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CONCEPTES BASICS ELEMENTALS

Múscul esquelètic

Conèixer el funcionament i les característiques del múscul esquelètic permet 

poder dissenyar millors programes d’estiraments i/o entrenaments físics. 

El cos humà conte tres tipus diferents de teixit muscular:

-Esquelètic.

-Cardíac.

-Llis.

Aquest document es centrarà en el primer d’ells, múscul esquelètic.
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CONCEPTES BASICS ELEMENTALS

FUNCIONS DEL MÚSCUL ESQUELÈTIC

El teixit muscular esquelètic realitza les següents funcions dins l’organisme.

*Generar calor: quan el teixit muscular es contrau produeix escalfor

mitjançant un procés anomenat termogènesis, on la seva funció principal es la

de mantenir una temperatura corporal adequada i correcta a tot l’organisme.

*Estabilitzar les posició corporals: la contracció que realitza el múscul

esquelètic permet que es puguin realitzar i mantenir diverses postures

corporals, per exemple: asseure’s, bipedestació, etc..
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CONCEPTES BASICS ELEMENTALS

*Realitzar moviments corporals: els moviments globals que realitza tot

el cos com corre, caminar, saltar, nadar..... com els moviments més analítics

com subjectar un objecte amb la mà, moure el cap, aplaudir...., són possibles

gracies a l’activitat conjunta i coordinativa dels músculs.

*Emmagatzemar i mobilitzar substancies per a l’organisme: la primera

acció s’aconsegueix gracies a la contracció constant dels esfínters

(musculatura llisa) que tenen la funció d’impedir que s’alliberi el contingut d’un

òrgan o sistema buit. Per altra banda, la mobilització de substancies es pot dur

a terme de diverses maneres, per exemple mitjançant la contracció del múscul

cardíac, afavorint l’expulsió de la sang del cor. Si ens centrem en el múscul

esquelètic, el moviment d’aquest fa circular el flux limfàtic de l’organisme.
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CONCEPTES BASICS ELEMENTALS

PROPIETATS DEL TEIXIT MUSCULAR ESQUELÈTIC

El teixit muscular esquelètic s’ha li atribueixen quatre propietats particulars que

permeteix l’assoliment de les seves funcions i d’aquesta manera contribueix

dins l’homeòstasi del cos.

1.-Exitabilitat elèctrica: aquesta propietat permet que el múscul respongui a

determinats estímuls, produint senyals elèctriques anomenades potencials

d’acció.

2.-Elasticitat: capacitat que proporciona el teixit muscular poder retornar a la

seva longitud i forma originals desprès del procés d’extensió o contracció.

3.-Contractibilitat: capacitat que el teixit muscular te per, després d’haver estat

estimulat per un potencial d’acció, contraure’s de manera energètica.

4.-Extensibilitat: capacitat que el teixit musculat te per ser capaç d’estirar-se

sense patir danys i/o lesions. Tanmateix permet contraure’s amb força tot i

estar en posició elongada.
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1.-Excitabilitat elèctrica (potencial d’acció)

http://losseresvivosysumedio.blogspot.com/2015/06/tejido-muscular.html

2.-Elasticitat

https://danzarevista.mx/elasticidad-flexibilidad-teoria-y-entrenamiento-parte-2/

http://losseresvivosysumedio.blogspot.com/2015/06/tejido-muscular.html
https://danzarevista.mx/elasticidad-flexibilidad-teoria-y-entrenamiento-parte-2/
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3.-Contractibitat
https://www.definicionabc.com/salud/contraccion-muscular.php

https://slideplayer.es/slide/3455171/

https://www.definicionabc.com/salud/contraccion-muscular.php
https://slideplayer.es/slide/3455171/
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4.-Extencibilitat
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ELEMENTS INTERDEPENENDET DEL TEIXIT ESQUELÈTIC

Sistema esquelètic: l’esquelet humà es el conjunt d’ossos que proporciona el cos

humà la seva estructura. El cos humà adult consta de 2016 ossos que s’articulen

entre si mitjançant lligaments, tendons i músculs.

Aquest sistema est format per teixit ossi i teixit cartilaginós. D’aquesta manera

representa el 12% del pes total del cos humà, per tant l’esquelet humà, per

exemple, d’una persona que pesa 75 kg serà de 9 kg.

L’esquelet humà es forma conjuntament amb el sistema muscular, donant nom a

l’aparell locomotor.

-Ossós: peça endurida i resistent de l’esquelet humà, de color blanc

groguenc, format per substancia orgànica i sals minerals, recoberta per una

membrana fibrosa.

-Articulació: estructura anatòmica que permet la unió entre dos ossos o entre

un os i un cartílag. Las articulacions s’estabilitzen mitjançant lligament que

uneixen els extrems ossis i tenen mobilitat gracies els músculs que s’encerten

sobre les seves proximitats.
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Les funcions mes importants de les articulacions son constituir punts d’unió entre

els components del sistema ossi (os, cartílags), facilitant moviments mecànics,

proporcionant elasticitat i plasticitat al cos humà. Algunes articulacions no son

mòbils, com les que s’estableixen entre els ossos del crani, encarà que son de

gran importància, donant protecció el cervell.

Sistema esquelètic:

http://esqueletohumano.net/porque-se-llama-esqueleto-humano

http://esqueletohumano.net/porque-se-llama-esqueleto-humano
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Aparell locomotor:

Articulació:
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ESTIRAMENT MUSCULAR

Els estiraments son exercicis on el múscul es veu sotmès a una tensió d’elongació 

(força que deforma longitudinalment), durant un temps variable i a una velocitat 

determinada.

La duració de mencionada tensió o la magnitud de la mateixa són condicionants 

del resultat final de l’estirament.

TIPUS D’ESTIRAMENTS

1.-Estatics:

Es la capacitat d’arribar i mantenir una posició d’estirament d’una o més

articulacions durant un cert temps amb la mateixa intensitat amb l’ajuda de

contraccions musculars per poder mantenir la posició.

2.-Passius:

La realització d’aquest s’aconsegueix amb l’ajuda d’una força externa per

a mantenir la posició (ajuda d’un altre extremitat, algun objecte o inclusiu alguna

persona).
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3.-Actius:

Generalment en els estiraments actius mantenim una posició mitjançant

la contracció de la musculatura antagonista, és a dir, si volem estirar un múscul o

grup muscular (agonistes) farem una contracció de la musculatura que realitza

l’acció contraria (antagonistes).

4.-Balistics:

Aquest tipus d’estiraments utilitzem la inèrcia d’una part del cos per

aconseguir en una articulació un rang de moviment superior el normal. Son

estiraments arriscats, ja que si la persona no coneix bé el seu propi cos i els límits

del mateix poden comportar lesions a nivell muscular. Tanmateix per a la

realització dels mateixos es requereix d’un bon escalfament.

5.-Dinamics:

Encara que es poden confondre amb els balístics, diferenciarem els

dinàmics perquè la velocitat d’execució és controlada, arribant de manera suau els

límits de moviment de l’articulació implicada.
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6.-Isometrics i PNF (facilitació neuromuscular propioceptiva):

Impliquen la contracció del múscul o grup muscular que estem exercitant,

es a dir, combinen l’estirament passiu i/o estàtic amb una contracció isomètrica

per posteriorment passar a una nova fase de relaxació muscular.

BENEFICIS DELS ESTIRAMENTS

Els estiraments ens ajuden a disminuir les tensions musculars i a relaxar el cos, a

millorar la coordinació i augmentar tant la mobilitat articular com l’elasticitat

muscular.

Així podem diferenciar els següents beneficis que poden aportar els estiraments:

-Prepara el múscul per a l’activitat física.

-Recuperar la posició de repòs del múscul un cop a finalitzat l’activitat.

-Recuperar la capacitat d’elongació d’un múscul després d’un període

d’immobilització.

-Ajudar a la relaxació general de l’aparell locomotor.

-Millorar la flexibilitat.

-Millorar la capacitat elàstica -reactiva- dels teixits.



15

LA FLEXIBILITAT DINS L’ESTIRAMENT

La flexibilitat d’un cos serà el resultat de la mobilitat articular i la extensibilitat

muscular.

Entenem per mobilitat articular la possibilitat de moviment de les articulacions i

aquesta dependrà de les característiques de cada articulació (superfície articulars

i elements periarticulars implicats, com els lligaments o tendons....).

La extensibilitat muscular, com hem mencionat prèviament, és la capacitat

d’elongació d’un múscul i la posterior recuperació de la seva forma i longitud

inicials després de l’aplicació de forces de tracció.

CONSIDERACIONS DE L’ESTIRAMENT

Abans de començar a estirar es recomanable realitzar un escalfament general.

Hauríem de realitzar moviments articulars de tot el conjunt del cos i també seria

important incloure un lleuger treball aeròbic d’uns 10-20 minuts aproximadament.

Si ens centrem en l’estirament passiu, tot i no existir un acord unànime sobre el

temps que s’ha de mantenir l’estirament d’un determinat múscul, aquest

intentarem que no sigui inferior a 10 segons.
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ESTIRAMENTS BASICS

Tren inferior

-Gastroagnemis i soleo.

-Isquiotibials.

-Quàdriceps.

-Adductors.

-Abductors (tensor de la facia lata)

-Glutis.

-Psoas ilíac
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ESTIRAMENTS BASICS
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ESTIRAMENTS BASICS

Tronc

-Quadrat lumbar.

-Abdominals.

-Pectoral.

-Dorsal ampla.



19

ESTIRAMENTS BASICS

Tronc
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ESTIRAMENTS BASICS

Tren superior

-Extensor avantbraç.

-Bíceps.

-Tríceps.

-Deltoides.
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ESTIRAMENTS BASICS

Tren superior

-Extensor avantbraç.

-Bíceps.

-Tríceps.

-Deltoides.
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ESTIRAMENTS BASICS

Coll i Cervicals

-Esternocleidomastoideo.

-Trapezi.

-Escalens.
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TAULA RUTINA D’ESTIRAMENTS

EXERCICIS GENERALS D’ACTIVACIÓ 

DINÀMCA CERVICALS                                              (per cada exercici i costat  realitzar 5 repeticions) 

1-Rotació a dreta i  

esquerre del cap. 

2-Flexio i extensió 

suau del cap. 

3-Inclinació lateral 

suau del cap. 

4-Rotació circular 

suau del cap. 

5-Elevació de les 

espatlles. 

6-Rotar endavant 

i enredera les 

espatlles. 

   

 

  

DINAMICA TRONC                                                               (per cada exercici realitzar 5 repeticions) 

1-Lateralitçació a 

cada costat amb el 

el braç estirat. 

2-Rotació suau a 

dreta i esquerre 

de cintura. 

3-Rotació circular de 

la cintura (dreta i 

 desprès esquerre). 

4-Girar en cercles 

amb els braços 

estirats (dreta i esq.). 

5-Flexionar i estirar 

els genolls. 

6-Posar el peu sobre 

la cadira i amb les 

mans tocar el turmell. 

 

 

 

 

   

 

 

DINÀMICA CAMES                                                 (per cada exercici i extremitat  realitzar 5 repeticions) 

1-Aixecar els talons  

enredera flexionant 

els genolls. 

2-Aixecar amunt un 

i altre genoll. 

3-Recolçat a una paret separar la cama i 

ajuntar-la novament. 

4-Amb les mans  

sobre els genolls 

fer-los girar. 

5-Fer rodar el turmell 

amb la punta del peu 

recolzada el terra. 

 

 

 

 

 

   

DINÀMICA BRAÇOS                                               (per cada exercici i extremitat realitzar 5 repeticions) 

1-Girar els canells 

en un i altres sentit. 

 

2-Flexionar i estirar 

el colze (dret i esq.). 

3-Obrir i estirar els 

braços cap els  

costats. 

4-Aixecar i baixar 

els braços de forma 

intercalada.  

5-Amb els braços estirats fer-los girar a la 

vegada endavant i desprès enredera.  

 

 

 

 

 

 



24

TAULA RUTINA D’ESTIRAMENTS
ESTIRAMENTS PASSIUS 

ESTIRAMENTS CINTURA ESCAPULAR I EXTREMITATS SUPERIORS                                                             (de 6 a 8 segons per estirament) 

  

    

 

 

  

 

 

 

 

ESTIRAMENTS CINTURA PELVICA I EXTREMITATS INFERIORS                                                                     (de 6 a 8 segons per estirament) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ESTIRAMENTS TRONC                                                                                                                                          (de 6 a 8 segons per estirament) 
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CONCLUSIONS

Els estiraments constitueixen una forma assequible de relaxar, recuperar i/o 

mantenir un bon estat general de l’aparell locomotor. Aquests també tenen 

important incidència sobre aspectes coordinatius, de flexibilitat i de mobilitat del 

cos humà.

Així cal remarcar la importància, en quan a beneficis es refereix, de realitzar una 

rutina mes o menys regular d’estiraments dels principals grups musculars que 

integren els diferents segments dl cos.
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