“La discapacitat neix en la mirada de l’altre”
“Tot ésser humà necessita sentir que pertany a la societat, que forma part d’una comunitat, que és
important per als que l’envolten, que és estimat per uns quants”
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Salut, Exercici Físic i Diversitat Funcional Intel·lectual:
programa per prevenir malalties cròniques.

La Fundació ELNA va posar en marxa a l’any 2012 aquest projecte per tal d’afavorir la millora
de la salut i el benestar físic, psicològic i social d’aquestes persones. Al llarg d’aquestes dues
temporades esportives, s’han pogut observar els beneficis que els hi està comportant a tots els
nois i noies que hi estan inscrits. Aquests beneficis aboquen de ple en la millora de la seva
qualitat de vida; principalment en la dimensió de la salut.

Coordinadora: Estefania Plans Salas.
Graduada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
Nº de Col·legiada: 56337
Assessors: David Grau Batlle i Montse Castellana i Rosell
Col·laboradors: Institut d’Assistència Sanitària (IAS), IAS sport, Institut
Català de la Salut (ICS), Servei d’Esport de la Udg, Escola Universitària de la
Salut i l’Esport de Salt (EUSES), Consell Esportiu del Gironès (CEG).
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RESUM DEL PROJECTE
El present projecte és un programa d’exercici físic per a persones amb diversitat funcional
intel·lectual (DFI) que té com a objecte la prevenció de les malalties cròniques les quals es
troben més predisposades a desenvolupar.
Això es realitza a través de diferents pràctiques d’exercici físic: aiguagim amb
hidroteràpia, body-fit i bàsquet, escollides tenint en compte les característiques pròpies
d’aquestes persones i segons les recomanacions de l’evidència científica.
Són desenvolupades per professionals de l’esport coneixedors del món de la diversitat
funcional, i assessorades per altres professionals de l’àmbit de la salut.
Aquest programa d’exercici físic pretén afavorir la millora del les capacitats físiques bàsiques
i perceptiu-motrius per assegurar una bona salut cardiovascular i osteo-muscular, incidint en
el treball del sistema nerviós central a través de l’estimulació cognitiva.

El present projecte va adreçat per a persones amb DFI entre 16-45 anys de les comarques de
Girona que requereixin un suport intermitent i limitat.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA


Vetllar per reduir la incidència de les malalties cròniques associades a les persones
amb Diversitat Funcional Intel·lectual a partir de la millora de la seva condició física i
cognitiva a través de programacions adaptades.



Promoure l’autonomia i l’autodeterminació de les persones amb Diversitat Funcional
Intel·lectual a partir de la pràctica d’exercici físic.
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JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
La població amb DFI és un col·lectiu amb menys interès i amb una manca important
d’informació, en comparació a la població general, respecte a la importància de vetllar per la
prevenció de la seva salut a partir de l’exercici físic.
Existeix molt poc coneixement de l’impacte que la pràctica d’exercici físic correctament
realitzat pot tenir en la salut de les persones amb DFI, i com aquest pot ser un factor protector
per ajudar a prevenir o retardar l’aparició de malalties cròniques en el seu sistema
cardiovascular, múscul-esquelètic, metabòlic, neurològic i en l’estat d’ànim.
Les famílies o responsables d’aquestes persones han de saber que l’exercici físic és un
element imprescindible per assegurar un estat òptim de la seva salut i qualitat de vida, ja que
això és una realitat científicament demostrada.
Al mateix temps, l’exercici físic és un element que permet afavorir la inclusió comunitària i la
interrelació social entre elles mateixes, ja que les persones amb DFI tenen dificultats per a
mantenir relacions d’amistat i coneixences de forma habitual i continuada.
Promoure espais on tinguin l’oportunitat de relacionar-se amb altres iguals que tenen els
mateixos interessos i que no es troben en el seu context labora, és cabdal pel seu
desenvolupament social. És per aquest motiu que el present projecte no es troba vinculat als
Centres Especials de Treball (CET), als Centres Ocupacionals (CO) o a altres llocs de treball,
sinó que pretén afavorir la pràctica d’exercici físic fora del seu àmbit laboral. En base
aquestes aportacions, un dels propòsits d’aquest projecte és que la comunitat de persones amb
DFI es relacioni entre elles de la mateixa manera que ho fan les altres persones de la societat
en general.
Paral·lelament, l’American College Sports Medicine (ACSM)1 i la Organització Mundial de
la Salut (OMS)2 constaten la gran quantitat de beneficis que l’exercici físic aporta a
l’organisme de les persones, i no és menys en les persones amb DFI, sempre i quan aquest es
realitzi amb les corresponents adaptacions i seguiments individualitzats que cada persona
necessita.
Si posem com a centre d’interès la salut de les persones amb DFI és important que l’exercici
físic es realitzi fora del context del rendiment competitiu, i que aquest s’efectuï de forma
sostinguda en el temps, durant un mínim d’hores setmanals (150 minuts a la setmana) i a una
intensitat moderada; tal i com ens recomana l’ACSM i la OMS, amb grups reduïts i que
estigui correctament adaptat tenint en consideració les característiques i necessitats de cada
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persona amb DFI. Tot i això, convé tenir present que són persones que presenten uns llindars
de cansaments de dos a tres vegades superiors als d’una persona sense DFI, és per aquest
motiu que les recomanacions actuals realitzades per l’ACSM i l’OMS solen ser massa
intenses i fatigants, i per tant no es troben específicament dissenyades per aquestes persones.
En referència a aquestes aportacions, des de la Fundació ELNA, i en recolzament amb autors
d’alt impacte en la prescripció d’exercici físic per a la salut3, tenim l’objectiu que cada
esportista assoleixi una freqüència d’entrenament de 120’ setmanals.
A partir del recull de totes aquestes idees, neix el projecte “Salut, Exercici Físic i Diversitat
Funcional Intel·lectual: programa per prevenir malalties cròniques” proposat des de la
Fundació ELNA per a la diversitat funcional.

MALALTIES AMB MAJOR PREDISPOSICIÓ DE LES PERSONES
AMB DFI 4,5,6,7,8,9
Un baix nivell d’exercici físic es troba associat a una menor resistència cardiovascular
i força muscular

Major risc a desenvolupar

HTA (hipertensió arterial), dislipèmies (alteracions en la quantitat de lípids, triglicèrids, àcids
grassos i colesterol en la sang), hiperglucèmia (alteracions en la quantitat elevada de sucre en
sang).
Malalties cardiovasculars i metabòliques: obesitat/sobrepès, diabetis mellitus II,
osteoporosis, etc.
Malalties osteo-musculars: hipotonia muscular, escoliosis lumbar, peus plans o cavos,
pèrdua de massa muscular...
Hiperlaxitud articular
Hipotonia muscular. Sarcopènia
Hipertonia muscular

en un 85% d’aquestes persones

Trastorns de l’estat d’ànim: ansietat i/o depressió

Mortalitat prematura
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CARACTERÍSITQUES DEL PROGRAMA
CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA DE SALUT I
EXERCICI FÍSIC PER A PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL LLEU I MODERADA
VALORACIÓ MÈDICA I FÍSICA
PROGRAMA EXERCICI FÍSIC

Aquest ha de ser

Sostingut en el
Gratificant
i
Confortable

temps “amb

Personalitzat

continuïtat”

Assumit com un
aspecte
necessari de la
seva vida

Amb una
freqüència
mínima de 120’
setmanals

Supervisat i adaptat per entrenadors preparats

Assessorat per experts sanitaris i esportius “coneixedors del
col·lectiu”
Les persones amb DFI tenen unes peculiaritats que són les que han marcat el disseny d’aquest
programa. En primer lloc, són persones amb una tendència innata a la passivitat i per tant no
els motiva realitzar exercici físic, també per por a fracassar. En segon lloc, hi ha una manca
important de cultura per realitzar exercici físic ja sigui per part d’ells mateixos o pels seus
familiars ja que sempre s’ha potenciat estimular-los des d’altres vies no relacionades amb
l’exercici físic, i en tercer lloc presenten moltes dificultats per entendre el concepte de salut, i
realitzar un esforç per obtenir uns resultats de millora de la seva salut per al seu futur degut a
les dificultat que mostren en la construcció del pensament abstracte.
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FASES DEL PROJECTE

1.

2.

FASE D’ACOLLIMENT: Acollida de l’esportista i la família per explicar
en què consisteix el projecte:
- Qüestionari d’hàbits saludables

PROVES FÍSIQUES (adaptació
bateria AFISAL-INEFC)

FASE DE VALORACIÓ INICIAL

PROVES
MÈDIQUES
(ABS)
- Valoració antropometria
(pes, alçada, IMC,
perímetre cintura)
- Valoració tensió arterial
- Analítica de la sang
- Electrocardiograma en
repòs
- Valoració general mèdica

PROVA
D’ESFORÇ
CARDIOLÒGICA
MÀXMA + ECO
POST-EFORÇ

1.
2.
3.
4.
5.

Q-AAF
Prova equilibri estàtic monopodal
amb visió
Prova flexibilitat de tronc
Prova força explosiva del tren
inferior (salt vertical)
Prova sub-màxima de predicció del
consum màxim d’oxigen (caminar
2 km)

VALORACIÓ INICIAL PROVES DE LATERALITAT
- Valoració Hemisferi dominant i lateralitat
Valoració resultats de les proves mèdiques amb l’esportista i la família

3.

FASE D’EXECUCIÓ EXERCICI FÍSIC EN LES DIFERENTS MODALITATS
Aiguagim

Seguiment
individualitzat

4.

Body-fit

-

Bàsquet

Caminades, excursions
amb bicicleta, sortides a la
neu.

Control de pes, perímetre abdominal, FC i TA
Control de les càrregues d’entrenament amb Escala de Borg
Adaptada
Programes especials
Programes especials de conducta
Programes d’ajuda i suports
Tutories esportives i individualitzades

FASE DE VALORACIÓ FINAL

PROVES FÍSIQUES (adaptació
bateria AFISAL-INEFC)

Valoració resultats de les proves físiques i de la temporada amb l’esportista i la família
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DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS
Amb l’objectiu d’oferir un programa individualitzat tenint en consideració les característiques
de cada esportista, les diferents propostes d’exercici físic es troben dividides en dues
categories diferents:
1. Categoria bàsica (CB)
2. Categoria avançada (CA)
Convé ressaltar la flexibilitat en la formació d’aquest grups, és a dir, si un esportista
evoluciona o s’endarrereix en el progrés de les seves capacitats físico-esportives i/o
emocionals es valorarà que es pugui canviar d’un grup a l’altre per adaptar més adequadament
el seu treball esportiu.

DISTRIBUCIÓ DELS ESPORTISTES
CATEGORIA AVANÇADA
CATEGORIA BÀSICA
- Immaduresa del Sistema Nerviós Central

- Desenvolupament motor més equitatiu a la seva
franja d’edat: ritme d’aprenentatge més lent

- Menor desenvolupament motor

- Requereix d’un suport verbal-gestual

- Ritme de treball i aprenentatge més lent

- Fins a una ratio de 12 esportistes

- Necessitat d’un suport físic-verbal

- Presència de la figura de l’entrenador

- Dos professionals: entrenador i tècnic de suport
- Ratio no superior a 10 esportistes

MODALITATS QUE S’OFEREIXEN
Escollides a partir de l’evidència científica recollida i centrada en la valoració de les persones
amb DFI. D’aquesta manera, partint de la idea de la prevalença que tenen a desenvolupar un
seguit de malalties cròniques, i considerant un major retràs en el seu desenvolupament motor i
una mancança important en característiques físiques i motrius, s’ofereixen les següents
pràctiques d’exercici físic:
1. Aiguagim ( Hidroteràpia adaptada)
2. Body-fit: psicomotricitat adaptada per a joves i adults amb DFI
3. Bàsquet
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Aiguagim (Hidroteràpia adaptada)
L’Aiguagim és una pràctica realitzada dins el medi aquàtic amb música.
Les persones amb DFI es troben caracteritzades per una pèrdua de la funció de la massa
muscular i obesitat que sovint els genera l’aparició de problemes a les articulacions, i en
especial a l’esquena, o altres patologies com la hipotonia muscular i la hiperlaxitud
lligamentosa. És per aquest motiu que el medi aquàtic els permetrà realitzar activitats o
exercicis que involucraran les funcions dels sistema múscul esquelètic mantenint al mateix
temps una bona salut cardiovascular, reduint així el risc de lesions10.
La combinació de les propietats físiques de l’aigua, en concret la flotabilitat i la resistència
hidrodinàmica, ens permetrà realitzar exercicis que al terra són massa estressants per les
articulacions i la musculatura11,12.
A tot això cal destacar la importància de no oblidar el factor motivacional i oferir a cada
entrenament un bon entorn de benestar personal i social per divertir-se.
Tanmateix, el medi aquàtic proporciona una sensació de benestar i de relaxació física,
emocional i del SNC que ens permet treballar comportaments conductuals de la persona.
CONTINGUTS DE L’AIGUAGIM

CAPACITATS
FÍSIQUES
- Resistència
- Força
- Flexibilitat

CAPACITAST
PERCEPTIUMOTRIUS

- Coordinació
- Ritme
- Equilibri-propiocepció

HABILITATS
COGNITIVES
- Atenció
- Capacitat de reacció
- Memòria

HABILITATS
CONDUCTUALS
-

Impulsivitat
Agressivitat
Autopercepció
Autonomia

Objectius de l’Aiguagim
1. Millorar la capacitat funcional de l’esportista a través de l’augment de la resistència
cardiovascular i la força muscular.
2. Tonificar els principals grups musculars.
3. Millorar la flexibilitat articular i muscular.
4. Millorar la capacitat d’equilibri i el sistema propioceptiu.
5. Afavorir la correcció postural.
6. Reduir els dolors articulars: principalment de l’esquena.
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Convé prendre consciència de que realitzar exercici físic al medi aquàtic no ha de ser comprés
com desenvolupar els diferents estils de natació, sinó oferir moltes altres possibilitats que al
medi terrestre són més agressives o perjudicials com córrer o saltar.
Body-fit
El body-fit és una proposta d’exercici físic proposat des de la pròpia Fundació ELNA que
neix amb la voluntat de treballar mancances importants en aspectes del desenvolupament
motor; esquema corporal, habilitats motrius bàsiques i les capacitats perceptiu-motrius. A més
pretén incidir en la millora de les capacitats físiques bàsiques; força, resistència, flexibilitat i
velocitat, ja que són aspectes molt lligats a la salut cardiovascular i del sistema osteomuscular.

CONTINGUTS DEL BODY-FIT
Desenvolupament motor

Esquema
corporal

Capacitats
perceptiu-motrius

Lateralitat

Habilitats
motrius bàsiques

Coordinació i
agilitat

Capacitat físiques bàsiques
Objectius Body-fit
En base aquestes aportacions els principals objectius que pretén assolir el Body-fit són:
1. Millorar les capacitats físiques i les habilitats bàsiques dels esportistes.
2. Afavorir el desenvolupament de les capacitats perceptiu-motrius, en especial
incidència en la organització espacio-temporal i l’equilibri.
3. Ajudar a definir el procés de lateralització de cada esportista.
Bàsquet
L’esport del bàsquet es troba caracteritzat pels constants canvis de rol (atacant-defensa) que
requereix per part de l’esportista, afrontar situacions d’improvisació i anticipació, i promoure
exercicis amb exigència física, tècnica i tàctica.
Per altra banda, convé destacar que el bàsquet és un esport aeròbic-anaeròbic alternat, on es
realitza una diversitat molt àmplia de moviments que permet mantenir una bona salut
cardiovascular al mateix temps que l’esportista aprèn una riquesa molt gran d’habilitats
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motrius. També es realitzen esforços màxims anaeròbics com esprints i el joc és ràpid i
constantment canviant, afavorint el treball del temps de reacció13.
Si pensem que la majoria de persones amb DFI presenten dany cerebral o una condició
genètica on queden afectades una part de capacitats cognitives i/o motrius, el bàsquet ofereix
l’oportunitat, a través de la constant modificació dels rols de joc i la necessitat continua de
moure’s en situacions canviants, que aquestes persones hagin de posar en marxa noves
estratègies per millorar la seva concentració i atenció. Tanmateix, el component tàctic que
caracteritza aquests esport ens permet incidir plenament en el treball del sistema nerviós
central.
Així mateix, el bàsquet és un esport que pot ajudar a controlar la impulsivitat, i ajudar a la
persona a guanyar confiança en si mateix i amb els altres.
CONTINGUTS DEL BÀSQUET

CAPACITATS
FÍSIQUES
-

HABILITATS
TÈCNIQUES

Resistència
Força
Flexibilitat
Velocitat

Implicació SNC

CAPACITATS
PERCEPTIUMOTIRU:
HABILITATS
TÀCTIQUES

coordinació, esquema
corporal, ritme, equilibripropiocepció, organització
espacio-temporal, reflexes

HABILITATS
COGNITIVES:
atenció, capacitat de
reacció, memòria,
organització informació,
concentració, imprevist,
anticipació.

HABILITATS
CONDUCTUALS:
impulsivitat, agressivitat,
autocontrol,
autopercepció,
autonomia

Objectius del Bàsquet
Els principals objectius plantejats per a aquest esport són:
1. Afavorir la millora de les capacitats físiques bàsiques: força, resistència,
flexibilitat i velocitat.
2. Afavorir la millora de capacitats perceptiu-motrius.
3. Millorar les habilitats tècniques i tàctiques de cada jugador.
4. Fomentar el treball cooperatiu entre els diferents jugadors de l’equip.
5. Afavorir la millora d’habilitats cognitives per propiciar el treball del SNC.
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Observació sobre el Bàsquet
La sobre-estimulació cognitiva que presenta el bàsquet permet considerar-lo un esport molt
favorable i recomanable per les persones amb DFI. Tot i això, en determinades ocasions pot
ser un esport massa excitant per a persones que la seva discapacitat els fa difícil autoregular el
seu comportament.

SUPORTS METODOLÒGICS ESPECÍFICS PER A PERSONES AMB
DFI QUE ES REALITZEN:
1. Modelatge
2. Reforç positiu
3. Tutories esportives individuals o familiars
4. Programes de suport conductual

MODALITATS DE SUPORTS

SUPERVISIÓ:

GESTUAL/VERBAL:

FÍSIC PARCIAL:

FÍSIC TOTAL:

Es necessita
observació per part
de l’entrenador/a
per a realitzar
l’activitat esportiva

Es necessita que
l’entrenador/a el
dirigeixi amb paraules o
gestos visuals per a
realitzar l’activitat
esportiva

Es necessita que
l’entrenador/a
estigui físicament al
seu costat en
moments puntuals
per a realitzar
l’activitat esportiva

Es necessita que
l’entrenador/a
estigui físicament
al seu costat
sempre per a
realitzar l’activitat
esportiva

AVALUACIÓ
La Fundació ELNA està treballant en la recollida de dades per avaluar l’impacte que
l’exercici està tenint en la salut d’aquestes persones, i obtenir una orientació de si la manera
de treballar és l’adient o convé fer algunes modificacions.
A continuació presentem algunes d’aquestes dades:
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Anàlisi antropomètric (IMC)
% total participants

60,00%

40,00%

38,70%

54,83%

38,70%

Normopes

45,26%
Sobrepès
20,00%

Obesitat
9,65%
3,22%

0,00%
2013

2014

-

La meitat dels esportistes pateixen sobrepès

-

Al 2013 el 10% patien obesitat. Al 2014 es va aconseguir reduir aquest total a 3,5%.

Alteracions osteo-musculars
6,45%
6,45%

Escoliosis lumbar i dorsal
32,25%

12,90%

Peus cavos o plans
Hiperlaxitud articular
Hipotonia muscular

25,80%

Hipertonia muscular

-

El 26% dels esportistes presenten alteracions a l’esquena.

-

El 13% des esportistes pateixen anomalies als peus.

Dades interessants en relació a la freqüència d’entrenament:
-

El 52% dels esportistes realitzen 120’ d’exercici físic tal i com defensa el projecte.

-

El 49% dels esportistes realitzen només 60’ d’exercici físic.

-

Un 16% aconsegueix realitzar 150’ d’exercici físic tal i com aconsella l’ACSM per a
la població normalitzada.
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SUGGERIMENTS IMPORTANTS
Tenint en compte la major prevalença que tenen les persones amb DFI a desenvolupar
patologies en el sistema múscul-esquelètic, la combinació d’exercici al medi aquàtic amb el
medi terrestre permetrà reduir els riscos de desenvolupar qualsevol tipus de lesió o patologia
en aquest sistema.
En aquests darrers dos anys del projecte no s’ha aconseguit assolir que la majoria dels
participant combinessin la pràctica d’aiguagim amb el body-fit o el bàsquet, és per aquest
motiu que per aquesta nova temporada 2015-2016 es pretén treballar sobre la línia que la
majoria dels participants inscrits en el projecte realitzin les dues pràctiques combinades,
ateses les grans aportacions que pot tenir aquesta combinació en la salut de les persones amb
DFI.
A continuació, es detallen la taula on es poden observar les distribucions dels esportistes en
les diferents activitats esportives en funció del número d’esportistes comparant la temporada
2014-2015 amb la 2015-2016. En ambdues temporades el projecte està format per un total de
31 esportistes.
Total
esportistes
temporada
2014-2015

Total minuts
setmana
(recomanats 120’)
Temp. 2014-2015

Total
esportistes
temporada
2015-2016

Total minuts
setmana
(recomanats 120’)
Temp. 2015-2016

10

60’

8

60’

-

-

2

120’

Total Aiguagim

10

-

10

-

Realitzen Body-fit

1

60’

1

60’

Realitzen Bàsquet

1

60’

-

-

Combinen Aiguagim i
Body-fit

9

120’

9

120’

Combinen Aiguagim i
Bàsquet

2

120’

3

120’

Combinen Body-fit i
Bàsquet

3

120’

3

120’

Realitzen Aiguagim,
Body-fit i Bàsquet

2

210’

2

210’

Programa especial

3

150’

3

150’

Distribució en les
activitats esportives
Realitzen 1 sessió
Aiguagim
Realitzen 2 sessions
Aiguagim
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En la següent taula es pot observar el total d’esportistes que compleixen els minuts i la
combinació d’exercici físic al medi aquàtic i terrestre tal i com el projecte recomana.
Temporada

Temporada

2014-2015

2015-2016

Total esportistes que assoleixen 120’

19

22

Total esportistes que combinen EF

13

17

medi terrestre i medi aquàtic

L’any 2014 compleixen els criteris de la freqüència d’entrenament recomanats per l’ACSM
19 esportistes participants del projecte. Enguany, en són 22 els que compleixen aquests
criteris. En relació a la combinació d’exercici físic al medi aquàtic i al terrestre, a l’any 2014
un total de 13 esportistes complien aquestes recomanacions, mentre que actualment ho
compleixen 17.
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COMENTARI FINAL
En aquesta última dècada s’han publicat estudis a nivell internacional centrats en la
investigació de la major prevalença que tenen les persones amb DFI a desenvolupar malalties
cròniques, i per tant ja són nombrosos els estudis que confirmen aquesta predisposició.
Tot i això, en el nostre país encara avui no es té suficient informació, i com a conseqüència no
hi ha suficient formació per a realitzar programes preventius de salut pensats per aquest
col·lectiu. És per aquest motiu que el present projecte pretén iniciar una nova via de treball
amb aquestes persones, i així aconseguir una millor salut i qualitat de vida per elles mateixes i
també pels seus familiars.
Pel que fa referència al model teòric en que es basa el projecte, convé comentar que en la
recerca bibliogràfica realitzada no s’ha trobat cap experiència com la que presenta aquesta
proposta. La informació obtinguda dels diferents autors ens ha permès dissenyar aquest
programa, i en conseqüència en aquests moments al projecte és pioner a Catalunya perquè no
hi ha un model previ enfocat a la seva salut on emmirallar-nos.

RESUM FINAL
1. Mancança de propostes d’exercici físic i salut correctament realitzades per a persones
amb DFI.
2. Els resultats que estem obtenint fins ara són coherents amb el que diuen els autors.
3. Importància de la combinació d’exercici físic amb uns bons hàbits alimentaris.
4. Importància de combinar exercici físic al medi aquàtic amb el terrestre.
5. Importància de realitzar 120’ minuts setmanals d’exercici físic per garantir una
adequada prevenció.

Aquest document és un resum del projecte. En cas que algú tingui interès en
coneixe’l amb més detall a la seu de la Fundació ELNA tenim una còpia impresa
que es troba a la disposició de tota persona qui ho desitgi.
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