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ELS ESTIRAMENTS EN EL BÀSQUET 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El bàsquet és un dels esports que més està 
evolucionant degut, principalment, a la 
importància del seu treball multidisciplinari i en 
constant recerca sobre: la tècnica, la tàctica, la 
preparació física, la vessant mèdica, 
fisioterapèutica, nutricional, psicològica...  
 
El treball desenvolupat en el camp de la 
preparació física dels nostres jugadors ha 
determinat que el seu estat de forma sigui part 
fonamental per a obtenir el seu màxim 
rendiment1. Es treballen totes les qualitats 
físiques de l’esportista a fi que sigui el més 
eficaç possible, es respecti la seva salut i es 
pugui aplicar a l’estil de joc a desenvolupar pel 
seu equip. 
 
Si el jugador no es troba en les millors condicions la seva aportació a la pista es 
veurà reduïda i, com esport d’equip, amb possibilitat que això es transmeti al joc de 
la resta de companys. 
 
Quan parlem de qualitats físiques entenem ràpidament que s’ha de treballar per a 
la millora de la resistència, la força, la velocitat, l’equilibri, l’agilitat i les 
coordinacions. El treball de flexibilitat com a capacitat que ens permet efectuar un 
moviment el més ampli possible, queda sempre en l’oblit(per sort cada vegada 
menys) justificant-se que el seu entrenament no aconsegueix un efecte directe de 
millora en cap dels sistemes orgànics que si es milloren amb el treball de la resta de 
qualitats.  
 
Sigui considerada o no una qualitat física(no és funció d’aquest article el fer-ne un 
debat), és cert que un correcte treball de la flexibilitat en el bàsquet, com en la 
majoria d’esports i activitats de lleure, possibilitarà l’augment del desenvolupament 
del rendiment físic. 
 
El motiu d’aquest article són els estiraments com a part extrínseca per a la millora 
de la flexibilitat amb un marc teòric inicial i tot un seguit de propostes pràctiques 
que espero sigui de la màxima utilitat. 
 
 
Mobilitat articular, flexibilitat i elasticitat. 
 
Moltes vegades es confonen aquests termes. 
La definició que es proposa intenta ser la més entenedora 
possible: 
 
Mobilitat articular: És la capacitat de moviment més ampli 
que te una articulació o part del cos mantenint íntegre de les 
seves estructures anatòmiques. 
 

                                                 
1 En aquest cas voldrà dir que l’esportista aportarà el millor de si mateix. Estar en estat òptim. 
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La suma de la flexibilitat i l’elasticitat en direm mobilitat articular i la 
seva millora i/o manteniment es farà per medi dels exercicis 
d’estirament. 

Flexibilitat: Pròpia de les articulacions i direm que és la possibilitat de moure-les en 
diferents posicions sense patir cap dany en la seva estructura. 
 
Elasticitat: Ens referim als músculs i, en menor mesura, als tendons i és la capacitat 
que tenen per elongar-se fins aconseguir el límit articular i escurçar-se per si 
mateixos. Sempre sense patir danys estructurals.  
 

 
 
Com s’han d’estirar els músculs? 
 
Per estirar un grup muscular i per entendre-ho d’una manera més senzilla, només 
cal realitzar l’acció oposada a la seva principal funció. Per exemple en el cas de la 
musculatura isquiotibial on l’acció fisiològica és la flexió del genoll, l’extensió del 
maluc i la retroversió de la pelvis, per estirar dita musculatura s’haurà de realitzar 
una extensió del genoll i una flexió del maluc amb una lleugera anteversió de la 
pelvis.  
 
Els estiraments es podran realitzar en diferents posicions. Escollir-ne una o altra 
dependrà del grau de mobilitat articular de l’individu, de les patologies afegides que 
tingui, de l’objectiu de l’estirament(activador, relaxant, de millora...)... 
 
Les principals posicions són: estirats en supinació(a), estirats en pronació(b), 
drets(c), asseguts a terra(d), asseguts en banc o cadira(e), estirats lateralment(f) i a 
quatre grapes(g). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A més a més cadascuna d’aquestes posicions es podrà estirar una o les dues 
extremitats alhora (les cames i els braços). Fer-ho d’una manera o altra també pot 
afectar a l’objectiu establert. En les etapes inicials es recomana que els estiraments 
siguin principalment unilaterals. 
 
 
 
 
 

 
(e)Assegut en un banc 

 
(d) Assegut a terra 

 
(f) Estirats lateralment 

 
(a) Supinació 

 
(c)Drets 

 
(b) Pronació 

 
(g) Quatre grapes 

Bilateral. 
Més intens i  necessita d’una correcta posició de l’esquena 

 
Unilateral. 

Més localitzat, senzill i no provoca una mala 
postura de l’esquena 
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Hiperflexió cervical 

 
Hiperflexió lumbar 

 
Arqueix de l’esquena 

EVOLUCIÓ DE LA FLEXIBILITAT
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Cal anar molt en compte què, sigui quina sigui la posició que utilitzem, els 
estirament s’han de realitzar mantenint la columna vertebral en la seva correcta 
posició a fi d’evitar els efectes nocius sobre aquesta i que moltes vegades s’oblida 
corregir-los.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipus d’estiraments. 
 
Breument s’exposen els mètodes d’estiraments més utilitzats per a la millora de la 
mobilitat articular(pàg.4) i finalitzarem recomanant aquells que podem utilitzar 
millor per al nostre esport(pàg. 8). 
 
Si bé avui en dia molts estudiosos es decantarien pels estiraments de tipus estàtics 
hi ha estudis que assenyalen que en els esportistes més experimentats la 
realització d’uns estirament estàtic seguit d’un estirament balístic ofereix 
més guanys que en l’aplicació només del primer.  
 
 
Beneficis que aporten els estiraments. 
 
La flexibilitat és considerada una qualitat involutiva pel fet que al pas dels anys es 
va perdent la seva capacitat. Els motius són diversos: ser home o dona, l’activitat 
esportiva, l’activitat diària, lesions, accidents...  
 
No tenir una mobilitat òptima o un escurçament de certs músculs podrà donar lloc 
a: 

• Una postura incorrecta del nostre 
cos. Desviació de la columna 
vertebral... 

• No adaptació dels músculs a 
moviments explosius 

• Una coordinació deficient 
• Una despesa energètica més elevada 

per l’esforç de la resistència que ens 
ofereix els músculs escurçats 

• Ruptures fibril·lars 
• ... 

 
Arqueix de l’esquena per, entre 
d’altres coses un escurçament 
d’isquiotibials 

 
Una excessiva flexió del 
genoll i extensió del peu. 
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EST. ESTÀTIC 

EST. DÍNÀMIC BALÍSTIC- Individualment. Estirament que es 
produeix a certa velocitat degut a successius moviments de rebot, de 
pèndol, llançaments, salts. Prou comú en la pràctica esportiva. 

E. PASSIU. Individual. L’esportista no realitza cap 
tipus d’esforç. És la gravetat la força externa que 
ens farà estirar.  

E. PASSIU FORÇAT. Individual o per parelles. Igual 
que l’anterior però la posició final s’aconsegueix per 
medi de rebots o moviments de caràcter balístic.  

 

E. ACTIU FORÇAT. Per parelles. Un company 
aplica una força que, a diferència del passiu, és més 
gran. S’estira tan el component contràctil(tendó) 
com l’elàstic (múscul). 

E. ACTIU RESISTIT. Per parelles. El company fixa 
un segment en màxim estirament i nosaltres 
intentarem oposar-nos a dit moviment. El múscul 
estarà estirat i en contracció en el mateix moment. 

EST. RESISTIT 

ALTRES TIPUS: GLOBALS: No són un tipus d’estirament per sí soles. 
Són diferents tècniques de correcció postural que consideren el sistema 
muscular com a un tot que interacciona que provenen de la fisioteràpia, la 
dansa, l’ioga.. neixen. Tècnica Feldenkrais, Alexander, Mezières, RPG, 
Pilates… 

E. ACTIU. Individualment. Sense ajut. S’estira el 
múscul o grup muscular per medi de la contracció 
del múscul oposat. Ens podem valdre d’algún mitjà 
material com piques, bancs, espatllera...  

FNP (Facilitació neuromuscular propioceptiva). Per parelles. Combina 
diferents tipus d’estiraments: Estàtics passiu en un primer moment, 
contracció isomètrica per part de l’esportista, breu relaxació i passiu forçat 
cercat més amplitud que a l’inici. Una altre variant és que l’esportista 
contrau els múscul oposat a l’estirament.  

STRETCHING. Individualment. Contracció isomètrica i breu relaxació del 
múscul pel seu posterior estirament. 
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Amb tot, un excés en el grau de mobilitat articular per sobre del que 
exigeixen els gestos tècnics de l’esport i els propis de la vida quotidiana, 
pot provocar una inestabilitat articular i predisposar a lesions. 
 

No és objectiu d’aquesta part 
augmentar-la més enllà del que un ja 
ha aconseguit ja que podria provocar 
lesions, pèrdua de força i possible 
alteració del gest.  
 

Un bon treball ens repercutirà en: 
 

• Una millora en la postura. 
• Una més gran fluïdesa en els moviments. Un augment de la mobilitat 

articular. 
• Millorarà el grau de coordinació 
• Assumir amb menor impacte els canvis 

ràpids de relaxació a contracció. 
• Un preestirament més eficaç durant els 

moviments explosius. 
• Són fonamentals abans i després del treball 

de tonificació donades les intenses 
contraccions musculars que es realitzen. 

• Disminuirà l’aparició dels cruiximents (les 
conegudes “agulletes”). 

• Afavoreix la recuperació després d’un esforç 
i després d’una lesió. 

• Disminueix l’efecte de l’estrès. Un estat de 
nerviosisme provoca l’augment del to 
muscular que podrà minvar amb els 
estiraments adequats. 

• Pot allargar la vida activa de l’esportista 
• Prevenir moltes lesions. 

 

 
Quan estirar. 
 
La importància dels exercicis d’estiraments es prou motiu per considerar-se un 
contingut més dins de la sessió d’entrenament i partit(competició) però amb 
objectius ben diferents que, amb el correcte mètode aplicat, s’aconsegueix la 
finalitat que es proposa. 
 
En l’escalfament. 
 
És un error que focalitzem l’objectiu de l’escalfament en els estiraments ja que per 
si sols aquestos no fan augmentar la temperatura corporal el suficient per preparar-
nos per a realitzar les accions posteriorment.  
  
• L’objectiu és preparar els músculs 

(articulacions) implicats directament 
l’entrenament o partit de l’elasticitat 
necessària que permeti la mobilitat que 
s’exigeix.   
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En el bàsquet el treball d’estiraments serà suficient fer-lo en 
l’escalfament i, sobre tot, en el retorn a la calma després de 
l’entrenament o partit. 
 

• Abans dels estiraments s’ha de realitzar una activitat aeròbica d’intensitat 
moderada(diferents tipus de desplaçaments, exercici de tir...) i mobilitat de les 
diferents articulacions a fi d’ augmentar la temperatura corporal. 

• Es realitzaran els exercicis d’estiraments progressivament, de menor a major 
intensitat a fi de recuperar les condicions d’elasticitat òptimes ja aconseguides 
amb anterioritat.  

• Per finalitzar acabar amb estiraments actius(balístics) d’acció similar als gestos 
específics que es realitzen a l’entrenament o partit. Aquests tipus d’estiraments 
es faran en esportistes més experimentats. 

 
Durant l’entrenament. 
 
Només es proposaran quan el treball que 
es desenvolupi sigui específic de força o 
molt repetitiu. 
• L’objectiu és frenar l’excessiva 

adaptació del to musculat fruit de 
moviments repetitius. Afavorirà la 
relaxació del múscul millorant el reg 
sanguini, facilita la seva recuperació i 
el prepara per a successives accions. 

• La intensitat serà menor que en 
l’apartat anterior ja que un excés 
podria produir danys a les miofibrilles i pèrdua de l’eficàcia de contracció.  

 
 
Després de la sessió d’entrenament o partit. 
 
La majoria de vegades són grans sacrificats a 
l’hora d’eliminar un contingut de l’entrenament 
per falta de temps, o per no donar-li la 
importància que es mereix pels seus beneficis. 
 
• L’objectiu principal és afavorir la recuperació 

dels principals grups muscular treballats com 
a factor de prevenció de lesions i afavorir la 
disminució del lactat, de la temperatura... 
S’haurà d’aconseguir recuperar la longitud que el múscul te en repòs. 

• En esports d’alta intensitat com és el bàsquet, després de l’entrenament o 
partit, els estiraments seran passius i es realitzaran de manera progressiva i a 
intensitat moderada degut a que la musculatura pot estar fortament 
contracturada i escurçada. Passat un temps es podrà realitzar estiraments 
passius de major intensitat. 

 
Sessions específiques d’estirament 
 
La flexibilitat és l’única qualitat física que manifesta una regressió des de que 
naixem i els exercicis d’estirament amb el mètode adequat farà que aquesta 
pèrdua sigui la més lenta possible. 
 
• L’objectiu d’aquestes sessions és la millora(augment) de l’elasticitat muscular i 

apropar-se al rang articular òptim per a desenvolupar l’activitat esportiva en les 
millors condicions. 
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ELONGACIÓ 
Aconseguir l’estat òptim 
d’elongació muscular en 

que ja ha arribat 
anteriorment per a fer 

l’acció esportiva. 
L’inici de la millora 

atenent a la metodologia 
emprada 
Plaer 

Deformació 
Tranquil·litat 

Comoditat 
Relaxació 

 

FLEXIBILITZACIÓ 
Aconseguir millora de la 

elasticitat muscular però al 
seu límit. Molt en compte 

Displaer 
Calor 
Alerta 
Tensió 

Precaució 

SOBRESTIRAMENT 
Molt probable lesió miotendinosa.  
No es millora i pot arribar a ser un 
entrebanc als gestos tècnics de 
l’esport. Aturar l’estirament 

immediatament 
Dolor 

Cremor 
Angoixa 
Tremolor 

Crits 
Acció de frenat 

Contorsions 
Desig de parar 

De tots els mètodes exposats l’evidència ens diu que el més segur i eficaç per a la 
millora de l’elasticitat muscular és el mètode estàtic passiu en els seus inicis i 
posteriorment amb la combinació amb el mètode estàtic actiu. 
 

• El múscul es resisteix activament a l’estirament 
i, d’inici, és millor aplicar a l’exercici una força 
moderada i de llarga durada. 

• Un estirament ràpid i intens(després d’un bon 
escalfament) afavoreix la deformació elàstica 
recuperable del teixit muscular però no serà 
recomanable per a la seva millora. Només serà 
per a disciplines molt específiques com un 
saltador o llançador.  

• Per dit motiu per a la millora de la flexibilitat 
descartarem els mètodes d’estiraments bruscos realitzats per medi de 
moviments balístics i rebots i encara més quan els múscul estigui fred. 

 

 
Altres tipus de treball, també molt beneficiosos per a la millora com el FNP, 
Stretching, s’han de realitzar amb molta cura i amb el control del preparador físic 
que n’haurà d’haver familiaritzar abans als jugadors. 
 
Aquestes són les sensacions que podríem percebre atenent a l’acció que es realitza 
sobre el múscul o grup muscular que s’estira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freqüència i temps dels estiraments 
 
La freqüència. 
 
Tots els entrenadors i tots els esportistes han de saber que el temps dedicat als 
estiraments ha d’estar relacionat amb la durada de l’activitat principal de la sessió i 
la seva intensitat.  
 
La freqüència anirà condicionada al grau d’escurçament muscular de cada 
esportista i de la capacitat sobre el gest tècnic ja que no és igual per un jugador de 
bàsquet que per un corredor de fons. 
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Els estiraments han d’estar presents en totes les sessions d’entrenament de la 
setmana i en la competició tant en l’escalfament com, sobre tot, a la tornada a la 
calma. 
 
Atenent al que s’ha comentat anteriorment i als objectius que s’estableixin la 
freqüència hauria de ser d’un treball mínim de 3 sessions setmanals per al 
seu manteniment(tantes com sessions d’entrenament es facin) i una 
sessió per a la seva millora. És molt important aquest treball en la 
pretemporada però s’ha d’ajustar molt bé amb la resta de qualitats que es 
treballen. 
 
Temps dels estiraments. 
 
Atenent als autors consultats pot variar els temps dedicat a cada estirament en una 
forquilla d’entre 6” i 60” atenent, també, a l’edat.  

 
Recents investigacions indiquen que és millora augmentar en un principi el nombre 
de repeticions que la durada de les mateixes.   

 
 
Com fer un bon estirament per a millorar. 
 
• Abans d’estirar cal fer un escalfament general de tipus cardiovascular i un 

escalfament més específic amb exercicis analítics d’intensitat moderada amb 
l’objectiu d’augmentar la temperatura dels músculs. 

• Ens relaxarem però sense arribar a refredar-nos. 
• Començarem amb un estirament suau mantingut durant uns 20” i relaxarem 

posteriorment per un espai d’uns 10”. Fer-ho 1 ó 2 vegades. 
• Seguidament realitzarem un estirament forçat sense arribar al punt de dolor que 

el mantindrem entre 20” i 30” per a relaxar per un espai de 15”. 
• El nombre d’estiraments per múscul serà entre 4 i 5 però dependrà de cada 

esportista. 
• El ritme respiratori ha de ser pausat i constant. Sempre evitarem aguantar-nos 

la respiració pel fet que, entre altres coses, provocaria l’augment de la pressió 
sanguínia. 

 
Protocol d’estiraments i mobilitat articular. 
 
Tot seguit s’exposa una proposta d’estiraments a realitzar. 
S’incidirà en la posició corporal amb l’objectiu 
d’aconseguir la finalitat proposada.  
 
S’haurà de realitzar abans i després de l’entrenament o 
partit. 
 
És interessant variar en cada sessió els exercicis d’estirament d’un mateix grup 
muscular a fi d’evitar-ne l’adaptació. 
 

Considerem que un mínim de 10” per repeticions en el manteniment amb 
les sèries i exercicis adequats i un mínim de 20” per a la millora  ja pot ser 
suficient.  

El temps de durada en els més joves és menor(7-10”). En aquestes edats 
l’objectiu més important és crear-ne l’hàbit tant abans de la part principal 
de la sessió com al final d’aquesta.  
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Principals zona o grups musculars a estirar 
 

a) Coll, braços, hombros i espatlla 
b) Columna dorsal i lumbar 
c) Pelvis i glutis 
d) Psoas ilíac 

e) Isquiotibials 
f) Quàdriceps 
g) Adductors i abductors 
h) Bessons

 
 
a) Coll, braços, hombros i espatlla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Columna dorsal i lumbar. Esquena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Pelvis i glutis      

 
 
 
 
 
 
 

 
Coll 
Força cap a baix i 
lateralment.  

 
Dorsals i 
tríceps 

 
Trapeci 
Braços fan força 
cap abaix 

 

 
Coll 
Mobilitat a un i 
altre costat. Evitar 
l’extensió del coll. 

 

 
Hombros 
Moviments en 
cercle 

 

 
Avant 
braços i 
dorsals 
Estirar braços 
amunt amb mans 
agafades 

 

 
Tríceps 
 
 

 
Deltoides i 
bíceps 
 

 
Pit 
 
 

 
Bíceps 
Agafant-se a la 
columna 

 
Esquena/glutis 
Es podrà arquejar 
l’esquena. Cul no toca 
els talons 

 

 
Braços, 
hombros i 
pit 
 

 
Deltoides 
 
 

 
Esquena, 
glutis i braç. 
Protegiu els genolls 
posat una màrfega. 

 
Dorsals i 
lumbars 
 

 
Lumbars 
 
 
 

 
Dorsals i 
intercostals 
Cames semi 
flexionades 

 
Lumbars 
Mans agafades 
darrera genolls 

 
Glutis 

 
Esquena 
Mans agafades per 
darrere el clatell 

 
Esquena 
Arqueig de l’esquena 
 

 
Glutis 

 
Esquena i 
glutis 
S’agafen els turmells 
i es fa pujar el cul 

 
Glutis i 
esquena 
Les mans per darrera 
genoll 

 
Esquena i 
glutis 

 
Abductors i 
glutis 
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d) Psoas ilíac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Isquiotibials 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Quàdriceps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Adductors i abductors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psoas ilíac 
Genoll de davant no 
passa el peu 

 
Abductors i 
Glutis 

 
Isquiotibials 
Si es semiflexiona la 
cama de 
recolzament, 
augmenta l’estirament 

Isquiotibials 
Intentar mantenir 
esquena i cap a terra. 

 
Isquiotibials 
Intentar que el braç 
contrari a la cama 
estirada toqui el peu 

 
Adductors i 
isquiotibials 
Mantenir l’esquena 
recta 

 
Adductors 

 
Adductors 
Mantenir l’esquena 
recta 

 

 
Quàdriceps 
Cama de 
recolzament una 
mica flexionada 

 
Quàdriceps 
Malucs cap endavant 

 
Adductors i 
isquiotibials 
Mantenir l’esquena 
recta 

 

 
Adductors 

 
Psoas ilíac 
La cama de recolzament 
es flexionarà cap 
endavant 
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h) Bessons i turmells 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consells per a entrenadors i esportistes 
 

• Ser conscient de la importància dels exercicis d’estiraments. L’entrenador és la 
clau en crear-ne l’hàbit des de ben petit però n’assumirà cada vegada més  
responsabilitat el jugador a mida que es faci gran.  

• Per a fer un estirament senzillament es realitza el moviment contrari a la seva 
acció. 

• Si és de vital importància els exercicis d’estiraments abans de l’entrenament o 
partit, podrem dir que n’és més important fer-los una vegada s’hagi acabat. 

• El secret és fer els estiraments correctament i amb regularitat. Fer-los en cada 
sessió d’entrenament o partit. 

• Una correcta postura en la realització dels estiraments fa que s’aconsegueixi 
l’objectiu i eviti l’aparició de molèsties o inclús lesions. Incidirem en una correcta 
postura de la columna vertebral.  

• La premissa serà que el benefici de la realització d’un exercici o activitat per un 
objectiu no ha de provocar que sigui nociu per una altra. 

• Evitar l’aparició del dolor. És símptoma d’haver arribat al màxim grau 
d’elasticitat del múscul i l’inici de possibles microrruptures. 

• La millora de la flexibilitat com a qualitat física s’aconseguirà amb un treball o 
sessions específiques tutoritzades pel preparador físic. La resta d’aplicacions 
només tindrà l’objectiu d’aconseguir el nivell d’elasticitat que anteriorment s’ha 
aconseguit i/o retardar la seva degradació. Amb uns 10-15” per repetició és 
suficient. 

• Els exercicis d’estiraments per parelles entre jugadors  millor quan s’hagi 
adquirit una bona experiència en aquest treball i força implicació entre ells. 
Proposaria a partir de categoria júnior. 

• En els inicis es començarà per estiraments unilaterals per progressar fins 
l’estirament global de les extremitats. 

 
 
 

Eduard Moreno i Soto 
Llicenciat en Educació física. Mestratge en Bàsquet. INEFC Lleida 

Màster en activitat física i salut 
Preparador físic equips sèniors del Club Bàsquet Valls 

 
 

 
Bessons i 
isquiotibials 
S’aixecarà el peu amb 
recolzament del taló 

 
Bessons i soli 
Cama d’estirament 
semiflexionada 

 
Turmells 
Mobilitzacions. Millor 
amb recolzament a 
l’altra cama 

 
Bessons i soli 
Cama d’estirament 
semiflexionada 

Hi ha exercicis que s’estirà més d’un múscul o grup muscular. Són els 
que s’han d’utilitzar quan hi ha poc temps. 
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