
EL TREBALL D’ADM I L’ENSENYAMENT

Currículum

Esforçar-se per millorar el seu nivell de condició
física i contribuir al desenvolupament corporal
harmònic
Desenvolupament personal de l’alumne i de la
seva qualitat de vida
Ús constructiu del temps lliure mitjançant la
pràctica d’activitats esportives individuals i
col·lectives
Alumnes capaços d’organitzar la pròpia pràctica
de forma autònoma a partir de la comprensió
dels beneficis de la pràctica d’activitat física
sistemàtica i permanent
Llibres de text: Estudi de com tracten la temàtica
els llibres de text de tots els cursos de la ESO i
de diferents editorials� Molt poc consens, i poc
rigor en crear una progressió, per estimular
l’aprenentatge.
Estudis: Crawford (2004), Rodríguez (2007)
Sainz (2009) � Demostren la importància de
treballs longitudinal d’estirament en els
escalfaments i tornades a la calma, per a
desenvolupar unes ADM òptimes.

L’amplitud de moviment I els estiraments a les classes d’educació física:
Una proposta innovadora
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LES MODALITATS ESPORTIVES: 
PECULIARITATS EN TREBALLAR L’ADM

En aquest apartat es fa una agrupació de
diferents esports i disciplines esportives en
funció de les seves exigències a nivell muscular.
També es fa la classificació pensant en que sigui
fàcil per al professor i els alumnes situar-hi
qualsevol situació.
Com a referència de la proposta, poso un
quadre resum on simplifico una mica la meva
proposta.

La idea d’elegir aquest tema d’entrenament va 
sorgir en detectar una problemàtica: Molts 
alumnes i professors d’EF de la ESO no saben 
com quan i perquè estirar 
Intentar solucionar-ho mitjançant una proposta 
innovadora.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Objectiu:
Aquest treball pretén aportar una visió
actualitzada del treball d’amplitud de moviment
(ADM) en el món de l’ensenyament secundari.
Crear uns bons fonaments i hàbits d’estirament i
treball de la flexibilitat d’una manera raonada i
fonamentada.
Tenir els coneixements suficients de les
diferents tècniques d’estirament, per saber quan
i com aplicar-les per a poder obtenir tots els
beneficis que ens aporta la seva pràctica i el fet
de tenir unes amplituds de moviment òptimes
per als treballs desitjats.

ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES PER A 
LA UTILITZACIÓ DELS ESTIRAMENTS A 
L’ESCOLA

Degut a que es tracta d’una proposta per a tota la ESO,
no vaig poder fer la meva idea inicial, que era dissenyar
una proposta per a ser posada en pràctica. Com que
aquesta proposta volia ser útil, vaig buscar una proposta
molt més oberta, per tal de poder ser vàlida i fàcil
d’utilitzar per als veritables professionals, que són els
professors d’EF.
Estructura de la proposta:
1a fase (teòrica)

1r cicle de la ESO (aprenentatge autònom)
2n cicle de la ESO (aprenentatge autònom)

2a fase (pràctica) � innovadora
1r cicle de la ESO (aprenentatge autònom)
2n cicle de la ESO (aprenentatge autònom)

La primera fase es dona a terme en un apartat del bloc 
de la condició física, mentre que la segona fase es dóna 
a terme durant 5’ en l’escalfament de la sessió, o la 
tornada a la calma de cada sessió.

Conclusions

INTRODUCCIÓ

L’ADM I LA FLEXIBILITAT: UNA 
VISIÓ RETROSPECTIVA

Necessitat de fer una recerca profunda de la
bibliografia sobre la flexibilitat, l’ADM i els
estiraments, per a poder fer una proposta
fonamentada. Consulta de llibres i revistes
científiques en el camp de l’entrenament i de
la salut.

Descripció de les característiques de la
flexibilitat, beneficis, problemàtiques i la
importància d’aquestes.

Definició de flexibilitat i evolució de la definició.
Definició del concepte de flexibilitat i elasticitat.
Gran ambigüitat en la descripció de les

tècniques. Descripció de les principals
corrents. Posada en ordre i descripció de les
avantatges i inconvenients d’aquestes.

Noves tendències en els estiraments. Els
estiraments amb vibracions mecàniques.

Es tracta d’unes orientacions generals.
S’hauria d’adaptar a una programació d’un
professor i veure si es compleixen els objectius
que plantegem:
Comprovar si es generen les millores d’ADM
esperades
Comprovar si els alumnes són autònoms al
final de tota la ESO
Es tracta d’una forma nova d’ensenyar a
estirar
No he revisat la histologia ni la fisiologia
És una proposta innovadora tot i ser un tema 
que no “està de moda”.
Es tracta d’un treball obert, encara li queda un 
recorregut per a fer: caldria desenvolupar una 
proposta pràctica i posar-la en pràctica durant 
4 anys en un estudi longitudinal i poder 
presentar resultats


