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1. L’ESCALFAMENT GENERAL

1.1.Què és l’Escalfament?  

Es pot definir l’Escalfament com el conjunt d’exercicis que es duen a terme abans de 
la pràctica d’esport, per millorar el rendiment i disminuir el risc de patir una lesió.

Durant l’Escalfament es produeixen una sèrie de modificacions en el funcionament del 
cos, que fan que aquest estigui millor preparat per realitzar esforços d’una certa Intensitat més 
endavant.  Si  s’intentés  fer  aquest  tipus  d’esforços  sense fer  un  Escalfament previ,  d’una 
banda no s’obtindrien els mateixos resultats i d’una altra és molt possible que es patís una 
lesió.

1.2.Quins objectius persegueix?  
− Activar l’aparell respiratori. Quan 

escalfem preparem els nostres pulmons per 
què agafin més aire de l’atmosfera, i 
l’Oxigen respirat passi millor cap a la sang, 
la qual cosa fa que tinguem prou Oxigen 
per obtenir l’Energia necessària per l’esforç 
que haguem de fer.

− Preparar les articulacions i els 
músculs. Quan escalfem enviem més líquid 
a les articulacions, la qual cosa fa que les 
articulacions funcionin millor al disminuir el 
fregament; també estirem els músculs i els 
tendons cosa la qual cosa els prepara per 
les tensions que hauran de suportar en fer 
l’exercici posterior.

− Activar el cor i l’aparell circulatori. 
Quan escalfem preparem el cor per què 
pugui bategar amb més força, i més 
quantitat de sang a cada batec, la qual 
cosa fa que la sang que duu l’Oxigen arribi 
millor cap allà a on es necessita.

− Augmentar la temperatura del cos. 
Quan escalfem ens puja la temperatura del 
cos, ja que els músculs en produir energia 
produeixen calor, que s’elimina amb la 
suor. Això serveix per què els músculs 
treballen millor a una temperatura major a 
la normal.
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1.3.Com s’ha de fer un Escalfament?  

Un  Escalfament té diferents fases, a cadascuna de les quals es fan uns tipus 
d’exercicis amb uns objectius determinats:

 1ª fase: posada en marxa: és el pas del repòs a l’activitat.

OBJECTIU:estimulació  general  i  progressiva  de  l’organisme  (sistema 
cardiovascular i respiratori) i augment de la temperatura corporal.

 Els  diferents  exercicis  s’han de fer  suaument,  amb una  Intensitat mitja, 
corrent, saltant i movent totes les parts del cos. Aquí tens uns quants dibuixos 
d’exemple:

2ª fase:  Mobilitat articular: rotacions i girs de les diferents articulacions 
corporals ( coll, espatlles, colzes, canells, genolls, turmells...)

OBJECTIU: disminuir la rigidesa i lubrificar les articulacions.

3ª  fase:   Estiraments: consisteix  en  mantenir  posicions  d’estirament 
muscular durant 14’’ aproximadament. Quan realitzam els estiraments s’ha de 
notar una lleugera tensió, però sense dolor ja que llavors podríem provocar 
una lesió.

OBJECTIU: preparar el múscul per la contracció-relaxació.

Al final teniu un bon grapat d’exercicis per estirar i mobilitzar totes les parts 
del cos.

4ª fase:  Exercicis genèrics: són exercicis similars a la primera fase però 
realitzats amb més intensitat.

OBJECTIU: posar la musculatura a punt.

5ª fase:Exercicis del teu Esport. L’escalfament Específic

En aquesta darrera part, un cop el cos ja està preparat per fer esforç físic de 
major Intensitat, és quan s’han de fer exercicis semblants a les accions que 
faràs  a  continuació  al  teu  esport,  per  acabar  de  preparar  els  músculs  i 
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articulacions  als  moviments  que  faran,  sempre  evitant  cansar-se 
excessivament per poder després rendir al màxim.

*Si  després de l’escalfament hem de competir,  existirà una darrera  fase de 
recuperació   per  no  començar  massa  cansats.  En  les  competicions  és 
important abriagar-se per no perdre la temperatura aconseguida durant les 
fases anteriors.

Un apunt important:  tant  important  com  l’Escalfament és fer una bona 
Tornada a la  Calma,  per tornar  el  cos al  seu estat  de  repòs d’abans  de 
l’exercici, deixant així que descansi i es recuperi millor de l’esforç realitzat.

 Pautes per elaborar un bon escalfament:
 Durada: 10’ aproximadament.
 Pulsacions: 120-130 puls/min
 Progressiu: la intensitat ha de pujar lentament.
 Ordenat: de cap a peus // de peus a cap.
 Fluït:  haurà  de  tenir  el  mínim  de  pauses  per  no  perdre  els  efectes 

aconseguits. 
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 Variat: per tal d’evitar la monotonia.
 Alternat: mesclar els diferents grups musculars per evitar carrega-los de 

forma excessiva.
 Individual:  adaptat  a les característiques de cada un (nivell  de condició 

física i lesions).

Professor: Toni Martel4


	1.1. Què és l’Escalfament?
	1.2. Quins objectius persegueix?
	1.3. Com s’ha de fer un Escalfament?

