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1 RESUM 

En aquest estudi s’ha volgut esbrinar si existeix relació entre el tipus d’esport 

practicat pels/les adolescents i la flexibilitat de la cadena de flexió a través de 

l’aplicació de tres proves lineals que mesuren la flexibilitat isquiosural, 

musculatura que forma part de dita cadena muscular. Les proves utilitzades han 

sigut tres: Sit-and-reach (SR), feet-to-floor (FTF) i flexió profunda del cos (FPC).  

La mostra està composta per 103 alumnes de l’IES Marratxí que cursen primer 

de batxillerat. Més del 40% de la mostra es concentra en la pràctica de tres 

esports: el futbol, el bàsquet i el ball. Si s’observen les mitjanes dels resultats de 

les proves de cada esport, els esports amb una flexibilitat més elevada són el 

taekwondo, el ballet i la gimnàstica artística i els que obtenen uns resultats més 

baixos són el tennis i l’absència de pràctica esportiva. Els resultats obtinguts en 

aquest estudi no mostren evidències significatives que puguin relacionar el tipus 

d’esport practicat amb el grau de flexibilitat isquiosural. Es completa l’estudi amb 

una proposta centrada en el treball de la consciència corporal i la flexibilitat a 

través del pilates, el ioga, els estiraments i la relaxació.  

Paraules clau: esport, adolescents, flexibilitat, cadena muscular de flexió, proves 

lineals. 

 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio es conocer si existe relación entre el tipo de deporte 

practicado por los/las adolescentes y la flexibilidad de la cadena de flexión a 

través de la aplicación de tres pruebas lineales que miden la flexibilidad de dicha 

cadena. Las pruebas usadas han sido: Sit-and-reach (SR), feet-to-floor (FTF) i 

flexión profunda del cuerpo (FPC). La muestra se compone por 103 alumnos del 

IES Marratxí que cursan primero de bachiller. Más del 40% de la muestra se 

concentra en la práctica de tres deportes: el futbol, el básquet y el baile. 

Observando las medianas de los resultados de las pruebas de cada deporte, los 

deportes con una flexibilidad más elevada son el taekwondo, el ballet y la 

gimnasia artística y los que obtienen unos resultados más bajos son el tenis y la 
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ausencia de práctica deportiva. Los resultados obtenidos en este estudio no 

muestran evidencias significativas que puedan relacionar el tipo de deporte 

practicado con el grado de flexibilidad isquiosural. El estudio se completa con 

una propuesta centrada en el trabajo de la consciencia corporal y la flexibilidad 

a través del pilates, el yoga, los estiramientos y la relajación. 

Palabras clave: deporte, adolescentes, flexibilidad, cadena muscular de flexión, 

pruebas lineales.  

 

ABSTRACT 

This study is aimed at discovering whether there is a relationship between the 

type of sport practiced by adolescents and their flexion chain flexibility, using 

three linear tests that measure the hamstring flexibility, these muscles belong to 

the muscle chain mentioned above. Three tests have been used: sit-and-reach 

(SR), feet-to-floor (FTF) and stand-and-reach (SR). The sample has been taken 

from 103 17-year-old students from IES Marratxí. More than 40% of the sample 

focuses on the practice of three sports: football, basketball and dancing. 

Observing the results of the tests, the sports with more flexibility are ballet, artistic 

gymnastics and taekwondo and the ones with the lowest results are tennis and 

the absence of practicing sport. The results of this study do not show significant 

evidence that can relate the type of sport practiced to the hamstring flexibility. 

The study is completed with a proposal centred on working on body awareness 

and flexibility through pilates, yoga, stretch and relaxation. 

Key words: sport, adolescents, flexibility, flexion muscle chain, linear tests. 
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2 INTRODUCCIÓ 

2.1 Justificació 

La primera setmana que vaig fer pràctiques a l’institut de Marratxí, vaig donar 

unes sessions dins les unitats didàctiques d’higiene postural i de disseny de 

sessions. La primera classe va ser una sessió de pilates i la segona, una sessió 

de gimnàstica suau la qual incloïa una pinzellada d’algunes disciplines com són 

el taitxí i el ioga i també seqüències d’estiraments. En el transcurs de la setmana 

i les sessions (eren varis grups), vaig veure que bona part de l’alumnat tenia 

problemes a l’hora de realitzar i mantenir les postures amb una bona tècnica o 

accions tan simples com el fet d’estar assegut/da amb l’esquena recta i mantenir 

les cames estirades.  

Això em va fer reflexionar en el perquè d’aquesta situació, arribant a pensar amb 

la possibilitat que l’esport que practiquen els i les adolescents fora de l’àmbit 

escolar i/o el plantejament d’aquests entrenaments, pot influir en les cadenes 

musculars de manera negativa i en conseqüència a reduir la salut física general. 

Llavors, el meu plantejament va ser primer, que necessitaria conèixer els esports 

practicats pels i les adolescents, i després, analitzar l’estat de la cadena de flexió 

de l’alumnat revisant part de la musculatura de dita cadena a través d’una sèrie 

de proves físiques. 
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2.2 Objectius  

Per tant, a partir de la hipòtesi platejada anteriorment, que els esports que 

practiquen els i les adolescents tenen una influència negativa sobre la flexibilitat 

de la cadena de flexió i, en conseqüència, a la salut física general,  els objectius 

d’aquest treball són: 

- Conèixer els esports que practiquen els/les adolescents fora de l’horari 

lectiu.  

- Comprovar l’estat de part de la musculatura de la cadena de flexió de 

l’alumnat a través de tres proves físiques. 

- Analitzar quin tipus de relació que hi ha entre la tipologia d’esport que 

practiquen els/les adolescents i la influència sobre la flexibilitat de la 

musculatura isquiosural. 

- Presentar una proposta que permeti a l’alumnat treballar la postura i 

consciència corporal a través del pilates, taitxí, ioga i estiraments durant 

tota l’educació secundària obligatòria. 
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3 MARC TEÒRIC 

3.1 Continguts propis 

Es revisaran diferents continguts en aquest marc teòric: Primer es definirà 

l’adolescència, ja que és l’etapa en la que es troben els subjectes estudiats. 

Després es donarà pas a les capacitats físiques bàsiques, donant èmfasi a la 

flexibilitat. Es parlarà de les cadenes musculars i de la musculatura que compon 

la cadena de flexió per tal de concloure amb les repercussions d’una musculatura 

isquiosural baixa i les proves per mesurar la flexibilitat d’aquests músculs. 

 

3.1.1. L’adolescència 

L’adolescència és una etapa evolutiva en la que es produeixen múltiples canvis 

i transformacions físiques. Aquest període s’inicia amb l’aparició dels primers 

signes de la pubertat, que és un esdeveniment fisiològic, i acaba amb el final del 

creixement. (Iglesias, 2013) 

Tot i que és una etapa complicada, és un període de gran riquesa emocional, 

amb augment de la fantasia i la creativitat. Es viu el moment de màxim esplendor 

físic i psicològic, per això és una de les més importants de la vida. (Iglesias, 2013) 

Dins aquest període es produeixen una sèrie de canvis a diferents nivells: 

(Pedreira i Martín, 2000) 

- Nivell pisco – social 

- Nivell cognitiu 

- Nivell biològic / físic 

Els canvis físics que es produeixen a l’adolescència, influeixen en els/les 

adolescents produint vergonya, inseguretat, falta d’autoestima... i l’activitat física 

pot ser una ajuda per solucionar aquest problemes. Hi ha varis estudis que 

corroboren que l’exercici físic moderat i regular ajuda a millorar l’autoconcepte i 

també a disminuir episodis d’ansietat (Gutiérrez, Moreno i Sicilia, 1999, citat a 

Candel, Olmedilla i Blas, 2008). Tal com indica Torre (1998) citat a García (2009), 
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la pròpia percepció de l’habilitat motriu incidirà en l’elecció, pràctica i hàbit de 

determinades activitats físico-esportives.  

 Segons Palou i Ponseti, (2009), les recomanacions pels i les joves d’ESO i 

Batxillerat són: practicar activitat física al menys dues vegades per setmana i que 

estiguin destinades a augmentar o mantenir la força muscular, la flexibilitat i la 

salut dels ossos.  

Un estudi sociològic de Puig i 

Campomar (2003) on es revisen 

els hàbits esportius a les Illes 

Balears, mostra les 5 activitats 

esportives més practicades 

pels/les joves d’entre 15 i 24 anys 

(Taula 1). 

Tot i saber els beneficis que aporta l’activitat física, hi ha nombrosos estudis que 

indiquen un augment de conductes sedentàries entre els/les adolescents. (Arias, 

Rodríguez i Del Pozo, (2012); Carbonell, Fúster, Chamarro i Oberst, (2012); 

Rodríguez et al., (2012) citats a González i Portolés, (2014)). 

 

  

Taula 1.  Esports més practicats pels/les joves 
(Puig i Campomar 2003) 
Total Esports % 

1 Natació 39 

2 Futbol 31 

3 Bàsquet 17 

4 Voleibol 14 

5 Jòguing, aeròbic i manteniment  14 
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3.1.2. Les capacitats físiques bàsiques: la flexibilitat 

Ja es coneix que hi ha moltes definicions per explicar les capacitats físiques 

bàsiques, i fins i tot, els autors les anomenen de diferents maneres (qualitats 

físiques, qualitats motrius, capacitats físiques, capacitats motores, capacitats 

esportivo-motrius...). Álvarez, (1992) defineix les qualitats físiques de la següent 

manera: “Factors que determinen la condició física d’un individu i que l’orienten 

o classifiquen per la realització d’una determinada activitat física i possibilita 

mitjançant l’entrenament que un subjecte desenvolupi al màxim el seu potencial 

físic.” Bàsicament són els factors que determinen la condició física de l’individu.  

 

Són varis els autors (Sebastiani et al., (2000); Cortegaza, (2003); Ruiz citat a 

González et al. (2006); Huertas i Núñez, (2005); Ramos, (2001); citats a Guío, 

(2011)), que, encara que el terme que utilitzen per definir-les és diferent, 

classifiquen les capacitats físiques bàsiques en quatre tipus:  

- Resistència 

- Força 

- Velocitat 

- Flexibilitat 

 

Segons la classificació de Martínez (citat a Circujano, 2010), distingeix dins de 

cada capacitat diferents tipus:  

- Resistència (aeròbica i anaeròbica) 

- Força (màxima, velocitat i resistència) 

- Velocitat (de reacció, d’acceleració, de desplaçament i resistència) 

- Flexibilitat (estàtica, dinàmica i mixta).  
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La flexibilitat 

A l’hora de definir aquest concepte, sorgeixen alguns problemes terminològics ja 

que es pot confondre amb mobilitat, elasticitat.. Però també hi ha autors que 

afirmen que és el mateix. Segons Van Gyn, (1986); Einsingbach et al., (1989) i 

Andujar et al., (1996) citats a de la Reina i Martínez, (2003), la flexibilitat és la 

capacitat dels cossos d’adaptar una determinada forma, sense trencar-se, i sol 

atribuir-se al complex articular. I l’elasticitat la defineixen com “la capacitat de 

deformar-se i recuperar la forma original i sol atribuir-se genèricament als 

músculs”.  

Aquests mateixos autors aporten un resum del concepte de flexibilitat de 

Generelo i Tierz (1994) que diu el següent: “podríem dir que la flexibilitat equival 

a la mobilitat articular més la elasticitat muscular (suposant que aquesta darrera 

pressuposi l’extensibilitat muscular).” 

Per tant, la flexibilitat és la qualitat que permet la màxima amplitud de moviment 

a cada articulació. (De la Reina i Martínez, 2003) 

 

L’evolució de la flexibilitat 

La flexibilitat regressa conforme augmenta l’edat, però aquesta regressió no és 

lineal (Ortega et al., 1990) 

Existeixen vàries investigacions citades a de la Reina i Martínez, (2003) i Ortega 

et al., (1990) que coincideixen en els següents aspectes de l’evolució d’aquesta 

capacitat:  

- Fins els 2 – 3 anys, la flexibilitat evoluciona de manera positiva. 

- Fins els 10 anys, les pèrdues són mínimes, però a aquesta edat comença 

a disminuir de manera més considerable.  

- És a partir dels 12 – 14 anys, en el moment de l’eclosió hormonal i 

l’acceleració del creixement, quan es produeix el punt de ruptura a la 

progressió lenta de la corba accentuant la regressió de la flexibilitat.  

- Cap als 30 anys es torna a estabilitzar el procés. 
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- Fins a la senectut disminueix paulatinament de forma més o menys 

acusada depenent del grau d’entrenament de la persona.  

 

Per tant, com s’ha vist, la flexibilitat és una capacitat física important a treballar 

durant l’adolescència, ja que és l’època en que el descens comença a fer-se més 

notable.  

 

3.1.3. Les cadenes musculars. 

El cos humà està compost per una sèrie de cadenes musculars que es combinen 

entre elles per tal de tenir un control postural òptim. Com diu Andrade 2016, (p. 

232): 

“Para llevar a cabo la mayor parte de los movimientos y actividades 

incluido el mantenimiento de la postura, los músculos no trabajan en forma 

aislada, sino que, mediante tendones, fascias, 

aponeurosis, vainas y otras estructuras que 

forman parte del tejido conectivo, se encadenan 

para cumplir con los objetivos propuestos.” 

 

Per explicar les cadenes musculars s’ha seguit el llibre de 

Busquet 2001, “Las cadenas musculares”.  

Segons aquest autor, existeixen diferents cadenes: les 

estàtiques i les dinàmiques. 

Les cadenes estàtiques són tres: 

- La cadena estàtica musculoesquelètica. (Figura 1) 

- La cadena estàtica neurovascular. 

- La cadena estàtica visceral. Figura 1. Cadena estàtica  
posterior (Busquet, 2001) 
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Les cadenes dinàmiques són musculars. A nivell del tronc es consideren les 

següents cadenes (Figures 2 - 5): 

- Cadena recta anterior (CRA) 

- Cadena recta posterior (CRP)  

- Cadena creuada anterior (CCA) 

- Cadena creuada posterior (CCP) 

 

 

La continuació d’aquestes cadenes a nivell del membre inferior són:  

CRA à Cadena de flexió  

CRP à Cadena d’extensió  

CCA à Cadena de tancament o torsió anterior 

CCP à Cadena d’obertura o torsió posterior 

Figura 2. Cadena recta 
anterior (Busquet, 2001) 

Figura 3. Cadena recta 
posterior (Busquet, 2001) 

Figura 4. Cadena creuada 
anterior (Busquet, 2001) 

Figura 5. Cadena creuada 
posterior (Busquet, 2001) 
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La cadena de flexió 

La cadena de flexió del membre inferior és la 

continuació de la cadena de flexió del tronc, és a 

dir, la cadena recta anterior. (Busquet, 2001) 

Les funcions de la cadena de flexió són:  

- Flexió del membre inferior o plegament. 

- Flexió de l’ilíac 

- Flexió de malucs 

- Flexió de genoll 

- Flexió de turmell 

- Flexió del peu 

- Flexió de l’arc plantar 

- Flexió dels dits 

 

El recorregut d’aquesta cadena s’aprecia a la 

Figura 6. Es pot comprovar que alterna la posició anterior i la posterior. A nivell 

del tronc, el recorregut és anterior fins arribar al maluc, que passa a ser posterior 

des de dalt de la cuixa fins al genoll, passant per davall d’aquest, i la cadena 

torna a ser anterior ocupant la cara anterior de la cama i la cara superior del peu, 

passant pels dits i dirigint-se als músculs plantars per acabar el recorregut al 

calcani. 

 

Els músculs que formen la cadena de flexió del membre inferior són (Figura 7):  

- Psoes ilíac 

- Psoes menor 

- Obturadors 

- Bessons 

- Semimembranós 

- Popliti 

- Extensor llarg dels dits 

- Lumbricals 

- Quadrat plantar 

- Flexor curt del primer dit 

- Flexor curt del cinquè dit

Figura 6. Cadena de 
flexió. (Busquet, 2001) 
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Hi ha músculs (semitendinós, recte intern, la 

porció llarga del bíceps i el tibial anterior) que, 

per la seva fisiologia, poden actuar com aliats 

tant de la cadena de flexió com de la cadena 

d’extensió segons el moviment o 

compensació. (Busquet, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

Repercussions d’una flexibilitat isquiosural baixa 

Com diuen Muyor, Alacid, Rodríguez i López, (2012), una adequada extensibilitat 

isquiosural és considera un component important de la condició física saludable 

i un factor implicat a la salut de la columna vertebral. La disminució de 

l’extensibilitat isquiosural està relacionada amb vàries repercussions raquídies, 

tensions musculars i alteracions en el ritme lumbo-pelvià.  

Un altre estudi d’Andrade, (2016) diu que l’escurçament de la musculatura de la 

cadena mestra posterior, provoca alteracions a la postura i això es produeix a 

conseqüència de factors físics (sobreús, males postures), psicològics, hereditaris 

i contextuals amb la següent repercussió: un augment de la lordosi com a 

compensació amb escurçament dels músculs antagonistes.  

López, (2000), parlant també de la postura, afirma que és important mantenir una 

extensibilitat adequada dels grups musculars que intervenen de manera directa 

a la postura corporal per permetre un rang de moviment normal.  

Aquest mateix autor afirma que la falta d’extensibilitat isquiosural és la que es 

presenta amb major freqüència de tots els grups musculars. Rodríguez, (1998) i 

Figura 7. Composició de la cadena 
de flexió. (Busquet, 2001) 
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Ferrer, (1998) citats en aquest article, expliquen dos graus d’escurçament. El 

grau I i el grau II o escurçament marcat. 

 

3.1.4. Proves físiques per mesurar la flexibilitat de la musculatura 
isquiosural. 

Per valorar l’extensibilitat isquiosural existeixen diferents tests: els tests angulars 

i els tests lineals (López, García i Rodríguez, 2010). Les proves angulars, com 

per exemple el test d’elevació de la cama recta o el test de l’angle popliti, 

disposen de més validesa  i fiabilitat dels resultats. Els tests lineals es basen en 

la distància assolida amb els dits respecte les plantes dels peus realitzant una 

flexió endavant del tronc i suposen una mesura indirecta ja que el resultat és la 

suma de diversos factors com l’amplitud de moviment de flexió anterior de la 

pelvis, la disposició angular del raquis  toràcic i lumbar, així com també de 

paràmetres antropomètrics i l’antepulsió escapulohumeral. (Grenier, Russell i 

McGill, 2003 citat a López et al., 2010). Els avantatges dels test lineals són que 

precisen de material senzill i assequible, permeten la valoració d’un gran nombre 

de persones i els resultats tenen uns valors de fiabilitat amb valors iguals o 

superiors a 0,93. (López et al., 2010; López, Sainz, Yuste i Rodríguez, 2008). 

Existeixen varis estudis que corroboren que les proves lineals són adequades 

per conèixer la flexibilitat de la musculatura isquiotibial ja que tenen un 

percentatge elevat de correlació amb la prova angular de la cama recta, que es 

du a terme prenent la mesura amb un goniòmetre (López et al., 2010).  

Per aquests motius s’han elegit proves lineals per dur a terme aquest estudi. Les 

tres proves que s’han considerat apropiades per analitzar la musculatura de la 

cadena posterior dels adolescents són les següents: prova de flexió en 

sedestació o dit-and-reach (SR), flexió de tronc endavant de peu o feet-to-floor 

(FTF) i flexió profunda del cos (FPC); ja que com diu López Miñarro et al., 2010 

(p. 56): “El FTF y el SR són els tests lineals més recomanables ja que obtenen 

major validesa com criteri per la valoració de l’extensibilitat isquiosural.”  
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També hi ha un estudi de Martinez, Zagalaz i Linares, (2003) amb l’objectiu de 

precisar les proves d’aptitud física més adequades per dur a terme l’avaluació 

de la condició física dels adolescents, el qual conclou que aquestes tres proves 

(SR, FTF i FPC) són les que obtenen un resultat més elevat en quant a criteris 

de qualitat (validesa, fiabilitat, objectivitat, economia...). 

A continuació es justifica l’elecció de cada una d’aquestes proves de manera 

individual. 

 

Prova de flexió en sedestació o “Sit and reach”:  

Aquesta prova va ser creada per Wells i 

Dillon, i com mostren en un estudi 

serveix per mesurar la flexibilitat de la 

zona lumbar, els extensors de la 

columna i la musculatura posterior de les 

cames. (Carrasco, Sanz Arribas, 

Martínez de Haro, Cid Yagüe i Martínez 

González Moro, 2013; Martínez López, 2003; Wells i Dillon, 1952).  

Són varis els avantatges que s’assignen a aquest test: suposa un procediment 

simple, amb instruccions fàcils de seguir, es necessita poc entrenament previ per 

la seva aplicació i es poden testar un gran nombre de persones en un període 

curt de temps (Baranda, Ayala, Cejudo, i Santonja Medina, 2012; López Miñarro 

et al., 2008).  

Aquests mateixos autors afirmen que no existeix unanimitat a l’hora de fixar uns 

valors de referència per tal d’utilitzar com indicadors per tal de determinar el nivell 

de flexibilitat.  

En un estudi de Ferrer citat a Baranda et al., 2012, en el que s’analitzen 919 nens 

i adolescents en diferents tests, es podrien considerar valors “normals”, els 

resultats majors o iguals a -3 cm, escurçament de grau I o moderat entre -4 y -9 

cm i escurçament de grau II o marcat els valors menors o iguals a -10 cm.  

Figura 8. Posició del cos a la prova SR.  
Extret de: https://oposport.com/flexion-
profunda-del-cuerpo/ 
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Però segons Santoja et al. Citat a (Baranda et al., 2012), per adolescents i adults 

es consideren valors normals a partir de 5 cm, escurçament de grau I entre -6 i -

15 cm i escurçament marcat a partir de -15 cm.  

Baranda et al. (2012) recomanen la utilització d’aquesta prova ja que consta d’un 

alt grau de fiabilitat i un grau moderat de validesa. 

 

Flexió del tronc endavant de peu (Dits-Terra, Toe-touch-test, Feet-to-floor): 

En quant a la musculatura avaluada amb aquest 

test, hi ha diferents opinions: Perelló, (2004) citant 

a Sánchez, Igual, Perelló et al., (2002) afirma que 

aquest test serveix per valorar la flexibilitat general.  

Segons Czaprowski et al., (2013) i Perret et al., 

(2001), aquesta prova, a part de valorar la flexibilitat 

isquiosural, també avalua els bessons i mobilitat de 

la columna vertebral.   

Aquests darrers autors el consideren un test 

econòmic, seguir, ràpid i fàcil de dur a terme.  

En quant als resultats, segons Rodríguez i Santonja, (2001) es consideren valors 

normal els valors iguals o majors a -5 centímetres, escurçament moderat entre -

6 i -15 centímetres i escurçament marcat els resultats inferiors a -15 centímetres.  

En canvi Ferrer (1998) citat a Baranda et al., (2012) aporta els següents barems: 

es podrien considerar normals els valors majors o iguals a -4 cm, l’escurçament 

de grau I o moderat entre -5 y -11 cm i l’escurçament de grau II en valors menors 

o iguals a -12 cm. 

En quant a la fiabilitat i validesa Baranda et al. (2012), recomanen la utilització 

d’aquesta prova. 

 

 

Figura 9. Posició del cos a la 
prova FTF. Extret de: 
 https://www.google.es 
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Flexió profunda del cos:  

“Aquesta prova té com objectiu mesurar la 

flexibilitat global del tronc i membres superior 

i inferior” (Martínez López, 2003a).  

Segons Zurita, Fernández, López i 

Fernández (2010), aquest test registra les 

modificacions sobre la columna vertebral 

durant el moviment de flexió anterior del 

tronc. 

Hi ha alguns autors que recomanen no dur a terme aquest test per la poca 

validesa que aporten els resultats (González Millán, 1999 citat a Martínez López, 

2003). 

Per aquesta prova no s’ha trobat articles que exposin barems de referència, per 

tant, l’anàlisi s’ha fet sense tenir uns valors de referència per saber si el resultats 

obtinguts pels/les alumnes és millor o pitjor. Tot i així, s’han exposat els resultats.  

 

  

Figura 10. Posició del cos a la prova 
FPC.  
Extret de: https://oposport.com/flexion-
profunda-del-cuerpo/ 
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3.2 Estat de la qüestió 

En aquest punt es mostraran una sèrie de treballs/estudis/tesis relacionats amb 

el tema d’estudi del present treball.  

El primer document analitzat és una tesi doctoral presentada per Antonio Joaquín 

García Vélez l’any 2015 a la Universitat de Murcia i té el següent títol: “Influencia 

de la práctica del tenis sobre las curvaturas sagitales del raquis y la extensibilidad 

isquiosural en deportistas adolescentes.” Aquest document estudia la disposició 

sagital del raquis dorsal, lumbar i la inclinació pèlvica de tennistes adolescents  

en posicions habituals i en extensió de tronc abans i després d’un entrenament 

així com també valora l’extensibilitat isquiosural i determina la freqüència de 

casos amb extensibilitat normal i reduïda. Les conclusions són que, després d’un 

entrenament de tennis, es produeix una millora de l’extensibilitat isquiosural. Els 

resultats també conclouen que dos terços dels tennistes presenten valors 

considerats normals de l’extensibilitat isquiosural tot i no realitzar un volum molt 

significatiu d’estiraments específics d’aquesta musculatura. La flexibilitat es 

mesura amb proves angulars (elevació de la cama recta) i amb proves lineals 

(prova FTF, i SR) i en els resultats de les darreres proves, es produeix un 

augment destacat dels casos d’escurçament de grau II comparat amb els 

resultats de les proves angulars.  

 

Un document de gran interès és un article de Gutiérrez, Fernandez, Ponce, 

Lagares i De Castro (2018) amb el títol: “Extensibilidad isquiosural en jugadoras 

de élite de fútbol”.  En aquest estudi s’avalua l’extensibilitat de la musculatura 

isquiosural en futbolistes femenines d’elit a través de les proves SR i FPC. Els 

resultats d’aquest estudi indiquen que la flexibilitat isquiosural de la mostra és 

limitada i proposen implementar programes específics d’estiraments d’aquesta 

musculatura des de les categories inferiors fins a les professionals. 

 

El següent, és un treball de fi de màster de García Zamora, (2014). El títol és el 

següent: “Propuesta metodológica para la concienciación y mejora de la 
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extensibilidad de la musculatura isquiosural.” Es proposa una metodologia de 

treball que es pugui aplicar a tots els centres escolars a quart curs de l’ESO a 

través de la conscienciació i el treball per la millora de l’extensibilitat isquiosural. 

La idea de la proposta és que durant cada sessió al llarg del curs, s’utilitzin entre 

4 i 8 minuts de la sessió per tal de treballar amb l’alumnat la millora de la 

musculatura isquiosural a través de la consciència corporal, la realització de 

proves físiques per mesurar l’estat de la musculatura, el control de les posicions 

i moviments de la pelvis i amb l’aprenentatge de l’execució de diferents exercicis.  

La semblança d’aquest estudi amb el present treball és la idea d’una proposta 

per tal de millorar la flexibilitat de la musculatura isquiosural, que es planteja més 

endavant.  

Considero molt interessant la proposta que realitza però des del meu punt de 

vista i com es vorà més endavant, l’aplicaria a partir del primer curs d’ESO per 

tal de treballar la conscienciació des de l’inici de l’etapa de secundària i continuar 

fins el darrer curs. Ja que, com s’ha explicat abans, és a partir dels 12 – 14 anys 

quan es produeix el punt de ruptura a la progressió lenta de la corba accentuant 

la regressió de la flexibilitat, per tant, és un moment important per treballar-ho.  

 

El darrer document és una tesi doctoral de Blanco Martínez presentada l’any 

2014 a la facultat de Toledo. El treball té el següent títol: “El método Pilates en 

la educación física. Efectos de un programa de intervención en la salud escolar: 

calidad de vida, estado físico y actitud postural de estudiantes de ESO en 

Cantabria.” Els objectius d’aquest treball són: Analitzar els efectes del programa 

del mètode Pilates sobre: 1) la salut i qualitat de vida de l’alumnat. 2) l’estat físic 

de l’alumnat i 3) l’actitud postural de l’alumnat. Es passa un qüestionari pre i post 

intervenció, una bateria de test per a la valoració funcional i física amb proves de 

força-resistència, flexibilitat i mobilitat funcional. Els resultats obtinguts pel grup 

experimental van ser significatius en el test de força abdominal i en el test de la 

gambada frontal que mesura la flexibilitat del psoes ilíac, gluti i musculatura 

isquiosural i també es produirem millores significatives a l’actitud postural.  



Memòria del Treball de Fi de Màster 

Aida Barceló Fernández 

 

 24 

Les aportacions d’aquest treball  estan en que el mètode pilates és una disciplina 

que ajuda a adquirir la flexibilitat, força, consciència corporal i sobretot control 

postural per tant millora l’actitud postural. 

 

Una vegada revisats alguns estudis amb característiques semblants al treball 

que es presenta, es considera important comprovar si existeix una relació directa 

entre tipologia d’esports i la flexibilitat de la musculatura isquiosural, per això, a 

continuació s’exposa la part pràctica. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Caràcter de l’estudi 

Es tracta d’un treball de recerca teòrica en el qual es realitza un estudi descriptiu 

sobre la relació entre l’esport que realitzen els i les adolescents i la flexibilitat de 

part de la musculatura de la cadena de flexió i també es presenta una proposta. 

Abans de dur a terme les proves físiques, es va passar un qüestionari per tal de 

conèixer els esports practicats per l’alumnat. A l’hora de fer la recerca d’un 

qüestionari validat, no se’n va trobar cap que s’adaptés a les preguntes i dades 

necessàries per realitzar aquest treball, per tant, se’n va crear un amb les 

qüestions que responien el que es necessitava conèixer.  

Després, com s’ha explicat abans, es van dur a terme tres proves físiques per 

conèixer l’estat de la musculatura isquiotibial. Les tres proves aplicades van ser: 

test de flexió en sedestació o “sit-and-reach “(SR), test de flexió en bipedestació 

o “feet-to-floor” (FTF) i test de flexió profunda del cos (FPC). 

Per acabar, s’ha creat una proposta que consisteix en un projecte compost per 

una sèrie de tallers que se centren en el treball de la consciència corporal, la 

força i la flexibilitat a través de diferents disciplines: el pilates, el ioga, els 

estiraments i la relaxació.  

Aquest treball es un estudi descriptiu correlacional de tall transversal ja que es 

va prendre una mesura a una població definida i en un moment determinat. 

Per la recerca teòrica s’han consultat bases de dades com Dialnet, Eric, Google 

acadèmic, PubMed, SportDiscus, Teseo, Tesis Doctorales en Red...  

Les paraules clau utilitzades han sigut: cadena muscular, control postural, 

valoració postural, valoració de la flexibilitat, esport, adolescents,... 

S’han tingut en compte els documents amb data de l’any 2000 endavant, encara 

que, en alguns casos, no ha sigut possible trobar articles tan actuals i s’han 

conservat els de dates anteriors. 
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4.2 Anàlisi estadística de dades 

L’anàlisi es farà a través del programa Microsoft Excel 2016 i Jamovi. 

Serà una anàlisi de proves paramètriques ja que la mostra és superior a 30 

subjectes i les variables són quantitatives. 

Per tant el que es durà a terme es: 

- Una anàlisi descriptiva de freqüències dels esports practicats, 

- una anàlisi descriptiva de les mitjanes de cada prova, 

- i una anàlisi ANOVA per tal de comparar les mitjanes dels resultats. 

 

4.3 Mostra  

La mostra d’aquest estudi es va extreure fent un mostreig no probabilístic 

intencional, ja que es varen triar els subjectes per facilitat d’accés. Es tracta de 

l’alumnat de primer de batxillerat de l’IES Marratxí, de Palma de Mallorca, 

matriculats durant el curs 2017/2018. En el cas d’aquest institut, 1r de 

batxillerat, consta de 5 grups d’uns 25 – 30 alumnes aproximadament.  

Es va demanar permís al centre per tal de realitzar l’estudi, així com també es 

va demanar si era necessari passar una instància a les mares/pares/tutors de 

l’alumnat per tal d’autoritzar la realització de les proves, però no va ser 

necessari.  

 

Per fer la recollida de la mostra es varen aplicar els següents criteris d’inclusió:  

- Estar matriculat a primer de batxillerat. 

- Esser present en el moment de la valoració.  

- No estar lesionat.  

I els criteris d’exclusió varen ser aquests:  

- No esser present en el moment de l’avaluació / test / qüestionari. 

- No voler participar a l’estudi. 

- Estar lesionat. 
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El qüestionari i les proves es varen dur a terme al final del tercer trimestre, 

durant la classe d’educació física. Les sessions tenen una durada de dues 

hores i en aquest cas l’alumnat disposava d’una hora “lliure” en la qual 

practicaven la coreografia grupal que representarien durant l’hora següent. Es 

va aprofitar la primera hora per dur a terme el qüestionari i les proves físiques 

de manera que s’anava cridant a l’alumnat per grups i de manera aleatòria. 

La mostra final va ser de 103 alumnes (62 noies i 41 nois), composta per 

l’alumnat present en el moment de passar el test i realitzar les proves. Hi va 

haver alguns/es alumnes d’un grup concret que no varen poder realitzar les 

proves ja que no hi va haver temps suficient, així com també el cas concret 

d’una alumna que no va voler participar a l’estudi.  

 

4.4 Variables 

Les variables que es varen tenir en compte per aquest estudi varen ser les 

següents:  

- tipologia d’esport 

- gènere 

- edat 

- resultats de les diferents proves 

 

4.5 Mètode de recollida de dades 

Per tal de recollir les dades necessàries per dur a terme l’estudi, es va realitzar 

un qüestionari (adjunt als annexes) i tres proves físiques de les quals, a 

continuació, s’explica el seu procediment: 

 

Prova de flexió en sedestació o “Sit and reach”:  

El material utilitzat per fer la prova va ser un calaix de fusta amb les següents 

mesures: 35 cm x 45 cm x 32 cm (altura, fons, ample) (Figura 11). La zona 
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superior del calaix, està marcada amb centímetres per tal de mesurar la prova 

(55 cm: 35 cm positius i 20 cm negatius). 

Per dur a terme la prova, el subjecte es col·loca assegut al terra amb els peus 

a les marques del calaix (figura 13) i amb les cames completament estirades. 

Ha de posar les mans una devora l’altra a l’inici de la fusta per tal d’avançar-les 

fins allà on pugui i aguantar tres segons. Es realitzaran dos intents i s’anotarà 

el millor resultat. Es valorarà en centímetres. Es considerarà nul·la en els 

següents casos: doblegar els genolls, no aguantar els tres segons, realitzar 

moviments bruscos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexió del tronc endavant de peu (Toe-touch-test, Feet-to-floor): 

Es va utilitzar el mateix calaix que a la prova anterior: calaix de fusta de 35 cm 

x 45 cm x 32 cm amb la zona superior marcada amb centímetres (Figura 11). 

El subjecte es col·loca dret, damunt del calaix amb els peus junts i tocant la 

fusta marcada amb els centímetres amb la punta dels dits dels peus. Amb les 

mans una devora l’altra i des de l’inici de la fusta, fent una flexió endavant amb 

el cos, ha d’anar lliscant les mans de manera progressiva per la fusta fins allà 

on pugui amb els genolls completament estirats i ha d’aguantar la posició durant 

Figura 11. Calaix de mesura 
(Visió lateral). 

Figura 12. Calaix de 
mesura. (Taula amb 
centímetres) 

Figura 13. Calaix de 
mesura. (Marca peus) 
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tres segons. Es realitzarà la prova dues vegades i s’anotarà el millor resultat. 

Es valorarà en centímetres.  

 

Flexió profunda del cos:  

Per iniciar aquesta prova el subjecte es col·locarà 

descalç amb els peus dins les marques sense que els 

talons toquin la línia groga (Figura 14). S’aniran 

flexionant els genolls per tal de, amb les mans una 

damunt l’altra i els dits d’enmig sempre junts, tocar 

l’inici de la cinta mètrica i arribar, de manera 

progressiva, fins allà on pugui. S’ha de mantenir la 

posició de manera estable i durant tres segons. El 

resultat es valorarà en centímetres i es realitzaran dos 

intents, anotant el millor resultat.  

  

Figura 14. Plataforma 
de mesura per FPC.  



Memòria del Treball de Fi de Màster 

Aida Barceló Fernández 

 

 30 

5 RESULTATS DE L’ESTUDI 

Mostra i esports practicats:  

La  mostra de l’estudi conté 103 alumnes amb una mitjana d’edat de 17.00 anys 

de les quals 62 (60.19%) són al·lotes i 41 (39.81%) són al·lots. En quant als 

esports que realitza l’alumnat (Taula 2), ha sortit un resultat de 18 esports 

diferents. Els esports més practicats són el futbol amb un 16.5% de l’alumnat (16 

al·lots i 1 al·lota) i el bàsquet, 13.59% (7 al·lots i 7 al·lotes), seguit del ball amb 

un 10.68% (11 al·lotes) i l’absència de pràctica esportiva, que suposa  un 9.71% 

de l’alumnat (5 al·lots i 5 al·lotes).  

 

Taula 2. Recompte total d’esports practicats 

  Tipus Recompte Total Proporció p 

Esports  Bàsquet  14  103  0.136  < .001  

   Futbol  17  103  0.165  < .001  

   Ball  11  103  0.107  < .001  

   Patinatge  8  103  0.078  < .001  

   Tennis  6  103  0.058  < .001  

   Atletisme  4  103  0.039  < .001  

   Natació  9  103  0.087  < .001  

   G. Rítmica  4  103  0.039  < .001  

   No*  10  103  0.097  < .001  

   Piragüisme  1  103  0.010  < .001  

   Karate  2  103  0.019  < .001  

   Handbol  1  103  0.010  < .001  

   Voleibol  4  103  0.039  < .001  

   Pàdel  4  103  0.039  < .001  

   Ballet  2  103  0.019  < .001  

   G. Artística  3  103  0.029  < .001  

   Hípica  1  103  0.010  < .001  

   Pilates  1  103  0.010  < .001  

   Taekwondo  1  103  0.010  < .001  

*No = absència de pràctica esportiva. 
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La taula 3, mostra el resultat total dels esports realitzats pels al·lots i per les 

al·lotes per separat. L’esport més practicat per les al·lotes és el ball (17.74%), 

seguit del patinatge (12.79%) i del bàsquet i la natació (11.29%). Un 8,06% no 

practica o ha practicat esport. En quant als al·lots, l’esport que destaca és el 

futbol amb un 39,02%, seguit del bàsquet (17.07%) i per l’absència de pràctica 

esportiva (9.76%).  

Taula 3. Recompte d’esports realitzats segons sexe. 

  Esports Recompte Total Proporció p 

Al·lots  Bàsquet  7  41  0.171  < .001  

   Futbol  16  41  0.390  0.211  

   Natació  2  41  0.049  < .001  

   Tennis  4  41  0.098  < .001  

   Atletisme  2  41  0.049  < .001  

   Handbol  1  41  0.024  < .001  

   Voleibol  1  41  0.024  < .001  

   No*  5  41  0.122  < .001  

   Pàdel  2  41  0.049  < .001  

   Taekwondo  1  41  0.024  < .001  

Al·lotes  Ball  11  62  0.177  < .001  

   Patinatge  8  62  0.129  < .001  

   Tennis  2  62  0.032  < .001  

   Atletisme  2  62  0.032  < .001  

   Natació  7  62  0.113  < .001  

   G. Rítmica  4  62  0.065  < .001  

   Futbol  1  62  0.016  < .001  

   No*  5  62  0.081  < .001  

   Piragüisme  1  62  0.016  < .001  

   Karate  2  62  0.032  < .001  

   Bàsquet  7  62  0.113  < .001  

   Pàdel  2  62  0.032  < .001  

   Ballet  2  62  0.032  < .001  

   G. Artística  3  62  0.048  < .001  

   Hípica  1  62  0.016  < .001  

   Pilates  1  62  0.016  < .001  

   Voleibol  3  62  0.048  < .001  

*No = absència de pràctica esportiva. 
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Resultats de les proves segons esport practicat: A la taula 4 es poden veure 

els resultats obtinguts per cada alumne/a a les tres proves classificat per esports. 

D’aquesta manera queden reflectits els resultats de tots els subjectes. 

 

 

  

Taula 4. Resultats de les tres proves a cada esport 
practicat. 

 Total Gènere SR FTF FPC 

FUTBOL 1 2 4 - 8 20 

 2 2 4 2 18 

 3 2 0 - 5 28 

 4 2 10 5 20 

 5 2 -3 - 7 29 

 6 2 -8 -15 30 

 7 2 0 - 4 19 

 8 2 13 12 28 

 9 2 10 9 24 

 10 2 18 15 34 

 11 2 4 - 2 19 

 12 2 9 7 23 

 13 2 9 2 29 

 14 2 4 2 17 

 15 2 14 13 36 

 16 2 5 3 12 

 17 1 15 11 31 

BÀSQUET 1 2 -6 - 8 33 

 2 2 7 5 35 

 3 2 4 - 5 28 

 4 2 10 5 21 

 5 2 - 8 - 5 34 

 6 2 - 9 -15 13 

 7 2 - 9 - 5 11 

 8 1 2 2 30 

 9 1 3 1 20 

 10 1 16 8 26 

 11 1 13 9 35 
SR: Sit-and-reach; FTF: Feet-to-floor; FPC: Flexió profunda del cos 

Gènere: 1: al·lotes, 2: al·lots 
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Taula 4. Continuació 
 Total Gènere SR FTF FPC 

BALL 1 1 7 4 22 

 2 1 - 1 - 6 23 

 3 1 16 13 24 

 4 1 -13 -10 29 

 5 1 -10 -13 11 

 6 1 5 4 17 

 7 1 - 4 - 9 30 

 8 1 10 7 28 

 9 1 - 5 -10 17 

 10 1 18 18 33 

 11 1 8 6 37 

NATACIÓ 1 2 - 2 - 1 27 

 2 2 5 7 30 

 3 1 - 4 - 6 26 

 4 1 4 - 4 27 

 5 1 8 5 28 

 6 1 14 8 24 

 7 1 11 9 28 

 8 1 11 7 28 

 9 1 - 1 - 5 13 

PATINATGE 1 1 15 10 27 

 2 1 14 13 25 

 3 1 -10 - 5 23 

 4 1 17 14 48 

 5 1 19 14 22 

 6 1 18 14 21 

 7 1 9 10 33 

 8 1 14 9 26 

TENNIS 1 2 3 0 21 

 2 2 -3 -10 15 

 3 2 -3 - 5 36 

 4 2 -13 -18 33 

 5 1 3 1 17 

 6 1 8 8 29 
SR: Sit-and-reach; FTF: Feet-to-floor; FPC: Flexió profunda del cos 

Gènere: 1: al·lotes, 2: al·lots 
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  Taula 4. Continuació 

 Total Gènere SR FTF FPC 

ATLETISME 1 2 10 6 31 

 2 2 28 24 41 

 3 1 11 6 36 

 4 1 5 6 13 

G. RÍTMICA 1 1 5 0 25 
 2 1 19 18 25 
 3 1 17 16 33 
 4 1 13 7 29 
PÀDEL 1 2 - 5 - 8 36 
 2 2 15 14 31 
 3 1 0 - 3 26 
 4 1 1 -16 14 
VOLEIBOL 1 2 1 2 24 
 2 1 17 13 29 
 3 1 11 5 45 

 4 1 16 9 33 

G. ARTÍSTIS. 1 1 25 23 33 

 2 1 18 17 28 

 3 1 6 11 31 

BALLET 1 1 15 10 15 

 2 1 23 23 31 

KARATE 1 1 18 17 32 

 2 1 6 6 26 

HANDBOL 1 2 16 9 30 

HÍPICA 1 1 12 7 36 

PILATES 1 1 1 - 1 16 

PIRAGÜISME 1 1 14 11 28 

SR: Sit-and-reach; FTF: Feet-to-floor; FPC: Flexió profunda del cos 

Gènere: 1: al·lotes, 2: al·lots 
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Mitjanes dels resultats de les proves: 

A la taula 5 es mostra la mitjana dels resultats de tots els practicants de cada 

esport de les proves SR, FTF i FPC. En color verd estan marcats els millors 

resultats i en color taronja els resultats més baixos. 

 

SIT-AND-REACH 

Als resultats de la prova de flexió del cos endavant en sedestació s’observa que 

els esports que han obtingut una mitjana més elevada són: taekwondo amb 21 

cm, ballet amb 19 cm i gimnàstica artística amb 16.3 cm. Els resultats més baixos 

queden a tenis, pilates i a l’absència de pràctica esportiva, amb uns valors de  

-0.833 cm, 1 cm i 1.2 cm respectivament.  

 

FEET TO FLOOR 

A la prova FTF, els esports amb mitjanes més elevades són la gimnàstica 

artística amb un valor de 17 cm, el ballet amb 16.5 cm i el taekwondo amb un 

resultat de 14 cm. Els valors més baixos han resultat a tennis amb -4 cm, seguit 

de pàdel amb -3.25 cm i l’absència de pràctica esportiva amb un valor de -1.5 

cm.  

 

FLEXIÓ PROFUNDA DEL COS 

A la darrera prova, els esports que tenen una mitjana més elevada són l’hípica 

amb un resultat de 36 cm, el taekwondo amb 33 cm i el voleibol amb 32.8 cm. 

Els resultats més baixos els han obtingut el pilates, el ballet i el bàsquet amb 16 

cm, 23 cm i 24.3 cm respectivament. 
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 Taula 5. Mitjanes de les proves 
   SR  FTF  FPC 

Esport T  Mitjana SD  Mitjana SD  Mitjana SD 
Bàsquet 14  2.286 8.96  -0.857 7.46  24.3 9.30 

Futbol 17  6.353 6.86  2.353 8.38  24.5 6.70 

Ball 11  2.818 10.21  0.364 10.46  24.6 7.71 

Patinatge 8  12.000 9.41  9.875 6.36  28.1 8.85 

Tenis 6  -0.833 7.28  -4.000 9.14  25.2 8.73 

Atletisme 4  13.500 10.02  10.500 9.00  30.3 12.20 

Natació 9  5.111 6.41  2.222 6.14  25.7 5.02 

G. Rítmica 4  13.500 6.19  10.250 8.34  28.0 3.83 

No 10  1.200 12.87  -1.500 14.41  25.6 8.45 

Piragüisme 1  14.000 -  11.000 -  28.0 - 

Karate 2  12.000 8.49  11.500 7.78  29.0 4.24 

Handbol 1  16.000 -  9.000 -  30.0 - 

Voleibol 4  11.250 7.32  7.250 4.79  32.8 8.96 

Pàdel 4  2.750 8.58  -3.250 12.69  26.8 9.43 

Ballet 2  19.000 5.66  16.500 9.19  23.0 11.31 

G. Artística 3  16.333 9.61  17.000 6.00  30.7 2.52 

Hípica 1  12.000 -  7.000 -  36.0 - 

Pilates 1  1.000 -  -1.000 -  16.0 - 

Taekwondo 1  21.000 -  14.000 -  33.0 - 
SR = Sit-and-reach; FTF = feet-to-floor; FPC = flexió profunda del cos 
No = absència de pràctica esportiva. 
T = total d’alumnes practicants; SD = Desviació estàndard. 
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Resultats per classificació d’esports:  

En els següents resultats s’han comparat les mitjanes de les tres proves físiques 

amb els esports dividits en dos grups: esports individuals i esports col·lectius. Els 

esports col·lectius (Taula 6) tenen una mostra de 51 alumnes i els resultats 

obtinguts tenen una mitjana de 4.76 cm a la prova SR, 1.12 cm al FTF i 25.4 cm 

a la FPC.  

Als esports individuals (Taula 7) hi ha un total de 42 alumnes. La mitjana dels 

resultats de les proves és de 9,62 cm al SR, 7.05 cm a FTF i 27.4 cm a la FPC. 

S’observa una gran diferència entre els valors mínims i els màxims com a la 

prova FTF que hi ha una diferència de 42 cm entre un valor i l’altre.  

  

  

  

  

  

 

 

La taula 8 mostra les mitjanes dels 

resultats a les tres proves en el cas de 

l’alumnat que no practica o ha practicat 

esport. La mitjana del SR és 1.2 cm, del 

FTF -1.5 cm i a la FPC 25.6 cm.  

 

  

  

Taula 6. Esports col·lectius. 

  SR FTF FPC 

N  51  51  51  

Missing  0  0  0  

Mitjana  4.76  1.12  25.4  

Mediana  4  2  28  

SD  8.60  8.80  8.03  

Mínim  -13  -16  10  

Màxim  18  18  45  

Taula 7. Esports individuals. 

  SR FTF FPC 

N  42  42  42  

Missing  9  9  9  

Mitjana  9.62  7.05  27.4  

Mediana  11.0  7.50  28.0  

SD  9.20  9.12  7.30  

Mínim  -13  -18  13  

Màxim  28  24  48  

 

Taula 8. Absència de pràctica esportiva. 

  SR FTF FPC 

N  10  10  10  

Missing  41  41  41  

Mitjana  1.2  -1.5  25.6  

Mediana  2.50  -5.00  24.0  

SD  12.9  14.4  8.45  

Mínim  -16  -18  12  

Màxim  21  18  38  
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Resultats segons els barems de Ferrer:  

Les taules 9 i 10 mostren la quantitat d’alumnes que tenen una flexibilitat normal, 

un escurçament de grau I o de grau II a la musculatura isquiosural segons Ferrer 

(1998) citat a Baranda et al., (2012) per les proves SR i FTF. 

 

 

 

 

 

 

ESPORTS 

Flexibilitat 
normal 
³ -3 cm 

% 
Escurçament 

Grau I 
Entre -4 i -9 cm 

% 
Escurçament 

Grau II 
£ -10 cm 

% 

FUTBOL 16 94.12 1 5.88 0 0.00 

BÀSQUET 9 64.29 5 35.71 0 0.00 

BALL 7 63.64 2 18.18 2 20.00 

NATACIÓ 8 88.89 1 11.11 0 0.00 

PATINATGE 7 87.50 0 0.00 1 12.50 

TENNIS 5 83.33 0 0.00 1 16.67 

ATLETISME 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

G. RÍTMICA 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

PÀDEL 3 75.00 1 25.00 0 0.00 

VOLEIBOL 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

G. ARTÍSTICA 3 100.00 0 0.00 0 0.00 

BALLET 2 100.00 0 0.00 0 0.00 

KARATE 2 100.00 0 0.00 0 0.00 

HANDBOL 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

HÍPICA 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

PILATES 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

PIRAGÜISME 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

TAEKWONDO 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

NO 6 60.00 2 20.00 2 20.00 

TOTAL 85 82.52 12 11.65 6 5.93 
SR: Sit-and-reach;  
No: absència de pràctica esportiva 

Taula 9. Resultats SR segons barems de Ferrer (1998). 
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ESPORTS 
Flexibilitat 

normal 
³ -4 cm 

% 
Escurçament 

Grau I 
Entre -5 i -11 cm 

% 
Escurçament 

Grau II 
£ -12 cm 

% 

FUTBOL 13 76.47 3 17.65 1 5.88 

BÀSQUET 7 50.00 6 42.86 1 7.14 

BALL 6 54.55 4 36.36 1 9.09 

NATACIÓ 7 77.78 2 22.22 0 0.00 

PATINATGE 7 87.50 1 12.50 0 0.00 

TENNIS 3 50.00 2 33.33 1 16.67 

ATLETISME 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

G. RÍTMICA 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

PÀDEL 2 50.00 1 25.00 1 25.00 

VOLEIBOL 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

G. ARTÍSTICA 3 100.00 0 0.00 0 0.00 

BALLET 2 100.00 0 0.00 0 0.00 

KARATE 2 100.00 0 0.00 0 0.00 

HANDBOL 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

HÍPICA 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

PILATES 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

PIRAGÜISME 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

TAEKWONDO 1 100.00 0 0.00 0 0.00 

NO 5 50.00 2 20.00 3 30.00 

TOTAL 74 71.84 21 20.39 8 7.77 
FTF: Feet-to-floor;  
No: absència de pràctica esportiva 

Taula 10. Resultats FTF segons barems de Ferrer (1998). 
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6 INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 

En aquest treball s’ha volgut observar si la pràctica esportiva que duen a terme 

els adolescents té repercussió negativa sobre la flexibilitat de la musculatura 

isquiosural i, en conseqüència sobre la postura dels i les joves.  

ESPORTS PRACTICATS 

Com s’ha vist als resultats del total d’esports realitzats per l’alumnat, el futbol, el 

bàsquet i el ball són els esports més practicats i també destaca l’absència de 

pràctica esportiva. Però, s’ha de tenir en compte que encara que el resultat del 

total d’esports sigui elevat, més de la meitat dels esports practicats, no consten 

de més de 3 practicants, com per exemple piragüisme, handbol, hípica, pilates i 

taekwondo, que només consten d’un/a practicant.  

Si es compara amb el recull d’activitats esportives més practicades a les Illes 

Balears pels/les joves d’entre 15 i 24 anys de Puig & Campomar (2003), 

coincideixen 3 dels esports més practicats pels/les adolescents d’aquest estudi i 

són: natació, futbol i bàsquet. La diferència que destaca és que a l’estudi 

sociològic, la pràctica de la natació suposa un 39%, en canvi dels/les alumnes 

de l’institut, només un 8.7% en practica. El que si que coincideix és que el futbol 

és un dels esports més practicats i amb un percentatge elevat de participació.  

 

DIFERÈNCIA D’ESPORTS SEGONS SEXE 

Com s’ha dit abans, l’esport més practicat per tot l’alumnat és el futbol però, de 

les 17 persones que el practiquen, només hi ha una al·lota. Això coincideix amb 

unes paraules extretes de l’estudi de Puig i Campomar 2003 (p. 37) les quals 

diuen que dir que el segon esport més practicat és el futbol no acaba de ser del 

tot cert perquè és una activitat pràcticament ignorada per les dones. En canvi al 

bàsquet, està més igualat ja que són, per igual, 7 al·lots i 7 al·lotes. El mateix 

passa amb l’absència de pràctica esportiva, del resultat total, que són 10, la 

meitat són al·lotes i l’altra meitat són al·lots.  
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En quant a la varietat d’esports, les al·lotes tenen una pràctica més variada (16 

esports) que els al·lots (9 esports). Cal destacar que les al·lotes tenen una 

pràctica esportiva més repartida, no com els al·lots que quasi un 40% practica 

futbol i la resta d’esports no tenen gaire practicants, exceptuant del bàsquet que 

en són 7.  

Les activitats més practicades per les al·lotes són el ball i el patinatge, coincidint 

amb l’afirmació de Puig & Campomar, 2003 (p. 37): “Si ens fixam amb les 

activitats preferides per les dones, veim que totes tenen trets comuns: 

expressivitat, harmonia corporal, component musical en molts casos, ... ” 

 

RESULTATS DE LES PROVES FÍSIQUES 

El primer que destaca dels resultats de les proves físiques és l’elevada desviació 

estàndard que ha sortit a la mitjana de quasi tots els resultats. Això vol dir que 

aquestes mitjanes tenen uns resultats molt dispars i això s’ha pogut comprovar 

amb les taules dels resultats de les tres proves segons l’esport practicat on, si es 

mira per exemple el futbol, que té una mitjana de 6.35 cm a la prova SR, es troba 

un valor màxim de 18 cm positius i un mínim de -8 cm, són 26 cm de diferència 

entre un valor i l’altre.  

A l’hora de fer comparacions entre proves només es tindran en compte el SR i el 

FTF ja que, com s’ha dit abans, els resultats de la prova de FPC no són 

comparables ja que no s’han trobat barems per tal de poder dur a terme aquesta 

comparació.  

 

Resultats SR: 

Els esports que destaquen en aquesta prova són: taekwondo ballet i gimnàstica 

artística amb uns resultats molt per damunt de les altres mitjanes però cal dir que 

la mitjana d’aquests esports està feta amb com a màxim tres participants i amb 

una desviació estàndard elevada.  
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Això també ocorre amb els esports amb més practicants. Per exemple, el 

bàsquet té una mitjana de 2.29 cm i entre tots els resultats es poden trobar valors 

negatius com -15 cm, -8 cm i -5 cm però també hi ha resultats positius amb 8 i 9 

cm de resultat.  

Si es miren les mitjanes dels esports amb els barems de Ferrer citat a Baranda 

et al., (2012), totes les mitjanes queden dins el rang de flexibilitat “normal”, és a 

dir, major o igual a -3 cm. 

 

Resultats FTF: 

Els resultats de la prova dits – terra són molt semblants als de la prova SR. Els 

esports amb millor puntuació són els mateixos: ballet, gimnàstica  artística i 

taekwondo. I dels resultats més baixos, en coincideixen dos: el tennis i l’absència 

de pràctica esportiva.  

Si es mira amb el total d’esports realitzats, tots queden dins el rang de flexibilitat 

“normal”, ja que tots són majors o iguals a -4. L’esport que queda just al límit és 

el tennis amb una mitjana de -4 cm, però si es miren els resultats dins aquest, 

són la meitat dels practicants que tenen valors inferiors a -4 cm (-18 cm, -10 cm 

i -5 cm) i l’altra meitat son valors positius (0 cm, 1 cm i 18 cm). D’aquests 

resultats, els valors més elevat són al·lotes i els més baixos són al·lots.  

 

Resultats FPC: 

Els resultats d’aquesta prova no es poden comparar amb els altres dos tests ja 

que els valors són molt diferents.  

Ja s’ha pogut comprovar als resultats que tant els esports amb millor mitjana com 

els que han obtingut una mitjana més baixa, no coincideixen amb els altres test. 

Inclús sortint valors molt diferents com el ballet, que en el cas del SR i del FTF 

ha resultat ser un dels esports amb millor mitjana i en aquest test resulta ser dels 

que han obtingut la mitjana més baixa.  
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El que queda clar és que els esports amb millors resultats a les mitjanes de les 

proves són esports que per la seva pràctica ja demanden més la capacitat física 

de la flexibilitat ja que no tan sols l’empren un moment per escalfar o a la tornada 

a la calma si no que és un component més de l’entrenament. Aquesta conclusió 

també l’extreu a la seva tesi doctoral García, 2015, després d’haver fet revisió 

de varis estudis, quan diu: “La mayoría de los estudios encuentran una 

flexibilidad reducida, excepto en aquellos deportes donde la misma tiene un 

papel muy importante en la ejecución de los gestos técnicos, como la gimnasia 

rítmica y la danza” (p. 42). 

 

RESULTATS PER CLASSIFICACIÓ D’ESPORTS: 

A la classificació per esports col·lectius i individuals ha sorprès la igualtat que hi 

ha en quant al total de practicants ja que la meitat de l’alumnat (49.5%) practica 

esports col·lectius i l’altra meitat, un 40.8% practica esports individuals i un 9.2% 

de l’alumnat no practica o ha practicat esport. Només hi ha una diferència de 9 

alumnes entre els esports col·lectius i els individuals.  

En quant a les mitjanes dels resultats es pot veure que les mitjanes del SR i FTF 

de l’alumnat que no practica esport són les més baixes amb diferència (1.2 cm i 

-1.5 cm respectivament) dada realment significativa. Els esports individuals 

obtenen les mitjanes més elevades (9.62 cm i 7.05 cm).  

Si es miren el valors mínims i els màxims, els esports individuals són els que 

presenten més diferència entre uns valors i els altres.  

 

RESULTATS SEGONS BAREMS DE FERRER: 

Aplicant els barems de Ferrer (1998) citat a Baranda et al., (2012), la hipòtesi 

plantejada en aquest estudi no és vàlida ja que del total dels esports practicats, 

un 82,52% de l’alumnat obté uns resultats que es consideren amb una flexibilitat 

normal (a la prova SR) i un 71.84% a la prova FTF.  
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A la prova SR, si es mira segons l’esport practicat, l’esport que obté més 

persones amb escurçament de grau I és el bàsquet, amb un total de 5 alumnes 

(35.71%). Només un total de 6 alumnes tenen un escurçament de grau II (2 a 

ball i a l’absència de pràctica esportiva i 1 a patinatge i tennis).  

A la prova FTF hi ha un nombre més elevat d’alumnes que tenen un escurçament 

tant de grau I (21 alumnes; 20.39%) com de grau II (8 alumnes; 7.77%). El 

bàsquet, igual que a la prova anterior, és l’esport que obté més participats amb 

escurçament de grau I (6 alumnes), seguit del ball (4 alumnes), el futbol (3 

alumnes) i la natació i el tennis amb 2 persones. L’absència de pràctica esportiva 

destaca per tenir tres persones amb escurçament de grau II, un 30% del total 

d’alumnes que no practiquen esport. 
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7 PROPOSTA 

Els hàbits posturals incorrectes, els desequilibris musculars provocats pel 

creixement, la insuficient pràctica d’activitat física necessària per enfortir les 

estructures que protegeixen la columna vertebral i els moviments inadequats 

units al desenvolupament d’una columna vertebral immadura, augmenten o 

potencien l’aparició d’alteracions posturals durant l’adolescència. (Blanco, 2014). 

La pràctica del ioga pels i les adolescents constitueix una experiència física, 

mental i social molt enriquidora. En el pla físic, contribueix al coneixement del 

propi cos, respectant les necessitats de cadascú i alhora augmenta la flexibilitat, 

agilitat i resistència. En el pla mental, es desenvolupa l’atenció i la concentració; 

i en el pla social, beneficia la comunicació, el treball en equip i l’intercanvi 

d’experiències. (Sainz i Vitores, 2003)  

El mètode pilates és un entrenament harmònic que consisteix en enfortir els 

músculs combinant les tècniques de flexibilitat, respiració i control postural. 

Aquest mètode ajuda a augmentar el control corporal general, la força i la 

flexibilitat respectant les articulacions i la columna vertebral i això fa que la 

postura sigui el primer resultat positiu. (Colella i Ochoteco, n.d.) 

Per tant, després d’haver revisat la teoria i haver comprovat que la flexibilitat és 

una capacitat important a treballar durant l’adolescència per gaudir d’una bona 

salut postural i que a través d’aquestes activitats es pot aconseguir, a continuació 

es proposa un projecte compost per una sèrie de tallers que se centren en el 

treball de la consciència corporal a través del pilates, el ioga, els estiraments i la 

relaxació.  

La intenció és realitzar un taller a cada curs del primer cicle d’ESO: a 1r un taller 

d’estirament i relaxació, a 2n un taller de pilates i a 3r un taller de ioga. A 4t 

d’ESO (segon cicle) una unitat didàctica (UD) completa incloent totes les 

disciplines i coneixements apresos en els tallers anteriors. La idea és que 

l’alumnat dugui a terme la pràctica d’aquestes disciplines durant tota l’etapa de 

l’educació́ secundària obligatòria per tal de fomentar hàbits saludables i donar 
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les eines i recursos necessaris per tal d’evitar alteracions posturals durant 

l’adolescència ja que un adequat control postural ajuda a conservar i millorar la 

salut i qualitat de vida. (León, Calvo i Fernández, 2010) 

Per tant, serà a través d’aquests tallers (adjunts als annexes) que es motivarà a 

l’alumnat a practicar les disciplines esmentades i a fomentar una activitat física 

saludable. 
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8 CONCLUSIONS 

Una vegada conclòs l’estudi i analitzant els resultats de la mostra, no s’han trobat 

evidències significatives que demostrin que la tipologia de l’esport tingui una 

relació directe amb la flexibilitat isquiosural. 

Si que és cert que en esports on la mostra és més elevada es poden observar 

petites tendències dins d’aquest que fan pensar que amb una mostra més gran 

dins cada uns dels esports hagués permès observar tendències i comparar millor 

els resultats. 

Se segueix pensant que ha d’existir alguna relació entre els tipus d’esports i la 

flexibilitat dels diferents músculs i cadenes musculars, pel simple fet de les 

característiques dels gests tècnics propis. 

Això es demostra en el fet que esports com el taekwondo, el ballet i la gimnàstica 

es troben dalt de la classificació, i aquests són esports amb un alt component de 

flexibilitat isquiosural en els gests tècnics, i d’altres com el  bàsquet tennis o el 

pàdel presenten resultats més modests. 

Observant les diferències dels resultats dins cada esport, es pensa que 

existeixen altres factors que poden influir directament en els resultats com poden 

ser, el temps de pràctica, la freqüència, inclús el tipus d’entrenament que es fa 

en els diferents clubs i centres esportius. 

Per molt que existeixin diferències entre esports i que n’hi hagi que obtenen 

millors o pitjor resultats, en aquest estudi l’absència de pràctica esportiva destaca 

per estar entre els resultats més baixos fet que mostra que la pràctica d’esport 

beneficia la flexibilitat isquiosural envers no practicar esport. 

Una vegada acabat l’estudi, sorprèn que segons Ferrer la gran majoria 

d’alumnes obtenen valors normals de flexibilitat isquiosural, quan un dels motors 

per la realització de dit estudi va ser l’observació de la dificultat que tenia gran 

part del grup de 1er de batxillerat, en adoptar posicions bàsiques com romandre 

assegut amb les cames estirades i l’esquena recta.  
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Pel que fa als tests físics s’ha pogut observar una relació directa entre les proves 

SR i FTR, proves amb procediments molt semblants, no obstant la prova FPC  

mostra resultats poc coincidents amb les altres dues, que podrien ser la 

conseqüències de diferents factors. Aquest test, tal i com s’ha vist dins el marc 

teòric,  es considera un test amb una baixa validesa i fiabilitat. 

A la part final de l’estudi es presenta una proposta per tal de treballar la flexibilitat 

i la força a través del pilates, el ioga, els estiraments i la relaxació, ja que així 

com es pensa amb una visió sistèmica i global de la musculatura, es creu també 

amb un treball equilibrat entre el to muscular i la flexibilitat i com s’ha vist abans, 

a través d’aquestes disciplines es pot treballar de manera adequada. 

Alguns dels punts forts de l’estudi són el fet que es demostra que practicar esport 

ajuda a tenir una millor flexibilitat que el fet de no fer-ho, que existeixen esports 

que en principi mostren millors resultats que d’altres degut a les característiques 

dels seus gests tècnics, i que existeixen més factors que poden influir en els 

resultats que possiblement s’haurien de tenir en compte per a futurs estudis. 

Un dels punts considerats feble de l’estudi, és la disparitat en el nombre de 

practicants dels diferents esports, una solució hagués pogut ser comparar menys 

esports amb mostres semblants. 

Aquest estudi, tot i no haver estat determinant, s’espera que serveixi com a punt 

de partida per a nous estudis i/o investigacions per poder esclarir les 

conseqüències que poden tenir la pràctica de diferents esports sobre la 

musculatura isquiosural.  
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ANNEX A: Recollida de dades i qüestionari 

 

Dades personals: 

NOM I LLINATGES: ______________________________________________ 

EDAT: ________  

GÈNERE: Home / Dona 

 

Pregunta 1. Practiques algun esport? SI / NO 

Quin/s?_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Observacions: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Pregunta 2. Quin temps fa que el/els practiques? (mesos, anys, data d’inici...) 

_______________________________________________________________ 

Observacions:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Pregunta 3. Amb quina freqüència practiques aquest/s esport/s?  

Dies de pràctica a la setmana:  D DM DX DJ DV DS DG 

Hores per dia: ______ hores. 

Observacions: ___________________________________________________ 
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ANNEX B: Taller I 

El taller d’estiraments i relaxació està preparat per que l’alumnat conegui i 

practiqui diferents estiraments i els treballi de vàries maneres (parelles, 

material..) per tal que entengui la importància de practicar-ho de manera habitual 

i tenir el material necessari per tal de poder-ho convertir en un estil de vida.  

 

Títol TALLER D’ESTIRAMENTS I RELAXACIÓ Curs 1r ESO  

Objectius 

 

- Conèixer els músculs del cos i els diferents estiraments. 

- Entendre la importància de la respiració en els estiraments. 

- Conèixer diferents materials per realitzar estiraments. 

Material 

- Matalassos 

- Bandes elàstiques 

- Fitball 

- Rul·lo d’escuma dura 

Responsables El professorat del departament d’educació física. 

Sessions 

1 Estiraments bàsics. La respiració. 

2 Estiraments passius (parelles). 

3 Estiraments amb material (fitball). 

4 Estiraments amb material (rul·lo). 

5 La relaxació. 

6 Estiraments + relaxació. 
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ANNEX C: Taller II 

Aquest taller pretén mostrar a l’alumnat l’origen del pilates i les maneres de 

treballar-lo, incidint en la importància dels principis (concentració, control, 

precisió, fluïdesa, respiració, centralització) i profunditzant en el pilates terra i les 

seves variants a més del treball amb diferent tipus de material. 

 

  

Títol TALLER DE PILATES Curs 2n ESO 

Objectius 

 

- Tenir un primer contacte amb el pilates. 

- Conèixer les diferents posicions/exercicis del pilates terra. 

- Practicar els exercicis de la sèrie de pilates terra. 

- Descobrir variants dels exercicis. 

Material 

- Matalassos 

- Fitball 

- Rul·lo d’escuma 

- Pilota flexible petita 

Responsables El professorat del departament d’educació física. 

Sessions 

1 Història, tipologia i principis del pilates. 

2 Pilates terra. Exercicis bàsics. 

3 Pilates terra. Variants. 

4 Pilates amb material (fitball) 

5 Pilates amb material (rul·lo) 

6 Pilates amb material (pilota flexible) 
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ANNEX D: Taller III 

Aquest taller treballarà el ioga, fent una pinzellada dels diferents tipus de ioga 

que existeixen i treballant les asanas (posicions) per separat. Primer es 

practicaran les asanas de les salutacions al sol per tal de poder després practicar 

la seqüència completa.  

S’explicaran i mostraran diferents asanas i les seves variants per tal que puguin 

crear una seqüència de salutacions al sol modificada, així com també es 

demanarà que triïn una asana per tal de profunditzar-hi i després compartir-ho 

amb les companyes i companys. 

 

 

  

Títol TALLER DE IOGA Curs 3n ESO 

Objectius 

 

- Tenir un primer contacte amb el ioga. 

- Practicar les diferents asanas del ioga. 

- Practicar les salutacions al sol. 

Material 
- Matalassos 

- Bloquet d’escuma dura 

Responsables El professorat del departament d’educació física. 

Sessions 

1 El ioga. Tipus, principis i asanas. 

2 Asanas de les salutacions al sol. 

3 Seqüència de les salutacions al sol. 

4 Asanas del guerrer: I, II, III, guerrer al sol i guerres en extensió. 

5 Elecció d’una asana i treballar amb aquesta (variants).  

6 Compartir l’asana amb els i les companyes.   
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ANNEX E: Unitat Didàctica 4t d’ESO 

La intenció d’aquesta UD és seguir treballant amb els tallers que s’han fet a 

l’ESO. La idea és que treballin amb més autonomia per tal d’anar una mica més 

enllà, pensant variants dels exercicis, creant variants de les seqüències... Per 

després compartir amb els companys/es i tenir l’experiència de dirigir part d’una 

sessió.  

 

 

Títol UD Consciència corporal Curs 4t ESO 

Objectius 

 

- Treballar la consciència corporal a través del pilates, el ioga i el 

estiraments.  

- Preparar una sessió que contengui les diferents disciplines. 

- Crear variants per les diferents postures.  

- Tenir els recursos per practicar aquestes activitats de manera 

autònoma. 

Material 

- Matalassos 

- Fitball 

- Rul·lo d’escuma 

- Pilota flexible petita 

- Bloquet d’escuma dura 

Responsables El professorat del departament d’educació física. 

Sessions 

1 Seqüència exercicis pilates terra. Variants. 

2 Pilates amb material. 

3 Ioga. 

4 Ioga: seqüències i variants. 

5 Estiraments. 

6 Estiraments amb material i per parelles. 

7 Creació d’una sessió. 

8 Realització de la sessió. 


