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Diferents estratègies:

• ESTIRAMENTS
• ESCALFAMENT
• ENTRENAMENT PROPICEPTIU
• ESTABILITAT DE TRONC I PELVIS• ESTABILITAT DE TRONC I PELVIS
• ENTRENAMENT MUSCULAR EXCÈNTRIC
• EMBENATS FUNCIONALS I AJUTS 

ORTOPÈDICS
• ALTRES



ESTIRAMENTS

• Gran popularitat en el món de l’esport com a mesura de prevenció
• Poques evidències científiques de la seva eficàcia
• Resultats contradictoris entre estudis• Resultats contradictoris entre estudis
• BONS RESULTATS en prevenció de lesions en esports de tipus 

pliomètric (moviments que alternen contraccions excèntriques 
seguides de ràpides contraccions de tipus concèntric)

• CONCLUSIÓ: com que no hi ha evidències científiques 
demostrades que fer estiraments sigui indicat ni contraindicat, el 
millor és seguir fent-ne ja que el que si proporcionen segur són 
altres beneficis com una major amplitud de moviment.



ESCALFAMENT

• Té com a objectiu preparar a l’esportista per a l’entrenament o la 
competició

• Molt recomanat des de sempre per a la prevenció de lesions
• Beneficiosos efectes fisiològics per a la prevenció de lesions
• El més important: increment de la temperatura que facilita el bon 

comportament visco-elàstic de músculs i tendons així com la comportament visco-elàstic de músculs i tendons així com la 
velocitat de conducció nerviosa i la resposta motriu. Aquests 
aspectes podrien millorar la coordinació intermuscular i prevenir 
l’aparició de lesions musculars i tendinoses en exercicis ràpids i/o 
explosius.

• No hi ha cap contraindicació de l’ús de l’escalfament, per tant, s’ha 
de realitzar. També té beneficis psicològics de preparació per a 
l’acció posterior.



ENTRENAMENT PROPIOCEPTIU

• Propiocepció: capacitat de percebre les variacions de 
posició i tensió dels moviments articulars. Ajuda a una 
adequada estabilitat articular i control motor que 
reduirien el risc de lesió.

• S’ha utilitzat sobretot en programes de rehabilitació post-• S’ha utilitzat sobretot en programes de rehabilitació post-
lesió i ara s’utilitza molt com a mesura de prevenció.

• Estratègies combinades d’exercicis de propiocepció, 
agilitat i control postural han demostrat en diferents 
estudis ser eficaces per a la reducció del número de 
lesions esportives i per tant haurien de ser incloses en la 
preparació dels esportistes.



ESTABILITAT DE TRONC I 
PELVIS

• L’estabilitat del tronc és important per a controlar la posició i el 
moviment de la part superior del cos en relació al maluc i la 
transmissió i control de la força cap a les extremitats inferiors.

• Un bon entrenament d’aquest tipus (core training) pot ajudar a 
reduir el número de lesions en les extremitats. No obstant, encara 
falten més estudis per acabar de demostrar-ho científicament.falten més estudis per acabar de demostrar-ho científicament.

• MÚSCULS IMPLICATS: paravertebrals, abdominals, diafragma, 
músculs de la pelvis.

• ELEMENTS PASSIUS IMPLICATS: columna vertebral, lligaments, 
articulacions



ENTRENAMENT MUSCULAR 
EXCÈNTRIC

• La majoria de les accions musculars esportives són 
complexes (concèntriques, excèntriques i isomètriques). 
Tradicionalment s’ha entrenat molt més la contracció 
concèntrica.

• L’entrenament excèntric produeix un major guany de força i 
volum muscular i també de la longitud de les fibres volum muscular i també de la longitud de les fibres 
musculars.

• Encara hi ha pocs estudis que demostrin la seva utilitat per a 
la prevenció de lesions però la tendència és a demostrar que 
sí que són útils, sobretot en alguns tipus de disciplines 
esportives (per exemple lesions d’isquiotibials en atletes i 
futbolistes).

• S’ha d’anar en compte a l’hora de planificar el treball 
excèntric pels seus possibles inconvenients.



EMBENATS FUNCIONALS 
(taping) I AJUTS ORTOPÈDICS

• Hipòtesi: un augment de l’estabilitat articular amb els embenats pot 
reduir el risc de lesió.

• Milloren la resposta reactiva motriu i la propiocepció, reduint el 
temps de reacció.

• Redueixen l’amplitud del moviment articular millorant l’estabilitat 
mecànica.mecànica.

• Hi ha estudis que demostren significativament que redueixen el risc 
de lesions.

• Avantatge de l’embenat funcional: adaptabilitat a totes les 
articulacions.

• Inconvenients dels embenats funcionals: són ràpidament 
deformables, són lents d’aplicar i retirar, no se’ls pot aplicar el propi 
esportista.



ALTRES ESTRATÈGIES

• Material esportiu adequat
• Superfícies de joc que redueixen l’impacte 

articular
• Ús d’elements de protecció: cascs, • Ús d’elements de protecció: cascs, 

genolleres...
• Major preparació física
• Hores de son i recuperació post esforç
• Aspectes nutricionals i/o psicològics



CONCLUSIONS

• HI HA EVIDÈNCIA QUE AJUDEN:
Entrenament propioceptiu

Core training (estabilitat pelvis)
Embenats funcionals

• NO HI HA EVIDÈNCIA QUE AJUDEN:• NO HI HA EVIDÈNCIA QUE AJUDEN:
Estiraments
Escalfament

Entrenament excèntric

EN ELS QUE NO HI HA EVIDÈNCIA QUE AJUDENT TAMPOC LA HI HA DE 
LA SEVA CONTRAINDICACIÓ, PER TANT, NO HI HA PROBLEMES PER 

REALITZAR-LOS.


