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Sant Sadurní d’Anoia, 30 de març de 2020 

 

Benvolguts/des alumnes i famílies: 

Desitgem que estigueu el màxim de bé possible i amb moltes ganes de 

retrobar-nos. 

Des del Departament d´Educació Física us voldríem fer unes recomanacions i us 

animem a realitzar tot un seguit de rutines d’estiraments i escalfament, que es 

poden efectuar en espais reduïts, i que son les que portem a terme 

habitualment a les nostres classes. 

És per això que us enviem informació referent a les qualitats físiques bàsiques i 

uns enllaços on podreu veure com treballar-les.  

 

Salutacions cordials, 

 

 

Departament d’Educació Física 
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QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 

 

La Resistència  

Definim la resistència com: 

“ la capacitat del subjecte de perllongar l’esforç durant el màxim temps possible.” 

                                    

 

 

Velocitat  

Físicament, definim velocitat com la capacitat de recórrer una distància en el menor temps 
possible.  
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La Força  

En general, podem dir que la força és la facultat de l’individu per a vèncer una resistència 
externa, independentment del temps utilitzat per fer-ho. A major força, major serà la 
resistència que es pot vèncer..  

 

 

 

 

La Flexibilitat  

Es la capacitat que té una articulació de realitzar un moviment en la seva màxima amplitud. 
També podem dir que és la capacitat que té un múscul per a estirar-se. 

Aquesta qualitat decreix progressivament amb el pas dels anys, i es fa necessària la 
realització d’exercicis per tal de millorar-la o, com a mínim, mantenir-la.  
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A continuació, us passo una sèrie de “links” on podeu veure com podeu treballar i millorar 
les diferents qualitats motrius bàsiques: 
 

 Tonificació muscular amb elements domèstics:   

https://www.youtube.com/watch?v=TMba_uMGyqY    

 

 Força-Resistència amb elements domèstics: 

https://www.youtube.com/watch?v=YBImh_nQ1F4 

 

 Resistència 

https://www.youtube.com/watch?v=PSV7-qRHv5g&t=274s 

https://www.youtube.com/watch?v=-fKBNd_Kdx0 

 

 Velocitat: 

https://www.youtube.com/watch?v=qbt6nOraLto 

https://www.youtube.com/watch?v=NyRvwuTN9U0 

 

 Flexibilitat: 

https://www.youtube.com/watch?v=2WhvOQS1QQU 

https://www.youtube.com/watch?v=uUGIvLkltgw&t=25s 
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