
L’escalfament

Aspectes teòrics per a una Aspectes teòrics per a una 
correcta aplicació pràctica.



Concepte i objectius de l’escalfament

• L’escalfament és el conjunt d’activitats físiques prèvies a la practica
principal, realitzades de forma sistemàtica i encaminades a preparar
l’organisme per aquesta activitat.2

• L’escalfament té 2 funcions:• L’escalfament té 2 funcions:

Preparatòria: preparar i adaptar l’organisme per a l’activitat principal.

Higiènica: prevenir l’aparició de lesions.

• En determinats casos, com en la competició, l’escalfament també es dirigeix a la 
preparació psicològica de l’esportista intentant aconseguir el nivell correcte 
d’atenció i activació necessaris. Molt important en l’àmbit del rendiment.
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Efectes fisiològics de l’escalfament

• Els objectius de l’escalfament responen als efectes fisiològics que
es produeixen en l’organisme i que asseguren la seva funcionalitat.

• Aquests efectes són:
– Augment de la Freqüència cardíaca i respiratòria; aquests

augments van seguits d’una estabilització, la qual cosa evita que en
l’inici de l’activitat l’exigència cardiovascular i respiratòria sigui
augments van seguits d’una estabilització, la qual cosa evita que en
l’inici de l’activitat l’exigència cardiovascular i respiratòria sigui
massa elevada.

– Augment de la pressió i volum sanguinis; que permeten la
circulació de major nombre de substrats energètics i d’oxigen.

– Augment de la temperatura corporal; això fa millorar l’elasticitat
muscular, cosa que fa reduir el risc de lesions.

– Millora dels processos neuromusculars; això prepara l’organisme
per a que el sistema nerviós funcioni correctament en l’inici de
l’activitat.
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Beneficis psicològics de l’escalfament

• L’escalfament serveix per a introduir psicològicament a 
l’esportista en l’activitat posterior. Hi ha una gran 
connexió entre l’escalfament i la motivació.

• Ens ajuda a aconseguir un nivell d’excitació òptim del 
sistema nerviós per a l’activitat posterior.sistema nerviós per a l’activitat posterior.

• Ens ha de portar a un nivell de concentració que ens 
predisposi a l’activitat principal i ens inhibeixi els 
pensaments negatius.

• L’escalfament és el principal pas, psicològicament, per a 
l’adaptació al medi. Suposa una interiorització prèvia a 
l’activitat que anem a realitzar.
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Metodologia de l’escalfament
• L’escalfament ha de respondre a unes característiques que garanteixin la seva efectivitat:

– Ordre: les parts de l’estructura de l’escalfament es diferencien pel caràcter de les activitats 
que composen aquestes parts. Tot i això, en determinats àmbits (lúdic) l’escalfament pot ser la 
pròpia activitat sempre i quan es garanteixi una progressió i unes activitats amb el caire 
adequat per a l’adaptació a l’esforç..

– Intensitat:
• L’escalfament no ha de ser fatigant.
• La intensitat ha de anar augmentant de forma progressiva durant tot l’escalfament.
• En les parts específiques de l’escalfament el nivell d’intensitat s’ha d’aproximar al de 

competició sense tenir un volum tant elevat com en un entrenament.

– Durada: la durada de l’escalfament va en funció de l’edat i l’estat físic dels practicants, l’hora 
del dia, l’ambient i la intensitat de l’activitat principal. De forma genèrica podem dir que 
l’escalfament ha de durar uns 15-30’.

– Activitats:
• L’escalfament ha de ser específic de l’activitat principal i anirà en funció de les 

característiques de l’àmbit a que fa referència l’activitat (esport de competició, esport de 
lleure, esport - salut, ...), edat dels practicants, lloc, temperatura  ambiental, ...

• Es aconsellable seguir una rutina per aconseguir els efectes desitjats.
• Les activitats han de tenir un caire actiu per augmentar la temperatura corporal.
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Classificació funcional dels mètodes d’escalfament 1
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Fases de l’escalfament

• L’escalfament ha d’estar composat per dos tipus
de treball diferenciat:
– Genèric que constarà d’una estimulació cardiovascular

i una mobilització de les estructures múscul –
articulars

– Específic on es prepara l’activitat que es vol realitzar
en funció de les seves característiques.

– Específic on es prepara l’activitat que es vol realitzar
en funció de les seves característiques.

Però aquesta classificació és incomplerta si volem
abraçar tot el ventall d’activitats físiques i esportives
en els diferents àmbits. Per això utilitzarem la següent
divisió en fases:
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Fases “fisiològiques” de l’escalfament 1

• Fase d’activació: activitats de caràcter general que impliquen la
globalitat de l’organisme i no han d’estar necessàriament
relacionades amb l’activitat principal.
L’objectiu d’aquesta fase és l’estimulació general de l’organisme, és
a dir, la “posta en funcionament”.

• Fase de Mobilitat múscul - articular: exercicis de mobilitat
específica de l’activitat posterior.
L’objectiu d’aquesta fase és l’activació dels grups musculars i les
articulacions implicades en l’activitat principal.articulacions implicades en l’activitat principal.

• Fase d’ajust mediambiental: exercicis i/o jocs de caràcter específic.
Cal que aquests exercicis s’aproximin al màxim a l’activitat posterior
per aconseguir que l’organisme s’adapti a l’estructura interna de la
pràctica.

• Fase de Posta a punt: que es composa d’activitats, en funció de
l’activitat principal, en les que es dóna una progressió en la
intensitat per aconseguir un estat d’activació òptim per a l’activitat
principal. És una part més personal.
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Fases “psicològiques” de l’escalfament.1

• Fase prèvia:
– Té lloc abans de qualsevol tipus d’activitat física.
– Es determinen els objectius de l’activitat posterior de 

manera clara i precisa.
– S’ofereix un bon ambient per a la seva consecució.– S’ofereix un bon ambient per a la seva consecució.

• Fase de desenvolupament:
– S’inicia junt amb la fase d’activació fisiològica i es 

manté durant les dues següents.

• Fase d’optimització:
– Té lloc junt amb la fase de posta a punt.
– Es regula el nivell d’activació personal.
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Interrelació de les fases fisiològiques 
amb les psicològiques1
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L’escalfament en els diferents àmbits 
de l’activitat física.

• Depenent de l’àmbit en el qual ens trobem, 
l’escalfament variarà els seus objectius i 
continguts:

– Rendiment esportiu:– Rendiment esportiu:
• forma part de la rutina de l’esportista.
• Té la funció de preparar específicament per a la competició o 

l’entrenament.
• El volum és elevat.
• La intensitat s’aplica de forma progressiva, arribant a nivells 

similars o iguals als de la competició.
• És un component bàsic de la preparació teòrica.
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– Esport de base:
• Forma part de l’aprenentatge de l’esportista.
• La fase de posta a punt està limitada o no existeix.
• El volum de l’escalfament és reduït.
• La intensitat està molt regulada.

– Esport escolar: 
• L’escalfament s’ha d’enfocar des d’una vessant educativa.
• Cal conèixer les seves característiques integradores.
• Es pot dividir únicament en una part genèrica i una específica.• Es pot dividir únicament en una part genèrica i una específica.
• Ha de fomentar la participació

– Esport recreatiu:
• Cal donar un caire lúdic a totes les activitats d’escalfament.
• El contingut essencial és el joc.
• No cal seguir les fases, pot ser una activitat de la sessió amb la intensitat 

regulada progressivament.
• S’ha de garantir la progressió en la càrrega de les activitats.
• Cal aplicar les adaptacions necessàries en la metodologia de l’escalfament en 

funció de les necessitats tant de l’àmbit, com de l’esport, del grup i de  
l’esportista.
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