que conèixer les parts més
iimportants
mportants de la sabata:
sab

Sola o
“grip”

És la part que contacta amb el sòl.
És la part en què s’introdueix l’amortiment en la
sabata, depenent de la marca pot ser gel, càmera
d’aire, boost... A més a més, hi ha que tindre en
conte el «drop» de la sabata, que és la
diferència d’amortiment entre el taló i la punta.

Mitja
Sola
Tall o
“upper”

És el cos de la sabata.

Sabent aquestes tres coses, podem definir el tipus de sabata adequat
per a cada pràctica esportiva.
SOLA

Musculació
Fons

Velocitat

Res específica

MITJA SOLA

TALL

Firme, recta i amb un
amortiment flexible.
Sense drop.

Lleuger i transpirable

Amb bon agarre i material
difícil de desgastar. Si és per
muntanya, material rígid o
tacs. Amb una poca inclinació cap amunt en la punta.

Amortiment reforçat sobre
tot al taló. Flexible i
còmode. Un drop entre 6-8
per a mitges distàncies i
entre 9-12 per a llargues.
Tecnologia de torsió.

Contrafort en el taló.
Sense costures. Material
ajustable al peu,
transpirable i lleuger.
Cos alt.

Amb bon agarre i material
difícil de desgastar, si és per
a pista millor amb tacs. Si és
per muntanya, material rígid
o tacs. Amb prou inclinació
cap amunt en la punta.

Amortiment en tot el peu,
flexible i lleuger. Drops
xicotets entre 0-3

Sense costures.
Material ajustable al
peu, transpirable i
lleuger. Cos baix.
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Precaucions en la pràctica
d’exercici físic
1

A
Assegura l'equilibri energètic i tèrmic del cos abans, durant i després de
ll'exercici. De la següent manera:

Tria el moment oportú per a la pràctica esportiva. Evitant la pràctica esportiva
quan les condicions climàtiques superen 28º C i el 80% de humitat.
Hidratat.
· Pren xicotets glops d'aigua durant la pràctica esportiva.
· En condicions de calor beu un o dos gots d'aigua minuts previs a l'activitat.
· Selecciona la vestimenta adequada.
· Ha de permetre l'evaporació de l'aigua.
· Utilitza el calçat esportiu adequat.
de començar calfa: activació progressiva fins a la
2 AinAbans
intensitat propera a la de l’activitat física a realitzar (utilitza exercicis de
m
mobilitat articular i estiraments dinàmics).

3

A
Al finalitzar, realitza la tornada a la calma: reducció
p
progressiva fins arribar a l'estat de repòs (utilitzar exercicis lleugers i
es
estiraments passius).

la intensitat dels exercicis, d'acord amb les recomanacions dels
4 CControla
p
professionals en l'àrea.
5 EvEvita menjar en quantitat 2 ó 3 hores abans de la pràctica esportiva.
desconeix el teu estat físic i de salut, abans de començar, fes-te un reco6 SSinneixement
mèdic.
assessorat per un bon professional per a realitzar una activitat
7 EElmmésideal:
efectiva i segura.
adequadament els exercicis. Una mala execució dels mateixos pot
8 RRealitza
o
ocasionar lesions o sobrecàrrega muscular.
la musculatura abdominal per a millorar la postura i evitar dolors
9 TTreballa
d
d'esquena.
exercicis de propiocepció i equilibri. La coordinació entre els
10 ReRealitza
m
músculs estabilitzarà les articulacions i evitarà possibles lesions.

