
CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS: A FLEXIBILIDADE 
 

1. Definición de Flexibilidade 
A Flexibilidade é a cualidade física básica que nos permite realizar movimentos coa máxima amplitude 

posible. 

2. Factores constituíntes da Flexibilidade 

Flexibilidade = Mobilidade articular + Elasticidade muscular                                         

A Flexibilidade está constituida, por un lado pola imitación de mobilidade propia dos compoñentes 
estáticos que chamamos MOBILIDADE ARTICULAR, pero ao mesmo tempo polas características 
específicas do compoñente dinámico, en concreto da ELASTICIDADE MUSCULAR. 

3. Factores que inflúen na Flexibilidade 

3.1 HERDANZA 
Ainda que a configuración xenética do noso aparato locomotor condiciona a amplitude de movimentos, 

non quere dicir que sexa un factor sen posibilidade de desenvolverse co entrenemento. 

3.2 SEXO 
En xeral, e para un mesmo tipo de réximen de vida, unha muller é máis flexible que un home. Isto ten que 

ver coas diferenzas de tipo hormonal de ámbolos dous sexos, sendo a producción máis elevada de estróxenos 
na muller e de testosterona no home. Ademais, existe na muller unha menor porcentaxe de masa muscular e 
máis tecido adiposo (grasa), capacitándoa para un meirande grado de Flexibilidade. 

3.3 EDADE 
A máis edade, menos flexibilidade. Isto é debido a varios factores como por exemplo ao crecemento e 

desenvolvemento da masa muscular e ósea. Ademais, o músculo, coa edade, sofre un proceso de 
envellecemento nos compoñentes elásticos, o cal implica perda de Flexibilidade. 

3.4 TEMPERATURA AMBIENTAL E QUECEMENTO 
Se a temperatura ambiental é baixa, tamén o será a temperatura corporal e, polo tanto, o músculo estará 

frío e será menos flexible. Pero a temperatura ambiental alta e o traballo de quecemento, fan que a 
temperatura intramuscular aumente e que o músculo sexa máis flexible e tamén evita lesións. 
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3.5 HORA DO DÍA 
Ao erguernos pola mañana, o corpo está “duro”, falto de mobilidade. Pouco a pouco isto vaise correxindo 

ata chegar ao mediodía á máxima mobilidade. A partir de aquí, volta outra vez en regresión ata a noite, onde 
se atopan os mesmos problemas que pola mañana. Isto ten que ver co seguinte factor. 

3.6 CANSANZO 
Nos estados de fatiga muscular, o músculo ten menos capacidade para contraerse e tamén para estirarse; é, 

polo tanto, pouco flexible e, se o forzamos, pode chegar a rachar. 

3.7 TRABALLO COTIÁ E COSTUMES 
A actividade laboral, o entrenamento, o sedentarismo, as malas formas de sentarse e, en xeral, todo os 

hábitos de posturas, inflúen nunha menor ou maior Flexibilidade. Por exemplo, o traballo escolar tradicional 
supón unha actividade sedentaria, onde o/a alumno/a permanece ata 6 e 7 horas sentado nun pupitre en 
posicións moitas veces incorrectas; esta actividade repetida durante anos, sen compensación suficiente, leva 
sen dúbida a un descenso considerable no grado de Flexibilidade. 

4. Evolución da Flexibilidade 
A Flexibilidade é a única cualidade física básica que vai en relación inversa ao desenvolvemento motor da 

persoa. 

A Flexibilidade ten un desenvolvemento positivo ata os 2-3 anos, para ir despois descendendo. Ata a 
pubertade, o descenso non é moi acusado pero xusto a esta edade (12-14 anos) é cando se producen os 
cambios hormonais e o crecimento máis importantes. Aos 20-22 anos temos un 75% da Flexibilidade 
máxima. Ata os 30 anos segue o descenso, pero máis lentamente, e a partir de aquí, o descenso dependerá da 
actividade do individuo e da súa constitución. 
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5. Sistemas e técnicas de traballo da 
Flexibilidade 

Movimentos de Flexibilidade dinámica Técnicas 
Activos Rebotes 
Pasivos ou asistidos por un compañeiro Presións 

Lanzamentos 
Movimentos de Flexibilidade estática Estiramentos 

6. Criterios xerais para o desenvolvemento da 
Flexibilidade 

6.1 CONTINUIDADE 
Sen un traballo continuo, manter ou mellorar o nivel de Flexibilidade é imposible. 

6.2 CALIDADE 
Hai que propoñer exercicios variados para traballar a Flexibilidade e que non resulte un traballo aburrido, 

pero sen que a calidade deses exercicios se vexa afectada. 

6.3 PROGRESIÓN 
Ir de menos a máis, de exercicios máis sinxelos a máis difíciles, de menor número de exercicios a máis 

exercicios por sesión. 

6.4 RELAXACIÓN E RESPIRACIÓN 
Non pasar nunca o umbral da dor, partir dunha posición onde o músculo ou grupo muscular a traballar 

esté relaxado e acompasar a respiración cos movimentos do exercicio. Estar concentrados e cunha actitude 
positiva. 
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