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1. ELS PRINCIPIS DE L’ENTRENAMENT 
 
Els principis de l'entrenament tenen el seu origen en el camp del rendiment esportiu, però són 
aplicables a qualsevol àmbit de l'activitat física.. Són una sèrie de postulats que fan que el procés 
de posar-se en forma sigui coherent. Amb aquests principis, la planificació de l'activitat serà 
segura i efectiva, i a més s'evitaran aspectes com la monotonia, la fatiga o sobreentrenament . 
 
Principis de l’entrenament: pautes que cal seguir perquè els aparells i sistemes del nostre cos 
s’adaptin adequadament a l’esforç físic i ens ajudin a obtenir una millor condició física. Els més 
importants són els següents: 
 
1.1.Principi de la individualització  
 
L’entrenament ha de ser individualitzat, ja que cada subjecte és diferent. És un error seguir 
sistemes d’entrenament d’altres esportistes o entrenadors. La càrrega genètica, la maduració de 
la persona, el seu tipus de nutrició i descans, el seu nivell de condició física, la motivació que 
tingui i els factors ambientals, són alguns dels motius pels quals cal individualitzar l’entrenament. 
 
1.2.- Principi de la progressió  
 
L’organisme humà és capaç de suportar progressivame nt esforços cada vegada més 
grans. 
Per a aconseguir un increment real del nivell de condició física a llarg termini és necessari 
augmentar els exercicis físics de manera progressiva a fi d’encadenar, amb el temps, totes les 
sobrecompensacions produïdes i obtenir una adaptació sòlida. 
 
Si un dia es fa un esforç massa elevat ens cansem i ens costa molt de recuperar, si fem sempre  
el mateix grau d'esforç la condició física no millora. Per a millorar la condició física el volum i la 
intensitat de l'exercici han d'augmentar gradualment, de manera que el cos es pugui anar 
adaptant a l'esforç realitzat. En un programa d'activitat física es comença amb una progressió del 
volum de la càrrega, és a dir es comença amb sessions curtes i es fa afegint temps d'entrenament 
a mesura que la condició física millora. Quan ja es té una base de condició física s'incrementa, 
progressivament, la intensitat. 
Vegem tot seguit quins elements hem de tenir en compte per a aconseguir-ho: 
 

El volum: és la quantitat total d’exercici practicat. Es pot expressar en unitats de temps, 
d’espai o en nombre de repeticions i sèries. Exemples: pedalejar durant una hora (temps), nedar 
1.500m (espai), realitzar 10 salts (repeticions). Augmentant progressivament el volum 
s’aconsegueix, a llarg termini, una adaptació a l’exercici 
físic. 

La intensitat: és l’aspecte qualitatiu de l’entrenament, la relació que hi ha entre el nivell de 
treball emprat i el seu valor màxim possible. Exemple: si aixeques un màxim de 50 kg en un 
exercici de força i entrena sovint aixecant 40 kg, estàs treballant a una intensitat del 80%. 
Fórmula per calcular la intensitat: 

 
Intensitat=(treball actual/valor màxim) x 100 
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Quan l’esportista ja està adaptat a un exercici físic determinat haurà d’incrementar, de manera 
lenta i progressiva, la intensitat del seu entrenament per a provocar sobrecompensacions noves. 
Si, per contra, realitza esforços de menys intensitat, experimentarà un estancament i fins i tot un 
possible empitjorament 
progressiu. 

La càrrega: és el resultat del producte entre el volum i la intensitat de l’exercici físic. La 
càrrega haurà d’augmentar-se poc a poc. Fórmula per calcular la càrrega: 

 
Càrrega= volum X intensitat. 

 
1.3.Principi de globalitat   
 
Estar en forma implica tot el cos. Estar en forma vol dir ser capaç de moure tot el cos. Cal 
entrenar tant el braç dret com l'esquerra, les dues cames i el tronc. Cal buscar un equilibri en 
totes les parts del cos.  
En el camp del rendiment esportiu, aquest principi no té validesa. Quan el que es busca és la 
perfecció en un moviment, l'especificitat i la tècnica, pot passar que s'incideixi en un segment 
corporal concret en detriment de la resta. Un exemple molt clar són els tennistes que encara que 
entrenin la força dels dos braços i espatlles, és evident que desenvoluparan molt més la força del 
costat amb què agafen la raqueta 
 
1. 4. Principi de recuperació  
 
Durant la recuperació els músculs assimilen l'entrenament i milloren la força, resistència o 
flexibilitat. El mateix passa amb el sistema cardiovascular i el respiratori. L'objectiu del descans o 
recuperació és que el cos es prepari per poder afrontar nous entrenaments, noves activitats. 
Si no permetem que el cos, després d'una activitat física, es recuperi pot aparèixer el 
sobreentrenament. 
 
1.5.Principi de la continuïtat/reversibilitat  
 
Els estímuls de l’entrenament s’han de repetir de forma continuada, ja que la seva absència 
provoca efectes reversibles. Si no aplico estímuls, es perd l’adaptació. S’ha de recolzar cada 
activitat en la precedent i s’ha de relacionar molt bé treball i descans. 
S’ha de practicar exercici físic amb la freqüència necessària per a aprofitar els efectes 
positius de les sobrecompensacions. 

Descansar massa 
dies després del 
darrer entrenament 
suposarà, amb tota 
seguretat, perdre els 
efectes positius de la 

sobrecompensació 
que havíem adquirit. 
Si passa això 
experimentarem una 
pèrdua progressiva de 
la condició física 
obtinguda. 
Per això, és 
convenient mantenir i 

també augmentar la freqüència de la pràctica d’exercici físic. En un programa complet d’exercici 
és molt millor practicar dos o tres dies per setmana que no pas fer-ho només un. 
 
1.6. Principi de l’adaptació o de la sobrecàrrega  
 
A mida que augmenta el rendiment del subjecte, és necessari aplicar progressivament majors 
càrregues. Si sempre s’aplica la mateixa càrrega s’estarà sempre al mateix nivell. 
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L’organisme humà és capaç de resistir l’exercici fí sic i d’habituar-se a la seva pràctica. 
Els esforços físics provoquen, en general, una 
sèrie de canvis fisiològics en els aparells i 
sistemes de la persona que, amb el temps, tenen 
com a resultat final l’adaptació de l’organisme. 
Després d’un esforç físic l’organisme experimenta 
un desgast que provoca una disminució 
momentània del nivell físic. És el cansament 
físic . Posteriorment, el cos humà es recupera i 
assoleix un nou nivell, superior a l’anterior, 
aconseguint una adaptació a aquest esforç. 
Aquest fenomen es coneix amb el nom de 
sobrecompensació . 
 
1.7. Principi de la variació o l’alternança  
 
 Els estímuls aplicats en els programes 
d’entrenament cal que siguin variats, per tal 

d’evitar la monotonia i l’adaptació estàndard. Cal variar en: 
- Els mitjans d’entrenament utilitzats: espais, materials, exercicis, activitats ... 
Els nivells de càrrega de l’estímul: volum, intensitat, densitat, descans 
 
En la planificació de l’entrenament, les càrregues de treball han de succeir-se de manera 
alterna. Això és, cal combinar l’entrenament de les diferents qualitats físiques, respectant els 

períodes de recuperació. 
 
 
 
El descans és imprescindible 
perquè l’organisme es recuperi 
del cansament produït per 
l’activitat física que acaba de 
realitzar. Però aquest temps de 
descans es pot aprofitar per a 
desenvolupar algun altre 
aspecte. Cada tipus de treball, en 
funció de la seva incidència en 
l’organisme, necessita un 
període diferenciat de 
recuperació. 
 

Els períodes de recuperació varien segons la qualitat física: 
 

� La velocitat i la força explosiva es recuperen en 24 hores . 
� La resistència aeròbica i la força resistència , en funció d’una càrrega 
� més o menys elevada d’entrenament, necessiten entre 48 i 72 hores . 
� A la resistència anaeròbica li calen 72 hores per a la seva total recuperació. 
� La flexibilitat és la qualitat que es recupera més ràpid, entre 7 i 10 hores 

aproximadament. 
� En els partits de competició d’esports d’equip és difícil preveure amb exactitud 

quant de temps els jugadors necessiten per a una total recuperació. Amb tot, 
generalment s’accepta que el temps necessari és d’unes 72 hores . 

 
Aquest principi fa referència també a l’alternança dels diferents grups musculars en el treball 
de la força. Per exemple, combinar tren superior, abdominals, tren inferior... 
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2. COMPONENTS DE L’ENTRENAMENT       
 
2.1. INTENSITAT  

La intensitat és l'aspecte qualitatiu de l'entrenament. Respon a la pregunta "com estic entrenant?" 

"quin nivell d'esforç estic realitzant?".  

La intensitat es mesura en relació a la càrrega de l'exercici. Per exemple córrer més o menys 

ràpid, aixecar més o menys pes o fer exercici amb una freqüència cardíaca més o menys 

elevada. La freqüència cardíaca és un indicador de la intens itat de treball molt utilitzat. A 

major intensitat, freqüència cardíaca més elevada. 

 

2.2. VOLUM  

El volum és l'aspecte quantitatiu de l'entrenament. Respon a la pregunta "quant estic entrenant?" 

"quina quantitat d'exercici estic realitzant?".  

Moltes vegades el volum és invers a la intensitat. Un exercici llarg implica una intensitat baixa i al 

contrari, un exercici molt intens normalment no pot prolongar-se massa temps. El volum es 

mesura en temps, distància, nombre de repeticions o sèries.  Per a que la forma física millori, cal 

entrenar a intensitats i volums diferents. La seva combinació aporta varietat i riquesa a 

l'entrenament i als resultats que d'ell se n'obtenen. 

 

2.3. CÀRREGA DE TREBALL   

La càrrega és com la unitat d'entrenament. Qualsevol exercici o activitat que realitzem és una 

càrrega. La càrrega es defineix per la combinació de dos components de l'exercici. L'entenem 

com:       

Càrrega = volum x intensitat 

Ara bé, no podem entendre la càrrega d'entrenament només com aquest producte, sempre s'ha 

de prendre en relació a altres aspectes com la freq üència, la durada o el temps de 

recuperació ,  

 

La durada ���� És el temps total d'una sessió. Inclou l'escalfament, la part principal, els temps de 

descans, i el temps de recuperació. 

 

Freqüència ���� És el nombre de sessions o vegades que entrenem per 

setmana. S’aconsella dues o tres sessions per setmana. Hi ha estudis que 

recomanen fer exercici tant sovint com es pugui, encara que sigui 30 minuts diaris. La freqüència, 

així com la durada i tots els aspectes de la càrrega, depèn dels objectius personals 

d'entrenament. Depèn del que vulguem aconseguir, entrenarem més o menys dies per setmana. 

En el camp del rendiment esportiu, ha planificacions d'entrenament en que, fins i tot, s'entrena 

més d'una vegada per dia. 
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Densitat d'entrenament ���� La densitat de l'entrenament és la relació que hi ha entre el temps 

d'activitat i el temps de descans o recuperació. Encara que pugui semblar un contrasentit el 

descans és una de les claus de l'entrenament. Durant el descans el cos assimila  

Descans no vol dir "no fer res" sinó deixar que els  músculs es recuperin i assimilin l'esforç 

realitzat .  Com a norma general es diu que un esforç de resistència calen 24-48 hores de 

descans, de força: 48-72 hores i per a la flexibilitat, menys de 10 hores. Si no es descansa, el cos 

es fatiga i es pot produir sobreentrenament.  El sobreentrenament  és defineix com un excés 

d'entrenament o una recuperació insuficient. Les conseqüències principals són baixades del 

rendiment, cansament elevat, malestar general. 

 
Repetició ���� Una repetició es un exercici, un moviment des d'una posició fins tornar a la mateixa 

posició incial. Per exemple una flexió de colze: comença amb el colze estirat, flexió per acció del 

bíceps i tornar a estirar fins a la posició inicial. 

  
Sèrie ����  Una sèrie és la successió d'un nombre determinat de repeticions. 
 
 
 
3. L’ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES 
 
Paraules claus : Sistemes, mètodes, Qualitats físiques, Entrenament. 
 
 
3.1 . L’entrenament de la resistència  
 
Premisses més importants que cal seguir en l’entrenament de la 
resistència. 
El més recomanable és millorar la resistència aeròbica, a partir de la qual 
serà possible aconseguir bons resultats en els esforços més anaeròbics. Si 
practiques esports d’equip, per exemple, aquestes dues qualitats 
s’interrelacionen de manera constant, ja que la majoria dels esforços en un 
partit solen ser mixtos (aeròbicsanaeròbics). Un bon nivell de resistència 
aeròbica t’ajudarà a recuperar-te més ràpidament quan et calgui fer un esforç anaròbic (defensar, 
córrer a intensitat alta, etc.). 
L’entrenament de la resistència exigeix paciència, ja que l’organisme necessita un període de sis 
a vuit setmanes per a adaptar-se plenament a aquesta qualitat. Però al cap de dues o tres 
setmanes ja notaràs una millora important. 
 

• Per a millorar la resistència aeròbica pots usar els sistemes continus (harmònic i variable). 
Els mètodes més freqüents són la cursa contínua, el fartlek, el ciclisme i el circuit natural. 
Es fan servir menys, tot i ser igualment vàlids, l’aeròbic, el circuit-training i les repeticions i 
sèries. El temps d’esforç oscil·la entre 10 minuts i 1 hora. Hem de tenir en compte que els 
atletes de distàncies llargues i els ciclistes poden sobrepassar àmpliament les 2 hores 
d’esforç. La recuperació va de 48 a 72 hores, depenent de la intensitat de l’esforç. 

 
• Per a millorar la resistència anaeròbica pots entrenar-la amb els sistemes fraccionats. 

L’interval-training, les curses en pendent i les repeticions i les sèries són els mètodes més 
practicats. El temps d’esforç es troba entre els 10 segons i els 10 minuts, pel cap alt, per 
cada una de les modalitats. La recuperació és de 72 hores. 
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TIPUS DE 
RESISTÈNCIA 

 

Aeròbica 
50-70 % de la freqüència 

cardíaca màxima 

Anaeròbica 
85-100 % de la freqüència 

cardíaca màxima 
Zona de canvi (esforç aeròbic-anaeròbic): 75-85 % de la freqüència cardíaca màxima 

SISTEMES 
Continus: harmònic i variable. Esforç físic sense pauses. 
Fraccionats: intervàlic i de repeticions. Esforç físic dividit en parts separades per 
pauses de recuperació. 

MÈTODES Cursa contínua, circuit natural, fartlek, aeròbic, interval training, cirucuittraining, 
cursa en pendents, repeticions i sèries, altres (bicicleta, caminar, esports…). 

 
 
3.2. L’entrenament de la velocitat  
 
La capacitat de realitzar accions esportives coordinades a velocitat elevada és molt valorada pels 
entrenadors. Quines normes has de tenir en compte en l’entrenament de la velocitat? 

• És important que entrenis la velocitat en les condicions més semblants a les que t’has de 
trobar en la pràctica esportiva. 

• Fer un bon escalfament abans de practicar la velocitat és especialment important, ja que 
la possibilitat de patir lesions és molt alta. 

 
• Pel que fa a les adaptacions orgàniques, és important 

saber que comencen a produir-se al cap de dues 
setmanes d’entrenament i que en un mes pots obtenir un 
nivell acceptable en aquesta qualitat física. 

• La força muscular és un bona companya de la velocitat, ja 
que l’increment d’aquestes dues qualitats acostuma a ser 
paral·lel. 

• La recuperació d’un entrenament de velocitat és d’unes 24 
hores. 

 
 

 
TIPUS DE 

VELOCITAT 
 

Desplaçament  Reacció  Gestual  

SISTEMES 

• Repeticions 
1. Intensitat: màxima. 
2. Duració: 10” pel cap alt. Distàncies curtes de 30-80m 
3. Repeticions: 3-4 
4. Sèries: 3-4 
5. Recuperació: 3 minuts. 

 
MÈTODES 

- Superar la barrera de la 
velocitat. 
- Millorar la força muscular. 
- Millorar la coordinació de 
moviments. 

- Mètode d’acció 
repetida amb variació 
d’estímul. 
- Mètode sensorial. 

- Mètode de repetició 
del 
gest. 
- Mètode de 
disminució 
o augment de pes. 

 
 
3.3. L’entrenament de la flexibilitat  
 
Sovint acostumem a pensar que la flexibilitat és una qualitat física poc important. Res menys cert. 
L’entrenament de la flexibilitat ens protegeix de lesions musculars i 
millorar la nostra qualitat de vida. Si deixem de treballar-la, molts 
dels moviments de les articulacions perden graus de mobilitat 
progressivament. 
Seguidament t’exposem els principis que has de tenir en compte 
per al seu entrenament : 
 

• Quan el nostre organisme estigui fred, no és convenient 
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arribar al límit articular. 
• Els sistemes dinàmics, en què és més fàcil arribar al límit, han de treballar-se amb molta 

precaució, ja que és fàcil sofrir una lesió. 
• El treball de flexibilitat es recupera entre 7 i 10 hores. 
•  Les millores en l’entrenament són lentes, ja que es tracta d’una qualitat involutiva que es 

perd al llarg dels anys, si no és que lluitem per conservar-la. 
• Pots incloure el treball de flexibilitat en els escalfaments i també al final de la sessió, ja 

que té un paper important en la prevenció de lesions i facilita una recuperació adequada 
després de l’esforç. 

 
TIPUS DE 

FLEXIBILITAT 
Dinàmica  Estàtica  

SISTEMES 

-Dinàmic. 
-Dinàmic actiu: és una variant del 
sistema anterior coneguda com a 
“rebots”. Duració de l’exercici: 30 
minuts. 

-Estàtic actiu 
Duració de l’exercici: 
15 “ estirament senzill i 15” estirament 
evolucionat. 
-Estàtic passiu: 
1.-Estàtic passiu per acció de la gravetat. 
Duració 30” aprox. 
2.-Estàtic passiu forçat. Duració 20” aprox. 
3.-PNF: 
a.-Estirament passiu forçat. 10”. 
b.-Tensió muscular. 10”. 
c.-Estirament passiu forçat. De 10” a 15”. 

 
 
3.4. L’entrenament de la força   
 
Quins aspectes hem de tenir en compte en l’entrenament 
de la força? 
 

• És ideal començar per l’entrenament de la força-
resistència, perquè així adquirirem la base per a 
poder treballar la resta. 

 
• Les millores de la força acostumen a notar-se al 

cap de poques semanes de començar els estiraments i, amb constància, el cos humà pot 
experimentar canvis espectaculars. 

 
 
• Pel que fa als sistemes d’entrenaments, tots són aplicables per a la millora de la força, 

excepte el sistema continu, que només s’aplica en la força-resistència. 
 
• Quant als mètodes d’entrenament, cal destacar que els exercicis gimnàstics, el circuit-

training, els pesos, els halters i les màquines de musculació serveixen per al 
desenvolupament de qualsevol tipus de força. Per a aplicar correctament la intensitat, el 
volum i les recuperacions adequades, pots consultar la taula que t’oferim més endavant. 

 
 
• Els esports de contacte, com el judo i la lluita grecoromana, desenvolupen tant la força 

màxima com la força resitència. 
 
• Els multisalts i multillançaments, realitzats a velocitat màxima, són molt útils per a millorar 

la força explosiva o potència. 
 

 
• La recuperació d’un entrenament de força explosiva es calcula en 24 hores; la força 

resitència necessita 48 hores i la força màxima pot arribar a necessitar més de 72 hores. 
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TIPUS DE 
FORÇA 

Màxima  Explosiva  Resistència  

SISTEMES -Fraccionats. 
1.-Repeticions 1-5 
2.-Sèries: 2-4 
3.-Recuperació: 5’ 
4.-Pes:90-100% 

-Fraccionats. 
1.-Repeticions 6-10 
2.-Sèries: 4-6 
3.-Recuperació: 3’ 
4.-Pes:cos propi i també 
sobrecarregat 
lleugerament. 

-Continu: exercicis, 
circuits,…30’-1h. 
-Fraccionats. 
1.-Repeticions 15-40 
2.-Sèries: 2-4 
3.-Recuperació: 30”-1’ 
4.-Pes:20-50%, cos propi o 
del company 

MÈTODES Exercicis gimnàstics, circuit-training, pesos, halters, màquines de 
musculació. Per a la força resistència pots practicar, a més, altres 
esports, com l’excursionisme, el ciclisme, el judo… 

 
 
3. 5. EVOLUCIÓ DE LES QUALITATS FÍSIQUES AMB L’EDAT  
 
Les qualitats físiques bàsiques,  evolucionen i involucionen de manera diferent al llarg de la vida 

d’una persona. Aquesta evolució serà més lenta o més ràpida o arribarà a les seves màximes 

possibilitats de desenvolupament en funció del nivell de practica d’activitat física o esportiva que 

la persona realitzi al llarg de la seva vida. 

 
 

RESISTENCIA 
 

 
 
 
 

   FORÇA 
 

 

VELOCITAT 
 
 

 

FLEXIBILITAT 
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4. METODES I SISTEMES D’ENTRENAMENT 

 

4.1. COM TREBALLAR LA RESISTÈNCIA? 

 

QUÈ ÉS LA RESISTÈNCIA? 

La resistència és “la capacitat física i psíquica de suportar la fatiga enfront d’esforços relativament 

llargs i/o la capacitat de recuperació després dels esforços”. 

 

���� CLASSIFICACIONS I TIPUS DE RESISTÈNCIA  

La resistència pot ser de dos tipus: 

• Resistència aeròbica : que permet un esforç d’intensitat baixa i mitja durant un període llarg 

de temps. És aquella que requereix l’oxigen per a utilitzar l’energia de que disposem (hidrats 

de carboni, greixos i proteïnes en menor mesura). Les característiques dels esforços de 

resistència aeròbica són: 

 

− Intensitat baixa o moderada 

− Duració, dels tres minuts fins a hores 

− Freqüència cardíaca entre 120-140 i 170 ppm (zona d’activitat 

saludable) 

− La fatiga apareix perquè esgotem les reserves energètiques 

 

 

• Resistència anaeròbica:  que permet un esforç d’intensitat elevada durant el major temps 

possible. És aquella que no requereix l’oxigen per a utilitzar l’energia de que disposem. Dins 

d’aquesta diferenciem dos tipus (làctica i alàctica). 

→ La resistència anaeròbica làctica. Utilitza els hidrats de carboni i com a resultat apareix 

l’àcid làctic que impedeix la contracció muscular. Les característiques dels esforços de 

resistència aeròbica són: 

 

− Intensitat submàxima 

− Duració, de 30 segons a 3 minuts 

− Freqüència cardíaca entre 140 i 200 ppm  

− La fatiga apareix perquè acumulem àcid làctic que 

impedeix la contracció del múscul 

 

 

→ La resistència anaeròbica alàctica. Utilitza l’ATP i la fosfocreatina que tenim en les 

reserves del múscul. Les característiques dels esforços de resistència aeròbica són: 
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− Intensitat màxima 

− Duració, de 5 a 30 segons 

− Freqüència cardíaca per damunt de 180 ppm  

− La fatiga apareix perquè esgotem les reserves 

d’energia del múscul 

 

 

 

���� SISTEMES D’ENTRENAMENT PER TREBALLAR LA RESISTÈNCI A 

 

Els principals sistemes d’entrenament de la resistència aeròbica són: 

 

1. SISTEMES CONTINUS: Caracteritzats per esforços o treball ininterromput, amb una 

intensitat baixa o moderada, sense pauses i durant un període prolongat de temps. Dins 

d’aquests sistemes trobem:  

 

• La carrera continua. Consisteix en córrer al mateix ritme, de forma continua, amb 

respiració còmoda. Les pulsacions no deuen sobrepassar les 150 ppm. S’utilitza per a 

preparar l’organisme per a un esforç (escalfament, començar un pla d’entrenament, 

recuperació de lesions, pèrdua de greix corporal, etc). Serveix exclusivament per 

millorar la resistència aeròbica. 

 

• El farlek.  Consisteix en córrer diferents distàncies a diferents ritmes d’intensitat. Les 

pulsacions se situen entre les 140-180 ppm. S’utilitza per a millorar la resistència 

aeròbica i anaeròbica. 

 

2. SISTEMES FRACCIONATS: Caracteritzats per esforços o treballs que intercalen pauses de 

recuperació. Amb això podem augmentar la intensitat d’entrenament. Dins d’aquests 

sistemes trobem:  

 

• L’interval-training o entrenament en intervals. Consisteix en córrer distàncies de 

100-200 metres, al 75-95% de la intensitat, és a dir, les pulsacions estaran entre 160-

180ppm. Els esforços estan separats per pauses de repòs o descans, que són actives o 

incomplertes perquè no parem del tot. Durant la pausa les pulsacions han de baixar a 

120-140ppm. S’utilitza per a millorar la resistència aeròbica i anaeròbica. 

 

• El circuit-training o entrenament en circuit. És com un interval curt i pauses menors. 

Consisteix en realitzar una sèrie d’exercicis prèviament establerts que s’executen 

repetidament amb pausa activa i incomplerta, amb una successió i intensitat 
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determinada. El circuit està format generalment, per postes (entre 8 i  14), les quals ha 

d’executar l’esportista en forma de cercle i en direcció única. Aquestes postes alternen 

exercicis de braços, tronc i cames. S’utilitza per a millorar la resistència aeròbica, però 

també, la força, la velocitat i la flexibilitat. 

 

3. ALTRES MÈTODES. El mètode de la piràmide per fer repeticions d’exercicis, també 

l’entrenament total i les “costeres”, consistents en córrer en pendents curtes, mitges i 

llargues. 

 

TEMPS DE RECUPERACIÓ 

En el  treball de la resistència aeròbica, el temps que es necessita per la seva recuperació va de 

48 a 72h, depenen de l’intensitat de l’esforç. 

 

En el  treball de la resistència anaeròbica, el temps que es necessita per la seva lLa recuperació 

és de 72h. 

 

���� BENEFICI DEL TREBALL DE LA RESISTÈNCIA PER LA SALU T 

Quan entrenem de forma continuada la resistència aeròbica ajudem al nostre organisme a 

millorar la salut. Perquè el treball de la resistència aeròbica és el que més relació té amb l’aparell 

cardiovascular i respiratori, la qual cosa vol dir que ... 

 

→ Augmentem el volum de sang en circulació  i, per tant, aprofitarem millors els nutrients i 

l’oxigen necessaris per al nostre funcionament. Així mateix ajudarem a eliminar més 

ràpidament el CO2 i els productes tòxics per a l’organisme (ens recuperarem abans de 

les destroces). 

→ Augmenta la quantitat de glòbuls rojos i d’hemoglob ina , la qual cosa permet 

transportar més oxigen a totes les parts del cos 

→ Augmentarem el volum i les parets del cor , amb la qual cosa necessitarem menys 

esforç per a bombejar la mateixa o més quantitat de sang i, per tant, el treball del cor serà 

més eficient. 

→ De la mateixa manera, augmentarem la capacitat respiratòria i pulmonar  

→ Podem arribar a reduir el pes corporal (sobretot la part dels greixos) si realitzem esforços 

llargs de baixa intensitat i controlant la dieta equilibrada amb el recolzament necessari de 

metges endocrins i nutricionistes.  
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4.2.  COM TREBALLAR LA FORÇA 

 

QUÈ ÉS LA FORÇA? 

La força és “la capacitat neuromuscular de vèncer resistències externes o internes gràcies a la 

contracció muscular, ja sigui de forma estàtica (isomètrica) o dinàmica (isotònica)” 

 

���� SISTEMES D’ENTRENAMENT DE LA FORÇA  

 

Abans d’explicar quins són els mètodes per entrenar la força, és necessari deixar clar que en les 

edats de l’ESO i Batxillerat hem de treballar i millorar la potència i la força resistència  donat 

que la força màxima  pot ser contraproduent per al creixement ossi i muscular dels alumnes.  

- LA RECUPERACIÓ: La recuperació d’un entrenament de força explosiva  és d’unes 24h i la 

de F-R unes 48h i la F màxima 72h. 

 

Els principals sistemes d’entrenament de la força són: 

Les auto càrregues.  Es treballa utilitzant el pes corporal, sense fer servir cap material com a 

càrrega o resistència (per exemple, el treball abdominal). Amb tot, sí que es pot utilitzar 

material per facilitar la realització d’alguns exercicis o per augmentar-ne la intensitat. Aquest 

tipus de treball és el més adequat per joves i principiants.  

Un altre mètode dins de les auto càrregues són els multi salts  que consisteixen en la 

realització d’un   mateix salt o d’un conjunt combinat de salts per treballar la potència de els 

extremitats inferiors. 

 

També són importants els multi llançaments , que tenen les mateixes característiques i 

finalitats que   els multi salts, però també treballen les extremitats superiors. 

Les sobre càrregues.  Es treballa utilitzant la càrrega o resistència de diversos materials. 

Entre les   sobre càrregues és important anomenar diferents mètodes com ara: 

o Alçament de pes o halterofília , que consisteix en incrementar els nivells de força 

(sobretot, força màxima) mitjançant l’execució d’exercicis d’alçament de pes. Aquí 

també s’inclou el pes llastat, les manuelles i les màquines per alçar pes. 

o També podem incloure els exercicis i activitats  per parelles , que utilitzem com a 

sobrecàrrega per a treballar la força de manera cooperativa i motivant. 

o Finalment anomenar els exercicis amb material divers , utilitzat principalment a les 

sessions d’educació física però també en l’entrenament esportiu, com ara els balons 

medicinals, els gomes elàstiques, els bancs suecs, etc 

 

���� LA FORÇA RESISTÈNCIA I LA SALUT 

El treball de força comporta una sèrie de beneficis a l’organisme, entre els quals podem 

anomenar: 
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→ Millora de la irrigació sanguínia , ja que estem demanant al múscul un treball concret, el 

nostre organisme reacciona aportant major sang a la zona, per tant també millora 

l’aportació de nutrients i oxigen al múscul, així facilita l’extracció de productes de desfet 

→ Augmenta la grossor de la fibra muscular , i per tant, per a un mateix treball requerirem 

menor despesa energètica. 

→ Finalment, també millora i augmenta el creixement dels ossos i la re sistència 

d’aquests davant possibles lesions . 

 

    EL MÈTODE PILATES ( més informació a la pàgina 21) 
 

El Mètode Pilates és actualment una de les activitats més sol·licitades i que més 

creixement està experimentant en el món de l'activitat física.  

És un sistema d'entrenament físic i mental que es basa en el control de la ment sobre el 

cos, dissenyat per estirar, però també enfortir, el cos d'una manera equilibrada i 

respectant l'alineació corporal. EL Mètode repta al cos a treballar com un tot unitari i 

integrat, aconseguint amb la seva pràctica despertar la consciència corporal,  millorar la 

respiració i la coordinació. Un dels beneficis principals pel qual es coneix el Mètode és 

perquè enforteix la musculatura abdominal. Però no es tracta únicament de fer 

abdominals i aconseguir un ventre pla, sinó d'utilitzar el centre energètic com a suport a 

qualsevol moviment que es fa. El que es vol aconseguir és desenvolupar la musculatura 

abdominal, conjuntament amb la musculatura del sòl pelvià i lumbar, per tal que, en 

conjunt, actuïn com a sistema de subjecció de la columna vertebral. A partir d'aquest 

treball, aconseguirem desenvolupar uns músculs forts però llargs, millorarem la postura, 

l'equilibri, el rendiment esportiu, reduirem el risc de lesió i a més, reduirem l’estrès i el 

mal d'esquena. 

El Mètode posseeix adaptacions per a persones de la tercera edat, embarassades i 

persones amb patologies com l'hèrnia discal o l’osteoporosi. Per això és apte per a 

tothom, tant homes com dones, joves o grans. Pe aconseguir tots els beneficis que la 

tècnica promet, és imprescindible aplicar sis principis: 

 

 

RESPIRACIÓ - CENTRE ENERGÈTIC   – CONTROL -  CONCENTRACIÓ - FLUÏDESA  -  

PRECISIÓ 
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4.3. COM TREBALLAR LA FLEXIBILITAT 

 

���� QUÈ ÉS LA FLEXIBILITAT? 

 

La flexibilitat és “la capacitat d’extensió màxima d’un moviment en una articulació determinada”. 

També la podem definir com “la capacitat que, en base a la mobilitat articular i l’elasticitat 

muscular, permet el màxim recorregut de les articulacions”. 

La flexibilitat també la considerem com una capacitat bàsica, ja que deurem entrenar-la per 

aconseguir el màxim rendiment en qualsevol esport. Així mateix, és necessària en la pràctica de 

tota activitat física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� CLASSIFICACIONS 

I TIPUS DE 

FLEXIBILITAT 

Existeixen moltes classificacions i tipus de flexibilitat, en funció dels aspectes que s’analitzen. És 

important conèixer les següents classificacions: 

 

En funció de la implicació corporal: 

− FLEXIBILITAT GENERAL: de tot el cos (músculs i articulacions) en el seu conjunt. 

− FLEXIBILITAT ESPECÍFICA: d’una articulació i grup muscular determinats. 

 

En funció del tipus de força que provoca l’elongació: 

− FLEXIBILITAT PASSIVA: produïda per forces externes a la persona (company, màquina, 

gravetat), són moviments lents i realitzats amb ajuda. 

− FLEXIBILITAT ACTIVA: produïda per la força que genera la pròpia persona, és la 

implicada en la majoria de moviments de qualsevol esport 

 

En funció del tipus d’elongació muscular: 

− FLEXIBILITAT ESTÀTICA: quan l’elongació produeix un moviment lent, controlat per la 

persona, sense rebots. 

 

  FACTORS QUE DETERMINEN LA FLEXIBILITAT 

→ La mobilitat articular. Depèn de la configuració de cada 

articulació 

→ La elasticitat. És la capacitat que permet deformar i 

recuperar la forma dels teixits articulars (tendons, 

lligaments i músculs) 

→ Altres factors com la genètica, el sexe, la edat, la 

inactivitat prolongada, el cansament muscular, ... 

Poden també millorar o limitar aquesta qualitat 
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− FLEXIBILITAT DINÀMICA: quan l’elongació del múscul produeix un moviment més ràpid i 

dinàmic, que pot estar controlat o no. 

 

���� SISTEMES D’ENTRENAMENT DE LA FLEXIBILITAT  

En les edats de l’ESO hem de treballar i millorar la flexibilitat estàtica i activa , així com estàtica 

i passiva , ja que els altres tipus de flexibilitat requereixen un control absolut del cos i un nivell 

elevat en el domini de les tècniques d’estirament. 

La forma més comú de treballar la flexibilitat és aplicant els exercicis dels estiraments . Així 

tenim: 

 

1. MÈTODES DE FLEXIBILITAT ACTIVA: 

� ESTÀTICS:  l’executant realitza l’estirament. Consisteix en mantenir la posició d’estirament 

màxima durant un temps (10-20 segons) per a després recuperar la posició inicial. Dins 

d’aquest mètode trobem tècniques més evolucionades: 

� Stretching de Bob Anderson: és una tècnica d’estirament 

activa/estàtica però un poc més evolucionada. En aquesta l’alumne ha 

d’aconseguir lentament la posició d’estirament relaxada o suportable i 

mantenir-la durant 20-30 segons. De seguida relaxa el múscul i, a 

continuació, intenta arribar a un punt major d’elongació. 

 

� FNP (Facilitació Neuromuscular Propioceptiva): Consisteix en aconseguir el punt de 

màxim estirament per mitjà de l’assistència d’un company que 

manté la posició  durant 10 segons. A continuació el subjecte passiu 

exerceix una contracció isomètrica del múscul estirat durant 3-5 

segons. Immediatament es procedeix a relaxar el múscul i s’aprofita 

la caiguda de tensió per a forçar una mica més l’estirament fins a un 

nou punt de resistència per espai de 10 segons. 

Una altra tècnica es coneix com CRAC (contracció/relaxació/agonista/contracció) més 

complicada que requereix uns coneixements elevats del funcionament del cos i que no 

tractarem fins més endavant.  

 

� DINÀMICS:  L’executant realitza l’estirament. Consisteix en aconseguir la posició de 

l’estirament màxima realitzant moviments ràpids. Dins d’aquest mètode 

trobem diferents tècniques d’execució: 

� Tècniques balístiques: es caracteritzen per un moviment ràpid i brusc 

en el qual una part del cos es porta als seus límits. Aquests estiraments amaguen certa 

perillositat de lesionar els músculs. 

� Tècniques de rebot: es tracta d’adoptar una posició d’estirament i, 

de seguida, realitzar petits rebots de forma repetida, en els quals 

s’alternen fases d’estirament i escurçament muscular de curta 
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durada. Presenta els mateixos inconvenients que les tècniques balístiques.   

 

2. MÈTODES DE FLEXIBILITAT PASSIVA: un ajudant extern efectua l’estirament juntament 

amb la relaxació del subjecte passiu. Consisteix en aconseguir la posició d’estirament 

màxima amb l’ajuda d’un company; aquesta posició es manté durant 10-20 segons i després 

es recupera la situació de partida. 

 

���� LA FLEXIBILITAT I LA SALUT 

La flexibilitat és bàsica per a qualsevol desenvolupament físic òptim i millorar el rendiment. De 

manera específica el treball de flexibilitat comporta una sèrie de beneficis a l’organisme entre els 

quals destaquem: 

 

→ Redueix la tensió muscular , i per tant, produeix una relaxació a nivell de l’organisme 

→ Ajuda a la coordinació entre músculs,  la qual cosa possibilita un moviment més lliure i 

fàcil 

→ Augmenta l’extensió dels moviments , i per això disposem de majors palanques de 

moviment que obtindran més inèrcia, més velocitat i més força 

→ Facilita la circulació sanguínia , degut a que existeixen intervals de contracció/relaxació 

que faciliten la circulació sanguínia (sobretot el retorn venós = ràpida recuperació) 

→ Ajuda a la prevenció de lesions, ja que la musculatura és més resistent i a la vegada 

més elàstica. 
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       CRITERIS PER REALITZAR UN TREBALL DE FLEXIBI LITAT CORRECTAMENT 

A continuació, et proposem una sèrie d’estiraments i 
criteris per fer servir al final de les sessions i en el 
teu dia a dia. L’objectiu és estirar i relaxar els 
músculs que més utilitzes. Només hauràs de 
dedicar de 10 a 15 minuts i eliminaràs tensions 
millorant la forma física del teu organisme. 
 
 

 

 ASPECTES A 
CONSIDERAR 

Intensitat 
elongació Sentir l’elongació però no 

arribar al dolor molest 

Durada Cada estirament s’ha de 
realitzar durant 10 segons 

com a mínim 

Nº de 
repeticions 

2-3 repeticions de cada 
exercici en cada grup 

muscular 

Abans de 
l’activitat 

Es realitzaran en càrrega, 
és a dir, de peu. Menys 

intensitat i durada 

Després de 
l’activitat Es realitzaran en 

descàrrega o assentats. 
Més intensitat i durada 

Altres Interessant variar 
d’exercicis d’estirament 

 
Important que la respiració 
sigui pausada, tranquil·la, 

profunda 

 

RECUPERACIÓ: 

El treball de la flexibilitat es recupera entre 7 i  10h 
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4.3. COM TREBALLAR LA VELOCITAT 

 

���� QUE ÉS LA VELOCITAT? 

La velocitat és una qualitat física bàsica i necessària per la correcta realització de la gran majoria 

de moviments tècnics esportius. És la capacitat de realitzar un o diversos moviments en el menor 

temps possible a un ritme d’execució màxim i durant un període de temps breu que no provoqui 

fatiga. 

 
Classificació: 

La velocitat pot manifestar-se de moltes maneres. Podem parlar: 

 - velocitat de reacció 

 - velocitat de desplaçament 

 - velocitat gestual 

 
���� SISTEMES D’ENTRENAMENT I MILLORA DE LA VELOCITAT: 

Existeixen molts mitjans de millorar de la velocitat, estan en funció del tipus de velocitat que 

necessitem desenvolupar: 

 
- velocitat de reacció: 

Consisteix a realitzar, el més ràpid possible, els moviments típics d’un esport concret en resposta 

a un estímul. Mitjans: 

 - variació en el tipus d’estímul: auditiu, visual, tàctil... 

 - variació en el nº d’estímuls 

 - temps anterior a l’estímul 

- velocitat gestual i de desplaçament: 

Es poden millorar de tres maneres possibles: 

- sobrepassant la barrera de la velocitat: es tracta d’assolir, mitjançant una petita  ajuda externa, 

un velocitat superior a la normal.   Exemple: baixar una pendent suau 

- millorant la força muscular: Exemple: pujar corrents una pendent, oposar resistència. 

Efectes d’entrenament de la velocitat: 

L’exercici de la velocitat provoca un sèrie de canvis en el nostre organisme: 

1. El sistema nerviós transmet l’ordre de contracció als músculs molt més ràpid, aquests poden 

contraure’s més aviat 

2. Al realitzar-se esforços de potència ( força a màxima velocitat), es desenvolupa un hipertròfia 

muscular ( augment de la grandària de la musculatura) 

3. Augmenten les reserves d’energia, propis dels esforços curts i ràpids 

És molt important la part d’escalfament per evitar possibles lesions. Els resultats de millora  

d’aquesta velocitat es comencen a veure al cap de 2 setmanes d’entrenament . El treball de la 

força muscular és una bona companya ja que la millora d’aquestes dues qualitats és paral·lela. 

La recuperació de l’entrenament de la velocitat és d’unes 24h.
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ESQUEMA RESUM DE L’ENTRENAMENT DE LES DIFERENTS QUA LITATS FÍSIQUES BÀSIQUES 

 Qualitats Físiques 

Bàsiques 

RESISTÈNCIA 

Aeròbica          Anaeròbica  

 

VELOCITAT FLEXIBILITAT FORÇA 

F-R, Fmàx, F explosiva 

Temps d’esforç 10’ a 1h 

 

 

10” a  10’ Aprox 10” 

30-80 m 

d 15” A 30” en funció 

del sistema utilitzat 

Per repeticions 

Temps d’adaptació 

Resultats 

6 a 8 setmanes però resultats 

al cap de 2-3 setmanes 

 

Al cap de 2 setm Resultats lents a causa 

de ser una qualitat 

involutiva. 

Al cap de poques setmanes 

Recuperació  48h-72h  72h Unes 24h De 7h a 10h F.R 48h 

F màx 72h 

F explosiva 24h 

sistema entrenament - Continu 

- fraccionat 

- entrenament total 

Per repeticions 

I: Màxima 

Repet: 3-4 / Series: 3-4 

Recuperació: 3’ 

- Activa:  

      . Dinàmic 

      . Estàtic 

 - Passiva 

Fraccionat i per repeticions 

 

Mètode Curses, natació 

excursionisme, 

bicicleta, 

cardivasculars, 

CT, circuit 

natural, 

aeròbic, farleck, 

esports, 

Interval 

training, 

curses amb 

pendents, 

repeticions-

sèries... 

Superar la barrera de la 

velocitat 

Velocitat de reacció 

 

 

Ex. de mobilitat articular 

estiraments 

màquines, peses lliures, propi 

cos. Tonificació, circuit, F-R: 

excursionisme, ciclisme... 
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Després de llegir els apunts, contesta les següents  preguntes: 
 
 

• Què són els principis d’entrenament? 
 
 
 
 
 
 

• Quin són els principis d’entrenament? 
 
 
 
 
 
 
 

• Què és el volum?  
 
 
 
 
• I la intensitat?  
 
 
 
 
 
• Pots posar exemples esportius? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quines relacions s’estableixen entre els diferents principis d’entrenament? 
 
 
 
 
 
 

• Com milloraries la resistència aeròbica per participar en una cursa de 10Km?  
 
 


