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800016 - Biomecànica de l'Activitat física i l'Esport
Curs acadèmic 2016-17
Facultat: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Matèria: Física
Departament: Salut i Gestió esportiva
Idiomes: Castellà
Extensió: 2on Semestre Curs: 2n
Tipologia: Bàsica
Crèdits ECTS: 6.00

Professorat
Francesc Corbi Soler.  (fcorbi@inefc.es)

Assignatura en el conjunt del pla d'estudis
En el procés d’entrenament, l’anàlisi de la tècnica esportiva juga un paper fonamental dins de
l’optimització del rendiment.  Des de la biomecànica esportiva, s’apliquen a l’aparell locomotor i al
gest esportiu, les lleis i principis de la mecànica amb la intenció de millorar la seva comprensió i
iniciar un procés que permeti optimitzar-lo. En general, des de la biomecànica es solen realitzar dos
tipus d’aproximació: L’aproximació qualitativa i la quantitativa. Mentre que la biomecànica qualitativa
intenta analitzar el gest motor a partir de l’observació sistematitzada i de la realització d’un judici
introspectiu sobre la qualitat del moviment; la biomecànica quantitativa es fonamenta en l’anàlisi de
la informació objectiva proporcionada per diferents instruments de valoració, prèvia selecció de les
diferents variables quantitatives que permeten explicar y comprendre el gest esportiu.
Els diferents continguts d’aquesta matèria han estat organitzats en tres blocs temàtics. La seva
organització temporal ha estat pensada seguint una progressió lògica on l’alumnat alhora que
assimila els diferents continguts, sigui capaç d’aplicar-los dins de la mateixa especialitat.
En aquest sentit, en el primer bloc de continguts s’analitzen els principis i lleis físiques que regeixen
les relacions del cos humà, com a sistema mecànic, amb el seu entorn.
Seguidament, en el segon bloc es presenten les propietats mecàniques dels diferents tipus de teixits i
articulacions del cos humà, tot relacionant-les amb els continguts tractats en el bloc previ i analitzant-
ne la seva aplicació. Finalment, en el tercer bloc s’analitzen els diferents patrons motrius des de la
visió de la cinemàtica i de la cinètica.
 

Prerequisits
Tot i que no és imprescindible es recomana que l’alumnat tingui coneixements bàsics sobre
fonaments físics i càlcul matemàtic. També es recomana que l’alumnat hagi assolit els objectius de
l’assignatura Anatomia aplicada a l’activitat física i l’esport.

Corequisits
Donat que part de la bibliografia es troba en llengua anglesa, s’aconsella que l’alumnat tingui un cert
nivell d’autonomia en aquesta llengua. Aquest nivell li ha de permetre llegir articles i llibres sobre la
matèria específica en llengua anglesa.
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Competències específiques
3- Reconèixer i comprendre els diferents factors que condicionen l'activitat física i l'esport

d) Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular
g) Reconèixer els factors anatòmics i  mecànics que permeten assolir  l'eficiència muscular en
l'exercici físic

5- Aplicar els coneixements adquirits amb l'activitat física i l'esport a la pràctica professional
a) Adquirir i aplicar els fonaments mecànics que condicionen l'activitat física i l'esport

Competències generals
1.- Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

c) Entendre l'abast, les possibilitats i les limitacions de les aplicacions tecnològiques i els materials
en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport.

Objectius

Reconèixer  l’aplicabilitat  de  les  diferents  eines  instrumentals  biomecàniques  en  les  diferents
manifestacions de la motricitat.

Competències de l'objectiu:
1.c)  Entendre  l'abast,  les  possibilitats  i  les  limitacions  de  les  aplicacions  tecnològiques  i  els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)
5.a)  Adquirir  i  aplicar  els  fonaments  mecànics  que  condicionen  l'activitat  física  i  l'esport
(especifiques)

Estimular  l’interès  de  l’alumne  per  a  l’aprenentatge  continuat  dels  continguts  relacionats  amb
l’assignatura mitjançant la utilització de les TIC.

Competències de l'objectiu:
1.c)  Entendre  l'abast,  les  possibilitats  i  les  limitacions  de  les  aplicacions  tecnològiques  i  els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)

Aplicar els coneixements conceptuals proposats des de l’assignatura dins l’estudi i l’anàlisi dels gests
motors bàsics mitjançant processos reflexius i de càlcul.

Competències de l'objectiu:
3.d) Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular (especifiques)
1.c)  Entendre  l'abast,  les  possibilitats  i  les  limitacions  de  les  aplicacions  tecnològiques  i  els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)
5.a)  Adquirir  i  aplicar  els  fonaments  mecànics  que  condicionen  l'activitat  física  i  l'esport
(especifiques)

Definir i conèixer la terminologia i els conceptes bàsics relacionats amb la biomecànica de l’activitat
física i de l’esport tot emfatitzant-ne els aspectes higiènics, pedagògics i de rendiment.

Competències de l'objectiu:
5.a)  Adquirir  i  aplicar  els  fonaments  mecànics  que  condicionen  l'activitat  física  i  l'esport
(especifiques)
3.g) Reconèixer els factors anatòmics i mecànics que permeten assolir l'eficiència muscular en
l'exercici físic (especifiques)

Continguts
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ 1: FONAMENTS FÍSICS I MECÀNICS DE LA BIOMECÀNICA EN L'ACTIVITAT
FÍSICA I L'ESPORT

Tema 1: CONTEXTUALITZCIÓ
1.1) Concepte de biomecànica en l'activitat física i l'esport
1.2) Terminologia bàsica i generalitats
1.3) Naixement i antecendents de la biomecànica
1.4) La biomecànica a Espanya i la seva evolució històrica: present, passat i futur

Tema 2: DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT I: GENERALITATS
2.1) Sistemes de referència espacial i temporal
2.2) Eixos i planells de moviment en l'espai i en el cos humà
2.3) Tipus de magnituds
2.4) Classes de moviments
2.5) Medició de variables en el moviment

Tema 3: DESCRIPCIÓ DEL MOVIMENT II: CINEMÀTICA LINEAL I ANGULAR
3.1) Velocitat i acceleració lineal
3.2) Velocitat i acceleració angular
3.3) Relació entre el moviment lineal i angular
3.4) Llançament de projectils
3.5) Caiguda de cossos lliures
3.6) L'acceleració tangencial i centrípeta
3.7) Instruments per a la valoració cinemàtica

Tema 4: ANÀLISI DE LES CAUSES DEL MOVIMENT I: ESTÀTICA
4.1) Diferències i similituds entre equilibri i estabilitat
4.2) Concepte de centre de gravetat (CG) y centre de masses (CM)
4.3) Mètodes per a la determinació del centre de gravetat: Mètode Reynolds i Lovett, Mètode
Basler i Mètode Segmentari
4.4) Centre de gravetat d'un sistema
4.5) Concepte de base de sustentació, angle de caiguda i línia de projecció del CG
4.6) Concepte de centre de pressions i aplicacions
4.7) Tipus d'equilibri
4.8) Instruments per a la valoració de l'equilibri

Tema 5: ANÀLISI DE LES CAUSES MOVIMENT II: DINÀMICA
5.1) Concepte de massa i pes
5.2) Força: Concepte i tipus
5.3) Moment d'una força
5.4) Lleis de Newton
5.5) Les palanques: Concepte, tipus i funció
5.6) Concepte d'impuls i quantitat de moviment: aplicacions en l'activitat física i l'esport
5.7) Llei de conservació de l'impuls en moviments lineals i de rotació
5.8) Forces normals i de fregament
5.9) Coeficient de fricció
5.10) Instruments per a la valoració de la força

Tema 6: ENERGÈTICA DEL MOVIMENT
6.1) Treball: Concepte, tipus i aplicació. Treball intern y extern. Treball positiu i negatiu
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6.2) Potència: Concepte, tipus de corves i aplicació
6.3) Pressió: Concepte i aplicació
6.4) Energia cinètica i potència
6.5) Llei de la conservació de l'energia
6.6) Instruments per a la seva valoració

UNITAT DE PROGRAMACIÓ 2: MECÀNICA ESTRUCTURAL
Tema 7: CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS TEIXITS

7.1) Generalitats i propietats dels teixits
7.2) Les cadenes cinètiques
7.3) Concepte d'estrès mecànic, deformació i mòdul de young
7.4) Factors que influeixen en la corva tensió-deformació

Tema 8: EL TEIXIT OSSI
8.1) Generalitats
8.2) Tipus d'ossificació
8.3) Llei de Delpech i Llei de Wolf
8.4) Mecanismes adaptatoris del teixit ossi
8.5) Propietats mecàniques del teixit ossi
8.6) El teixit cartilaginós

Tema 9: EL TEIXIT TENDINÓS I LLIGAMENTÓS
9.1) Generalitats
9.2) Mecanismes adaptatoris del teixit tendinós i lligamentós
9.3) Propietats mecàniques del teixit tendinós i lligamentós

Tema 10: EL TEIXIT CARTILAGINÓS
10.1) Generalitats
10.2) Mecanismes adaptatius del cartílag
10.3) El model bifàsic
10.4) Mecanismes de degeneració

Tema 11: EL TEIXIT MUSCULAR
11.1) Generalitats
11.2) Arquitectura muscular
11.3) Model de Hill
11.4) Tipus de músculs
11.5) La contracció muscular
11.6) Tipus de contracció muscular i fases
11.7) Instruments de valoració

Tema 12: BIOMECÀNICA DE L'EXTREMITAT INFERIOR
12.1) Biomecànica estructural i funcional del peu i del turmell
12.2) Biomecànica estructural i funcional del del genoll
12.3) Biomecànica estructural i funcional del maluc

Tema 13: BIOMECÀNICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL
13.1) Generalitats
13.2) Principi de compensació articular
13.3) El disc Vertebral
13.4) El diafragma
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13.5) Mecanismes actius i passius d'estabilització de la columna vertebral
Tema 14: BIOMECÀNICA DE L'EXTREMITAT SUPERIOR

14.1) Biomecànica estructural i funcional de l'espatlla
14.2) Biomecànica estructural i funcional del colze
14.3) Biomecànica estructural i funcional del canyell i de la mà

UNITAT DE PROGRAMACIÓ 3: BIOMECÀNICA DELS PATRONS MOTRIUS BÀSICS
Tema 15: ELS PRINCIPIS BIOMECÀNICS

15.1) Concepte de principi biomecànic
15.2) Tipus de principis biomecànics
15.3) Aplicació pràctica del principis biomecànics

Tema 16: LA BIOMECÀNICA QUALITATIVA
16.1) Conceptualització i aplicacions de la biomecànica qualitativa
16.2) Parts de l'anàlisis qualitatiu
16.3) Importància del procés de retroalimentació
16.4) Instruments d'anàlisi

Tema 17: LA MARXA HUMANA
17.1) Generalitats
17.2) El cicle de la marxa i les seves fases
17.3) Cinemàtica de la marxa
17.4) Cinètica de la marxa
17.5) Mètodes de valoració
17.6) Biomecànica qualitativa en l'anàlisi de la marxa
17.7) La marxa patològica
17.8) Aplicació pràctica: biomecànica de la marxa

Tema 18: ELS DESPLAÇAMENTS ESPORTIUS
18.1) Generalitats
18.2) Tipus de desplaçaments
18.3) Biomecànica dels desplaçaments en els esports acíclics
18.4) Biomecànica dels desplaçaments en els esports cíclics
18.5) Dinàmica de fluïts: El mitjà acuàtic i aeri
18.6) Biomecànica qualitativa en la valoració dels desplaçaments
18.7) Aplicació pràctica: els desplaçaments

Tema 19: ELS SALTS
19.1) Generalitats
19.2) Tipus de salts
19.3) Cinemàtica i cinética del salts
19.4) Valoració de la capacitat de salt
19.5) Biomecànica qualitativa en la valoració dels salts
19.6) Aplicació pràctica: Els salts

Tema 20: ELS LLANÇAMENTS
20.1) Generalitats
20.2) Tipus de llançaments
20.3) Cinemàtica i cinètica dels llançaments
20.4) Factors aerodinàmics dels llançaments
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20.5) Biomecànica qualitativa en els llançaments
20.6) Aplicació pràctica: els llançaments

Tema 21: ELS IMPACTES
21.1) Generalitats
21.2) Cinemàtica i cinètica dels impactes
21.3) Coeficient de restitució
21.4) Punt d'impacte: Centre de percussió i de vibració
21.5) Biomecànica qualitativa en els impactes
21.6) Aplicació pràctica: els impactes

Activitats formatives
Resolució de problemes - 15.00%

Competències:
5.a)  Adquirir  i  aplicar  els  fonaments  mecànics  que  condicionen  l'activitat  física  i  l'esport
(especifiques)
3.g) Reconèixer els factors anatòmics i mecànics que permeten assolir l'eficiència muscular en
l'exercici físic (especifiques)
3.d) Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular (especifiques)
1.c)  Entendre  l'abast,  les  possibilitats  i  les  limitacions  de  les  aplicacions  tecnològiques  i  els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)

Cerca i lectura de bibliografia especialitzada - 10.00%
Competències:
5.a)  Adquirir  i  aplicar  els  fonaments  mecànics  que  condicionen  l'activitat  física  i  l'esport
(especifiques)
1.c)  Entendre  l'abast,  les  possibilitats  i  les  limitacions  de  les  aplicacions  tecnològiques  i  els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)

Pràctiques de laboratori - 30.00%
Competències:
5.a)  Adquirir  i  aplicar  els  fonaments  mecànics  que  condicionen  l'activitat  física  i  l'esport
(especifiques)
1.c)  Entendre  l'abast,  les  possibilitats  i  les  limitacions  de  les  aplicacions  tecnològiques  i  els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)

Classes magistrals (teòriques i pràctiques) - 45.00%
Competències:
5.a)  Adquirir  i  aplicar  els  fonaments  mecànics  que  condicionen  l'activitat  física  i  l'esport
(especifiques)
3.g) Reconèixer els factors anatòmics i mecànics que permeten assolir l'eficiència muscular en
l'exercici físic (especifiques)
3.d) Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular (especifiques)

Activitats d'avaluació
Implicació de pràctiques educatives contínues - 40.00%
Es realitzaran 3 pràctiques educatives continuades.
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Competències:
1.c)  Entendre  l'abast,  les  possibilitats  i  les  limitacions  de  les  aplicacions  tecnològiques  i  els
materials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport (generals)
5.a)  Adquirir  i  aplicar  els  fonaments  mecànics  que  condicionen  l'activitat  física  i  l'esport
(especifiques)

Examen teòric - 60.00%

2 exàmens parcials tipus test (30% cada parcial).●

En el cas de suspendres els parcials, es realitzaran dos examens de recuperació (un per a cada●

parcial). L'alumne només haurà de presentar-se al parcial suspès.
Caldrà  treure un 5 com a mitjana dels 2 parcials per a poder realitzar mitjana amb la resta●

d'activitats avaluadores.
Per a poder fer la mitjana entre els dos parcials l'alumne haurà de treure un mínim de 4.5 en●

qualsevol dels dos. En cas contrari, haurà de recuperar el parcial suspès.

Competències:
3.d) Identificar l'eficiència biomecànica dels aparells de treball muscular (especifiques)
5.a)  Adquirir  i  aplicar  els  fonaments  mecànics  que  condicionen  l'activitat  física  i  l'esport
(especifiques)
3.g) Reconèixer els factors anatòmics i mecànics que permeten assolir l'eficiència muscular en
l'exercici físic (especifiques)

Informació complementaria sobre les activitats d'avaluació:
Per aprovar la matèria s’hauran d’aprovar tots els apartats. Per aprovar, la nota mínima és un 5.
En el cas de que l'alumne suspengui un dels apartats i la seva mitjana sigui major a 5, la nota final
serà 4.

Bibliografia i d'altres recursos

Adams, M., Bogduk, N., Burton, K., Dolan, P. (2006). The biomechanics of back pain. New York:●

Elseiver Churchill Livingstone.
Bartlett, R. (1999). Sports Biomechanics: Reducing Injury and Improving Performance. London:E &●

FN Spon.
Bonduk, N. (2005). Clinical anatomy of the lumbar spine and sacrum. New York:Elseiver Churchill●

Livingstone.
Bäumler, G., Schneider, K. (1989). Biomecánica deportiva: Fundamentos para el estudio y la●

práctica. Barcelona:Martinez Roca.
Cavanagh, P.R. (1990). Biomechanics of distance running. Champaign:Human Kinetics.●

Ferro, A. (2001) La carrera de velocidad: metodología de análisis biomecánico. Madrid: Editorial●

Esteban Sanz.
Gagey, P-M., WEBER, B. (2001).Posturología: Regulación y alteraciones de la bipedestación.●

Barcelona:Masson.
Gutiérrez, M (1998). Biomecánica Deportiva. Madrid:Síntesis.●

Hall, S.J. (1995). Basic Biomechancis. St Louis:Mosby.●

Hamill, J., Knutzen, K.M. (1995) Biomechanical Basis of Human Movement. Baltimore:Williams &●

Williams.
Hay, J. y Reid, J.G. (1988). The Anatomical and Mechanical Bases of Human Motion. Prentice Hall:●

Englewood Cliffs N.J.
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Hochmuth, G. (1973). Biomecánica de los movimientos deportivos. Madrid: INEF de Madrid, pp. 9-13.●

Izquierdo, M. (2008). Biomecánica y Bases Neuromusculares de la Actividad Física y del Deporte.●

Madrid:Editorial Médica Panamericana.
Knudson, D.V.& Morrison, C.S. (2002). Qualitative Analysis of Human Movement. Champaign:Human●

Kinetics.
Knudson, D. (2007). Fundamentals of Biomechanics. New York:Springer. ●

Mcginnis, P.M. (1999). Biomechanics of Sport and Exercise. Champaign:Human Kinetics. ●

Middleditch, A. (2005). Functional Anatomy of the Spine. New York:Elseiver Churchill Livingstone.●

Özkaya, N., Nordin, M. (1999). Fundamentals of Biomechanics. New York:Springer.●

Pélissier, J., y Brun, V. (1994). La marche humaine et sa pathologie. Collection de pathologie●

locomotrice 27. París:Masson.
Perry, J. (1992). Gait Análisis: Normal and pathological function. Thorofare.Slack Incorporated.●

Prat, J.M. (2005). Biomecánica de la marcha normal y patológica. Valencia:Instituto de Biomecánica●

de Valencia.
Proubasta, I., Gil, J., Planell, J.A. (1997). Fundamentos de Biomecánica y  Biomateriales.●

Madrid:Ergon.
Plas, F., Viel, E., Blanc, Y. (1996). La marcha humana: Cinesiologia dinámica, biomecánica y●

patomecánica. Barcelona:Masson.
Viel, E. (Coord.)(2002). La marcha humana, la carrera y el salto. Masson. Barcelona.●

Zatsiorsky, V. M., Kraemer, W.C. (2006). Science and Practice os Strenght Training.●

Champaign:Human Kinetics.

 LA BIBLIOGRAFIA COMPLETA LA PODEU CONSULTAR A COOPERA
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