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ANTECEDENTS DEL TEMA OBJECTE DEL TREBALL.

La motivació per fer aquesta recerca sorgeix de treballs anteriors realitzats durant més

de vint-i-cinc anys dedicats a la formació de tècnics esportius i d’estudi dels aspectes

específics de l’entrenament amb infants i joves. Els darrers cinc anys aquesta tasca la

he pogut desenvolupar com a professor dels diferents cicles formatius de la branca

d’esports.

Una part  important dels continguts dels diferents  crèdits bàsics dels actuals  cicles

formatius de la branca d’esports: Animador d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE),

concretament del crèdit de Fonaments i els crèdits del bloc comú dels cicles formatius

de règim especial d’Ensenyament dels esports fan referència a aquestes continguts,

per la qual cosa he considerat oportú fer una revisió d’un tema que considero no està

degudament enfocat (ben al contrari que l’entrenament d’adults on sí que es disposa

de nombrosa informació).

Una segona qüestió que presento, la qual te caràcter complementari i es presenta en

forma d‘annex, és la relacionada amb estratègies del procés d’ensenyament

aprenentatge de les tècniques esportives als alumnes dels esmentats cicles formatius.

Una metodologia  que he dut a terme  utilitzant com a eina de suport el vídeo i

l’ordinador.

Explicació del tema.

Amb la recerca s’ha fet fer una revisió dels  coneixements  més actuals sobre el tema

de l’entrenament infantil i juvenil  fugint dels nombrosos  mites que perduren i les

errades conceptuals que estan presents en el imaginari dels tècnics esportius (i en

molta bibliografia) relatives al tema.

Pel que fa a les estratègies didàctiques de l’aprenentatge mitjançant les TIC, es fa tan

sols una  explicació del protocol usat. No hi ha cap avaluació dels resultats, és tan sols

l’exposició d’una experiència.

 Objectius i resultats proposats.

L’objectiu és  posar a l’abast dels professors un text amb informacions actualitzades i

amb la màxima fiabilitat científica,   presentades en forma de text sobre el tema objecte

d’estudi: la iniciació esportiva i l’entrenament d’infants i joves.

Del buidat bibliogràfic i posterior  filtrat de les informacions s’ha fet  una tasca

d’integració i organització dels continguts més significatius de manera estructurada

defugint de la parcel·lació  massa  freqüent en els diferents camps de l’activitat física

infantil i juvenil. Aquí es presenta com  un tot i amb un nivell de complexitat que
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permeti als professors dels diferents cicles formatius relacionats amb l’àmbit de l’esport

elaborar materials (tercer nivell de concreció) de classe i/o per posar-los a l’abast dels

alumnes.

Cal assenyalar que gran part dels contingut del treball poden resultat de gran utilitat

per tot el professorat d’Educació Física de l’ensenyament obligatori. En un moment on

la LOE planteja el tema de les competències, i que existeix una certa incertesa pel que

fa al la funció de l’àrea d’EF en el nou model educatiu, els continguts del treball poden

ajudar a centrar el tema.

TREBALL DUT A TERME:

 Disseny del pla de treball.

En primer lloc, fitar el camp objecte d’estudi d’acord amb els objectius.

En segon lloc treballar els materials bibliogràfics.

En tercer lloc estructurar els resultats en forma de text dirigit a professors i tècnics

esportius.

Tot això integrat en un model de treball que permet dissenyar el  procés de formació

d’esportistes dels diferents esports.

 Metodologia emprada.

Una primera fase  ha consistit en fer la tria de la bibliografia a utilitzar. S’han buscat

textos que tractessin el tema de manera àmplia però  basats amb informacions amb

rigor científic (defugir dels textos didàcticament atractius però de dubtosa base

científica). Conscient que el treball no és una tesi he defugit anar als miler de

publicacions i articles originals.

Un dels problemes de la bibliografia que he utilitzat és el de la manca de qualitat de les

traduccions, especialment les fetes del rus i de l’alemany.

Gran part dels esmentats texts són de difícil lectura (traduccions poc acurades)  i amb

una gran densitat d’informacions. La tasca fonamental ha estat seleccionar els

continguts més significatius i estructurar-los usant un llenguatge entenedor pel

professor  i alhora rigorós.

El segon pas   ha estat el més conflictiu, calia utilitzar una estructura, una taxonomia

determinada. El camp de la motricitat està immers en un embarbussat laberint

terminològic i conceptual, un caos propiciat per:
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• No haver una taxonomia unificada: cada país i fins hi tot cada individu ha dit la

seva.

• Cada àrea del coneixement implicada en l’entrenament utilitza el seu

metallenguatge: les ciències mèdiques, la didàctica, la psicologia, etc.

• Cada família de l’EF i de l’esport afronta l’estudi de la motricitat des de

perspectives diferents i utilitzant terminologies específiques: entrenament,

psicomotricitat, aprenentatge motor, didàctica, teoria de l’entrenament, etc.

• Les traduccions a l’espanyol de gran part dels  textos no s’ha fet per traductors

especialistes. Una part important de les traduccions dels anys 70 i 80, que han

estat el referent en la formació d’un important nombre dels actuals professors, es

van fer de llibres editats a Amèrica del Sud. Moltes d’aquestes eren traduccions de

traduccions de l’idioma original. Aquest conjunt de circumstàncies ha generat

encara més confusionisme sobre el tema.

Considerant aquesta situació i d’acord amb el professor Padullés, tutor del projecte, es

va optar per seguir el model emprat pels alemanys, utilitzant com text guia el de Martín

i altres (degudament referenciat al llarg de l’estudi i a la bibliografia). Malgrat això el

conflicte terminològic i conceptual no està resolt (tampoc es l’objectiu d’aquest treball).

En tercer lloc he considerat oportú  fer una recerca a l’inrevés: seleccionar els

continguts “erronis” més habituals que perduren en publicacions, apunts i en el  sí de

l’imaginari col·lectiu, relatius al tema de l’entrenament infantil i juvenil. La finalitat ha

estat la de fer-los més explícits de manera que quan s’estudia el tema on apareixen

aquelles falses evidències,  poder fer especial esment i ressaltar  els   arguments (no

amb opinions) que refuten aquella percepció del tema.

Recursos utilitzats

Els recursos han estat bàsicament bibliogràfics i consultes puntuals amb experts en

temes determinats .
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 RESULTATS OBTINGUTS.

Les següents pàgines conformen el resultat del treball dut a terme.
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CAPÍTOL 0 :

LA INICIACIÓ ESPORTIVA
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COM I QUAN CAL INICIAR ELS INFANTS A LA PRÀCTICA ES PORTIVA

No podem parlar d’una única manera d’ensenyar a practicar un esport. La realitat

ens diu que els nedadors o les gimnastes, per exemple, comencen a iniciar-se a

l’esport quan tot just són infants, mentre que un corredor de marató pot assolir l’elit

mundial començant a córrer fons ben entrada l’adolescència.

Aquest fet no és casual. El que determinarà la forma, el moment i les estratègies

d’aprenentatge és la complexitat motriu de l’esport que es vol aprendre.

Què entenem per complexitat motriu? Com més allunyada està una activitat de la

motricitat natural, i com més variada i rica és, més complexa es considera.

Caminar, córrer, saltar un obstacle, empènyer o llançar una pedra són gests que

podríem dir naturals i senzills. En canvi, caminar amb les mans, desplaçar-se

girant o nedar són gestos que podríem qualificar de complexos perquè no formen

part de la motricitat quotidiana de la majoria de les societats humanes.

Així, per a patinar o esquiar caldran estratègies d’aprenentatge diferents de les

que són necessàries per a saltar llargada, ja que el fonament motriu del salt és

força present a la quotidianitat dels infants. En canvi, l’esquí no forma part del

bagatge motriu de la espècie humana ni dels aprenentatges generals que es duen

a terme des de la infància (menjar a taula, parlar, escriure o rentar-se les dents).

Si volem, doncs, que un adult domini l’esquí, caldrà ensenyar-li’n els fonaments a

la infància, de la mateixa manera que ensenyem a fer botar una pilota o a anar en

bici.  Però, atenció: si parlem d’esquí de fons al nord de Noruega, per exemple, el

tema serà diferent, ja que els infants aprenen a esquiar al mateix temps que a

caminar, com aquí a pedalejar amb els tricicles. Per tant, per a un jove nòrdic,

l’esquí de fons és un gest força més natural que per a un català.

Com a conclusió podem apuntar que a major complexit at motriu més aviat

cal iniciar el procés d’aprenentatge.

1. Quina és l’edat ideal d’iniciació?

La pregunta està formulada amb un substantiu (edat) i un adjectiu (ideal).  Això no

vol dir, però, que no es pugui fer més aviat o més tard. Amb tot, ensenyar a un

nadó a xutar una pilota quan fa una setmana que camina és possible, però la

incidència d’aquest fet sobre el seu futur futbolístic es nul·la. De la mateixa

manera, xutar per primer cop una pilota als 15 anys pot permetre jugar a futbol
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amb més o menys gràcia, però difícilment permetrà integrar-se a un equip de

joves. N’ha començat a aprendre massa tard.

L’edat ideal per iniciar-se a cada especialitat esportiva és aquella en què l’infant o

jove és prou madur o per a poder assimilar allò que cal ensenyar-li, fet que

dependrà de la seva edat biològica, de l’edat cronològica, del passat motriu i d’allò

que es vol aprendre.

Tot plegat mostra que, independentment de quina sigui, l’activitat sempre estarà

condicionada pel grau de desenvolupament de la persona. Des del punt de vista

gestual, sembla molt senzill.  Ensenyar a nedar a un nadó, a caminar amb esquís

de fons, o a conduir una pilota quan ja és capaç de caminar i córrer és totalment

oportú. I, a mesura que va madurant i podent assimilar major complexitat i

precisió, caldrà anar augmentant progressivament la complexitat dels moviments.

És el mateix procés que es fa a l’escola amb l’escriptura o a casa amb els hàbits

higiènics.

Ara bé, des del punt de vista del seu desenvolupament morfològic i fisiològic, hi

haurà uns moments molt adequats per a uns tipus d’esforços que, en canvi, per a

uns altres poden resultar fins i tot inadequats per al desenvolupament d’una

capacitat determinada. La metodologia relativa al desenvolupament físic o de les

qualitats físiques cronològiques és extensa, però s’hi poden trobar diverses

confusions conceptuals, probablement perquè està massa condicionada pels

models d’entrenament dels adults. I el buit metodològic és encara més important

quan ens apropem al desenvolupament d’un esport concret.

Què caldria saber a l'hora de plantejar un treball d’iniciació d’un esport? Un

exemple específic d’un esport popular i força estès com el tennis pot resultar

aclaridor abans de començar a parlar de tècnica o de metodologia.

Exemple: el joc del tennis.

 Quines prestacions físiques calen per a jugar-lo? Quines conseqüències té la

seva pràctica sobre l’aparell locomotor de la persona a diferents edats de

creixement?  Hi ha edats en les quals no es pugui jugar? Les raquetes i les pilotes

són adequades per a tots?

Seria oportú estudiar amb profunditat les respostes a aquestes preguntes abans

de dissenyar amb frivolitat  programes de treball.
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Durant els darrers vint anys s’ha donat un important salt quantitatiu en el camp de

la iniciació esportiva. Cada dia més infants comencen a practicar l’esport (una

cosa diferent és que a l’adolescència continuïn practicant), i aprendre a nivell bàsic

qualsevol esport no ha de comportar cap mena de problema. Amb tot, si

s’ensenya amb l’objectiu d’entrenar per practicar amb regularitat i certa intensitat,

és imprescindible tenir les respostes a aquestes preguntes, ja que conformaran la

base del que serà tot el treball posterior.

Un primer problema  per a actuar més eficaçment en la iniciació esportiva és la

manca de manuals tècnics i d’entrenament per infants i joves que, alhora que facin

plantejaments adients, estiguin escrits amb un llenguatge a l’abast del entrenador

o monitor de base. Actualment s’estan publicant texts rigorosos sobre entrenament

infantil o entrenament general amb una dedicació al treball amb joves, però aquest

texts acostumen a ser molt complexos (precisament pel seu rigor i base científica),

cosa que en dificulta l’ús dels tècnics d’esport base.

Paral·lelament a aquest problema n’hi ha un de més alarmant. No hi ha criteris

prou unificats  entre la població de professors d’EF i de tècnics esportius

superiors sobre l’entrenament en joves. Considero (apreciació personal) que en

els cursos de formació de tècnics i animadors, que seran els encarregats de

l’entrenament infantil, no es donen les eines adients per a impartir la seva tasca

professional específica amb joves. Això ha generat que la iniciació esportiva es

mogui  en un context de tòpics inexactes i, fins i tot, erronis.

Exemple: la concepció de la velocitat com una qualitat física.

La velocitat es una manifestació del desplaçament  d’una part de la persona o de

tota en un temps mínim. Això depèn de factors de caire morfològic, del tipus de

fibra muscular, de característiques neuromusculars i de l’aprenentatge dels gestos.

En el cas de la velocitat de desplaçament bípede, dependrà, a més a més, de

l’òptima mecànica de cursa, determinada tant per factors tècnics, com per la

disposició d’un equilibri tònic-postural correcte de la musculatura corporal

responsable de mantenir i modificar la postura. Tots aquests factors, però, no

poden aplicar-se adequadament si no es disposa d’un peu amb una gran capacitat

reactiva. Una manca de mobilitat de la pelvis i l’escurçament de la musculatura

isquiotibial minvarà la capacitat d’impulsió i augmentarà el risc de lesions.
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En resum, podem constatar que és una errada considerar la velocitat com una

qualitat única, i, conseqüentment, el seu desenvolupament no pot ser analitzat

globalment. Per a estudiar com formar joves capaços de córrer ràpid caldrà

programar la manera d’incidir selectivament sobre cadascun dels factors

esmentats, ja que cada factor té un procés diferent: per desenvolupar la capacitat

potencial de velocitat d’una persona, doncs, cal realitzar un treball molt específic

de velocitat gestual i de freqüència abans dels deu anys, un aprenentatge de la

tècnica abans dels 12 i un treball de força a partir de la pubertat.

Una segona errada  consisteix en no tenir en compte que es tracta d’un

individu que està creixent i no d’un adult en miniatura. Els infants no tenen els

ossos calcificats fins acabar l’adolescència. El seu sistema hormonal és

completament diferent del dels adults: la capacitat de generar àcid làctic és

mínima fins la pubertat i la capacitat d’aprenentatge és molt alta fins la pubertat.

Qualsevol ésser en creixement, independentment de sigui la seva especialitat

esportiva futura, necessita construir una estructura muscular i postural i uns

fonaments fisiològics òptims que li permetin aprendre correctament els gests

tècnics i poder suportar les càrregues d’entrenament futures. Les seves

necessitats són ben diferents de les d’un adult en miniatura.

La tercera errada està en una concepció proteccionista mal entesa de

l’educació motiu. La influència, tan estesa, de la psicomotricitat a l’escola

primària, que considera els aprenentatges específics antipedagògics, el

manifest rebuig per la competició (“els infants no han de competir, han de jugar

i cooperar”), no ha deixat crear una cultura d’aprenentatge tècnic específic

infantil. S’ha basat la iniciació als jocs d’equip en models massa influïts pels

corrents praxeològics de Parlebas, que, tot i que ha aportat excel·lents recursos

educatius, té un seguit de mancances importants, la principal de les quals és la

manca de  treball específic.

Pot ser que, pel seu caire militarista, s’hagi eliminat amb massa lleugeresa la

gimnàstica sueca de l’àmbit escolar, i la funció dirigida a construir un cos

morfofuncionalment equilibrat no ha estat substituïda per altres activitats

analítiques equivalents. Moltes vegades, l’assimilació d’una tècnica es veu

dificultada per aquesta manca de condició física general arrossegada des de la

infància.
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Una quarta consideració negativa està en els que defensen una concepció de

l’entrenament infantil contrària a l’anterior. Apareix com a compensació d’aquells

posicionaments psicomotricistes extrems i anticompetitius, que consideren que tot

el treball ha de ser específic. S’han extrapolat els models parcialment estesos en

l’entrenament d’esportistes adults (especialment futbolistes) que tot cal fer-ho

específic i amb pilota (model que és força discutible en estat pur fins i tot per a

adults).

En el futbol, a Catalunya, hi ha formadors de tècnics que consideren que els

infants han de fer tota la iniciació treballant amb pilota. S’han sentit declaracions

en aquesta línia per part d’entrenadors de clubs de l’Estat Espanyol i de Portugal.

Un treball sistemàtic exclusivament específic no té cap mena de fonament científic;

no garanteix un desenvolupament harmònic d’infants i joves, i pot provocar

disfuncions que a llarg termini acabin causant patologies.

De tota manera, el talent és el talent. Esports com futbol que disposen d’una gran

massa de practicants es poden permetre que alguns arribin a dalt (sempre hi ha

uns que són els millors). Seria important fer estudis epidemiològics que ens

donessin informacions fiables sobre el nombre de joves jugadors que han hagut

de deixar el futbol per causes de lesions (no derivades de caigudes o contactes

violents) musculars especialment als iquiotibials, a les insercions del  pubis o per

causa dels problemes d’esquena (en aquests moments només podem disposar de

dades que ens permeten fer hipòtesis). Gran part d’aquestes lesions es deuen a

una manca de treball genèric de base.

En aquest sentit, caldrà formar al futur esportista de rendiment amb l’objectiu de

gaudir d’una estructura corporal molt més adaptada per a suportar càrregues

físiques més fortes que aquells que practiquin esport de lleure. Gaudir d’un cos

preparat depèn en gran part del treball dut a terme durant els anys de creixement.

Comentari:

Roberto Zotcco1, entrenador responsable de l’atletisme de salts a l’antiga URSS i

a Itàlia, comentava el fet que, als països llatins, la influència de la psicomotricitat i

la manca del que ells anomenaven “escola del moviment” impedia la consolidació

de talents esportius.

                                               
1Zotcco, R (1994) Entrenament atlètic infantil Apunts  de la conferencia  CAR de Sant Cugat
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Segons ell, de la mateixa manera que als menuts els ensenyem a escriure o a

sumar, cal ensenyar-los a desenvolupar de manera metòdica i sistemàtica la

capacitat motriu de els músculs del cos, i les capacitats motrius bàsiques. El joc, la

creativitat i l’aprenentatge de les habilitats i destreses no poden substituir aquest

treball més dirigit, analític, repetitiu i sistemàtic, però tampoc estan en contradicció

amb ell.

Com a dades concretes, exposava els resultats dels tests de velocitat dels joves

soviètics en comparació amb els italians. Fins a l’adolescència no hi havia

diferències, però, a mesura que consolidaven el canvi puberal, els soviètics

milloraven molt més que els italians. Segons Zotcco, el motiu era que, a la URSS,

duien a terme un treball específic de velocitat a partir dels 6 o 7 anys a les escoles.

Això determinava un seguit de connexions neuronals que condicionaven la

capacitat de freqüència i de coordinació intermuscular  dels adults. Si es vol que

un esportista gaudeixi de la màxima velocitat per la que potencialment està

capacitat caldrà desenvolupar la freqüència gestual a la infància.

Aquests treballs no van en absolut en contra del desenvolupament físic ni personal

de l’infant, però necessiten molta més atenció per part de l’educador que el fet de

jugar, motivar i ensenyar activitats més globals i creatives.

Resulta evident que la necessitat del treball general de base ha de ser

complementat amb els aprenentatges específics de les tècniques esportives,

especialment les més complexes.

 ÉS PERJUDICIAL L’ESPECIALITZACIÓ  PRECOÇ?

Abans de plantejar el fet, cal observar que a la infantesa ensenyem nombroses

conductes específiques: menjar amb forquilla i ganivet, parlar una o dues llengües,

normes per relacionar-se amb les persones o a aprendre a comptar.

Contràriament, a primària no els fem aprendre la llista dels reis d’Espanya, les

declinacions llatines ni els verbs irregulars. Cada cosa té el seu moment. Ara bé, si

volem que siguin capaços de tocar un instrument, sí que cal aprendre el

llenguatge musical i familiaritzar-se amb l’instrument de molt menuts.

Si els infants esquimals dominen el desplaçament amb caiac, els nòrdics amb
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esquís de fons, i els europeus i sud-americans el xut de la pilota ¿quin problema hi

trobem al fet que s’aprenguin  correctament esports específics molt aviat?

No existeixen motius de cap tipus per oposar-se a les formes d’aprenentatge si no

entren en contradicció amb el desenvolupament personal de l’infant. Encara més:

la possibilitat de dominar alguns esports al màxim nivell vindrà condicionada per

l’edat en la qual es comença a aprendre específicament. No es pot arribar a

desenvolupar la capacitat acrobàtica al màxim de les possibilitats de cadascun si

no es comença a practicar específicament abans dels set o vuit anys.

Però, atenció: especialitzar no significa fer tan sols aquella activitat de manera

repetitiva, vol dir aprendre amb més cura i dedicació aquells gests específics  els

seus fonaments. Ara bé, al darrere d’aquest concepte ètic i pedagògicament

legítim s’hi amaguen formes de dubtosa oportunitat per la salut dels infants.

El desenvolupament de certs aspectes de la condició física a la infància també

és molt important. La capacitat del desenvolupament òptim d’aspectes com la

rapidesa gestual o l’equilibri  muscular dependran de les condicions naturals de

la persona (l’entrenament hi pot fer ben poc) i del  treball fet a la infantesa.
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CARACTERÍSTIQUES DEL JOVE ESPORTISTE

A l’hora d’analitzar un procés d’iniciació a un esport, cal tenir en compte quatre

referents previs:

1. Els resultats, bons o discrets, obtinguts pels infants i fins i tot els

adolescents a les competicions no són garantia que esdevinguin

campions o esportistes de nivell d’adults.

2. La capacitat de rendiment en una especialitat esportiva concreta no

significa capacitat per a suportar mecànicament les càrregues

d’entrenament i/o de la competició a llarg termini.

3. La capacitat fisiològica de tolerar la fatiga no es correspon

necessàriament amb la capacitat de l’aparell locomotor en

creixement.

4. El fet que un jove o infant sigui capaç de realitzar certs tipus de treball

o acumular determinats nivells de fatiga no vol dir que la seva

realització sigui adient.

Del primer referent cal extreure’n tres conclusions: la primera, que no es pot

avaluar ni fer previsions de futur d’un jove esportista guiant-se pels resultats

obtinguts a les competicions. Les diferències entre l’edat biològica i la

cronològica, l’aprenentatge rebut o un entrenament inadequat dirigit a assolir

rendiment a curt termini pot dur esportistes a èxits precoços que no

corresponen a la capacitat potencial de l’infant (a l’inrevés succeeix igual).

La segona conclusió ens ha de fer avaluar la capacitat potencial del jove

esportista amb indicadors  diferents al rendiment en la competició.

La tercera és que no es pot basar la motivació dels joves esportistes en el

rendiment en la competició.

El segon referent cal tenir-lo molt present a l’hora de treballar amb joves.

Imaginem-nos un infant amb talla, velocitat i sentit del joc pel bàsquet, però

constantment apareixen problemes articulars. Pot ser que, malgrat la seva

capacitat per jugar a bàsquet, no disposi d’un aparell locomotor mecànicament
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resistent per suportar les càrregues de treball i de competició. És com un cotxe

amb un motor molt potent però fet amb materials fràgils.

Moltes d’aquestes mancances poden ser de caire temporal, que a mesura que

consolidin el procés de creixement desapareguin. Es per això que cal plantejar

el treball mínim en el procés de formació per tal d’evitar situacions irreversibles.

En esports on l’accés al rendiment està condicionat per altes càrregues de

treball infantil no seran adients per aquests esportistes; els perjudicis poden no

ser exclusivament esportius: poden afectar a la salut.

El tercer referent cal tenir-lo molt en compte en esports on cal molta càrrega

de treball a la infantesa. El cas del tennis o de la gimnàstica esportiva poden

ser un bon exemple. El fet de que els esportistes siguin capaços de suportar

l’entrenament no significa que a llarg termini les sobrecàrregues de treball

sobre un cos en creixement estigui exempt de patir petites (o no tan petites)

malformacions òssies o articulars que limitaran l’accés o el temps de durada a

l’elit. Aquest principi és força difícil de respectar, ja que l’accés al rendiment

obliga a treballar intensament a la infància, moment en què no es disposa de

mitjans per a avaluar si l’esquelet d’un infant serà capaç de culminar el procés

òptim de creixement sense que l’afectin les sobrecàrregues intensives

d’entrenament. Quan apareixen els primers símptomes d’efectes secundaris sol

ser tard. Els efectes secundaris poden afectar tant a la capacitat de rendiment

com a la salut.

El quart referent  serà determinant a l’hora de seleccionar el tipus de treball. La

capacitat que manifesta el jove en el present per suportar certa càrrega en

determinats treballs no significa que aquella tasca sigui necessària o adient.

Aquest és el cas dels joves corredors de fons: el fet que als 15 anys puguin

suportar córrer una marató i entrenar més de cent quilòmetres setmanals no vol

dir que això sigui adient de cara al seu futur.
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CÀPITOL 1

OBJECTIUS DE L’ENTRENAMENT INFANTIL I JOVENIL
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ENTRENAMENT AMB JOVES

En tot procés d’entrenament cal perfilar quin és l’objectiu que es vol assolir.

Formar nedadors o nedadores és ben diferent a formar ciclistes. Sovint, en les

primeres etapes de la formació esportiva no es treballa amb un objectiu concret

i definit, sinó que es duu a terme un procés de formació pluridisciplinar que ha

de permetre decidir, posteriorment, opcions més concretes. Malgrat que uns i

altres cerquin objectius diferents, el treball que desenvoluparan tindrà molts

continguts comuns.

Així, una escola de bàsquet d’un club de rendiment tindrà uns objectius ben

diferents que una escola poliesportiva municipal, o una escola d’un club

d’atletisme pretén formar atletes d’especialitats tan diferents com el llançament

de martell i la marxa; això implica que el projecte de formació ha de tenir en

compte, durant els primers anys, totes les possibilitats, fins que a partir dels 10

anys comencin a encaminar-se cap a unes proves o cap a unes altres. Tots els

models cerquen objectius ben legítims, però cada cas exigeix un procés

diferent sota un denominador comú.

L’objectiu determinarà, en gran part, la planificació del procés d’iniciació

esportiva. Quan es tenen clars els objectius que es volen assolir cal conèixer

tots els factors que intervenen. Per exemple, per nedar cal disposar d’una

posició a l’aigua, d’una tècnica o d’una resistència que són ben diferents de les

del ciclista. Però per sobre de tot això hi ha l’infant o jove sotmès a unes

necessitats i limitacions universals derivades del  procés de creixement.

Per al desenvolupament de cadascun dels factors propis dels objectius

esportius cal dissenyar la programació dels seu desenvolupament cronològic,

que inclou l’establiment d’uns objectius concrets temporalitzats i de la manera

com es relacionen i s’integren en el procés de creixement.

L’avaluació de l’èxit en el decurs del procés de formació, doncs, no està tant en

els resultats esportius a les competicions específiques que s’obtenen en el

decurs de les etapes de creixement (èxits esportius alevins, infantils...) com en

l’assoliment dels diferents objectius assenyalats per cada factor en cada etapa.

De fet, una de les errades més importants que es cometen en el procés de

formació d’esportistes és que es programa el treball buscant el rendiment



21

específic de competició en cada etapa. Però ser el millor saltador de llargada

als deu anys o el que més cistelles fa en cada partit als 12 no significa que el

procés d’iniciació que se segueixi sigui  òptim.

Entenem que el procés de  desenvolupament i formació de l’esportista està

determinat per la combinació de  dos processos independents de transformació

i diferenciació de la morfologia i la conducta que pateix un individu en el decurs

del temps: el primer és el resultat de l’herència genètica i, el segon, de les

influencies de l’entorn sobre l’individu2. Un rendiment excel·lent en proves de

velocitat de cursa pot deure’s a factors genètics i de maduració precoç malgrat

haver desenvolupat un treball poc eficaç.

Consideracions

Les capacitats genètiques, l’autoaprenentatge o la imitació permeten processos

de desenvolupament i aprenentatge que poden portar a importants graus

d’eficiència esportiva malgrat no haver dut a terme un procés òptim

d’aprenentatge.

Els talents brasilers al futbol  o els jugadors de bàsquet de Harlem que aprenen

a dominar la pilota i a disposar de grans capacitats per crear joc a la platja o al

carrer poden assolir nivells de competència esportiva molt més altes que

esportistes sotmesos des de menuts a processos estructurats d’iniciació

esportiva: la genètica, sumada a l’adaptació a un entorn, fa molt. Possiblement,

si aquells talents naturals haguessin estat sotmesos a processos d’entrenament

sistemàtic, el seu rendiment hauria estat molt superior; i d’altres que no van

arribar a triomfar haurien pogut arribar a dalt de tot amb un mínim de treball

sistemàtic de menuts.

Un dels millors velocistes nord-americans dels anys 60, Charlie Grenne,

entrenava un parell de mesos abans dels grans campionats; durant la resta de

l’any jugava a altres esports a la seva universitat. El talent natural (genètica) li

va permetre l’or i el bronze olímpics als Jocs de Mèxic. Avui seria difícil que un

atleta amb tan poc entrenament pogués ser, ni tan sols, semifinalista a uns

campionats dels Estats Units.

                                               
2 Martin i altres (2005) Metodología del entrenamiento infantil y juvenil  Barcelona: Paidotribo, pàg 28
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Ha perdurat molt el model de la piràmide: de la quantitat en pot sortir la qualitat.

Aquest model pot ser vàlid en un primer nivell i mantenir cert nivell d’eficiència

en  esports com futbol, on la quantitat de practicants de base és il·limitada i la

motivació per accedir al alt rendiment és màxima: sempre hi ha talents que

arriben a un alt nivell. Però si analitzen els resultats de la Selecció Espanyola

de futbol en els campionats mundials i europeus en els darrers trenta anys,

veurem que no corresponen al nombre de practicants. Països molt més petits,

com Dinamarca o Holanda, assoleixen nivells més alts que Espanya.

Joves esportistes amb capacitats potencials de ser grans campions  sotmesos

a processos d’entrenament adient tindran moltes més garanties d’arribar a  dalt

de tot que si es formen al carrer (autoaprenentatge) o seguint sistemes

inadequats. El talent natural dels brasilers o africans per al futbol, dels

afroamericans per al bàsquet, o dels kenyans per a córrer fons ha permès que

sorgissin figures sense cap metodologia de treball de formació; però, en el

moment en què la competència augmenta, l’entrenament marca la diferència.

Una altre model és el de treballar amb pocs esportistes de manera acurada i

individualitzada. És el model que es va seguir a molts països de l’antic Teló

d’Acer, on un petit nombre d’esportistes assolien un rendiment màxim. Aquí, al

nostre país, pot ser el cas de la gimnàstica esportiva, la marxa atlètica o la

natació sincronitzada: hi ha pocs practicants, però amb un rendiment molt alt.

El tercer model és el del lleure, on no es busca el rendiment. S’ensenyen els

fonaments bàsics que els permetin gaudir de l’esport per poder competir

gaudint del joc. És el cas dels cursos d’esquí o de molts equips escolars.

Finalment, el model que aquí proposem és l’intermedi: poder treballar amb

importants grups d’esportistes amb una metodologia que permeti que qui tingui

condicions per accedir a l’elit hagi dut un treball adient durant la infància i

pubertat, i qui no disposi de talent natural o de desig de seguir el camí de la

recerca del rendiment hagi assolit una preparació adient per a gaudir dels

beneficis de l’esport  amb un mínim rics de lesions i efectes secundaris.
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MODELS D’ENTRENAMENT

L’observació i l’experiència permeten agrupar les formes o models

d’entrenament infantil i juvenil que se segueixen al nostre país en quatre

categories diferents:

1. Entrenament intensiu precoç.

2. Entrenament inadequat.

3. Entrenament eficaç ètic.

4. Entrenament pel lleure.

Entrenament intensiu precoç

És un model d’entrenament imprescindible en certs esports en què, per assolir

l’alt rendiment, cal aplicar, des de molt aviat, càrregues d’entrenament o

pràctiques que suposen un important risc per a procés de creixement o per la

salut d’infants i joves.

Aquest model el podem dividir en dos submodels: el que conté un risc implícit a

l’activitat mateixa, i el que presenta risc d’aparició d’efectes secundaris a mig i

llarg termini.

En el primer grup hi trobem tots els esports de motor, on el risc d’accident amb

conseqüències importants forma part del dia a dia. Seria desitjable que fos

obligat informar a fiscalia dels accidents que els joves pilots pateixen en el

procés de formació, tant en curses com en entrenaments, de la mateixa

manera que succeeix amb els accidents de tràfic o escolars.

En el segon, hi trobem esports com el tennis, les gimnàstiques i la natació, on

el risc de patir seqüeles (no accidents) és important i alhora incert. Atenent al

segon i al tercer dels principis anteriorment exposats, els entrenadors no saben

ni poden saber si l’esportista podrà suportar, o no, el treball imprescindible que

cal fer per tenir oportunitat d’accedir a l’alt rendiment. Els efectes secundaris

poden aparèixer a mig o llarg termini, quan ja són irreversibles.

El doctor Creff explica que va demanar a un entrenador de nedadors d’alt nivell

d’Amèrica del Nord quin criteri seguia per detectar talents entre tots els menuts
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que feien cap a la piscina, i el tècnic respongué que era molt senzill: “és com

llençar una cistella d’ous contra una paret; els que no es trenquen són els

campions”.

Lamentablement, no hi ha estudis epidemiològics ni seguiments lineals de

casos relatius a la salut dels adults que de joves van estar sotmesos a

entrenaments d’aquest tipus. De tots els treballs fets amb rigor cal destacar el

del doctor Personne (l’autor del terme entrenament intensiu precoç on apareix

el comentari de Creff )3, que, des dels anys 80, ha anat publicant dades sobre

efectes secundaris físics i psíquics derivats de pràctiques inadequades

d’entrenaments infantils i juvenils.

La contradicció rau en què, en aquest tipus d’esports, l’únic camí per accedir a

l’elit és un model d’entrenament que atempta contra els drets fonamentals dels

infants. No hi ha cap regulació relativa a les hores d’entrenament,

sobrecàrregues, desubicació del seu entorn o desarrelament social i afectiu que

poden patir infants i adolescents. Es pot denunciar un pare per fer treballar al fill

de 15 anys al negoci familiar els caps de setmana, però  es permet que el seu

germà de deu entreni cinc hores cada dia a la piscina.

Els infants i joves que estan genèticament dotats per suportar aquestes

càrregues hi arriben; els altres es queden a mig camí o en pateixen, tard o

d’hora, les conseqüències.

Els pocs treballs que alerten sobre aquesta qüestió queden en un sac buit.

Entrenament inadequat 4

És un model força freqüent en esports en què per arribar a l’alt rendiment no

cal un entrenament intensiu, és a dir, que per a accedir a l’elit no cal sotmetre

els infants a càrregues d’entrenament perjudicials.

Aquest model té igualment diferents submodels:

                                               
3 Personne, J (1987) Auqune médaille ne vatu la santé d’un enfant. Denol
4 Rius, J. (2002 ) “Recreación iniciación y rendimiento deportivo” Actas segundo congreso deporte y escuela. Cuenca:

Diputación Provincial de Cuenca ( pag 86)



25

a) Extrapolació dels models d’entrenament adults a l’àmbit infantil. Es confon

l’infant amb un adult en miniatura. És molt freqüent en algunes especialitats

d’atletisme de fons o en futbol.

b) Entrenament amb objectius de rendiment a curt termini. Tota la programació

està dirigida a la resolució dels compromisos competitius més immediats.

Aquest model és molt freqüent, ja que sovint la vàlua d’un entrenador rau en els

resultats. Si no hi ha, al si de l’estructura esportiva, altres indicadors de qualitat

que no siguin els resultats de les competicions difícilment es podrà minimitzar

aquesta tendència.

c) Entrenament unidireccional. És aquell on es treballa pensant tan sols en les

prestacions específiques d’aquell esport i no en tots els aspectes de preparació

de base. Per exemple, els jugadors d’hoquei patins han d’aprendre a patinar

alhora que a caminar (totalment d’acord) però tot el treball esportiu l’han de fer

amb patins (totalment en desacord); si el major percentatge d’activitat física el

fa amb patins, els peus i les cames creixeran sotmesos a tensions i limitacions

de moviment importants. Cal fer un treball genèric adient sense patins.

Un altre exemple és el dels jugadors de futbol, que, des de la infantesa, ho han

de fer tot amb pilota. Ara bé, si no aprenen a córrer bé sense pilota el risc de

lesió als isquiotibials és molt alt.

d) Entrenament desestructurat. És l’absència de model, en què es fan activitats

sense cap mena de lògica. Un exemple es pot trobar en molts equips d’esports

col·lectius on es fa una pretemporada durant la qual es passen una setmana

corrent i fent quatre exercicis de gimnàstica, i la resta es limita a fer partits i

repetir rutinàriament exercicis de tècnica o jocs sense cap altre objectiu que el

propi fet de fer-los, a més a més de preparar la tàctica del proper partit.

Aquest model inadequat no suposa que a mig o llarg termini sigui perjudicial

per la salut del jove, però sí que ho és per desenvolupar la seva capacitat

esportiva potencial.

Normalment, el gran talent, malgrat estar sotmès a models d’entrenament

inadequats, sobresortirà i podrà assolir grans resultats, però això no succeirà

mai en els casos d’esportistes que ho podrien haver assolit si haguessin seguit

un model adient.
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Entrenament eficaç ètic

És el model que es planteja fonamentalment en aquest text. Es tracta

d’optimitzar el procés d’iniciació de cara a la pràctica esportiva segura, i havent

desenvolupat al màxim les capacitats potencials del jove en relació als seus

objectius i al temps de dedicació a la pràctica esportiva.

En aquest model el respecte a la salut i al procés de creixement és màxim, i la

metodologia seguida busca optimitzar al màxim la relació entre treball i

resultats a mig i llarg termini.

Paradoxalment, amb aquest model els resultats de les competicions al llarg del

procés de formació solen ser iguals o millors dels que segueixen models

pensant en resultats a curt termini.

Aquest model pot estar dirigit a la recerca d’esportistes d’alt rendiment o

senzillament a practicats d’esport que busquen competir o practicar amb

eficàcia a diferents nivells de dedicació o rendiment.

Entrenament pel lleure

La iniciació esportiva pot estar dirigida al domini d’un esport concret a la

recerca de rendiment o pot estar dirigida a l’aprenentatge de les bases per

poder gaudir amb seguretat de la seva pràctica amb finalitats de salut i lleure.

El cas més paradigmàtic es dóna en esports com l’esquí, la natació, el ciclisme

o el caiac, on la gran majoria de practicants volen aprendre el necessari per

gaudir-ne amb finalitats de lleure o salut. Els cal un procés d’aprenentatge ben

diferent dels qui volen competir o buscar una millora constant.

En aquest camp estan força sistematitzades metodologies d’ensenyament

d’algunes especialitats com les de l’esquí, la natació o la vela, tot i que com

activitats puntuals de temporada.

Altres com el tennis, la bicicleta o el futbol poden gaudir de l’autoaprenentatge

o l’aprenentatge informal amb amics o familiars.
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La iniciació esportiva amb finalitats de lleure moltes vegades es basa tan sols

en la tècnica i no té en compte els aspectes de formació de base necessària.

Això pot provocar que una pràctica esportiva de lleure sense finalitat de

rendiment pugui generar importants lesions o seqüeles  derivades d’una manca

de preparació de base.

Un exemple el podem trobar en la pràctica del tennis: com que és un treball

asimètric amb fortes càrregues sobre la columna poden sorgir problemes a mig

termini.

Practicar certes activitats on l’aprenentatge no sembla necessari, com la cursa

de fons o la natació, on es repeteix moltes vegades el mateix gest, pot generar

patologies derivades d’una mala execució tècnica. Córrer amb defectes de

recolzament del peu al terra o nedar amb el cap mal col·locat pot crear

importants sobrecàrregues al tren inferior o a les cervicals, malgrat no fer gran

volum de  treball.

Conclusions

Per assolir qualsevol objectiu esportiu cal seguir un procés de treball planificat

basat en els coneixements empírics i científics. És l’única manera de poder fer

que l’esportista pugui desenvolupar tota la seva capacitat potencial. Arribar a

un rendiment acceptable no vol dir que s’hagi arribat al màxim de les seves

capacitats potencials.

El gran talent, malgrat seguir models d’iniciació a l’esport inadequats pot, si les

lesions el respecten, arribar a dalt de tot ni que no assoleixi el nivell que hagués

arribat amb l’entrenament òptim.

Entenem per rendiment òptim el màxim que es pot assolir amb el mínim

d’efectes secundaris i amb els recursos (temps, instal·lacions, suport mèdic

etc...) que estan a l’abast de l’esportista i de l’entrenador. El rendiment òptim

d’un atleta adolescent que tan sols pot entrenar tres dies a la setmana serà

inferior al que seria òptim si n’entrenés cinc.

Aquells esports en què per accedir a l’elit cal sotmetre els infants a un

entrenament intensiu precoç són qüestionables èticament. És un problema on
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els interessos polítics i econòmics són tan grans que difícilment es poden posar

límits.

Els bons resultats dels infants no són garantia d’un futur prometedor com a

esportistes madurs.

Un procés d’iniciació a l’esport inadequat pot comportar, a mig i llarg termini,

greus problemes per la salut de la persona. Molts dels efectes secundaris

d’entrenaments inadequats no apareixen fins al cap de temps. Un moment clau

és el final del creixement, quan poden manifestar-se els primers efectes d’un

treball inadequat. Altres efectes secundaris poden manifestar-se d’adults amb

l’aparició de malalties o disfuncions derivades de pràctiques inadequades

durant la infància.

No es pot treballar amb risc zero, però sí que es disposen de mitjans i

coneixements per treballar amb límits de risc assumibles.

La pràctica d’activitats esportives de lleure no està exempta de riscos:

qualsevol iniciació, tingui la finalitat que tingui, ha de seguir un programa de

treball determinat i preveure els riscs a curt, mig i llarg termini.
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PARELLS ANTAGÒNICS

Operar amb perfils d’iniciació esportiva permet trencar la dicotomia dels parells

antagònics que presentaven models esportius contraposats.5

Existeix una mitologia absurda que ha contraposat l’esport escolar amb l’esport

federat, el recreatiu amb el de competició i el de rendiment amb el lleure.

Si s’observa un partit de bàsquet d’infants de dotze anys a la Xina, on no tenim

idea de qui són, tindríem elements objectius per ubicar aquell joc en escolar o

federat, recreatiu o competitiu, rendiment o lleure?

Generalment, al voltant de l’esport escolar, de lleure i recreatiu se li posa el

qualificatiu de esport “educatiu”; per contra, els altres (competitiu federat i de

rendiment) se’ls considera, èticament, inferiors i fins i tot lesius pels infants.

Això són construccions ideològiques generades pels interessos de diferents

institucions.

No es pot afirmar que competir sigui antieducatiu i que pretendre que els

infants aprenguin unes destreses específiques vagi en contra del seu

desenvolupament. Segons això, no es podrien posar notes a l’escola a fi que

no poguessin comparar resultats entre els millors i els menys bons estudiants,

ni ensenyar escriure fins els dotze anys perquè no automatitzessin unes

tècniques específiques.

Tot això ha creat un imaginari social que ha generat una falsa teoria

pedagògica derivada d’una interpretació tendenciosa i errònia d’altres

degudament fonamentades. El que sí és inadequat  pels infants és basar tota la

seva activitat física en repeticions d’un nombre limitat de gests d’un sol esport.

Això, sumat al fet que l’objectiu final sigui exclusivament competir per guanyar

configura un marc massa habitual de despropòsits. Fer que la competició

estigui present a les activitats esportives infantils i dedicar una part de la seva

activitat física a aprendre’n bé i automatitzar diferents tècniques esportives en

un context de riquesa motriu variada resulta imprescindible per una adient

formació esportiva de base adient.

                                               
5 Rius Sant, J. (2002)  Iniciació, ètica i rendiment esportiu. Barcelona: Ed. Coplefc
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Quan uns alumnes competeixen en un torneig de futbol sala, és esport

recreatiu o competitiu? Si en una cursa volen fer-ho el millor possible, és de

rendiment o educatiu?

Quina diferència hi ha entre tenir una fitxa escolar o federada?

El que determina l’oportunitat o no d’una activitat física o d’una pràctica

esportiva és, per una banda, si s’adequa a les capacitats i necessitats de qui

les practica; per l’altra, si el procés d’aprenentatge és adient.

Per no generar confusió a l’hora de determinar formes de practicar esport, hem

d’establir unes categories que no es trepitgin entre elles. Mitjançant el sistema

de camps semàntics hem arribat a les següents:

• Joc lliure: qui ho practica determina què, com i quan.

• Esport de lleure: la finalitat principal és gaudir-ne.

• Esport utilitari: la finalitat és extrínseca a la pràctica de l’esport en ell

mateix, ja que es practica per raons d’estètica, salut o professionals

(bombers, cossos de seguretat...).

• Educació física: activitat escolar obligatòria dirigida al desenvolupament

integral de la persona mitjançant el moviment.

• Esport de rendiment: es busca optimitzar al màxim el temps que es

disposa per la pràctica esportiva a fi d’assolir els millors resultats en un

esport o esports concrets.

• Esport d’alt rendiment: l’esportista hi dedica tot el temps (activitat

prioritària) i mitjans possibles, de forma que pugui desenvolupar tota la

seva capacitat potencial en un esport o esports concrets.

La diferència entre esport de rendiment i d’alt rendiment rau en què, en el

primer, la dedicació a l’esport està supeditada a les diferents activitats socials i

professionals (disposa de deu hores a la setmana i amb aquest temps de

dedicació vol fer-ho el millor que es pugui), mentre que, en el segon, se

supediten totes les activitats socials i personals a les exigències de la pràctica

esportiva.
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Així, es pot donar el cas que un esportista olímpic segueixi el model de

rendiment, ja que entrena deu hores a la setmana quan acaba la feina, i un

corredor popular que fa tres hores de marató sigui d’alt rendiment en tant que

dedica a entrenar tot el temps que l’entrenador considera òptim per fer les

millors marques.

Evidentment, aquestes categories es refereixen a objectius prioritaris. Ben

segur que qui vol aprimar-se escollirà una activitat que li resulti divertida, els

que juguen per passar-ho bé també buscaran estratègies per rendir més, i els

jugadors professionals també vetllaran per la salut i buscaran divertir-se jugant i

entrenant.

Podem dir que cada individu, quan practica esport, pot ponderar la presència

de les diferents motivacions presents a les categories esmentades. Aquesta

classificació trenca la dicotomia entre esport competitiu i recreatiu. Un partit de

futbol pot ser tant de lleure (campionat  entre classes a l’escola), joc lliure (els

infants al pati a l’hora de l’esbarjo), utilitari (els bombers, per mantenir la forma),

un partit a la classe educació física, de rendiment (partit de regional) o d’alt

rendiment (Barça- Madrid).

De quina manera, doncs, cal plantejar l’esport infantil i juvenil?
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PERFILS DE PRÀCTICA ESPORTIVA

Si es trenquen els models dicotòmics excloents cal que es plantegin diferents

opcions alternatives de viure l’esport infanti i juvenil.

El cas d’ un col·legi on es fa bàsquet extraescolar, què es busca? Que aprenguin a

jugar bé a bàsquet?, que es guanyi el campionat d’escoles?, que els jugadors o

jugadores ho passin bé?, o que la canalla estigui entretinguda una hora més? Tots

els objectius són totalment positius, lloables i necessaris, però no es poden assolir

tots per igual: cal prioritzar.

Si es decideix que l’objectiu de l’equip és intentar guanyar la lliga, els millors

jugaran molts més minuts que els no tan bons, els alts jugaran de pivots i els més

hàbils de base. Si l’objectiu de l’equip es formar jugadors a llarg termini,  tots

jugaran a totes les posicions, i l’aprenentatge dels fonaments tècnics i tàctics

estarà per damunt de guanyar el partit del dissabte. Si l’objectiu és que es

diverteixin, la motivació i el passar-ho bé estarà per damunt de l’aprenentatge

específic de la tècnica i de la tàctica i tots jugaran el mateix temps.

Si no es té clar el tema, pot passar que uns pares busquen que els seus fills ho

passin bé però que no els destorbin els caps de setmana amb partits; altres poden

protestar si el seu fill és molt bo perquè no el fan jugar tots els minuts, ben al

contrari dels pares que no tenen com fill a un as de la cistella i veuen com juga tan

sols uns minuts a cada partit; el monitor vol que l’equip guanyi, atén molt més els

millors i el més alt juga de pivot; però el director esportiu del club que, d’alguna

manera, està vinculat amb aquell col·legi, veu que aquell que juga de pivot és

baixet per ser en el futur un pivot, i cal fer-lo jugar de cara a la cistella perquè en

un futur pot ser un bon escorta. És freqüent que apareguin mals entesos i

conflictes si els temes no estan clars.

Igualment, cal considerar si l’objectiu de l’aprenentatge és el rendiment o el lleure.

El cas de l’esquí es paradigmàtic: ensenyar a esquiar a un grup d’escolars a un

curset de setmana blanca no es planteja de la mateixa manera que si es tracta

d’un grup d’infants de la comarca que seran la base dels equips de competició.

Qualsevol projecte d’iniciació esportiva estarà sotmès als objectius que es

pretenen. Un projecte d’esport extraescolar, una escola d’iniciació d’un club o

un programa de socialització de nouvinguts mitjançant l’esport són objectius

legítims però cal deixar-los explícits d’entrada.
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Els objectius que pot perseguir a l’hora d’oferir una activitat esportiva infantil i

juvenil es poden dividir en tres grans grups:

1. Assolir un bon nivell d’aprenentatge (iniciació bàsica dirigida a un

futur esport de rendiment o alt rendiment).

2. Assolir un aprenentatge bàsic que els permeti gaudir de recursos

per la pràctica d’un esport determinat (lleure, utilitari i possible

pas a rendiment o alt rendiment).

3. Introduir un esport a fi que el practiquin en temps de lleure

finalitats de salut  i socialització (lleure i utilitari).

Al primer model s’hi ubicarien les escoles esportives de clubs, federacions o

centres escolars que pretenen desenvolupar les capacitats potencials del joves

a fi que en el futur puguin accedir a l’esport de rendiment.

En el segon model s’ubicarien gran part de l’esport escolar i de lleure on

s’ensenyen els fonaments per poder disposar de recursos per gaudir amb

seguretat i certa eficàcia de la pràctica d’un esport per participar a campionats

escolars. Els cursets d’esquí i de molts esports d’aventura, els cursos de

natació a l’escola o el tennis de cap de setmana en són alguns exemples.

El tercer model l’ocuparien l’esbarjo escolar, els centres cívics, els esplais o les

ludoteques, que poden organitzar activitats de cap de setmana o vacances on

l’objectiu fonamental es passar-ho bé, socialitzar-se i bellugar-se.

Generalment, totes les activitats físiques dirigides als infants pretenen objectius

de dos o, fins i tot, dels tres models, però en proporcions diferents. Un equip de

bàsquet d’una escola pot buscar fer un equip per ocupar el temps de lleure dels

seus alumnes en acabar les classes, alhora pretenen que aprenguin bé i tenen

un acord amb un club, del qual reben assessorament tècnic a canvi que els que

més destaquin puguin passar al planter del cub.

L’escola esportiva del club pretén igualment que els infants s’ho passin bé i que

ocupin el temps lliure, però la recerca de rendiment és prioritària. Als dies dels

partits, els criteris per bellugar la banqueta no haurien de ser iguals a l’equip de

l’escola del club que al del centre escolar. És freqüent que, si no s’expliciten els

criteris, quan els infants o joves s’inscriuen a l’activitat els conflictes estaran a

l’ordre del dia.
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A aquests dos grans models (lleure i rendiment)  els corresponen dues

maneres de platejar una iniciació a un mateix esport per grups de la mateixa
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Tots dos models són legítims, necessaris i juguen el seu paper social. El que

cal tenir ben clar és que en un i altre model els objectius són diferents i,

conseqüentment, la metodologia de treball i la programació també ho seran

parcialment.

Una mateixa entitat pot oferir dos perfils diferents d’escoles esportives i, segons

objectius i els gustos, els usuaris podran optar per una o altra. Amb aquesta

opció es poden minimitzar els conflictes derivats del nivell d’exigències i del

compromís entre entitat o entrenador i esportista. El que s’integra a un perfil

amb finalitats de rendiment tindrà un nivell d’exigència molt més alt (assistència

a l’entrenament, atenció, esforç, treball tècnic a llarg termini...). Per contra, el

que s’integra al model lúdic gaudirà de major flexibilitat, però no podrà esperar

un aprenentatge que el porti a una alta destresa de joc.

El fet de comptar amb els dos models és molt útil quan els esportistes entren

en crisis per motius d’estudis, de manca de motivació o d’excés de pressió.

Quan això succeeix, poden integrar-se temporalment en grups de perfil més

lúdic. De la mateixa manera, el primer contacte amb l’esport pels que no estan

gaire decidits és millor fer-lo en un context més lúdic, i després podran

continuar o passar al  perfil més basat en el rendiment.

                                               
6 RIUS SANT, J (2005) Metodología y técnicas del atletismo Barcelona: Paidotribo
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Sigui quin sigui el model escollit, hi ha quatre  principis que s’han de respectar:

• Tots els continguts de l’activitat hauran d’afavorir el procés de

creixement en tots els seus aspectes: biològic, emocional i social.

• Cal evitar aprenentatges erronis que perjudiquin millores

posteriors en la destresa de l’esport.

• Cal evitar activitats que suposin un risc important per la salut a

curt o llarg termini.

• La practica esportiva no hauria de perjudicar la socialització de

l‘infant o del jove ni el seu procés de formació acadèmica i

professional.

Suposem un esplai que ensenya a jugar a bàsquet: si els infants ja tenen més

de vuit anys l’animador haurà de vigilar que no facin passos ni dobles, ja que

aquests vicis d’aprenentatge els perjudicaran molt si volen dedicar-se

posteriorment a aquest esport. Aquesta precaució està a l’abast de qualsevol

animador, per poc temps que tingui. Malgrat que per als objectius que pretén

l’esplai el fet de fer dobles no té cap importància, sí que en te per a un jove que

vulgui seguir practicant el bàsquet.

Un joc popular com és el Cavall fort (en castellà conegut com el Churro

mediamanga) es pot voler recuperar com una tradició, però el risc per a

l’esquena és molt alt. Hi ha dades de lesions medul·lar irreversibles produïdes

en aquest joc infantil. Amb menys dramatisme, en el futbol, si els infants es

passen l’estona amb la pilota als peus i no fan estiraments, seguiran (com

passa de manera general avui) sense estirar, els músculs isquiotibials

s’escurçaran i les lesions estaran a l’ordre del dia.

En el cas d’un infant amb moltes condicions per a la pràctica d’un esport que es

planteja la possibilitat d’anar cada tres dies a entrenar a un club situat a molts

quilòmetres del lloc d’on viu (o fins i tot anar-hi intern), la passió per assolir un

rendiment esportiu pot perjudicar la seva vida social (amics, família), emocional

i d’estudis. Cal valorar, en cada cas, les conseqüències.
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CAPITOL 2

FACTORS QUE DETERMINEN EL RENDIMENT ESPORTIU.

GENÈTICA, APRENENTATGE I CREIXEMENT.
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FACTORS GENÈTICS I D’APRENENTATGE  QUE DETERMINEN E L

RENDIMENT ESPORTIU

El rendiment esportiu està condicionat per factors genètics i per l’aprenentatge.

Els factors genètics limiten la capacitat potencial de l’esportista. L’entrenament

estimula la realització de certes capacitats potencials.

Amb esports on el grau d’aprenentatge específic és mínim, com la cursa,  una

bona disposició genètica pot ser determinant en el rendiment esportiu. A major

complexitat tècnica, més determinant serà el factor entrenament.

Si els kenyans i etíops són molt bons a les curses de fons no és a causa d’un

aprenentatge (deien que era perquè de menuts anaven corrent a l’escola);

tampoc al fet que visquin a una certa altitud (els indis peruans o mexicans que

viuen a grans altituds no estan disposats genèticament per les curses de fons).

La causa és que s’ha produït una selecció natural de centenars de milers

d’anys que ha fet que sobrevisquessin els qui millor s’adaptaven a caminar i

córrer grans distàncies (els que estaven menys dotats es reproduïen menys):

en una generació, els individus amb unes característiques que els permeten

millor adaptació a l’entorn es reprodueixen un 5% més que els que no hi estan.

Aquestes exigències de l’entorn de l’Àfrica Oriental, on vivien com a ramaders

nòmades des de fa cent mil anys, ha anat provocant que els infants poc dotats

per esforços de grans distàncies es reproduïssin menys (morien abans per les

sobrecàrregues). Aquella selecció natural ha fet que la gran majoria de la

població infantil no tingui problemes per recórrer grans distàncies des de ben

aviat. Segons estudis fets a Dinamarca, sembla demostrat que els elements

diferencials dels corredors de fons africans respecte als europeus està en

l’adaptació de la morfologia òssia, muscular i tendinosa de peus i cames (els

paràmetres fisiològics no presenten grans diferències). Per contrast, els nadius

de l’altiplà sud-americà o mexicà, que viuen en zones de gran altitud i són com

els africans ramaders, no estan genèticament dotats per les curses de fons. La

causa és ben senzilla: la seva presència a aquelles latituds és molt recent.

Hi ha diverses teories sobre els pobladors d’Amèrica. Fa uns 200 000 anys que

homes com nosaltres vivien a l’Àfrica. En fa 40 000 que van començar a

emigrar. Des del nord-est d’Àsia van passar per l’estret de Bering, glaçat, fins al
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continent americà. Hi ha diferents teories sobre això. Una, la de la Cultura

Clovis, ho situa al voltant del 13 500 aC: diu que van anar baixant cap al sud.

Altres teories, com les del genetista argenti Néstor Oscar Bianchi, semblen

demostrar que el 90% dels amerindis actuals deriven d’un únic llinatge patern

fundador que colonitzà Amèrica des d’Àsia a través de Bering fa uns 22 000

anys.

Els actuals pobladors dels altiplans americans estaven conformats d’acord amb

una selecció natural que els permeté viure prop del cercle polar i no a altiplans

tropicals com els africans. Si es mira d’on són els millors corredors de fons del

món dels darrers trenta anys ens adonarem que són de l’Àfrica oriental i del

Magrib, pobles ancestralment transhumants.

Si es sotmeten els infants i joves europeus als mateixos quilòmetres que els

joves kenyans, de ben segur que provocarem importants patologies derivades

de les sobrecàrregues. Els europeus, barreja de cultures i ètnies, no hem patit

els efectes de la selecció natural sistemàtica pel que fa a la capacitat de fer

molts quilòmetres a peu o corrent des de fa 200 000 anys. Per tant, tan sols

una minoria d’individus disposarà de la capacitat per suportar, de jove, un gran

nombre de quilòmetres sense risc de partir efectes secundaris.

En aquest cas, els efectes de la selecció natural de milers d’anys ha dotat a

certes ètnies d’una capacitat que coincideix amb una especialitat esportiva. El

factor genètic determina per damunt de l’entrenament el rendiment en aquestes

proves.

Si es comparen els quilòmetres anuals entre joves corredors kenyans amb

alemanys els resultats són sorprenents: els kenyans d’entre 16 i 19 anys fan

una mitjana de 8000 km/any; els alemanys d’entre 18 i 23 anys (encara més

grans) tan sols en poden fer 4000, i alguns arriben a 50007. No en fan tan pocs

per manca de temps: és per manca de capacitat per fer-ne més.

La segona pregunta que ens podem fer és com pot ser que entre els

afroamericans hi hagi nombrosos esportistes d’especialitats de força explosiva i

velocitat (velocistes, jugadors i jugadores de bàsquet, saltadors o saltadores...)

però no fondistes. Senzillament, perquè l’origen d’aquests grups humans no és

                                               
7 MARTIN i altres (2005)  Metodología del entrenamiento infantil y juvenil  Barcelona: Paidotribo, pàg 220
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a les sabanes de l’Àfrica oriental. Els esclaus africans eren caçats al golf de

Guinea, una zona selvàtica (abans de la desertització), on la selecció natural

afavoria als que eren àgils, ràpids i forts. A la selva no calien grans

desplaçaments amb ramats. Genèticament estan dotats per altres proves.

Però, com és que al Senegal, Nigèria o Camerun no hi ha llançadors de pes,

grans equips de bàsquet, velocistes o corredors de tanques? Senzillament

perquè per a assolir grans rendiments esportius en aquestes especialitats calen

instal·lacions, infrastructures organitzatives i un important aprenentatge tècnic.

La manca de recursos d’aquells països africans posa els seus habitants en

desavantatge respecte als seus cosins genèticament iguals que viuen a

Amèrica.

De fet, en el món de l’atletisme, cada vegada són més els grans campions de

velocitat i salts de països de l’Àfrica occidental. A mesura que es van

escolaritzant es poden detectar talents que van a formar-se a Europa i Amèrica.

La manca d’estructura educativa i esportiva impedeix que apareguin grans

equips d’esports tècnics com el voleibol o el bàsquet, per als quals estan dotats

genèticament. De moment, el futbol (la iniciació del qual es pot fer per imitació i

a qualsevol espai) és el que comença a despuntar.

Els afroamericans no destaquen en proves de natació. Fa anys s’atribuïa a

factors culturals causats per les restriccions imposades als negres per accedir a

les piscines (això també succeïa en esports com el bàsquet; només cal mirar

filmacions de la NBA dels anys 60 per veure que hi ha pocs jugadors

afroamericans a la pista), però després d’anys d’igualtat sembla que les causes

són genètiques: els negres son més densos (menys flotabilitat) i tenen

l’esquena amb major lordosi lumbar, fet que els fa menys hidrodinàmics.

Amb aquestes reflexions es pot comprendre millor com la genètica i

l’aprenentatge determinen la capacitat de rendiment dels esportistes.

Avui no disposem de coneixements científics que puguin fer previsions

respecte a la capacitat de suportar càrregues molt intenses d’entrenament a la

infantesa o sense risc de patir seqüeles a llarg termini, entre poblacions no

sotmeses a processos de selecció natural on un dels factors adaptats

coincideixi amb les prestacions específiques d’un esport (els esmentats



40

kenyans per la cursa de fons o els xerpes de Nepal per esforços a grans

alçades). En els esports on cal aplicar l’entrenament intensiu precoç es juga

amb un alt factor de risc que traspassa els límits de l’ètica.

El tennis és un esport on és força evident que per assolir l’alt rendiment cal un

entrenament intensiu des de molt aviat. Evidentment, se seleccionen els

menuts que apunten millors maneres. La capacitat de joc, la força o la velocitat

a la pista tenen poc a veure amb la disposició genètica per no patir seqüeles a

llarg termini. Es treballa amb un grup d’infants sabent que un nombre important

no arribaran a causa de lesions o malformacions per sobrecàrregues.

Podem trobar exemples de tennistes catalans en Bruguera i els germans

Sánchez Vicario. El primer va guanyar el Roland Garros als 18 anys i, quan

acabà el procés de maduració, les lesions li van impedir continuar; per contra,

l’Arantxa Sánchez Vicario va començar de menuda i no va presentar lesions ni

seqüeles  derivades de l’entrenament intensiu infantil.

L’experiència amb alguns alumnes ens en pot donar pistes. Podríem posar el

cas d’una família nombrosa on els fills jugaven a bàsquet. Els tres fills grans, a

partir de la pubertat, no paraven de patir lesions articulars fortuïtes. Els pares,

amb bon criteri, van orientar el fill petit cap a la natació, on les sobrecàrregues

articulars fruit de cops i canvis bruscs de posició no existeixen. Tot anava bé

fins que es va començar a lesionar a classe d’educació física quan feien jocs i

esports de pilota.

En el supòsit que per assolir l’alt rendiment en curses de fons calgués un

entrenament intensiu infantil (cosa que no és així, malgrat que certs

entrenadors ho fan), sotmetre a joves catalans a grans càrregues provocaria

que tan sols una minoria pogués suportar-ho: encara que estiguessin

capacitats per suportar les càrregues i no patissin cap seqüela per entrenar tan

fort, a llarg termini no representaria cap avantatge per al rendiment. Ben al

contrari que amb els kenyans; com que la selecció natural els ha adaptat a

aquests tipus d’esforços, podrien suportar les càrregues.

Aquestes dades les coneixem per experiència, no per recerca genètica.

Actualment, no es pot analitzar la dotació genètica d’un nen o nena per saber
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per quines habilitats estarà més dotat o dotada i quines càrregues podrà

suportar a la infantesa sense risc.

Això ens porta a optar per la prudència en la majoria dels esports, o per la

cínica ignorància en esports com el tennis o les gimnàstiques; l’ètica dubtosa

veu que l’única possibilitat d’accedir a l’elit és l’entrenament intensiu precoç.

Seria adient fer estudis seriosos epidemiològics sobre els efectes de diferents

models d’entrenament infantil a llarg termini.
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EL PROCÉS DE CREIXEMENT

Cal considerar que el ritme de creixement no és igual en tots els joves i que a

una mateixa edat biològica no li correspon una mateixa edat cronològica.

A la taula següent s’estableix el procés de creixement considerant les

característiques de maduresa sexual :

Període Noies Nois

Infantesa - preescolar Entre els 3 i 7 anys Entre els 3 i 7 anys

Infantesa Fins els 10 anys Fins els 10 anys

Prepubertat Fins els 11 o 12 anys Fins els 12 o 13 anys

Pubescència Fins els 13 o 14 anys

(de l’inici dels canvis

sexuals fins a la

menarquia)

Fins els 14 o 15 anys

(de l’inici dels canvis

sexuals fins la primera

ejaculació )

Adolescència Fins la maduresa Fins la maduresa

El procés de desenvolupament dels sistemes orgànics és diferent, com podem

veure al gràfic8. Una observació a primera vista dóna pistes de com han de ser

el processos d’intervenció sobre els infants i joves.

Una observació detallada permet

deduir que el sistema nerviós està

desenvolupat al 8è any. En canvi,

el sexual no es comença a

desenvolupar fins a la

prepubertat. Mentrestant, el

sistema general, a partir del quart

any,  té un creixement progressiu

i regular.

                                               
8 WILLIMICZIK  i ROTH, citats per Martin i alt. (2005 ) Metodología del entrenamiento infantil y juvenil
Barcelona: Paidotribo, pàg 39
En el 100 % es considera el nivell de maduresa de cada sistema a l’edat de 20 anys.
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El procés de creixement dels ossos no s’ha de considerar com una cosa

quantitativa. Com es pot veure al gràfic el procés de creixement no és lineal, de

la mateixa manera que quan més es creix, més sensible és l’esquelet a patir

deformacions per causa de sobrecàrregues.

El procés d’ossificació no és igual

en tots els ossos. N’hi ha molts; de

la mateixa manera, la capacitat de

poder suportar sobrecàrregues no

és la mateixa al llarg del procés. Al

gràfic9 es poden observar els

punts de màxima sensibilitat de

diferents ossos.

L’alçada que tindrà un individu

d’adult és previsible als 3 anys,

encara que el ritme de creixement

no sigui coincident en tots els

infants. Cal assenyalar que quan

entrenen amb més intensitat el creixement minva, sol ser a períodes d’estiu o

de vacances d’entrenament quan es provoquen majors estirades.

Entrenaments excessius poden, d’alguna manera, afectar negativament el

procés de creixement.

Les fibres musculars

Les fibres musculars, en el decurs del procés de creixement, tan sols

augmenten en nombre (hiperplàsia): entre el  tercer i setè any de vida es

multipliquen per 15 o  20; a partir d’aquesta edat tan sols augmenten de volum

(hipertròfia).

                                               
9 FRÖHNER, G (2003) Esfuerzo físico y entrenamiento en niños y jóvenes. Barcelona: Paidotribo, pàg 65
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En els infants, el primer tipus de fibra que predomina és el de les lentes (ST) i

les indiferenciades. En arribar a la prepubertat, la relació entre fibres lentes

(ST) i ràpides (FT) és de 40% a 60% (+- 10%). Entre les noies, el percentatge

de fibres ràpides és una mica major.10

El tant per cent de massa muscular respecte al pes total és d’un 20% en nàixer,

una proporció que augmenta, tant en nois com en noies, fins al 27% en

començar la pubertat. Amb els canvis hormonals de la pubertat, quan els nivells

de testosterona incrementen,

el percentatge de massa

muscular augmenta fins a un

41,8% en els nois i, en les

noies, un 35%. Malgrat que

fins al final de l’adolescència

no s’arriba a la plenitud de

desenvolupament de la massa

muscular, entre un 40 i 45%

no es correspon amb la capacitat per generar la màxima força muscular.

El volum del cor creix. Una manera de calcular el volum del cor és l’equivalent a

la mà del jove amb el puny tancat. Amb els anys, el volum del cor augmenta a

causa d’un augment de la llargada i gruix de les fibres musculars el que fa

baixar la freqüència cardíaca a raó de 0,6 batecs/minut per any entre els 10

anys i els 18.

Nou nats 135 bat/ min

Primer any 120 bat/ min

Sis anys 85 bat/ min

Adolescents 75 bat/ min

Adults 70 bat/ min

                                               
10 MARTIN i altres (2005 ) Metodología del entrenamiento infantil y juvenil  Barcelona: Paidotribo, pàg. 45
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Les noies tenen, fent esforços iguals, cinc bat/min més que els nois.

El volum mitjà de sang que desplaça en repòs cada batec és de 0,08 litres. El

ventricle esquerre d’un jove, quan està en repòs bombejarà sis litres de sang

cada minut (75 p/min x 0,08 l/p= 6 l/min).

En esforç no tan sols augmenta el ritme cardíac, sinó que també augmenta la

capacitat del ventricle, i conseqüentment, el volum de sang bombejada en cada

batec:

150 bat/min x 0,2 l/bat = 30 l/min

En resum, totes les estratègies d’iniciació a l’esport i d’entrenament amb joves

han de tenir present que en cada etapa es troben amb individus amb

característiques diferents. De la mateixa manera que la millora en el rendiment no

vindrà determinada exclusivament per l’entrenament: el procés de creixement té

una incidència molt significativa.

El metabolisme aeròbic és predominant fins a la pubertat: la capacitat de generar

àcid làctic, com es detallarà en estudiar la resistència, és molt petita en els

infants, cosa que afavoreix que la capacitat de recuperació (de la qual el ritme

cardíac n’és un bon indicador) sigui, entre els infants, molt més gran que entre els

adults.

El desenvolupament motor

Depèn del sistema nerviós central, format per 15 000 milions de neurones, que

estan connectades per  un nombre de canals molt superior i constitueixen una

xarxa complexa que conforma l’ordinador central de la persona. Un ordinador que

caldrà programar.

Al sisè any de vida, tant el cervell com el cerebel (responsable del programa de

processos relacionats amb la velocitat) han assolit un important procés de

mielinització que no es consolidarà fins la

pubescència.

Durant tot aquest procés, a més a més d’un

procés de maduració biològic determinat per la

Calbejat estructural del SN
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genètica, s’establiran determinades connexions nervioses estructurals de

l’espècie humana.

Però per cada persona, segons l’experiència i els aprenentatges rebuts en el

decurs de la infantesa, s’establiran connexions particulars, especialment durant

els primers anys de vida i abans de la prepubertat.

Per l’aprenentatge esportiu, les experiències viscudes en aquestes edats tenen

una importància capdal per quan es queden fixades en la anomenada memòria

motora. De la mateixa manera que si s’aprèn una lletra o un so  sempre formarà

part de la persona, certs moviments o seqüències de moviments queden

igualment fixats en el sistema nerviós. Aquests aprenentatges es denominen

engranes.  Els dos esquemes anteriors corresponen amb dos individus amb

vivències motrius diferents. El número dos ha generat més engranes motores que

li permetran una major eficàcia en certs moviments.

Engranes motrius 1
Engranes motrius 2
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A la pubertat (període de creixement) comença el gran canvi hormonal

responsable de l’increment de la força: cal lligar els gestos apresos amb un

augment de la prestació de força. D’alguna manera, l’increment de la força

muscular que es produeix de manera natural  en un context general, cal dirigir-

la en un context específic dels gests bàsics de l’esport en general i del propis

de  les especialitats esportives particulars.

Al final d’aquest període, els esportistes han de ser capaços de gaudir d’un

domini bàsic de la tècnica fruit del procés d’aprenentatge.

Bibliografia complementària de suport

Diferències en la capacitat d’aprenentatge entre in fants i púbers

Infants Púbers

•  Plasticitat dels processos nerviosos.

•  Facilitat per l’autoaprenentatge.

•  Aprenentatges instantanis per

imitació.

•  Dificultat per fixar els aprenentatges.

• Menys plasticitat del sistema

nerviós.

• Menor capacitat per

l’autoaprenentatge i pels

aprenentatges naturals.

• Aprenentatge a través de les

informacions orals.

• Capacitat per estabilitzar i fixar

tècniques.
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CAPÍTOL 3

LA CAPACITAT MOTRIU BÀSICA
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CAPACITAT MOTRIU BÀSICA: CMB

Els humans disposem d'un disseny morfofuncional adaptat a unes condicions

d’un entorn de fa milers d'anys. L'entorn cultural en què ens movem no és

l'adequat per a interactuar motriument (el disseny del nostre cos està fet per a

un entorn com el neolític). No estem fets per a menjar tant, ni de la forma com

ho fem, ni per a passar tantes hores asseguts, ni per a realitzar

micromoviments repetitius durant hores (escriure amb ordinador, moure el cap

mirant el televisor, conduir...).

El desenvolupament de la

capacitat motriu bàsica passa per

intervenir de manera sistemàtica

durant el procés de creixement

sobre la motricitat de l'individu a fi

d’estimular el desenvolupament de

les capacitats potencials i, alhora,

poder compensar les deficiències

causades pel sedentarisme i pels

efectes agressius de la motricitat cultural de l’entorn on vivim, una motricitat

ben diferent a aquella per a la qual estem dissenyats (vida quotidiana, activitat

laboral i escolar, moticitat lúdica i pràctica esportiva).

Aquesta motricitat  tan diferent d’aquella que mitjançant la selecció natural ens

va fer com som exerceix una influència “antinatural” sobre el procés de

creixement, atès que fa que els infants usin el cos de manera diferent a com ho

feien els infants de fa 200 000 anys.

Un ús “antinatural” del cos per part d’un adult li provocarà sobrecàrregues,

artrosis o lesions. En un infant, a més a més, podrà provocar deformacions que

duraran tota la vida. Un adult que decideixi jugar cinc hores al dia a tennis

possiblement acabi amb problemes d’artrosis al colze, a l’esquena o als

genolls, o amb possibles pinçaments vertebrals, etc. Possiblement, quan

apareixen els primers símptomes, si atura l’activitat, amb les teràpies adients

pugui posar fi als problemes. En el cas de l’infant, potser no patirà cap

d’aquestes lesions, però sí un procés de creixement sotmès a una motricitat

diferent o inadequada pel disseny morfofuncional humà.

Capacitat motriu
bàsica

Motricitat
cultural

Motricitat
quotidiana

Motricitat laboral
Motricitat

lúdica

Esport
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D'aquesta manera, en canvi, l'individu acabarà el procés de creixement amb la

millor capacitat i desenvolupament motriu que la seva genètica li ha permès.

Sense un bon desenvolupament de la CMB les càrregues de la motricitat

cultural podran minvar l'eficàcia motriu, incidir negativament en el procés de

creixement (malformacions posturals, deficiències funcionals, lesions,

obesitat...) i evidentment en el rendiment esportiu.

Conseqüentment, el desenvolupament d'aquesta capacitat motriu bàsica passa

per compensar deficiències estructurals i pal·liar deficiències derivades la falta

d'activitat motriu adequada al disseny genètic del cos humà.

Les

per

son

es

am

b

dèficits en la CMB que opten per la dedicació a

esports de certa intensitat han de realitzar un treball

de la CMB complementari, a fi de millorar la base,

amb l’objectiu d’evitar sobrecàrregues derivades de la

pràctica d’aquell esport. Els cal, doncs, ampliar

aquesta base per evitar efectes no desitjats derivats de

sobrecàrregues intenses i específiques sobre l’organisme en creixement.

La pràctica de molts esports en si mateixa afavoreix el desenvolupament

parcial de la CMB, però alhora pot portar efectes secundaris que afectin

negativament.

Un exemple ben senzill el podem trobar en l’esquí alpí. És un esport excel·lent,

que incideix sobre gran part dels elements de CMB. Suposem que el 80% de

l’activitat física de certa intensitat és esquiar, i fa un treball complementari

ESPORT

SOBRECÀRREGA

Motricitat
cultural Ufff!

ESPORT

CAL ENFORTIR-LA

CMB

Motricitat
cultural

CMB

Motricitat
cultural

FINS DISPOSAR DE 
LA BASE ADIENT

ESPORT
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d’estiraments i waterpolo i de musculatura de tronc (abdominals, lumbars,

dorsals...). Es pot afirmar que fa un treball equilibrat per la CMB?

No oblida el treball específic de la musculatura del peu? A l’aigua el mou  sense

cap sobrecàrrega, i esquiant tan sols fa treball isomètric. Si un dia a la setmana

fes una hora d’esquí de fons, de bàsquet o de qualsevol esport d’equip se

solucionaria la mancança.

Cada curs, els alumnes que estudien els cicles formatius d’ AAFE fan un parell

de sessions de treball a la platja. Els que són practicants d’hoquei, esquí o

patinatge, tant nois com noies, i que no practiquen cap altre esport de manera

regular, pateixen rampes al peu. El treball a l’arena obliga a que la musculatura

del peu intervingui amb tota l’amplitud articular i amb major intensitat que sobre

el terra. Els que estan adaptats a treball estàtic del peu en pateixen les

conseqüències11.

                                               
11 Aquesta situació s’ha donat en 10 nois i noies de diferents cursos i són el 100% dels que practicaven
aquests esports.
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CONTINGUTS DE LA CMB

La capacitat motriu bàsica es valora pel nivell de desenvolupament estructural

de la persona, per l'eficàcia motriu i per l'acceptació o satisfacció que cadascun

té del seu estat físic. Aquesta capacitat motriu bàsica durant el període de

creixement va més enllà de la cultura, és independent de l’esport que es

practiqui i és vàlida per a tota l'espècie humana.

La seva manifestació, que coincideix amb el que la societat considera la tasca

dels professionals de l’esport i de la EF, l’hem de dur a terme en la nostra

intervenció sobre els joves, i pot dividir-se en quatre àmbits: la capacitat per a

manifestar l'instint lúdic resolent situacions motrius imprevistes amb eficàcia, el

desenvolupament antropomètric i postural òptim, la capacitat d’adaptació a

l'esforç i l'eficàcia mecànica en l'execució dels moviments bàsics de la espècie

humana. Això, en llenguatge popular, significa saber jugar i gaudir del

moviment, estar ben format, no ser motriument maldestre i no cansar-se al

mínim esforç.

Aquests quatre àmbits es

perceben a primera vista i el

seu dèficit pot generar

patologies, limitacions en

l'autonomia vital i dificultat per

emprendre tasques esportives

més complexes que no

necessàriament s’han de

manifestar a curt termini.

Moltes vegades apareixen

tard, de manera sobtada, quan la solució és irreversible, i limiten la progressió

esportiva o la qualitat de vida quotidiana.

El desenvolupament antropomètric i muscular harmònic resulta imprescindible

per a estar en disposició de moure's amb eficàcia,  per a disposar de bona salut

i d’un aparell locomotor en disposició d’incrementar els seus nivells de força i

aguantar sobrecàrregues importants.

CMB

Desenvolupament 
antropomètric

i muscular òptim

Adaptació fisiològica 
a l’esforç

Instint lúdic

Eficàcia mecànica 
dels moviments

bàsics

ÀMBITS DE MANIFESTACIÓ DE LA CMB
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L'eficàcia mecànica dels moviments bàsics permet no desgastar el cos més del

que cal pels esforços bàsics i possibilita adaptar-se a situacions noves,

optimitzar el treball muscular sobre les palanques i evitar danyar o

sobrecarregar més del necessari l'aparell locomotor.

L'adaptació fisiològica a l'esforç suposa la capacitat d'optimitzar les accions

motrius tot produint la menor fatiga.

Aquests tres factors de la motricitat bàsica de l'espècie humana no apareixen

de manera aïllada: en qualsevol moviment estan interactuant els tres àmbits.

Finalment, l'instint lúdic surt del marc anatomicofisiològic, però no dels aspectes

estructurals específics de la motricitat  humana. El joc, l'instint que empeny a

jugar, és un element bàsic en el desenvolupament motor, intel·lectual i,

posteriorment, social de l'individu. El moviment gratuït i sense sentit del joc és

el responsable, entre moltes altres coses, del descobriment d'un mateix i de les

possibilitats de relació amb l'entorn i els altres. El joc instintiu, induït i dirigit

permet estructurar la relació motriu de l’infant amb l’entorn no tan sols

mecànicament; a més a més, l’obliga a prendre decisions, a inventar i a crear.

Anul·lar l'àmbit del joc motor infantil provocarà mancances a mig i a llarg termini

en el desenvolupament físic, emocional i social de la persona, alhora que

dificultarà la capacitat d’aprenentatge dels esports i de capacitat de prendre

decisions en situació real de joc.

Per simplificar el procés de comprensió, a fi de poder intervenir sobre la

motricitat humana, s'han elaborat uns models que, basats en les taxonomies

tradicionals, permeten estructurar de manera simplificada la relació entre els

processos biològics (en el sentit més ampli del terme) i l’activitat física. Així es

permet una intervenció operativa en la pràctica educativa i/o esportiva, d’acord

amb les possibilitats de treball a la pista o al gimnàs i el coneixement científic.

Les anomenades qualitats físiques  són uns models de simplificació i

adaptació  entre la realitat biològica i la manifestació motriu.

Els tècnics esportius han d'intervenir, a través del moviment, sobre tots els

processos biològics (en el seu sentit més ampli) per a millorar la conducta i

l’eficàcia motriu. Per a això, utilitzem un mètode de treball que es basa en

models d'intervenció; és un mètode que permet incidir selectivament sobre els
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processos que condicionen la motricitat de l'individu amb la finalitat d'obtenir els

efectes desitjats.

Desenvolupament de la capacitat motriu bàsica

En termes generals, la capacitat motriu bàsica que s'espera d'un individu en

finalitzar el procés de creixement, independentment de l’esport que vulgui

practicar, és:

1. Desenvolupament antropomètric i muscular harmònic:

a) Desenvolupament equilibrat de tota la musculatura.

b) Bona postura estàtica i dinàmica.

c) Mobilitat òptima de totes les articulacions.

2. Eficàcia mecànica dels moviments bàsics (coordinació i capacitat

d’aprenentatge):

a) Adequat desenvolupament psicomotor.

b) Execució adequada dels moviments i tècniques bàsiques.

c) Bona capacitat per a nous aprenentatges.

d) Capacitat per a resoldre problemes i situacions motrius noves o

imprevistes.

e) Capacitat de dissociació segmentària.

f) Capacitat per a realitzar els moviments a alta velocitat.

g) Capacitat per realitzar els moviments amb precisió.

3. Adaptació fisiològica a l'esforç:

a) Capacitat per a respondre a esforços de diferents intensitats i durada.

b) Capacitat de recuperació de la fatiga.

c) Capacitat per a l'esforç en situacions climatològiques variables.
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d) Execució dels moviments tècnics amb la major eficàcia energètica.

4. Capacitat lúdica.

a) Capacitat per a interactuar de forma lúdica en situacions i entorns

diferents.

b) Disposició per al joc informal en qualsevol situació.

Aquest perfil ja està una mica més definit, és menys genèric, però haurà de

concretar-se molt més fins a arribar a factors d'intervenció específics.

FACTORS QUE DETERMINEN LA CAPACITAT MOTRIU BÀSICA

L'objectiu fonamental és potenciar els quatre àmbits de desenvolupament

enunciats. Per fer-ho hem de valer-nos de eines  analítiques d’intervenció.

Aquestes serien les

diferents capacitats del

gràfic: les qualitats

físiques i la capacitat

d’aprenentatge.

Però les qualitats físiques

en si mateixes no

existeixen. Existeixen uns

sistemes i formes d’estimular processos que incideixen en adaptacions de les

estructures orgàniques en unes direccions determinades.

Un dels problemes del món de l’educació física i del entrenament és la manca

de terminologia unificada. Els tractats sobre els efectes de l’esforç sobre

l’estructura i processos fisiològics del múscul o sobre la tensió arterial són

coneguts i tractats de manera idèntica en tota la literatura científica i mèdica.

Però la força com a qualitat física és una representació, un model explicatiu

basat en la percepció externa dels processos que cada escola o cada autor,

des de diferents camps de les ciències de l’activitat física, ha estudiat a la seva

manera: aspectes intuïtius, experimentals, científics i literaris han generat un

garbuix conceptual que no ha permès una unificació de terminologia ni  de

Aprenentatges

Coordinacions

Resistència 

Mobilitat

Força

Velocitat

Realitat
Ni apareixen aïllades

Ni són ni un fi
Ni són un objectiu
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conceptes. En les publicacions de cada autor, autora o escola (molt més si són

conceptes traduïts) utilitzen llenguatges diferents. El significat d’una mateixa

paraula no és coincident, alhora que un mateix concepte pot referir-se a

processos biològics ben diferents.

A l’hora de fer un programa de millora de la força, no s’incideix sobre la força

(manifestació física resultant del procés); ho fem sobre el sistema locomotor, a

fi de provocar adaptacions en un sentit determinat pels objectius que es

pretenen assolir.  En el llenguatge fisiològic els conceptes són molt clars, però

en el terreny de la pràctica de vegades resulten un embolic. Un embolic al qual,

modestament, intentarem posar un gra de sorra que ajudi a desfer-lo.

Influència del desenvolupament d’una capacitat sobr e la resta de la

motricitat

El desenvolupament d'una capacitat pot incidir en diversos àmbits, com per

exemple, millorar la força de cames.

Per a aconseguir aquest objectiu s'han de realitzar exercicis que s’han

d'aprendre a executar correctament (eficàcia en l'execució de moviments

bàsics), però alhora s’està incidint  en el desenvolupament muscular harmònic,

es millora l'eficàcia metabòlica enfront de l'esforç i es facilita l'autonomia i

eficàcia en el joc. Si els exercicis es fan incorrectament la incidència sobre

aquest altre factors serà negativa.

No podem caure en el relativisme cultural, que diu que tot val per tot (principi de

la generalització), ni tampoc en la parcel·lació motriu, on un exercici tan sols

afecta a la capacitat per a la qual l’hem programat (principi d’especificitat). Cal

tenir sempre present el principi de la unitat funcional ponderat: qualsevol

intervenció específica afecta de manera més o menys intensa sobre altres

factors de la motricitat.

Si analitzem qualsevol dels quatre apartats que conformen la CMB, veurem que

per a intervenir sobre ella cal usar totes les eines i capacitats del model

anterior.

Per ser capaços de córrer adequadament, o per fer un llançament senzill

(eficàcia mecànica de moviments bàsics) caldrà la intervenció, en major o

menor mesura, de les sis capacitats. Córrer amb eficàcia implica coordinar,
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capacitat per aprendre, disposar de mobilitat, de força, de velocitat i de

resistència...

Això significa que quan

programem un treball de

força no hem de plantejar-

nos uns determinada força

tant com una finalitat, sinó

com un mitjà més que cal

desenvolupar en una

direcció molt concreta i

específica per assolir un

objectiu motriu (bàsic o

específic d’un esport) on la força té una participació concreta, a més a més

d’altres capacitats.

En el cas de l’entrenament de corredors de fons d’atletisme, durant molts anys

(i avui encara en molts sectors) es va associar el rendiment amb la resistència

aeròbica i anaeròbia. Això comportava planificar l’entrenament considerant tan

sols aquestes variables; la resta era treball complementari que es feia en molt

poca quantitat i sense cap mètode. Actualment, els corredors de fons estan

treballant la força màxima, fan estiraments i flexibilitat cada dia, alhora que

dediquen moltes hores al treball de la velocitat gestual (freqüència) i a exercicis

de tècnica de cursa. Cada capacitat es desenvolupa específicament i selectiva

en un context  global dirigit a transferir-ho a unes necessitats de rendiment.

En el cas de la CMB és el mateix: cada capacitat es desenvolupa d’una forma

específica i selectiva, en un context global dirigit a transferir-ho a un

desenvolupament motriu eficaç i harmònic de la persona en el seu procés de

creixement.

 La gran varietat de models taxonòmics que s'utilitzen a l'hora d'analitzar la

motricitat genera un cert caos conceptual que dificulta la comunicació i

afavoreix interpretacions errònies i confusió.

Eficacia mecánica en movimients bàsics

Aprenentatges

Coordinacions

Resistència 

Mobilitat

Força

Velocitat

Aprenentatges

Coordinacions

Resistència 

Mobilitat

Força

Velocitat

Per intervenir sobre cada factor cal 
pensar en totes les capacitats 
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En aquest text he optat per utilitzar una classificació que permetés majors

matisos i menors confusions en la definició de conceptes, mitjans d'intervenció i

continguts.

Etapes de creixement i fases de formació esportiva

El segon element que s'ha de concretar és la classificació de les diferents

etapes de creixement usant una terminologia igual a tot el text. Malgrat que les

diferències entre edat biològica i edat cronològica solen ser importants, com a

referència  adoptarem les següents relacions entre etapes de maduració i edat

cronològica:

                                         ETAPES DE CREIXEMENT

NOIS NOIES

0 a 9 INFANTESSA 0 a 9

Fins 12-13 PREPUBERTAT Fins 11-12

Fins 14-15 PUBESCÈNCIA Fins 13-14

Fins 18-19 ADOLESCÈNCIA Fins 17-18

De manera analítica, els

elements d’intervenció es faran

partint de les necessitats de

desenvolupament cronològic de

cadascuna de les diferents

capacitats, considerant els

moments òptims d’intervenció i

les fases sensibles. Sempre cal

tenir en compte que la

intervenció ha de ser global, i

pensar en els objectius finals

(que són els diferents àmbits de desenvolupament) més que en la potenciació

aïllada de cadascuna de les capacitats concretes.

6

5

1
2

3

Capacitat motriu
bàsica

4
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L’EDUCACIÓ FÍSCA ESCOLAR I LES CAPACITATS MOTRIUS B ÀSIQUES

Si ens capbussem en texts reivindicatius dirigits a conscienciar la societat de  la

necessitat de normalitzar l’Educació Física en el currículum educatiu publicats

des dels anys 50 fins la normalització de la Educació Física en el currículum

educatiu, trobem que es basen en la necessitat de l’activitat física per ajudar a

completar un procés de creixement equilibrat i harmònic. En segon lloc,

consideraven  que la educació física era la base comuna de desenvolupament

motriu sobre la qual es podria construir el procés d’entrenament esportiu.

L’any 1957, J.M Cagigal publica Hombres y Deporte 12, un text que caldria que

fos de lectura obligada per a tots els professors d’EF, a fi que disposessin de la

informació necessària sobre com comença el procés de modernització de la

l’EF a Espanya. Va iniciar-se en Cagigal, l’únic entès en el tema d’entre els

lliberals il·lustrats que consentia i alhora necessitava el franquisme per

modernitzar l’estat. A ell, a un savi, estudiós humanista, tolerant i obert de

mires, li van permetre fer el pas, la transició de l’EF, ancorada al passat i en un

esport basat en mites on la ciència no hi tenia cabuda. Li va tocar fer-ho des de

l’educació física.

Per a Cagigal, l’EF era la base de la formació de la persona mitjançant el

moviment. L’esport, un mitjà al servei d’aquest objectiu. L’entrenament esportiu,

doncs, tan sols tenia sentit si es construïa sobre la base d’una EF adient.13

Posteriorment, a finals dels anys 60, des de l’esquerra clandestina democràtica,

un dels grans intel·lectuals del país, en Manolo Vázquez Montalbán ens deia:

Existe un índice revelador de hasta qué punto una política deportiva se
corresponde con una política democrática en todas las dimensiones: el respeto
por las zonas libres para la práctica deportiva, poniendo freno a la especulación
del suelo y la obligación real de que la cultura física entre de veras y no
teóricamente en los planes de enseñanza14

En aquest text Vázquez Montalbán, malgrat discrepar de Cagigal sobre la

funció social de l’esport, tenia molt clar que tant la base com la finalitat de

                                               
12 Cagigal, JM (1957) Hombres y deporte. Madrid: Taurus
13 Un resum comentat d’aquest text es pot trobar a :
Rius, Joan (2008)  “Homenaje a J.Mª Cagigal”, dins: Diversos autors José Mª Cagigal pensador y
humanista. (18 a 47). A Coruña: Libros de Bastagueiro. INEF Galicia
14 Vázquez M. (firmat amb el pseudònim  Luís Dàvila) (1972) Política y deporte  Andorra la Vella: Andorra, pàg 7
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l’esport estaven en una cultura física, en la intervenció sobre el procés de

creixement mitjançant el moviment per formar persones més autònomes. Anys

més tard, el mateix autor, en boca del seu alter ego, el detectiu Pepe Carbalho,

ho ratificava, tot demostrant ser un gran coneixedor de la historia de l’Educació

Física, de la funció social que li van donar els higienistes del XVII i XIX i les

derivacions planificades del model, que d’alguna manera van fer perdre de vista

l’objectiu principal del seu naixement.

Vázquez Montalbán (Carbalho) exposava com el naixement de l’EF tenia

inicialment una finalitat higienista i, al cap de poc temps, es va transformar en

una eina al servei de la propaganda dels estats. Una anàlisi tan enginyosa com

càustica i cínica:

Frente a los marxistas antiolímpicos […] se esgrimió que el impulso de la
filosofía deportiva e higienista del siglo XIX era fruto de la iniciativa
modernizadora de espíritus ilustrados, como el coronel español Amorós, por
ejemplo, exilado político a Francia a la estela de los vencidos ejércitos
Napoleónicos, hombre liberal y gimnasta que predicó por Francia algo parecido
a la gimnasia sueca sin decirles nunca a los franceses que aquella gimnasia
era sueca. Consecuencia de Amorós y Thomas Arnold —un pedagogo inglés
que coló en la sabiduría convencional de los ingleses términos y conceptos
como  entrenamiento, esfuerzo físico y sufrimiento para conseguir el objetivo de
ver musculitos emergentes y respetar al adversario así en la victoria como en la
derrota deportiva, a la espera de enseñarles lo que vale un peine en caso de
ruptura de pacto social o de pacto internacional—, fue el joven Pierre de Fredy,
más conocido por barón Pierre de Coubetin, un plasta de mucho cuidado al
decir de quienes le trataron. Falso que el barón de Coubertin fuera un pacifista.
Era un imperialista francés, avalador de su expansionismo nacional frente al
británico y lo del pacifismo le vino con la edad, al igual que los buenos
sentimientos suelen ser consecuencia de la imposibilidad física y mental de
tener malos sentimientos.

En todo esto pensaba Carvalho...15

Uns anys abans, el 1988, Rius (qui escriu aquestes pàgines) publica el text

Metodología del atletismo, el primer intent de difondre un model d’entrenament

(en general no tan sols de l’atletisme) infantil i juvenil fugint del tòpics vigents.

Malauradament, tot i que  les vendes del llibre (sis edicions) duien a suposar un

canvi de direcció en la concepció del l’entrenament infantil, la realitat no va ser

així (pot ser que per això s’hagi fet ara, vint anys més tard, aquest treball). En

aquell text, en referir-se a la programació de les escoles d’atletisme s’apuntava

el següent:
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Los objetivos a conseguir con el niño que no hace EF en la escuela variarán
considerablemente de los pretendidos con niños que siempre han tenido una
EF escolar estructurada.16

Faig aquesta cita atès que és el resultat de les vivències personals d’aquells

moments (està referit a l’ensenyament primari) quan a certes escoles de

primària es portaven anys amb una EF normalitzada (inicialment amb

professors o monitors pagats per ajuntaments o per associacions de pares

abans de la aparició dels mestres especialistes). En aquells temps, quan

venien infants a fer atletisme, es notava una gran diferència segons el centre

escolar de procedència en funció del treball que es feia a classe d’EF.

En el decurs de la dècada dels anys 80 es tenia molt clara la funció que

s’atorgava a l’EF a l’escola, coincident amb Cagigal i amb el que va moure als

higienistes del segle XIX a fundar les seves escoles, amb el que la Constitució i

la Ley del Deporte li assignaven a l’EF.

A l’any 2005, quan vaig publicar Metodología y técnicas  de atletismo, un nou

text sobre el mateix tema però totalment modificat en funció dels avenços en el

coneixement i en la tecnologia digital —que permet fer un treball de fotografia

molt més acurat—, no es va fer referència a les classes d’EF. No es podia

considerar que part de les necessitats motrius dels joves atletes ja es

treballessin a l’escola, a la classe d’EF. La normalització de l’EF no s’ha

correspost amb una millora generalitzada, més o menys uniforme, de les

actituds i aptituds motrius dels joves del país. La CMB dels escolars, segons

l’experiència personal i les informacions de diferents indicadors d’aspectes

parcials, fan que no es pugui ser massa optimista. L’EF ha caigut en un

relaitivisme (on tot val i no hi ha prioritats d’intervenció acceptades per la

comunitat educativa fruit de dissenys curriculars oberts, d’impossible

compliment i sense objectius mesurables concrets). L’augment del

sedentarisme i el canvi d’hàbits alimentaris i del lleure infantil i juvenil ha

empitjorat la CMB de la nostra població escolar.

La funció prioritària que considero que ha de tenir l’EF, intervenir en el procés

educatiu per assolir un desenvolupament adient de la Capacitat Motriu Bàsica,

                                                                                                                                         
15 Vázquez Montalbán, M (1993) Sabotaje olímpico. Barcelona: Planeta, pàg 35
16 Rius, J (1988) Metodología del atletismo Barcelona: Paidotribo (pàg 95)
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sembla que no està assumida per part del col·lectiu de professors, malgrat que

lleis de rang superior a la LOE així ho consideren.

Repassem el que diu  l’article  43 de La Constitución Española:

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y a través de las prestaciones y de los servicios
necesarios. La ley establecerá los derechos y los deberes de todo el mundo en
este punto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación
física y del deporte. Facilitarán también la utilización adecuada del ocio.

Es  considera que la funció de l’EF és fer persones més sanes. Això passa per

intervenir en el procés de creixement  a fi d’ajudar a consolidar-lo el més òptim

possible.

La LOE estatal:

Art. 2. Fines

La finalidad de la Educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas
una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio
bienestar.

Els infants amb un creixement amb mancances en la CMB difícilment assoliran

un desenvolupament personal òptim ni un benestar emocional.

Art. 3. Objetivos

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.

Afavorir el desenvolupament personal passa per assolir una adient CMB.

Sense això la resta d’activitat motriu estarà limitada i condicionada.

És evident que la societat espera que la funció primordial de la EF escolar sigui

intervenir mitjançant el moviment en el desenvolupament integral de la persona

afavorint el creixement sa, equilibrat i autònom. Qualsevol altre objectiu no pot

anar mai en detriment d’aquest ni substituir-lo. No pot estar en el mateix nivell

de competència el desconeixement del reglament de bàsquet, no haver
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practicat cap més esport popular que córrer malament, o patir desequilibris

posturals evitables amb un treball mínim de tècnica de cursa i amb un

desenvolupament muscular regular i sistemàtic.

L’EF ha caigut en un relativisme motriu massa gran a partir de la LOGSE, amb

la qual es va posar en un mateix sac una infinitat de continguts acompanyants

d’uns objectius ambigus d’impossible compliment. Al professorat li ha preocupat

més la forma, la programació sobre el paper, que l’objectiu fonamental de

formar persones motriument equilibrades. En lloc de fer una programació

coherent amb les necessitats de desenvolupament dels infants s’ha tendit a

convertir l’assignatura en un parc temàtic de diferents activitats motrius, de

manera que facin una mica de tot.

El resultat és que, malgrat la normalització de la EF escolar, la CMB dels joves

que acaben l’escolaritat obligatòria presenta nombroses mancances. Aquesta

afirmació la baso en l’experiència personal com professor que rep cada any de

30 a 60 alumnes per cursar els diferents cicles formatius de règim ordinari i

especial d’esports.

L’EF, actualment, no està complint la tasca que considero que li pertocaria.

Malgrat la regularització de la EF en els centres escolars, les entitats esportives

dedicades a la formació de base encara hauran de dedicar-se a desenvolupar

la CMB a nivells molt bàsics.

Una pregunta que vaig fer en acabar una conferencia sobre la CMB al grup de

professors assistents és la següent:

Si tinguéssiu un fill o una filla i anéssiu a viure a un país on la EF escolar no
existís i decidíssiu dur a terme vosaltres aquesta tasca, agafaríeu la LOE i
programaríeu les tasques d’acord amb el seu model o segons els criteris que
he exposat de desenvolupament cronològic de la CMB?

Les respostes van ser unànimes: ningú no seguiria la LOE.

La segona pregunta era:
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Per avaluar el nivell de competència en matemàtiques dels escolars d’un país
els professors es posen d’acord i s’arriben a conclusions que permeten
comparar nivells entre ciutats, comunitat i estats. Si ens demanessin avaluar el
nivell de competència motriu dels nostres escolars, quines propostes de proves
avaluadores faríem?

Aquest objectiu fonamental inqüestionable passa per damunt de qualsevol

matisació didàctica. Qualsevol competència bàsica en EF haurà de contemplar

un desenvolupament òptim del que hem anomenat Capacitat Motriu Bàsica.

Més enllà de la terminologia que s’utilitzi, aquest desenvolupament serà un

condició necessària (que no suficient) per assolir els objectius que se li

atribueixen per llei i per sentit comú a l’EF.

Les necessitats motrius de la persona en el decurs del procés de creixement

van més enllà de qualsevol programa educatiu (els infants de l’època de la

LOGSE són iguals que els de la LOE i que els italians del temps de Garibaldi).

Un canvi de model educatiu no modifica les necessitats bàsiques de moviment

de la població escolar: pot modificar el llenguatge, l’horari o la titulació del

professorat, però cap llei pot dir que sigui igual de prioritari el desenvolupament

muscular harmònic que el bàsquet, que els resultats per a l’infant siguin els

mateixos. Per moltes lleis que s’escriguin, no es pot considerar que fer quatre

hores de classe un semestre i cap hora el segon sigui igual de pedagògic  (és

com dir que dinaran el doble els dilluns i els dimarts no dinaran). El

desenvolupament de la CMB ha de seguir els principis del desenvolupament

motor, biològic i emocional de la persona. Les lleis són formes d’orientació.

Considero que el desenvolupament de la CMB hauria de ser, com llegir o

sumar, que els infants i joves adquirissin fonamentalment a l’escola. La pràctica

esportiva hauria de reforçar-la i completar-la en funció de les necessitats

específiques del propi esport.

L’esport extraescolar o federat, doncs, no ha de suplir les mancances de l’EF

en el desenvolupament de la CMB de la població escolar mitjana.
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El CAOS TERMINOLÒGIC i LES CAPACITATS QUE DETERMINE N EL

RENDIMENT

Un dels problemes més grans que hi ha a l’hora d’estudiar el rendiment humà

és el terminològic.

L’apropament de la ciència a l’àmbit de l’entrenament ha estat recent, dispersa i

a cavall de totes les tradicions vigents. Actualment la realitat de l’entrenament

gira entre dos pols extrems: el rigor científic i el treball intuïtiu.

Els experiments de laboratori i part dels treballs de camp que es fan amb rigor

científic utilitzen una terminologia i uns paràmetres específics de les ciències

socials, físiques i mèdiques. Per contrast, a la pista s’usen conceptes que tenen

el seu origen en el mon de la pràctica. Conceptes com força, resistència,

velocitat o flexibilitat diuen poc (o coses diferents) a un científic; contràriament,

conceptes com el llindar anaeròbic o el lactat en sang d’un jugador al final del

partit serveixen de ben poc a l’entrenador mig que pensa com preparar el partit

del proper diumenge.

Els avenços en la teoria de l’entrenament s’han fet des de països i àmbits

diferents, usant terminologia i partint de models teòrics diversos. De tot això se

n’han fet publicacions que s’han divulgat, traduït i fet noves traduccions de

traduccions. Tot plegat ha generat un caos conceptual considerable entre els

tècnics de base. Si bé a l’àmbit científic el mètode de recerca per aïllar

variables i a l’hora de fitar conceptes forma part de la rutina obligada prèvia a

qualsevol estudi, en el camp de l’entrenament a peu de pista ha generat un

garbuix difícil de desfer. S’ha creat, doncs, una certa dicotomia entre

coneixement científic i pràctiques a peu de pista, molt més en esports d’equip

que en esports individuals on mana el cronòmetre, i molt més entre esportistes

joves que entre esportistes adults.

En veiem un primer exemple en el concepte de força resistència. Un circuit al

gimnàs amb sobrecàrregues lleugeres o mitges i amb durada moderada o

llarga desenvolupa aquesta capacitat. Però en funció del ritme d’execució de

cada exercicis, del temps de recuperació, de com s’ordenen els exercicis i de

com s’executen podem trobar diferents efectes sobre el metabolisme i sobre el

múscul.
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Amb les mateixes càrregues i repeticions si la velocitat d’execució és alta, es

fatigaran les fibres de contracció ràpida i es generarà més àcid làctic en pocs

segons. Si es fan les repeticions més lentes, es fatigaran primer les de

contracció lenta i es generarà àcid làctic molt més poc a poc. Però si els

exercicis s’ordenen alternant grups musculars o, contràriament, es treballen

dos o tres exercicis seguits dels mateixos grups musculars, la càrrega

metabòlica també serà ben diferent. Si un exercici de flexió i extensió de cames

es fa en forma de salts consecutius es treballarà l’elasticitat del múscul, si es fa

sense rebots, amb parada entre flexió i flexió, tan sols s’incidirà sobre les

estructures contràctils del múscul.

Parlant en termes tradicionals, un circuit de força resistència és una activitat

que es pot fer de moltes maneres, però la incidència sobre l’esportista és una:

la força resistència. En la concepció científica i atenent els efectes que un

esforç provoca en els diferents sistemes orgànics, el concepte de força

resistència diu molt poc; amb l’exemple de les flexions de cames es comprova

que unes activitats que semànticament serveixen pel mateix biològicament

tenen molt poc a veure. Aquest és un motiu dels tractats més recents

d’entrenament:  es parla de resistència a la manifestacions concretes de força.

Posem un cas molt corrent: un jugador de futbol que a mig partit arriba tard a

les pilotes, es fatiga molt, no recupera els contraatacs, etc. L’entrenador

considera que li manca resistència. Mira el manual i llegeix que per esforços de

durada considerable cal desenvolupar la resistència aeròbica. Busca els

sistemes d’entrenament de la resistència aeròbica i comença un procés de

recuperació del jugador amb mitja hora de cursa lenta suplementària cada dia.

És encertada aquesta observació?

Des del punt de vista de la tradició sí, però des del punt de vista de la ciència

no.

Quan el futbolista es fatiga, cal analitzar quines són les prestacions que li

exigeix el partit. Evidentment, és el de repetir esprints a alta velocitat amb

pauses irregulars de recuperació. Per fer aquesta activitat utilitza les fibres de

contracció ràpida i la via metabòlica principal és l’anaeròbica. Si el treball

complementari és el d’anar a córrer mitja hora, tan sols s’intervé sobre les
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fibres de contracció lenta i sobre el metabolisme aeròbic; l’activitat muscular de

la cursa ràpida té poc a veure amb la cursa lenta. Per tant, allò que

semànticament era adient, en la realitat no ho és.

Cal destacar i tenir molt clar que el nom no genera l’efecte. El nom que sobre el

paper atribuïm a una pràctica i els efectes esperats no depenen del que està

escrit; depenen del que es fa.

Un plantejament científic per incidir sobre l’esmentat jugador cansat,

descartada la presència de qualsevol malaltia,  passaria per sotmetre el jugador

a una valoració fisiològica. Tan sols en el cas de que donés un consum

d’oxigen molt baix (mesura de laboratori que quantifica la capacitat aeròbica de

l’esportista) caldria fer una primera intervenció a base de cursa i altres activitats

de llarga durada a poca velocitat. Les segones valoracions caldria fer-les en el

camp de la força i de la resistència a la força explosiva.

Possiblement (si no dóna índexs alarmants de manca de capacitat aeròbica) el

treball per compensar la manca de rendiment fos de multisalts, pujades curtes i

circuits amb peses, dirigits a millorar la resistència a la força explosiva.

Un altre mite és que el treball de resistència fa el múscul prim i el de força

augmenta el seu volum. Com tenen la musculatura del braç els corredors de

marató que van en cadira de rodes? Desenvolupen la força? Si des del punt de

vista fisiològic ambdós treballs son de caire totalment aeròbic (marató a peu i

amb cadira de rodes), com s’entén això?

La tradició ens diu que les especialitats de llarga durada s’han d’analitzar des

de la perspectiva de l’aportació energètica, deixant de banda el treball de força.

Però amb cadira de rodes, en usar més els braços que a la vida quotidiana

augmenta el volum muscular i la capacitat de força.

Amb la cursa a peu els músculs de les cames no fan una activitat diferent a

l’habitual: per hipertrofiar el múscul s’ha de fer amb mètodes específics, i, tot i

així, no són tan perceptibles com als braços. Sorprendria molt saber que la

gran majoria de corredors de fons d’alt nivell dediquen un important

percentatge del seu treball al desenvolupament de la força, fins i tot de la força

màxima.
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Per analitzar l’entrenament, en primer lloc saber com intervenen cadascuna de

les activitats que fem sobre sistemes i aparells de l’organisme, molt més enllà

d’identificar les necessitats d’intervenció amb allò que es percep a simple vista.

El segon punt sobre el qual cal reflexionar és el relatiu a la teoria de

l’entrenament. Els primers estudis i principis es van fer per esportistes adults;

amb els anys es va anar baixant l’edat d’iniciació esportiva i d’aplicació

d’entrenament sistemàtic. Les teories de l’entrenament adaptades al procés de

creixement no han tingut un desenvolupament paral·lel a l’entrada massiva

d’infants a l’esport de cara al rendiment. S’ha treballat massa extrapolant

models adults.

Per una altra banda, el camp de la motricitat infantil es feia des del món de

l’educació física, on (i molt més a partir dels anys 70 del segle XX amb la

irrupció de la psicomotricitat) es pedagogitzava el procés i es fixaven mesures

de rendiment.

Això ha estat una gran errada: quan es parla de l’infant en moviment amb un

entrenador o entrenadora, o amb un pedagog o una pedagoga d’educació

física, sembla que es tracti d’éssers diferents.

Han de quedar clars dos punts de partida:

1. El procés d’adaptació a l’esforç i d’aprenentatge esportiu infantil és

significativament  diferent al de l’adult.

2. El desenvolupament de la capacitat motriu (tant de base com específica

d’un esport) s’ha de basar en la fisiologia i en els principis

d’aprenentatge i adaptació motriu, no tan sols en pedagogies més o

menys ideologitzades.

En aquest context, sembla que no hi un acord per unificar una terminologia que

permeti acostar al coneixement bàsic de l’entrenament allunyats dels mites i

fonamentat amb els coneixements científics despullats d’ideologies, prejudicis i

corrents pedagògiques (la pedagogia ens permetrà aplicar allò que

científicament es adient; l’ètica ens posarà els límits d’intervenció).

Si per una banda gaudim d’un envejable nivell de coneixements (la gran

majoria provenen de treballs dels darrers trenta anys), cal dir que no estan
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ordenats i adaptats als nivells més bàsics. Resulta paradoxal com en la

formació de tècnics dels nivells bàsics es continuen mantenint models de

vegades obsolets.

Una de les pretensions d’aquest treball es aproximar-se a la teoria de

l’entrenament infantil sense caure en els paranys de l’ambigüitat del llenguatge

ni en l’extrapolació dels models adults a la població infantil i adolescent.
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CAPITOL 4

DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS  DE RENDIMENT

LA CAPCITAT D’APRENENTATGE
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CLASSIFICACIÓ DE LES CAPACITATS DE RENDIMENT

Aquesta classificació és la que ens permetrà interpretar millor els diferents

factors que incideixen en la formació del jove esportista; formen part d’un bloc

de continguts que s’entrenen diferent malgrat estar connectades entre elles.

En cada cas s’intentarà explicitar el més clarament possible el significat, dins

del text, de cada paraula o concepte.

Les respostes dels individus a l’entrenament són diferents. Cada individu

disposa de diferents capacitats d’entrenament. Un jove pot apuntar un gran

talent natural, però la seva capacitat de assimilar l’entrenament pot ser molt

més reduïda que la d’altres amb menys talent (aparent).

Capacitats de rendiment
Qualitats físiques 

Aprenentatges

Coordinacions

Resistència 

Mobilitat

Força

Velocitat
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LA CAPACITAT D’APRENENTATGE

VIVÈNCIES MOTRIUS I AUTOMATITZACIÓ DE TÈCNIQUES ESP ECÍFIQUES

Cal diferenciar les vivències motores dels aprenentatges motors. Hi ha teories

derivades dels primers anys de la psicomotricitat que proposen sotmetre els

infants al major nombre d’experiències motrius variades que li permetran

construir, a la pubertat, les tècniques esportives específiques. Alhora, han

considerat que l’adquisició d’automatismes en unes tècniques determinades

abans de la pubertat limita les capacitats motrius d’altres gestos tècnics i de la

creativitat motriu.

Aquests punts de vista podien tenir fonament en un context on ensenyaven els

esports mitjançant repeticions dels mateixos gestos de manera analítica, i

l’educació física estava basada en una millora de les qualitats físiques amb

força treball analític. Cal dir que això es produïa en països com França o

Bèlgica i en èpoques on els infants havien deixat de jugar al carrer o al camp i

les seves experiències motrius es produïen a l’àmbit esportiu o escolar.

Igualment, els tècnics esportius descobrien els avantatges d’una iniciació

esportiva feta a la infantesa. El moviment de la psicomotricitat és un senyal

d’alerta davant del perill de limitar l’activitat física dels infants a repetir moltes

vegades un limitat ventall de gestos. Des de la perspectiva de la creativitat,

variabilitat i experiència motriu, aquestes formes eren inadequades. Com a

contrapunt al model de repetició exclusiva proposaren la variabilitat global.

Aquestes teories podien resultar adients si s’aplicaven sobre infants i joves

sotmesos a experiències motrius unidireccionals (havien après un nombre

determinant de gestos).  Però quan es va aplicar com sistema general des de la

base es va produir una manca important d’aprenentatges fonamentals. Oblidar

certs objectius bàsics no permet que els infants arribin a l’adolescència amb un

desenvolupament motriu  mecànicament correctes.

Actualment, podem observar que activitats tan bàsiques com la cursa, un

llançament de pilota medicinal amb dues mans, una seqüència de tres salts a

peu coix o l’execució de seqüències bàsiques de moviments o exercicis
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gimnàstics elementals no s’executen correctament: no s’han après a la

infantesa ni fixat a la pubescència.

Una de les grans errades de la filosofia general de l’educació física infantil ha

estat considerar l’experimentació i la creativitat com una tasca educativa i

positiva. Per contra, la repetició i l’adquisició d’automatismes com una

“castració” de la capacitat motriu de l’infant.

Entre la creativitat i l’automatisme

Un exemple molt concret és el d’una passada de pit de bàsquet. Aparentment

és un gest molt senzill, però la velocitat de la passada pot determinar la seva

eficàcia. Com en tot llançament, l’acció parteix del peu més endarrerit que

empeny els malucs endavant, que alhora arrosseguen el tronc; finalment,

l’acció de braços amb la rotació de les mans i els colzes, que no volen separar-

se. Si es fa la passada deixant els malucs endarrerits i amb els colzes separats,

la pilota sortirà aparentment igual però a menys velocitat, factor que facilitarà la

possibilitat d’intercepció. La manca de tècnica limitarà igualment la possibilitat

de  fer passades llargues.

Si s’observa un partit, malgrat que difícilment un jugador es troba en dues

situacions iguals (a diferencia d’un llançador de pes, que sempre ha de llançar

en una situació igual), la mecànica bàsica de la passada que comença amb el

peu i acaba amb els dits de la mà sempre és la mateixa. Aquesta seqüència

serà la mateixa per una entrada a cistella, per una passada llarga amb una mà,

o per una servei de tennis, malgrat que en cada situació apareguin variables

diferents.

Repetir sempre igual una tècnica (fins i tot en esports tancats com el rem, el

llançament de pes, la cursa, etc., on sempre cal repetir igual el gest) limita el

progrés. El contrari, és a dir, basar l’aprenentatge jugant i buscant experiències

motores diferents sense automatitzar o sobreaprendre elements tècnics bàsics

també el limitarà.

Cal una intervenció en dues direccions: aprendre les seqüències bàsiques de

moviment tècnicament efectives i, sobre aquesta base, disposar de la capacitat

per modificar, ajustar, adaptar i variar el model tècnic bàsic en funció de les

necessitats.
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Per a arribar-hi calen igualment dos camins: el descobriment, la imitació amb el

conseqüent autoaprenentatge (el model més estès en el futbol, principalment

en zones poc desenvolupades econòmicament) i el sobreaprenentatge o

reforçament de les formés òptimes de execució.

En resum, la disjuntiva entre automatismes i creativitat es troba en què cal

formar els nens i nenes de manera que siguin capaços de bellugar-se

eficaçment  en totes les situacions generals pròpies de la vida quotidiana i

específiques de l’esport o esports que practiquin.

Això és ben semblant a l’expressió gràfica; l’infant ha de ser capaç d’escriure

correctament les lletres i, a més a més, ha de ser capaç de dibuixar i

expressar-se. Si no aprèn a automatitzar les lletres a base de repeticions

difícilment escriurà bé, de la mateixa manera que per a ser dissenyador li

caldrà aprendre tècniques específiques de dibuix. Entre escriure i dissenyar hi

ha una diferència fonamental: mentre escriure és imprescindible per a tothom,

dissenyar tan sols ho és per a una minoria. Aquestes tècniques específiques de

dibuix no li faran cap falta a qui no es dediqui a aquests oficis, però fer lletres

que conformin paraules seguint uns patrons bàsics establerts serà sempre

necessari.

Un dels punts més importants i, dissortadament, poc considerats és la

concreció dels aprenentatges bàsics fonamentals de la motricitat humana, més

enllà de les especialitats esportives, que cal que els infants integrin en les

seves engranes prèvies a la pubertat a fi de gaudir, en edats més avançades,

d’una motricitat plena.

L’experiència ens permet formular les següents hipòtesis:

1. Gran part dels alumnes que acaben el període escolar obligatori, malgrat

practicar algun esport, presenten importants defectes d’aprenentatge en

tècniques motrius molt bàsiques de caire general.

2. Molts joves talents esportius presenten mancances en alguns aspectes de

la  motricitat bàsica que a mig termini els repercuteixen en la seva

progressió esportiva.

3. Algunes de les lesions que es produeixen en la pràctica de l’esport haurien

pogut evitar-se si els esportistes gaudissin d’un aprenentatge bàsic adient.
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APRENENTATGE CRONOLÒGIC DE LES HABILITATS I TÈCNIQU ES

Entenem per habilitats motrius els elements bàsics que, enllaçats, configuraran

una seqüència de moviments més complexos. Diferents habilitats enllaçades

eficaçment per assolir un fi determinat és el que es podria denominar tècnica.

Per poder dominar una tècnica complexa cal, prèviament, haver assolit la

capacitat d’executar les habilitats més bàsiques que la componen. Dit d’una

altra manera, les habilitats són les peces d’una maqueta, i la tècnica és el

procés de construir-la. Com millor i més exactes siguin les peces més senzill

serà el procés de construcció.

D’aquesta manera, una habilitat pot servir per a diferents tècniques, però una

tècnica és específica per a cada necessitat.

La capacitat d’aprenentatge està condicionada per la maduresa dels infants.

Aquesta capacitat es pot dividir, segons Martin i altres 17, en :

1. Plasticitat dels processos nerviosos bàsics

2. Increment d’aprenentatges naturals

La plasticitat del sistema nerviós   fa que a la infantesa es disposi d’una gran

capacitat d’aprenentatge i d’imitació. Però la capacitat de fixar els

aprenentatges encara no està prou desenvolupada. De totes les experiències

motrius que l’infant viu i aprèn a la infantesa, cal ser selectius amb aquells que

més interessa fixar (crear l’engrana). Això és factible gràcies a repeticions

sistemàtiques en condicions d’aprenentatge òptimes que permeten compensar

la dispersió (necessària pel desenvolupament infantil) pròpia de l’edat i fixar

aquelles tècniques considerades fonamentals.

A LA INFANTESA

Un infant cal que jugui, de totes maneres, amb un gran nombre d’objectes i

entorns, que faci el major nombre d’esports possible i que experimenti tantes

situacions motrius com li sigui possible (dins del marc de la necessària

                                               
17 Martin, Nicolaus i alt. (2004) Metodología general del entrenamiento infantil y juvenil  Barcelona:
Paidotribo, pàg. 79
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prudència). De tot el viscut se seleccionaran els aprenentatges que es

considerin significatius per al seu futur desenvolupament personal i esportiu.

Algunes d’aquestes habilitats són comunes a molts esports (cursa, cert tipus de

llançaments, enllaç cursa amb salt, canvis de direcció); altres depenen de cada

esport (toc de dits al voleibol, conducció de la pilota amb els peus, nedar,

desplaçar-se amb bicicleta, esquís, etc.).

De tot el possible i de tots els gestos que experimenten se’n seleccionen uns

quants que s’han de repetir fins a assolir el nivell òptim de destresa i que seran

els que li serviran per dibuixar les grafies específiques del seu alfabet motriu.

Tant negatiu seria no dur a terme la tasca de sobreaprenentatge  d’unes

activitats i gests concrets com limitar tota la seva experiència motriu a repetir de

manera sistemàtica aquells gestos específics que interessa que es fixin.

A LA PREPUBERTAT

Encara hi ha una gran disposició perquè es produeixin aprenentatges

naturals. Això és provocat per la capacitat impulsiva i espontània pròpia

d’aquestes edats, que fa que de manera no dirigida i sense un objectiu aparent

es dediquin a posar a prova les seves capacitats, a interactuar amb l’entorn i

amb altres individus (es podria considerar com una manifestació de l’instint

lúdic). Aquesta capacitat té dues vessants: per una banda, hi ha el desig de

repetir una i altra vegada la mateixa activitat; per l’altra, el canvi constant. La

canalització moderada d’aquesta capacitat, juntament amb la seva capacitat

per imitar i interioritzar moviments  que veu fer a altres afavoreix

l’autoaprenentatge  i l’augment de la  riquesa motriu. La tasca de l’educació o

l’entrenament seria la d’estimular qui repeteixi en excés les mateixes activitats

per tal que experimenti noves vies i, en sentit contrari, frenar la dispersió de qui

canviï constantment, ja que, en aquest darrer cas, hi ha una tendència a

minimitzar el risc i posar-se excessivament a prova tot buscant situacions

noves.

És per això que entre els 9 i els 13 anys es produeix el període òp tim per

als aprenentatges .
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A LA PUBESCÈNCIA

És el període òptim per a estabilitzar els aprenentatges . Si bé no disposen de

tanta capacitat com en el període anterior de fer-ne de nous, és el moment en

què la capacitat per fixar-los està més desenvolupada.

Les fonts d’informació que millor assimilen ja no són tant les visuals, com en el

període anterior, on la imitació resultava tan eficaç; ara són les informacions

que arriben a través de la paraula. Però cal ser precís i selectiu: les

informacions eficaces són les més concises.

En aquesta edat, que és clau per a la fixació de les tècniques, s’ha perdut

part de la capacitat de nous aprenentatges naturals  fruit de la imitació; la

intervenció sistemàtica del tècnic, doncs, és fonamental perquè es produeixi el

progrés. Però, atenció: és important que a les classes d’EF i als entrenaments

s’eviti que l’alumnat automatitzi gests i seqüències tècniques amb errades

importats. Els defectes d’aprenentatge que es fixen seran de difícil correcció en

etapes posteriors.

Quan es tracta d’aprenentatges de tècniques complexes que encara no són

capaços d’executar, s’ha d’evitar que automatitzin solucions alternatives que,

d’alguna manera, generin interferències o transferències negatives en el procés

d’automatitzar la tècnica final.

Exemple: un nen o una nena ha après a esquiar i a nedar de manera

autodidàctica, aprenent-ne dels pares i amics, o en un curs bàsic, i disposa

d’un nivell acceptable per a gaudir de la neu i de l’aigua. Des del punt de vista

tècnic de ben segur que ho farà amb nombrosos petits defectes. Si en aquest

període no es corregeixen, quedaran fixats i seran de difícil correcció. El nivell

assolit li permetrà gaudir de la pràctica d’aquests esports amb finalitats de

lleure i salut, però en cas que volgués optar pel rendiment, aquests petits

defectes adquirits li limitarien la capacitat potencial de rendiment.

Un cas molt més comú és el de la tècnica de cursa. Si a la infantesa corren

més o menys bé, i, en aquest període, la cursa lenta la troben avorrida, és molt

freqüent que entrenin corrent de forma exageradament pendular i, fins i tot,

arrossegant els peus. Això provoca que fixin una tècnica de cursa còmoda però

del tot ineficaç que a l’adolescència limita el rendiment i és molt difícil de
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corregir. A més, certs defectes a la tècnica de cursa poden, a llarg termini,

augmentar el risc de lesions derivades de recolzaments incorrectes dels peus o

d’accions musculars poc òptimes que, amb la fatiga, fan més vulnerables els

músculs (córrer fatigat i amb tècnica pendular augmenta el risc de lesions als

isquiotibials).

En aquest període, els púbers es troben amb importants canvis de maduració

del sistema nerviós i senten que ja no poden aprendre noves habilitats amb

la mateixa facilitat que ho feien abans . Encara que disposin d’una gran

capacitat per fixar els aprenentatges adquirits , perden capacitat de

concentració i un afebliment de la voluntat.
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CAPITOL 5

DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS  DE RENDIMENT

LA CAPACITAT DE COORDINACIÓ
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COORDINACIÓ

Entenem per coordinació la capacitat de regular el moviment i els diferents

processos neuromusculars i perceptius que intervenen en la seva execució.

Les capacitats de coordinació afavoreixen l’aprenentatge, la capacitat per

resoldre eficaçment situacions motrius imprevistes, permet executar gestos i

habilitats amb major precisió i ritme, major rapidesa i, fins i tot, amb una

eficàcia energètica i  estalvi de fatiga neuromuscular.

A diferència dels processos d’obtenció d’energia o de generar força, que estan

molt definits i ubicats en processos coneguts que es desenvolupen en òrgans i

aparells determinats, la coordinació no es pot ubicar materialment en uns

òrgans concrets. És per aquest motiu que cal construir models explicatius

basats en capacitats motrius.

S’han elaborat moltes classificacions de la coordinació. De totes considerem la

més operativa pels objectius d’aquest treball la de Hirtz citada per Martin i

altres18:

• Capacitat de reacció: és la que permet executar moviments breus

com resposta a un estímul determinat. L’acció de la mà a l’hora

d’interceptar una possible passada de l’oponent és un gest breu

desencadenat per una acció del contrari (estímul) que ens fa pensar

que executarà la passada. És important saber seleccionar l’estímul

(quan em de bellugar la mà) i com hem de fer l’acció (cap a on l’hem

de moure).

• Capacitat d’equilibri: és el que ens permet utilitzar eficaçment l’acció

de la gravetat. No es refereix tant a la possibilitat de romandre en

equilibri com a la possibilitat d’utilitzar els desequilibris en les

constants situacions canviants de les posicions del cos i dels diferents

segments.

• Capacitat d’orientació: és la que permet saber, en cada moment, com

es modifica la posició de cada part del cos en el temps. Això fa

                                               
18 MARTIN; NICOLAUS, et alt. (2004) Metodología general del entrenamiento
infantil y juvenil  Barcelona: Paidotribo  (pag 85)
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possible orientar-se, actuar i anticipar-se. Quan es puja una escala

cal saber com s’ha d’aixecar el peu abans que topi amb l’esglaó. El

gimnasta sap el moment en què  ha d’iniciar el desagrupament en el

salt mortal a fi de caure dret i equilibrat, així com la posició des de la

qual ho ha de fer.

• Capacitat de ritme: es refereix a la interiorització d’estructures

temporals de moviment i la capacitat per reproduir-les.

• Capacitat de diferenciació: és la que permet modificar adientment el

gest adaptant-lo a situacions molt particulars. Es refereix a la precisió:

si es filma  dues vegades a  un nedador  com entra  la mà a l’aigua en

dies diferents, possiblement no s’observin diferencies entre ambdues

filmacions, però la sincronització del gest en el temps precís, amb

l’aplicació de la força adient en cada instant de l’acció poden tenir

resultats ben diferents. És freqüent que un corredor de velocitat faci

un test en solitari sobre 30 metres i sigui capaç de percebre sense

mirar el cronòmetre si ho ha fet bé o no. Hi ha llançadors de pes que

abans que el pes hagi caigut al terra provoquen el nul sortint per

davant, sabedors que el llançament no ha estat bo. Hi ha nedadors

que diuen que “avui no són capaços d’agafar aigua”, que malgrat

nedar amb la tècnica correcta no senten que la mà empeny endarrera

l’aigua amb l’eficàcia que caldria.

La velocitat d’acció

Si s’observen les evolucions en el terreny de joc de diferents esportistes es pot

comprovar que alguns, malgrat que no gaudeixen d’una gran velocitat de

desplaçament en línia recta (en un contraatac per exemple), en situacions

complexes de joc amb desplaçaments no lineals i irregulars (fintes, regats,

canvis de direcció, desmarques, bot i canvi de mà de la pilota etc) superen a

defensors molt més ràpids en desplaçaments lineals.

La capacitat per encadenar gestos i accions no prefixades on cal decidir per

una de les possibles opcions (preses de decisió instantànies) en el mínim

temps possible és el que s’anomena velocitat de decisió.
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Diferents experiències fetes amb joves esportistes tot comparant els resultats

obtinguts en tests de velocitat llisa i de circuits d’habilitat donen coeficients de

correlació molt baixos. Això significa que els factors que determinen la capacitat

de rendiment en la cursa llisa i els d’activitats complexes encadenades no són

els mateixos. Si es vol millorar o desenvolupar la capacitat de fintar, regatejar,

desmarcar-se o anticipar-se amb el mínim temps possible cal un tractament

molt diferent al que s’ha de fer per millorar la velocitat de desplaçament. Cal

treballar la capacitat de reacció, la percepció, la discriminació perceptiva (saber

triar allò més important de tot allò que es veu o sent), una gran capacitat de

regulació del moviment i de preses de decisions.

En resum, la velocitat en accions de joc depèn més de factors coordinatius i

d’aprenentatges que de força muscular.

Pressió de temps, pressió de precisió i pressió de variabilitat

Aquestes coordinacions que inicialment s’entenen en una situació de poca

pressió poden estar sotmeses a la pressió de temps , que vol dir que cal fer-ho

el més ràpid possible; sota la pressió de precisió , que diu que cal afinar molt

l’execució del gest, i, finalment, sota la pressió de la variabilitat , això és, que

es produeix en situacions no sempre iguals.

En diferents texts es poden trobar altres classificacions de la coordinació, com

les de Le Boulch, que la divideix entre dinàmica general (referida a moviments

globals generals del cos) i oculomanual (referida a la precisió); els aspectes

relatius a la percepció i l’estructuració espai-temps o l’ equilibri els considera

dins de les qualitats psicomotores.

Altres, com Winter 19, estableixen una classificació segons la capacitat de

resoldre tasques. Es determinen els punts següents:

• Rendiment de percepció

• Rendiment d’atenció

• Temps de reacció acústica senzilla

                                               
19 Martin i altres (2004) Metodología general del entrenamiento infantil y juvenil. BCN: Paidotribo, pàg. 87
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• Temps de reacció òptica motora

• Rendiment de precisió motriu exacta

• Rendiment de coordinació motora global

En funció dels criteris usats per classificar-lo, el camp de la coordinació és tan

sols una manera d’intentar diferenciar els processos neurològics que

conformen la conducta motriu de la persona, que només poden ser avaluats i

percebuts des de les seves manifestacions exteriors, en la conducta de la

persona.

Des del món de l’educació esportiva, hem d’aprendre a moure’ns en aquests

conceptes diferents i ser capaços d’interpretar, comparar i adaptar les

informacions de diferents escoles per a trobar-ne el concepte i el significat, més

que perdre’s en jocs de paraules.

Evolució de la coordinació

La coordinació millora de manera

lineal i progressiva fins a arribar a la

pubescència, quan entra en una

fase d’inestabilitat que acaba a

l’adolescència. En aquest punt és

quan la persona consolida i

estabilitza la capacitat coordinativa.

Aquesta gràfica de Hirtz permet

observar l’evolució de les diferents

capacitats coordinatives i, el que és

més important, el fet que no totes

evolucionen al mateix ritme.

Igualment, s’ha comprovat com els practicants d’esport demostren més

capacitat de coordinació que els que no en practiquen. Això ens diu molt de la

importància del l’activitat física per potenciar les capacitats motrius de l’individu

més enllà dels objectius particulars de la pràctica esportiva. L’educació física no

tan sols provoca millores en l’individu en el decurs del procés de creixement i
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sobre els aspectes més mecànics i morfofuncionals, sinó que també incideix en

l’habilitat motriu general de què gaudirà tota la vida.

Gran part de la coordinació s'adquireix per autoaprenentatge, imitació,

resolució de problemes, però si no s'intervé, a més, de manera selectiva i

sistemàtica, estimulant a emprendre nous reptes motrius, no es desenvoluparà

tota la capacitat potencial de la qual disposa genèticament.

Les ludoteques, el joc lliure i les zones recreatives infantils són uns àmbits de

desenvolupament de la coordinació necessaris, però alhora insuficients, atès el

temps de sedentarisme i d’estímuls de l’entorn on es mouen els nostres infants.

La vida quotidiana en un entorn rural de fa cent anys o d’avui en els  països no

industrialitzats ofereix constants estímuls que afavoreixen la motricitat de

l’infant de manera molt més intensa i complerta que a les societats urbanes

industrials. Això obliga que, des de l’escola i des dels espais de lleure,

s’intervingui selectivament a fi de compensar la manca d’estímuls necessaris

per desenvolupar les capacitats coordinatives que permeten conformar una

adient Capacitat Motriu Bàsica.

L'aprenentatge de tècniques esportives i habilitats específiques (malgrat el nom

que els posem i la persecució d’uns objectius específics) desenvolupen la

coordinació. Si des de molt petits s'inicien al bàsquet, a la gimnàstica esportiva,

al futbol i al judo amb mètodes adaptats coherentment a les seves edats, és

molt probable que se satisfacin totes les necessitats coordinatives infantils.

Però la pràctica específica d’un sol esport difícilment serà suficient per a un

desenvolupament coordinatiu adient.

LA COORDINACIÓ EN LA INFÀNCIA I LA PREPUBERTAT .

S'ha d'incidir sobre tots els factors i de manera progressiva, tot augmentant la

dificultat i en relació amb els aprenentatges.

En la primera etapa de l'escolaritat, fins als vuit anys, caldrà incidir de manera

molt específica en l'equilibri, la velocitat de reacció i la rapidesa.
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Els mitjans de desenvolupament de la coordinació en  la Infància i la

pubertat

No s'han de plantejar unitats didàctiques dirigides a aquestes finalitats ni

sessions específiques d’entrenament; senzillament cal buscar que les activitats

generals incideixin en els factors anteriorment exposats de manera adequada i

progressiva.

Els mitjans es poden agrupar en quatre grans blocs:

• Jocs d’equip i activitats amb implements i pilotes adaptades a

l'edat.  S’incideix globalment sobre diferents aspectes: la velocitat de

reacció, la rapidesa, l'orientació i la diferenciació (precisió).

• Activitats dirigides a  desenvolupar  el sentit del  ritme :

•Activitats amb acompanyament sonor, desplaçaments, girs,

canvis d'adreça, salts i jocs amb balons.

•Progressius.

• Activitats de percepció espai temporal.

•Jocs de cooperació oposició amb pilotes i implements.

•Activitats de percepció de velocitats i distàncies.

• Activitats dirigides a la millora de l'equilibri i la propiocepció

•Activitats amb modificacions del CG amb trasllat d'objectes

pesats (adequats a l'edat).

•Adopcions de bases de sustentació diferents.

•Activitats sobre bases inestables amb modificacions de la posició

corporal.

•Activitats dirigides a l'orientació del cos en l'espai, la

propiocepció, la diferenciació i l'equilibri en posicions poc

habituals.

En aquest bloc d'activitats hi inclouríem les habilitats gimnàstiques

bàsiques, salts, girs, grimpes...
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Una de les qüestions tòpiques i típiques d'aquest període és el tema de la

lateralitat. El desenvolupament de la lateralitat no ha de tenir sessions

específiques si fins als cinc anys es plantegen tasques en què hagin de decidir

optar per una mà o una cama o un sentit de gir, tant en activitats motrius al pati

o gimnàs com a l'aula amb llapis i joguines. A partir dels sis, i fins als vuit anys,

cal realitzar les tasques complexes amb el costat dominant (amb l'activitat física

igual que amb l'escriptura o la plàstica). Evidentment, sempre es procurarà

realitzar moltes tasques que exigeixin treballs simètrics amb ambdues mans a fi

de no generar descompensacions. A partir dels vuit cal iniciar el treball

d'ensinistrament del costat no dominant.

A partir de la pubescència, la base coordinativa general ha d'estar

consolidada i la seva millora serà específica en funció de les activitats

esportives que es realitzin.
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CAPITOL 6

DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS  DE RENDIMENT

LA CAPACITAT  VELOCITAT



89

CAPACITATS QUE DETERMINEN LA VELOCITAT

La velocitat, des del punt de vista de la física, és la relació que hi ha entre espai

i el temps. Per a un físic, una persona que no té velocitat està aturada. En

esport és un concepte relatiu: es considera que algú és ràpid tan sols quan és

capaç de realitzar un moviment més de pressa que els altres. Igualment, es diu

que hom fa una acció ràpida quan la fa amb el menor temps amb què és capaç

de fer-ho.

Es diu que un esportista no té velocitat quan no disposa de la capacitat

necessària per bellugar un segment corporal o per desplaçar-se amb el temps

que s’esperaria o que es consideraria òptim.

Per estudiar els factors que determinen la capacitat de les persones per ser

ràpides cal diferenciar-ne dos que s’hauran de tractar per separat: els

dependents del sistema nerviós, dirigit a controlar el moviment, i els

dependents de la força muscular.

Un exemple pot aclarir força aquesta diferència: comparem el karateka més

ràpid amb les mans amb el llançador de pes que treu la bola a la màxima

velocitat i el tennista que té el servei més potent. Tots tres són els més ràpids

de la seva especialitat, però en els tres el factor de la força muscular intervé de

manera molt diferent. Si es mesura l’acció del braç sense cap pes el llançador

de pes possiblement sigui més lent que els altres dos, i si es fa posant

sobrecàrregues progressives al canell, l’avantatge del karateka anirà minvant a

favor  del tennista en primer lloc i, finalment, del llançador.

La velocitat depèn de :

• Capacitat muscular de generar força ràpida.

• Factors que depenen de programes temporals del SN, que els

denominarem rapidesa.

Per tant, el plantejament de la velocitat no es pot fer des d’una única

perspectiva. A cada edat li caldrà incidir més sobre cadascun dels factors.

Però més enllà de l’entrenament i dels aprenentatges, la capacitat de ser ràpid

depèn en gran mesura d’aspectes genètics. El percentatge de fibres de



90

contracció ràpida que disposa l’individu condicionarà la seva capacitat potencial

de ser ràpid.

El percentatge de fibres de contracció lenta en esportistes de diferents

especialitats segons Bosco citat per Rius (2004)20:

Atletismo:100 y 200 35 -40 % Atletismo 400 mts 40-50%

Mediofondo 55-60% Atletismo fondo 65-80%

Marcha atlética 65-70% Lanzadores 45-40%

Saltadores atlet. 50-55% Esquí de fondo 65-85%

Esquí alpino 50-55% Esquí trampolín 50-55

Hockey hielo 45-60% Patinaje hielo 65-70%

Ciclismo en ruta 55-60% Piragüismo 55-60%

Natación 50-60% Esquí acuático 50-55%

Deportes de lucha 59-55% Halterofilia 40-45%

Culturismo 40-45% Balonmano 45-55%

Voley 45-55% Hockey Hierba 45-50%

Fútbol 40-45%

Segons Martín21 la capacitat de velocitat és molt complexa en tant que depèn

de diferents factors  que condicionen el seu rendiment:

• La capacitat de dur a terme el procés d’excitació i inhibició de les fibres

musculars que intervenen en el moviment en el menor temps possible.

• La capacitat de reaccionar ràpidament i òptima als estímuls.

•  El domini de la tècnica que permet transformar la capacitat de

transmissió d’estímuls del SN en una velocitat de moviment òptima22.

• Programes temporals automatitzats del SNC.

• Capacitat del múscul per generar força en molt poc temps.

• Les condicions genètiques individuals.

                                               
20 RIUS SANT, J. Metodología i técnicas de atletismo Barcelona: Paidotribo, pàg 143
21 MARTIN i altres  (2004) Metodología general del entrenamiento infantil y juvenil. BCN: Paidotribo, pàg
94
22 Totes les explicacions relacionades amb el sistema nerviós són aproximacions explicatives basades en
interpretacions dels pocs coneixements que, actualment, malgrat els avenços de la tecnologia, es tenen
sobre els processos nerviosos.
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D’aquests factors, pel que fa a l’entrenament de joves, cal deduir que en primer

lloc hi ha un condicionant genètic sobre el qual no es port intervenir. En segon

lloc, que les experiències motores variades a la infantesa permetran

desenvolupar millor els aspectes més relacionats amb l’activitat del SNC i

permetran dur a terme més eficaçment aprenentatges (engranes) que

permetran automatitzar seqüències tècniques.

Desenvolupar aquests factors no és possible si hi ha una important resistència

a vèncer o una situació important de fatiga. Com a exemple es poden analitzar

dues activitats molt senzilles: el llançament d’un objecte i la cursa llisa.

Si es vol llançar un objecte cal que el seu pes sigui mínim: com més pes tingui

menys velocitat es podrà desenvolupar per manca de força. Si s’aprèn el gest a

velocitat menor no es permetrà que el sistema nerviós “funcioni” a les seva

màxima capacitat d’estimulació i inhibició. Els aprenentatges i les seqüències

temporals no es fixaran a alta velocitat.

En el cas de la cursa llisa, si es corre a la màxima velocitat, no es pot dur la

màxima freqüència: la manca de força muscular no permet mai que els

segments corporals es belluguin a les màximes revolucions. És com si a un

cotxe no li funcionen la primera i la segona marxa; en aquesta situació el motor

tardarà massa a assolir les seves màximes revolucions. Si el que interessa a la

infantesa és fer pujar les revolucions i no es disposa de força per fer-ho, on és

la solució?

Senzillament, fent activitats semblants a la cursa on intervinguin tots el grups

musculars específics però sense que calgui generar tanta força. Són els

exercicis de skippings, de freqüència, de turmells, jocs de saltar a corda, cursa

amb vent a favor o amb petites baixades i posteriorment activitats de cursa amb

progressió. D’aquesta manera, els joves esportistes poden estimular el SN

bellugant els seus segments corporals, seguint seqüències similars a les de la

cursa, però a la màxima freqüència.

Malgrat que gran part de la capacitat potencial de velocitat de l’individu està

determinada per la genètica, el treball de velocitat i aprenentatge adient a la

infantesa permet millorar considerablement la coordinació intramuscular i
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intermuscular que resultarà determinant per a optimitzar la potència muscular i

minvar la fatiga.

Tot el que es refereix al component de força que determina la velocitat tindrà el

tractament específic del desenvolupament de la capacitat de força. Aquests

factors segueixen ritmes i èpoques òptimes de desenvolupament ben diferents

als de la rapidesa i de l’aprenentatge.
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MANIFESTACIONS DE LA VELOCITAT

Moviments acíclics de curta durada

Una batuda, un xut o un llançament són moviments acíclics de curta durada

que necessiten reclutar, en un instants, un gran nombre de fibres musculars.

Aquests gests, anomenats programes temporals automatitzats,  són

seqüències d’impulsos neuromusculars harmonitzats temporalment per generar

les condicions electromecàniques òptimes per la formació de força en

situacions d’alta velocitat (gestos de curta durada que requereixen certa

quantitat de força en un curt període de temps). Poden aparèixer de manera

aïllada (xutar un penal) o al final d’una acció complexa (xutar desprès d’un

seguit de regats). No són accions conscients creades en cada situació: són

programes elementals; estan desats al SNC.

L’acció de la batuda o de l’impuls del peu al terra són exemples d’activitats

habituals d’alta velocitat que requereixen una important força on els

protagonistes de l’acció són aquests programes temporals. Amb tot, des de la

perspectiva de la didàctica cal assenyalar que aquests programes són

independents de la força, malgrat que la seva eficàcia en situació de joc depèn

molt d’aquesta capacitat.

Treballs fets en gimnastes comparant el temps de recolzament al terra amb el

temps de vol en el salt, per fer el salt mortal, demostraven que el temps de

contacte (un programa temporal automatitzat) no tenia relació amb el temps de

vol (determinat per la capacitat de força). Això significa que la capacitat

d’activar estructures neuromusculars perquè interactuïn en un curt espai de

temps és independent de la capacitat de força23.

Aquests programes, independentment de la capacitat de força, poden

aprendre’s des de la infantesa i perduraran amb el temps.

Això fa que sigui imprescindible que des de la infància es desenvolupi la

capacitat d’executar correctament moviments curts i explosius (sense que la

manca de força limiti la velocitat) que quedin gravats al SNC.

                                               
23 MARTIN, NICOLAUS  i altres (2004) Metodología del entrenamiento infantil y juvenil. Barcelona:
Paidotribo, pàg 99
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Freqüència

És la repetició d’un cicle de moviment determinat. Freqüència de cursa és el

nombre de gambades que fa l’esportista per unitat de temps, en piragua el

nombre de palades, en ciclisme el nombre de pedalejades.

La freqüència està relacionada amb la velocitat, conjuntament amb l’amplitud

de gambada en la cursa; amb els plats i pinyons de les bicicletes, en el rem

amb la longitud de la palanca i l’amplada de la pala.

L’evolució de la freqüència no

segueix una progressió regular.

Com es pot observar al gràfic, entre

els nou i onze anys, i entre els 13 i

els 15, pateix un cert estancament.

El treball de freqüència depèn, en

part, de la coordinació intramuscular

(capacitat de reclutar òptimament

les unitats motores d’un múscul) i

intermuscular (la capacitat de sincronitzar les accions de diferents músculs).

Tot i l’evolució de les mitjanes de la freqüència, s’ha comprovat que entre els 3 i

els 6 anys hi ha infants capaços de portar una freqüència de cursa superior a la

dels atletes d’alt rendiment. Valors que en edats posteriors ja no poden assolir.

En el decurs de moltes etapes del creixement la possibilitat de desenvolupar la

màxima capacitat de freqüència dependrà de si es disposa de la possibilitat de

generar força muscular: si en ciclisme es treballa amb pinyons que demanin

altes prestacions de força o en cursa llisa es vol córrer amb la gambada

màxima, la manca de força no permetrà generar engranes nervioses a alta

freqüència que fixin el patró motriu i la coordinació del moviment a la màxima

freqüència. És imprescindible que es dissenyin, des de ben aviat, programes

d’entrenament específics per al desenvolupament de la freqüència.
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La velocitat de reacció

La velocitat de reacció presenta dues variants: una, la reacció a un estímul

concret i definit com la del corredor o nedador que reacciona al senyal, sempre

idèntic, i l’altra, la del jugador que reacciona a un estímul variable (el porter a la

acció del davanter, o el defensa a l’acció dels atacants).

La velocitat de reacció a estímuls concrets no té millores importants fins als deu

anys, i als tretze assoleixen valors similars als dels adults. De totes maneres,

cal considerar que en activitats complexes on intervenen la tècnica i la

coordinació els millors resultats  estan determinats per l’aprenentatge.

Cal diferenciar entre el temps de latència i l’execució del moviment. Imaginem

la situació en què cal dibuixar una lletra xinesa en el moment que soni el

senyal. La posició és la d’asseguts amb el llapis a la mà i la punta damunt del

paper. Evidentment, qui domini l’escriptura xinesa tardarà molt menys temps a

dibuixar el signe. Si es repeteix l’experiment amb un caràcter llatí, qui domini

l’alfabet llatí guanyarà. Si es torna a repetir però cal escriure un caràcter àrab

que cap dels participants coneix, possiblement la coordinació determinarà el

resultat; finalment, si l’acció és activar un polsador que tenen a la mà, el factor

tècnica o coordinació no tindrà importància, sinó que el temps de reacció que

depèn de la conducció nerviosa serà el determinant.

En els Jocs de Seül de 1988, als cent metres llisos, en Ben Johnson era el que

més ràpid sortia segons la percepció visual, però no era el que primer premia el

tac de sortida amb el peu: altres que semblava que sortien més lents tenien

millor velocitat de reacció. La manca de força explosiva ens feia percebre, als

espectadors, que havien iniciat la resposta al tret més tard.

Actualment, a les curses de velocitat d’atletisme posen sensors als tacs de

sortida a fi de mesurar el temps de reacció de l’atleta (permet detectar quan la

sortida és nul·la). Es quantifica el temps que passa des que es produeix el tret

de sortida fins que el peu inicia l’acció sobre el tac de sortida. Comparant els

resultats del cronòmetre amb el que es percep visualment es veu la diferència

entre el temps de reacció i capacitat de força explosiva.

Un mateix individu no reacciona sempre amb la mateixa velocitat davant d’un

mateix estímul i en les mateixes condicions. Els temps de reacció es mou en un
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marge de diferència. El temps de reacció (entre la percepció de l’estímul i l’inici

de la resposta) no es pot millorar mitjançant l’entrenament, però el que fa

l’entrenament és que els temps de reacció s’acostin més als millors valors. Un

o una velocista que entreni molt les sortides amb el tret tindrà més possibilitats

de reaccionar, a la competició, amb un temps més proper al seu millor registre.

Els infants, quan juguen, estan constantment desenvolupant la seva capacitat

de reacció: gran part de jocs es basen en reaccionar el més ràpid possible

davant d’estímuls determinats. Jugar a fet i amagar suposa arrencar a córrer en

el moment en què el que para no mira; jugar a futbol, posar la cama per

interceptar la passada en el moment que l’adversari inicia l’acció. A mesura que

es va treballant la tècnica i la tàctica, la velocitat de reacció s’exercita en

situacions reals de joc.

La velocitat d’anticipació  podria considerar-se una variant de la velocitat de

reacció. Intervenen altres variables, com pot ser la discriminació perceptiva dels

senyals exteriors que fan que hom pugui preveure quina serà l’acció de

l’adversari, de l’entorn, a fi d’anticipar la resposta abans o simultàniament a

l’emissió de l’estímul. El porter que intueix per la manera de llançar la cama el

davanter cap on pot anar la pilota. El defensor cap on dirigirà la finta l’atacant.     

Velocitat cíclica de desplaçament

La capacitat d’esprint és la més comuna a la majoria dels esports. La capacitat

per córrer de pressa esta determinada pels diferents factors que s’han dit que

influeixen en la velocitat, sobretot els tècnics, els neuromusculars i la capacitat

de força.

En el decurs del procés de creixement, la millora de la velocitat d’esprint no és

igual en totes les etapes. Partint de les dades de Martin24 fetes sobre test de 20

metres de joves esportistes alemanys es pot comprovar que la millora de la

velocitat de desplaçament en el decurs del creixement no és lineal.

Etapa Millora en nois Millora en noies

Infantesa (7 a 10 anys) 9’7% 10,1%

                                               
24 Martin, Nicolaus i altres (2004) Metodología del entrenamiento infantil y juvenil. Barcelona: Paidotribo,
pàg 102.
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Prepubertat (9 a 12 anys) 6,6% 4,4%

Pubescència (11 a 14 anys) 5,8% 3,7%

La relació que existeix entre la capacitat d’esprint i la força explosiva tampoc

és igual en totes les etapes del creixement. Diferents estudis demostren que a

la infantesa (entre joves esportistes) hi ha molt poca correlació entre la

capacitat d’esprint i la de salt (r2= 31). En arribar a la pubertat, amb el canvi

hormonal, la correlació de entre la capacitat de salt i la velocitat augmenta

considerablement entre els nois (r2= 60), mentre que entre les noies es manté

molt baix (r2= 28 )25.

Les conclusions pel que fa a la evolució de la velocitat cíclica són les següents:

Fins els nou anys no hi ha diferència entre nois i noies, i la velocitat és

independent de la capacitat de salt (força explosiva). A mesura que avança la

pubertat, la relació entre força i velocitat augmenta entre els nois.

Aquesta relació entre força i velocitat en las noies es produeix quan fan un

treball específic de força en aquest període del creixement.

A totes les activitats de velocitat caldrà evitar l’aparició de la fatiga. A diferència

d’altres tipus de treballs, la fatiga neuromuscular no és percebuda per

l’executant; la sensació de recuperació apareix abans que realment s’hagi

recuperat.

Com a referència en tasques de cursa, una orientació sobre les distàncies i

repeticions òptimes seria aquesta26:

 Velocitat de desplaçament

Metres per repetició = edat (anys) x 3 (+/- 5 m)

Metres totals per sessió =  edat (anys)  x 15

Sempre es buscarà un ampli temps de descans entre les diferents repeticions.

                                               
25 Altres estudis fets sobre població en general no entrenada mostren que existeix una alta correlació en
els diferents tests de condició física entre els millors. Dit en termes generals, fins a la pubertat els millors
ho són en totes les proves (la flexibilitat és la que menys correlaciona).
26 RIUS, J. Metodología y técnicas de atletismo Barcelona: Paidotribo, pàg 211
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A l’hora de programar competicions, la distància màxima aconsellable és la

següent:

Distància en metres =  edat (anys)  x 5

Sempre que es corre a alta velocitat cal evitar les crispacions i la relaxació dels

grups musculars que no participen de forma agonística.
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DESENVOLUPAMENT CRONOLÒGIC DE LA VELOCITAT

INFÀNCIA

La velocitat és la capacitat que menys importància té en el conjunt de factors

que determinen la CMB, ja que el seu dèficit (dins d’uns paràmetres no

patològics) no genera  problemes de salut, de creixement ni de capacitat motriu

general. Per contra, en l’àmbit de l’esport o de les habilitats motrius quotidianes

i laborals, disposar d’una bona velocitat permet major eficàcia i minimitza riscs.

És molt important desenvolupar, en el decurs de la infantesa (entre els sis i els

nou anys) certs aspectes de la velocitat, tant en moviments i activitats generals

com específics d’algun esport. Cal incidir en el següent:

• Programes temporals automatitzats que minimitzen el contacte del peu

amb el terra.

• Desenvolupament de la freqüència en els moviments cíclics específics

de les diferents especialitats esportives que es vulguin treballar.

• Velocitat de reacció amb tasques senzilles i selectives.

• Velocitat de desplaçament.

• Desenvolupament de la freqüència.

• Activitats acícliques amb altes velocitats finals.

• Curses amb petits obstacles i amb canvis de direcció.

Cadascun d’aquest diferents àmbits de la velocitat són relativament

independents entre ells Per aquest motiu, és necessari programar-ne el

desenvolupament de manera  específica i independent, tot i que en moltes

activitats apareixen integrats.

Velocitat i aprenentatge. La possibilitat de gaudir a llarg termini d’una bona

velocitat depèn molt de l’aprenentatge, especialment si s’ha produït a la

infantesa lligat a l’execució a alta velocitat. Cal, doncs, provocar situacions de

sobreaprenentatge dirigits a crear les corresponents engranes (moltes

repeticions dels gests executats bé tècnicament), que a mesura que es van

dominant s’executaran a major velocitat. Aquestes tasques afavoriran la

capacitat de rendiment tant psíquica com neuromuscular.
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Sobre els sobreaprenentatges automatitzats cal treballar la capacitat de

modificació dels patrons bàsics. En els esports col·lectius, el joc mateix obliga a

readaptar constantment el patró après. En activitats tancades, on es busca

repetir correctament un gest seguint sempre el patró, cal cercar variants del

model i no limitar-se a repetir el gest sempre de la mateixa manera.

En el cas d’una activitat que forma part de la CMB com és la cursa llisa cal, a la

infantesa, aprendre-la correctament, tecnificar el gest natural i evitar l’aparició

de defectes (els infants corren de manera natural i amb petites intervencions es

pot aconseguir que automatitzin un model de tècnica circular amb cicle anterior

molt eficaç). Sobre aquesta base cal que siguin capaços de modificar

paràmetres de cursa mantenint l’alta velocitat.27

Un dels problemes que estem recalcant més en aquest text és el dels

futbolistes que no corren bé sense pilota (amb el risc de lesions que això

comporta). El model òptim seria que disposessin de una gran tècnica de cursa

llisa a alta velocitat sense pilota i una capacitat d’adaptar-la a les diferents

demandes tècniques de la cursa conduint la pilota.

Un desenvolupament adient de la CMB implica executar els gests més naturals

a alta velocitat amb una biomecànica correcta. La cursa n’és un bon exemple.

Si no es corre bé en llis i sense pilota s’està perdent eficàcia motriu i s’està

desgastant i agredint gratuïtament l’organisme. Cal disposar de la tècnica

bàsica i de la capacitat d’adaptació del patró bàsic a diferents situacions

especials.

PREPUBERTAT

Es continuarà amb la tasca anterior (malgrat que sigui a la infantesa l’etapa

prioritària de desenvolupament de la velocitat, la prepubertat és l’edat òptima

per a fixar l’execució de les tècniques). És essencial evitar automatitzar gests

incorrectes i estabilitzar els fonaments bàsics de la tècnica correcta a alta

velocitat sempre tenint en compte que les limitacions de força pròpies de l’edat

no impedeixin l’execució ràpida (treballar en situacions de facilitació, activitats

buscant freqüència, accions amb mínimes sobrecàrregues...).
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A partir del final de la prepubertat la capacitat de velocitat anirà molt lligada al

desenvolupament de la força.

Les millores més importants en les activitats relacionades amb llançaments,

xuts, sacades... (activitats explosives, acícliques  amb alta velocitat finals) es

produiran fins a la primera fase de la pubertat.

PUBESCÈNCIA

En aquesta etapa es produeix la paradoxa que minva la coordinació i la

rapidesa, alhora que augmenta la força muscular, però alhora també creixen

les palanques òssies, de manera que la força va a remolc del creixement.  Els

joves busquen maneres de bellugar-se més econòmiques que poden desvirtuar

la tècnica apresa en etapes anteriors.

En el cas de la cursa llisa és molt significatiu observar com en un important

nombre d’esportistes  el temps de contacte del peu al terra augmenta molt i es

passa d’una cursa circular a una pendular. El peu deixa d’anar actiu per

arrossegar-se.

Moltes vegades els entrenadors no perceben aquests canvis a causa que la

millora de la força compensa la pèrdua de coordinació i  rapidesa. Cal tenir

molta cura de treballar els aspectes neuromusculars i coordinatius de la

velocitat a fi d’evitar modificar els patrons de moviment. Si en l’etapa anterior

calia treballar buscant la mínima força a fi que no es perdés velocitat, en

aquesta etapa cal treballar en els dos sentits: amb la mínima força per mantenir

la rapidesa i amb certes resistències a fi d’adaptar el gest ràpid a les creixents

capacitats de força que es generen amb el canvi hormonal. Això es pot fer

mitjançant el següent:

•   Activitats facilitades per compensar la pèrdua d’habilitat:

– Velocitat de cursa treballant la freqüència.

– Reactivitat de peus (salts sobre el terreny sense doblegar

genolls).

– Jocs de salt a la corda.

                                                                                                                                         
27 RIUS, J. Metodología y técnicas de atletismo Barcelona: Paidotribo, pàg. 296 a 301
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– Balls.

• Activitats per a evitar l’aparició de defectes en l’execució de les

tècniques apreses a l’hora de executar-les a alta velocitat (executar, si

cal, gestos menys complexos).

• Accions acícliques amb alta velocitat final tot augmentant el component

de força (llançaments amb pilotes medicinals, multisalts, canvis de

direcció...).

• Accions per a facilitar els moviments tot compensant els desequilibris de

força i la pèrdua de coordinació.

• Treball amb tanques baixes que exigeixin alta freqüència, peu reactiu i

sentit del ritme.

• Curses amb progressió incidint més en la freqüència.

• Buscar la velocitat lligada a la precisió amb activitats molt senzilles.

ADOLESCÈNCIA

El tractament de la velocitat és com en els esportistes adults. Dependrà

fonamentalment de l’especialitat esportiva practicada.

Sempre, en aquest període, la fixació de la tècnica i el manteniment de la

rapidesa seran prioritaris a la millora de la força, aspecte que serà determinant

al final del període de creixement.
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CAPITOL 7

DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS  DE RENDIMENT

LA CAPACITAT DE FORÇA
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EL MÚSCUL

“El múscul és el motor del sistema locomotor humà que té la capacitat de

generar una tensió sobre les palanques òssies. És a dir, disposa d'una

capacitat de força” (Tous, 1999).

L'ESTRUCTURA DEL MÚSCUL

La fibra muscular

La fibra muscular està formada

fonamentalment per proteïnes,

l’actina i la miosina, col·locades

en capes paral·leles i unides entre

elles per altres filaments proteics,

la tropomiosina.

Quan arriba l'estímul nerviós, i en

presència de l’ATP, les proteïnes

es repleguen, s’encavalquen i

disminueixen la longitud (al menys dels elements contràctils) del múscul.

L'eficàcia de la contracció d'un múscul depèn del nombre d'unitats motores

reclutades. Una unitat motora és el conjunt format per una motoneurona i el

grup de fibres musculars que innerva.

Però la fibra muscular, des de la seva perspectiva mecànica, a més de les

proteïnes contràctils, disposa d’un conjunt d'elements elàstics formats pels

ponts creuats, els microfilaments, les aponeurosis, fàscies musculars i tendons

que actuen igual que una molla. Són elàstics, ja que en deformar-se acumulen

una energia elàstica que alliberaran en tornar al seu estat inicial.

Quan una pilota cau a terra i surt rebotada cap amunt és a causa de l'elasticitat

de la seva estructura. Si la pilota és de drap, això no succeeix. Quan la pilota

inflada impacta amb el terra, es deforma. Quan reprèn el seu estat natural,

l'energia acumulada en la deformació és la que l’empeny cap amunt. Com més

de pressa retorni a la posició, més força generarà.
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El múscul, quan s'estira, es deforma. A la força provocada per la contracció se

li sumarà la derivada de la recuperació de la deformació.

Tipus de fibres musculars

No totes les fibres musculars segueixen els mateixos processos metabòlics.

Unes, les denominades fibres de contracció lenta, o fibres vermelles, estan molt

més irrigades per capil·lars i disposen de major nombre de mitocòndries. La

mitocòndria és una part del citoplasma cel·lular responsable del metabolisme

aeròbic. Altres fibres, menys irrigades, amb menor nombre de mitocòndries,

tenen amb major capacitat enzimàtica per a activar el metabolisme làctic: són

les fibres blanques o de contracció ràpida.

La proporció de fibres de contracció lenta i ràpida no és igual en tots els grups

musculars ni en tots els individus. La possibilitat de modificar la proporció de

fibres musculars mitjançant l'entrenament sembla rebutjada, però la possibilitat

de millorar la capacitat d'unes o unes altres dependrà de com s'entreni.

Per a conèixer la proporció del tipus de fibres es fan biòpsies musculars,

encara que existeixin altres mitjans incruents, si bé menys fiables, com els

proposats pel professor Bosco gràcies a l’Ergo Jump i altres aparells posteriors.

Mitjançant uns salts sobre el tapís es poden establir uns percentatges bastant

aproximats del tipus de fibres dels diferents individus d'una població

determinada (és un mètode molt eficaç per a la detecció de talents).

El tipus de fibres musculars (i la seva qualitat) condicionarà la possibilitat

d'afrontar amb èxit una especialitat, de manera tan determinant com pot ser-ho

l’alçada. Hi ha hagut finalistes olímpics de 110 metres tanques de més de dos

metres i de menys d'u vuitanta. Corredors de cent metres llisos de poc més d'u

seixanta i de més d'u noranta, però cap velocista pot entrar a l’elit  (local, ja no

internacional) amb un percentatge de fibres ràpides inferior al 50%.

Les membranes

Les fibres musculars s’agrupen en feixos musculars; alhora, aquests feixos

formen uns paquets anomenats fascicles, que, junts, formen el múscul.
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Tots els “paquets” estan protegits o embolicats amb unes membranes de teixit

connectiu (perimisi i endomisi) .

Els tendons

Els tendons estan formats pels extrems de les membranes de teixit connectiu

que ja no han de protegir fibres musculars. Són com la part final del paper de

l'embolcall d'un caramel.

Aquestes estructures tendinoses tenen la funció d'inserir el múscul a l'os.

Poden suportar una gran tensió: encara que no disposin de capacitat per a

contreure's, els tendons gaudeixen d’una gran capacitat elàstica que serà de

gran utilitat per al rendiment esportiu.

Així, per exemple, gràcies a l'energia elàstica del tendó d'Aquil·les, quan el peu

arriba a terra no provoca cap despesa energètica a l'atleta. Senzillament

absorbeix l'impacte de la frenada, i, com qualsevol esmorteïdor, es deforma

(actua com una molla) i recupera la forma  en la impulsió.

L’eficàcia de les accions musculars dependrà de la capacitat contràctil i de la

capacitat elàstica del múscul.

TIPUS D’ACCIONS MUSCULARS

Les accions musculars fonamentals són tres:

Entenem per contracció isotònica aquella que és voluntària i a resultes de la

qual hi ha treball mecànic extern. L’activitat muscular interna es tradueix

externament en moviment.

Isotònica o
Anisomètrica
a

Isomètrica

Isocinètica

Màxima

Submàxima

Concèntrica

Excèntrica
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La contracció pot ser de diversos tipus.

Serà concèntrica quan hi ha un escurçament de la llargada total del múscul.

Es diu que la contracció es excèntrica quan es produeix un augment de la

llargada del múscul malgrat la contracció. És una acció de frenada. Quan es

baixa un esglaó el quàdriceps es contrau excèntricament, tot permetent que el

descens es faci a la velocitat desitjada. Quan es puja l’esglaó, el quàdriceps

s’escurça i es contrau concèntricament.

Entenem per contracció estàtica o

isomètrica aquella en què es fa una

contracció voluntària sense treball

mecànic extern, però amb treball

muscular28. Això significa que, tot i que

hi ha una activitat muscular, a nivell

extern no es percep cap moviment.

Com es pot explicar això? Si perquè es

produeixi una contracció muscular cal que hi hagi un escurçament de la fibra

muscular derivat del replegament de les estructures proteiques musculars que

es replegues, com pot ser que hi hagi contracció sense escurçament?

Com és sabut, el múscul està compost per uns elements contràctils i uns altres

elàstics (tendons, bandes z, fàscies i altres). Amb el treball isomètric hi ha un

escurçament dels elements contràctils (fibres musculars) alhora que es

produeix un allargament de les estructures elàstiques.

Un exemple per a comprendre aquesta acció muscular es el del telesquí. Quan

ens agafem a la perxa, la part superior, que arrossega el cable, avança.

Nosaltres, en els primers instants, no ens movem. La molla esmorteïdora

s’estira i s’allarga, i, tot i que el motor del telesquí fa força (es contrau), la molla

fa la mateixa funció que el tendó: hi ha contracció (el motor del telesquí que

transmet la força al cable), però no hi ha treball extern (no ens movem del lloc),

i els elements elàstics (la molla) augmenten de longitud.

La contracció estàtica pot ser màxima quan es duu a terme contra una

resistència insalvable: empènyer una paret o voler aixecar una pesa de 300 kg.
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La contracció estàtica submàxima es produeix quan s’oposa a una resistència

que es pot superar però que no es vol vèncer.  Quan es porta un plat a taula el

bíceps està fent una força isomètrica: manté la posició malgrat poder acabar la

flexió del colze.

La contracció isocinètica és aquella que manté la mateixa velocitat en els

diferents angles de moviment: quan es fa una acció imitant el xut d’una pilota

dins de l’aigua o es fa amb el turmell lligat a una goma elàstica fixa que s’oposa

al moviment, la velocitat és constant en tot el recorregut de la cama (contracció

isocinètica). Si hom xuta una pilota al camp, a mesura que la cama es va

estirant, la velocitat augmenta i el quàdriceps fa menys força (contracció

isotònica o anisomètrica).  Per contra, aquest tipus d’acció muscular apareix en

esports com la natació o el rem, que no permeten el treball muscular balístic

(més força i menys velocitat al principi de l’acció, i menys força i més velocitat

al final).

Cicle concèntric excèntric isomètric

Gran part de les activitats esportives i motrius humanes gaudeixen d’un cicle

complet de contracció excèntrica

isomètrica concèntrica.

En una acció de cursa, segons

es pot observar al gràfic 29quan

el peu contacta amb el terra (a),

el pes del cos provoca la flexió

del genoll. Aleshores, el genoll

es doblega moderadament

gràcies a l’acció del quàdriceps,

que es contrau però alhora s’allarga (contracció excèntrica). Quan el genoll ja

no es flexiona més, abans d’iniciar l’extensió hi ha un moment en què el múscul

(b) es contrau però ni s’escurça ni s’allarga (contracció isomètrica). Després

d’un instant es produeix l’extensió (c) de la cama gràcies a la contracció

concèntrica.

                                                                                                                                         
28 TOUS, Julio (1999) Nuevas tendencias en fuerza y musculación Barcelona: Ed. Ergo, pàg. 28
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Mecànica muscular

De tot el que s’ha exposat fins ara, en els músculs, des de la perspectiva de la

capacitat de generar força diferenciem dos tipus d’estructures: les contràctils,

formades per les fibres musculars, i les elàstiques, que són els tendons,

membranes i altres estructures internes del propi múscul.

Si arrosseguem un pes lligat a una goma elàstica, al principi la goma s’estirarà

però no es bellugarà el pes. Estarem en una fase isomètrica on no hi ha

moviment extern de la resistència ni tampoc del conjunt del múscul, però sí que

hi ha un important treball muscular.

Arriba un punt en què es venç la resistència de la goma i el pes començarà a

desplaçar-se, però amb molta més força. Se suma la força que fem en

arrossegar-lo més l’estirada de la goma, que recuperarà la seva llargada inicial.

El mateix passa amb la contracció muscular en les fases excèntriques,

especialment quan són intenses (si la goma estira una caixa de cartró buida no

es deformarà).

Com s’ha indicat en analitzar les accions musculars en la fase de contacte i

d’impulsió a la cursa, quan es corre a alta velocitat, el peu arriba al terra i en la

fase excèntrica, els tendons i altres elements elàstics de la musculatura

extensora de la cama s’estiren. Mentrestant, les fibres musculars es contrauen

per frenar i evitar que la cama es doblegui del tot. En aquest punt, quan el

centre de gravetat passa per damunt del peu recolzat, comença l’extensió de la

cama. Aquesta es produeix per l’efecte de molla o elàstic dels elements

deformats en la frenada més la contracció muscular. La suma de contracció

més recuperació de la deformació elàstica ens dóna la impulsió.

    

LA FORÇA MÀXIMA

                                                                                                                                         
29 RIUS, J. (1996) Formación de jóvenes deportistas. Madrid: Ediciones pedagógicas.
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Entenem per força màxima la capacitat de moure la major càrrega possible

sense tenir en compte el temps que es tarda a en bellugar-la.

La tecnologia moderna permet mesurar la força màxima amb diferents aparells,

però en el treball de camp més habitual es fan servir els clàssics tests amb

peses.

Per quantificar el nivell de la força màxima es poden utilitzar fonamentalment

dos tipus d’unitats de mesura: el nombre de repeticions màximes i el

percentatge.

El nombre de repeticions màximes (n RM) indica la quantitat de repeticions que

la persona és capaç de fer amb uns quilos determinats.

Nombre de repeticions que és
capaç de fer:

Quilos

1 100
2 95
3 90
4 80
5 75

Aquest esportista té 1RM als 100 kg, 2RM als 95 kg, i 5RM als75kg.

La segona manera de quantificar la càrrega es la del percentatge sobre 1RM.

Si un esportista és capaç d’aixecar una vegada 100 kg, això serà el 100% de la

seva força màxima. Treballar amb 80 kg representa fer-ho al 80% de la seva

capacitat màxima.

Es considera que un individu desenvolupa la força màxima quan treballa amb

càrregues d’1 a 3 RM o per sobre del 80%.

La força màxima depèn dels diferents factors:

1. De la secció transversal del múscul.

2. De la coordinació intermuscular.

3. De la coordinació intramuscular.

FORÇA MÀXIMA I HIPERTRÒFIA MUSCULAR
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El desenvolupament de la força màxima provoca una hipertròfia muscular.

Aquesta hipertròfia no és proporcional al nivell de força adquirit. En

determinades circumstàncies, cal  provocar un treball previ d’hipertròfia abans

de començar a treballar amb càrregues màximes.

Els mètodes usats pels culturistes per augmentar al màxim el volum muscular

no tenen gaire a veure amb la hipertròfia que es busca abans de fer el treball

de força màxima: provoquen un augment del sarcoplasma cel·lular que no té

cap funció mecànica; tan sols és plàstica. Per contra, els sarcòmers, les

estructures musculars protagonistes de la contracció i de generar força no

augmenten el seu volum. La recerca del màxim volum muscular no genera una

millora proporcional de força màxima.

FACTORS QUE DETERMINEN LA FORÇA MÀXIMA

La  capacitat de millorar la força muscular depèn de tres factors fonamentals:

de les proteïnes disponibles, de les hormones i de l’entrenament. Si es

compara amb la construcció d’una paret, les proteïnes serien els maons, les

hormones el ciment i l’entrenament la mà d’obra.

Per millorar la força màxima cal fer una alimentació equilibrada rica en

proteïnes, però prendre grans quantitats de proteïnes no té cap efecte

significatiu, ben al contrari: pot perjudicar seriosament el ronyó i el fetge (per

protegir aquests òrgans dels excessos de proteïnes que es recomanen en

certes dietes de culturistes caldria beure fins a vint litres d’aigua cada dia).

De la mateixa manera que per pujar una paret, malgrat que hi hagi molts

maons (proteïnes) i molta mà d’obra (entrenament), tan sols es podrà pujar

l’alçada que ens permet el ciment (hormones) de què disposem, la ingestió

suplementària d’hormones és perjudicial per la salut i considerada il·legal

(dopatge).

MITJANS DE DESENVOLUPAMENT DE LA FORÇA MÀXIMA
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Els mitjans per desenvolupar la força màxima són fonamentalment les peses i

les màquines de gimnàs. Amb tot, hi ha altres formes de desenvolupament

d’aquesta capacitat. Algunes són aquestes:

1. Sobrecàrrega corporal: moure certes parts del propi cos (per exemple,

flexions de braços però amb una sola mà).

2. Resistències contra gomes elàstiques. Es pot augmentar la tensió fins

que calgui aplicar força màxima malgrat que costa quantificar la càrrega.

3. Tirants musculadors.

4. Arrossegaments: lligar un cinturó amb una corda a l’esportista i lligar a

l’altre extrem un trineu d’arrossegament llastrat.

5. Grades molt altes (pujar i baixar un esglaó d’alçada superior a la del

genoll);  plans inclinats (abdominals amb molta inclinació).

6. Al medi aquàtic, amb pales i implements que augmentin la resistència de

l’aigua.

Quan es tracta d’aplicar a gests específics es pot aplicar al rem, a la bicicleta, a

la piragua usant palanques, pales o pinyons adients.

TREBALL CONCÈNTRIC, TREBALL EXCÈNTRIC i TREBALL ISO MÈTRIC

Si el treball és excèntric el nivell de

força màxima és superior. Imaginem

el pres de banca. Si hom és capaç de

bellugar 1RM amb 40 kg, podrà

baixar de manera controlada fins a

50 kg o més.

La força màxima isotònica o dinàmica

és entre un 5 i un 20% menor que la

isomètrica. Amb l’entrenament, es

pot igualar.
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A la gràfica de Weineck 30es pot veure la força màxima que es pot generar a

diferents velocitats. A mesura que disminueix la velocitat es pot generar més

força. Quan s’arriba a la velocitat 0 trobem el punt de treball isomètric. En la

acció excèntrica (dinàmica negativa a la gràfica) es pot observar com la

capacitat de força és molt major.

Si es treballa amb màquina de premsa de cames la força màxima amb un 85%

de 1 RM, a l’extensió quan s’empeny la plataforma,  es fa amb les dues cames.

En fer la fase excèntrica, en flexionar, quan les peses baixen, si es vol mantenir

un treball de força màxima cal fer-ho amb una sola cama (cada repetició es

canvia). D’aquesta manera, amb una sola cama, en la fase excèntrica també es

treballa amb un percentatge alt.

                                               
30 WEINECK,J (2005) El entrenamiento físico del futbolista Barcelona: Paidotribo, pag 22



114

FORÇA EXPLOSIVA

Quan es parla de la força màxima, el  temps que es tarda en executar l’acció no

es considera. En la força explosiva, el temps d’execució resulta determinant.

La força explosiva és la capacitat de generar una força en el menor temps

possible. Llançar des del pit una pilota medicinal de cinc quilos el més lluny

possible  implica fer-ho a la màxima velocitat.

Es considera que es treballa la força explosiva quan la càrrega és entre el 30%

o el 70% d’1RM i a la màxima velocitat possible.

De vegades la força explosiva es considera sinònim de la potència. Són

conceptes sinònims?

No. La potència és una magnitud que es tractarà posteriorment.

MANIFESTACIONS REACTIVES DE LA FORÇA

Entenem que una manifestació de força és de tipus reactiu quan el treball que

genera és el resultant de l’acció contràctil del múscul i de l’energia elàstica

acumulada pels tendons i altres elements elàstics del múscul.

Força elàstica explosiva

Si hom està assegut i s’aixeca de la cadira, els quàdriceps tan sols usaran

l’energia resultant de l’acció muscular contràctil. Però si hom vol seure i just

abans de tocar la cadira amb les natges veu que aquella està acabada de

pintar, s’aturarà bruscament abans de tocar i s’aixecarà de pressa. En l’acció

de frenada el quàdriceps passa de contracció excèntrica (frena i s’allarga) a la

contracció concèntrica. Entre una i una altra fase hi ha un instant en què s’atura

(entre que deixa de baixar i comença a pujar): en aquest moment els elements

elàstics del múscul s’estiren (com una goma elàstica). Quan el múscul

comença a escurçar-se (contracció concèntrica) fent força per aixecar-se, els

tendons i altres elements elàstics que s’havien estirat com una molla es

recuperen.

D’aquesta manera, l’energia usada en l’acció d’aixecar-se és el resultat de la

suma de la contracció muscular més la recuperació de la deformació elàstica.
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Si la frenada és molt suau (si no s’estira fort la molla) i l’extensió de les cames

es fa lenta (es deixa anar la molla poc a poc) no es deformen els elements

elàstics i no es pot usar la seva energia.

De manera natural usem l’energia elàstica en la gran majoria d’accions de

força. Si demanem a qualsevol que salti el més amunt possible, de ben segur

que farà una petita flexió, una frenada ràpida i seguida de l’impuls amunt. Ningú

s’acotxarà, quedarà aturat i saltarà.

Dues accions tècniques similars

permeten comparar l’acció un grup

muscular, els pectorals, usant o no

l’energia elàstica. Als finals de

llançament de pes i de llançament

de disc, la musculatura pectoral té

una importància cabdal per a

empènyer els artefactes endavant i amunt. El moviment que fa el cúbit és

pràcticament igual en ambdós llançaments. La pregunta és: treballen igual els

pectoral d’uns i d’altres llançadors?

El pectoral del llançador de pes quan inicia l’acció no està estirat, i el pes

recolzat sota la barbeta no li genera cap tensió. En el moment de llançar, tan

sols s’utilitza la força generada per els elements contràctils del múscul. En

canvi, el pectoral del llançador de disc quan inicia l’acció final ha estat sotmès a

un estirament brusc per l’anticipació dels malucs a les espatlles, i l’húmer

queda alt i endarrere. En portar el braç endavant, a la força contràctil del

pectoral se li suma la força elàstica provocada per la recuperació de la posició

deformada (com si fos una goma elàstica).

La força reflexa elàstica explosiva

Quan l’acció de frenada excèntrica és molt forta, el múscul pot reaccionar de

dues maneres:

a) Inhibint l’acció muscular per evitar patir lesions.

b) Reclutant més fibres musculars en un instant.
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Què succeeix en la inhibició i quan es produeix?

Imagineu-vos que feu un salt des d’una alçada de dos metres fins a terra. Si a

la caiguda les cames volguessin mantenir la tensió, possiblement el quàdriceps

es trencaria. En aquest cas, per evitar l’accident es “desconnecten” els

mecanismes de contracció muscular i tan sols es fa una petita tasca excèntrica

de frenat mínim. Aquest reflex antimiotàtic es troba en els òrgans tendinosos de

Golgi, i té la funció d'inhibir la contracció muscular enfront d'un perill de

trencament. És un mecanisme semblant als fusibles d'una instal·lació elèctrica:

quan augmenta la tensió i es posa en perill la xarxa, salten i ho desconnecten

tot.

La segona possibilitat succeeix quan els sensors del múscul consideren que es

pot fer una acció de frenat brusc sense patir lesió. La millor manera és la de

reclutar el major nombre de fibres musculars alhora. És el reflex miotàtic que fa

la funció contrària al dels òrgans tendinós de Golgi. Quan s'estira bruscament i

intensa el múscul, si no es posa en perill la seva integritat física, de manera

reflexa, estimula més fibres musculars de contracció ràpida perquè actuïn

simultàniament. Això implica disminuir el temps de la fase excèntrica, acumular

més energia elàstica i, evidentment, més potència muscular. Un exemple:

Quinze persones han d'empènyer un cotxe durant un quilòmetre fins a arribar al

taller. Com que al principi el terreny és pla, es fan grups de cinc que es van

rellevant. Quan apareix una pujada, la força que exerceix el cotxe comença a

vèncer l'embranzida de les cinc persones. Un d’ells (el reflex miotàtic) crida als

altres (recluta més fibres). Tots van a ajudar de cop i llavors el cotxe puja més

ràpid que quan cinc l’empenyien en  pla. Superada la pujada, tornen a quedar-

se els cinc.

Però que succeiria si el pendent fos tan intens que superés la capacitat

d'embranzida dels quinze?

El cotxe els atropellaria, però abans algú optaria per obrir la porta i posar el fre

de mà (el tendinós de Golgi).

Quan es fan salts verticals, batudes a molta velocitat o contramoviments molt

intensos, gràcies a l’acció del reflex miotàtic es poden reclutar moltes més

fibres i, conseqüentment, es pot generar més força en menys temps (major
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potència). Però si la força de frenada pot posar en perill l’estructura muscular el

tendinós de Golgi fa la funció contrària, “desconnectar” fibres musculars i

esmorteir la frenada.

Reactivitat

És un concepte que s’aplica a la capacitat del peu per impulsar de manera

ràpida i intensa (mínim temps de contacte per el màxim impuls). Això depèn de

la capacitat de reacció,  de la força elàstica i de la tensió de la volta del peu i de

la força elàstica dels extensors del peu i genoll.

FORÇA RESISTÈNCIA O RESISTÈNCIA A LA FORÇA?

La força resistència no es pot considerar com una subcapacitat de la força. Un

jugador de tennis haurà de disposar d’una important resistència de les fibres de

contracció ràpida, però un remer l’ha de tenir de les fibres de contracció lenta.

En cada esport i en cada posició es demana una resistència particular de la

força muscular en què unes i altres fibres tenen participacions diferents.

L’entrenament ha de buscar adaptacions a les necessitats específiques en

cada situació.

Una activitat com és la de repetir fins a l’esgotament flexions i extensions de

cames es pot considerar típicament de força resistència, però en funció de com

s’executi la participació de fibres musculars serà molt diferent.

Si es comença a alta velocitat, es fatigaran primer les de contracció ràpida. Si

es fa a baixa velocitat es reclutaran i fatigaran primer les de contracció lenta31.

Però en el primer cas, si es fa amb una sobrecàrrega, es reclutaran moltes més

fibres alhora, i la fatiga de les de contracció ràpida es produirà abans.

La resistència de la musculatura del braç del tennista que fa una acció ràpida

cada pocs segons contra una resistència relativament baixa és ben diferent del

treball que fa amb les cames, on són constants les accions de força explosiva

que acceleren i frenen el pes de tot el cos. La participació de les fibres lentes

en el cas dels braços serà mínima i en el de les cames més alta.

                                               
31 BOSCO, Carmelo (2000) La fuerza muscular Barcelona: INDE, pàg.163 i següents.
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Continuant amb el tennista, tota la musculatura postural del tronc (de predomini

de fibres lentes) ha d’estar molt adaptada a la fatiga prolongada. Serà diferent

de la d’un llançador de javelina, que fa accions musculars similars però amb un

mínim component de fatiga.

Un corredor de quatre-cents metres llisos fatigarà des del primers instants de la

cursa les fibres de contracció ràpida. En els darrers cent metres de la cursa

intervindran les de contracció lenta a donar suport a les ràpides esgotades. Els

darrers cent metres són els que es fan més a poc a poc de tota la cursa. Ben al

contrari de les curses de 1500 metres llisos o les curses ciclistes, on els

corredors comencen fatigant principalment les fibres de contracció lenta, i és al

final de la cursa, a l’hora de fer l’esprint, quan utilitzen les de contracció ràpida.

 En un entrenament de força cal tenir sempre present sobre quines fibres es vol

incidir. Un treball de gimnàs de peses per millorar la força resistència d’un

futbolista pot tenir efectes contraris si es treballen les cames de la mateixa

manera que els abdominals i lumbars. Amb les cames cal treballar amb les

càrregues mitges altes (força explosiva) a alta velocitat a fi de fatigar les fibres

ràpides i adaptar el suport de les lentes al final. En els abdominals caldrà un

treball de menor velocitat i de major durada.

Per contra, un saltador de llargada o un porter de futbol no han de treballar (a

l’època competitiva) la resistència a la força explosiva; no adapta al múscul a

reclutar totes les fibres ràpides en el menor temps possible. El davanter de

futbol haurà de fer, per exemple, sis sèries de salts sobre vint tanques (fatigar

al màxim les fibres ràpides) i el porter, vint sèries de salts sobre tres tanques

amb recuperació màxima (estimular el reclutament màxim de fibres ràpides tot

evitant la participació de les lentes).

La revolució en el rendiment en les proves de resistència (mig fons i fons) ha

vingut de la mà de l’entrenament de la força. Per una banda, buscant que, en

cada gambada, amb el mateix desgast energètic s’avancés més, i per l’altra,

enfortint les fibres de contracció ràpida i adaptant-les a tolerar la fatiga.

En el capítol relatiu a la resistència es continuaran analitzant aquests aspectes

des de la perspectiva metabòlica.
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TEST D’AVALUACIÓ DE LA FORÇA

Cada capacitat de força s’avalua de manera diferent.

La força màxima es pot avaluar amb els tests clàssics amb peses o màquines.

Es pot fer buscant 1RM fins a 3 RM.

La força isomètrica o la isocinètica cal mesurar-la amb tecnologia adient.

Els millors mètodes per avaluar els diferents nivells de força explosiva i reactiva

és amb les plataformes de salt: Ergo Jump o altres que es troben en el mercat.

Si no es disposa d’aquests material es pot adaptar els diferents test de mesura

de la detente vertical.

Força explosiva

L’esportista se situa al costat d’una paret en què ha marcat l’alçada on li arriba

el dit de la mà estirada (com es fa amb el detente).

Es col·loca en posició de flexió de cames de 90º aproximadament. Farà un salt

vertical però sense fer el contramoviment (evita baixar una miqueta per rebotar

i fer impuls). Al principi resulta difícil no fer el rebot, però amb un parell de

proves surt i pot evitar fer-lo. Aquesta mesura, els centímetres guanyats, és un

indicador de la força explosiva. Tan sols han intervingut els elements

contràctils.

Força elàstica explosiva

És un exercici igual que l’anterior però amb una variant. Es parteix de la posició

de drets i es fa el salt amb el contramoviment, una semiflexió amb frenada

sobtada (deforma els elements elàstics que acumulen energia), i salta

verticalment. En aquest salt s’usa la força contràctil (com en el salt anterior) i

l’elàstica, mitjançant a la deformació de les estructures musculars a la frenada.

La diferència de centímetres entre els dos salts donarà l’elasticitat del múscul.  

Força reflexa elàstica explosiva

Se salta des d’alçades progressives, tot buscant assolir la màxima alçada de

vol en el rebot.
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Els esportistes entrenats milloraran a mesura que puja l’alçada (predomini del

reflex miotàtic) fins que comença a baixar l’alçada de salt. Aquests són els

resultats d’un atleta que disposa d’una excel·lent força REE. En caure de 60 cm

és quan assoleix la màxima alçada de rebot.

Havíem vist que la velocitat, com a qualitat física, és un concepte subjectiu

(córrer ràpid o moure molt de pressa un segment corporal), mentre que la

velocitat com a magnitud suposa quantificar la seva mesura (a 30 metres per

segon).

En el cas de la força, trobem que la potència és la magnitud que ens serveix

per mesurar la capacitat de força muscular en relació amb el temps. Qualsevol

acció muscular genera una potència (es fa un treball que dura un temps

determinat).

El gran problema que ha existit en el camp de l’entrenament és la manca de

mitjans per mesurar el temps que es tarda en bellugar una pesa i l’única

manera de mesurar la càrrega era quantitativa: quants quilos es mouen, quants

salts i a quina alçada es fan o quants llançaments executen amb pilota

medicinal.

El que interessa desenvolupar en l’àmbit esportiu es la potència: no es busca

que un futbolista disposi d’una força de cames que li permeti fer flexions

extensions amb 250 quilos o que un llançador de pes pugui moure cent quilos

amb pectorals; es tracta que uns i altres puguin fer sortir la pilota del peu i el

pes de la mà a la màxima velocitat possible.
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Actualment es disposa de mitjans per mesurar la velocitat d’execució d’un salt o

d’un exercici de peses. Les

plataformes de salt o el Muscle

Lab permeten avaluar la

potència32.

El gràfic és el resultat d’un test

de potència a un esportista. A

la columna blava es mesura la

força muscular, els quilos que

belluga (no exactament, però

serveix per facilitar la comprensió). Com es pot observar, la càrrega va pujant

fins a 1731 Newtons.

La línia lila descendent és la velocitat que imprimeix a les peses. Si s’observen

les columnes blaves amb la línia de velocitat no diu res que no sigui lògic: a

major càrrega menys velocitat.

Si s’observa la columna verda, que indica la potència,  es veu que puja fins la

penúltima. Això vol dir que la relació entre les peses mogudes (treball) i el

temps que ha tardat en fer-ho va generant més potència fins a una càrrega que

genera la potència màxima. La darrera columna verda és més baixa.

La màxima potència no s’assoleix ni quan la velocitat és màxima (1,25 m/s

aprox.) ni quan la força és la màxima de 1731 newtons (que equivaldria a

aixecar 160 quilos). La màxima potència muscular s’assoleix quan la força és

de 1584 newtons (140 kg) i la velocitat de 0,70 m/s.

Si s’augmenta la càrrega i fa baixar tant  la velocitat la potència minva.

Si es vol enderrocar un mur i s’utilitza un martell mol lleuger, se li podrà donar

molta velocitat però l’impacte serà mínim (primera columna de potència). Si

s’agafa el martell més pesat que hom pot bellugar, el xoc serà contundent, però

la velocitat d’impacte massa petita. Evidentment caldrà cercar un martell que

pesi el suficient per impactar amb contundència però que alhora permeti fer-ho

a una certa velocitat.

                                               
32 Padullés, JM (2005) citat per Rius a Metodología y técnicas de atletismo BCN: Paidotribo
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A l’hora de desenvolupar la força explosiva dels esportistes caldrà pensar en el

factor potència. El desenvolupament de la força sempre haurà d’anar lligat a la

velocitat i a les prestacions de la especialitat. Un llançador de pes i un jugador

d’handbol hauran de pensar en termes de potència més que de força màxima.

L’objectiu serà d’aplicar la màxima velocitat als respectius artefactes. El primer

cercarà la potencia més en la força i el segon en la velocitat.

Mesura de la potència

La mesura de la potència no és una necessitat imperiosa per a esportistes de

nivell mig i mig alt. La seva quantificació exacta té importància en certs esports

(atletisme, rem, gimnàstica esportiva, halterofília) practicats a alt nivell.

El que cal tenir clar és la importància de la velocitat d’execució de les activitats

de força i alhora de la sobrecàrrega en les activitats d’alta prestació de

velocitat.

Pensar en moure molts quilos oblidant la velocitat pot suposar una pèrdua de

rendiment en esports on la velocitat sigui determinant.



123

LA FORÇA EN EL PERÍODE DE CREIXEMENT

L’evolució de la força està molt relacionada amb

el creixement: el moment més significatiu és el

de l’inici de la pubertat.

A la gràfica es poden comparar els nivells de

força màxima en una activitat de tracció de

bíceps (Farfel: 1959, citat per Martin: 2005) 33,

entre nois i noies a diferents edats. La força màxima augmenta notablement a

partir de la pubescència, amb els canvis hormonals. Un altre factor diferencial

entre homes i dones és que els nois, a mesura que passa el temps, demostren

major habilitat en activitats de força.

La força explosiva presenta un creixement més lineal. Després d’un petit

estancament en els nois als 12 anys continua millorant fins a l’estancament en

entrar a l’adolescència. Posteriorment continua millorant. En les noies, la corba

de millora fins els 12 anys és mes regular, però en entrar a l’adolescència

s’acaba la millora.

Les millores de la força ràpida derivades d’un treball específic a la infantesa,

lligades a la coordinació i a l’execució de

gestos tècnics provoquen millores a curt

termini que perduren amb el temps malgrat

deixar d’entrenar. Les prioritats de força en

els infants i joves no han de centrar-se en

el desenvolupament de la potència des de

la perspectiva de la màxima força. Cal

cercar l’execució de les activitats buscant un màxima velocitat d’execució amb

l’acceleració final.

En el llançament de pes, quan es realitzen multillançaments cal prioritzar

sempre la velocitat d’execució per damunt del pes de l’artefacte. El pes de

l’artefacte no pot  minvar la velocitat d’execució ni la tècnica.

                                               
33  Martin i altres (2005) Metodología del entrenamiento infantil y juvenil. Barcelona: Pidotribo Pàg. 114
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Totes les activitats relacionades amb el desenvolupament de la força ràpida

han d’executar-se amb una tècnica i una mecànica correctes. L’execució

incorrecta d’un gest fixarà unes coordinacions de les accions musculars

mecànicament poc eficaces que seran de difícil correcció, alhora que els

músculs s’hauran desenvolupat  adaptats a la seqüència incorrecta del gest.

Quan s’executa incorrectament un moviment general (a molta intensitat o a

intensitat baixa moltes vegades), encara que no tingui res a veure amb una

tècnica concreta, pot generar sobrecàrregues o provocar lesions sobre l’aparell

locomotor,  moltes de les quals poden no aparèixer a curt termini. Aixecar

incorrectament un pes del terra o no  seure en una posició adient són exemples

d’actituds poc recomanables.

En el cas de les noies, resulta essencial el treball de força en entrar a la

pubescència. El seu desenvolupament en aquestes etapes permetrà, en el

futur, desenvolupar molta més capacitat de força.

Les actituds derivades de la societat sedentària comporten, segons diferents

estudis, una debilitat en la musculatura postural, alhora que es detecten un

seguit de desequilibris musculars.

Aquest desequilibri no es presenta tan

sols entre els joves sedentaris; apareix

igualment entre els joves practicants

d’esport.

La manca d’un treball sistemàtic de

força genera, segons Fröhner, una

debilitat a la musculatura glútia,

abdominal i dorsal; al mateix temps, es

produeix un escurçament dels músculs

pectorals i lumbars.

Aquests desequilibris exerceixen una

influència considerable sobre la

capacitat de l’aparell locomotor per a

suportar sobrecàrregues derivades de

l’entrenament específic, de l’activitat motriu lúdica o dels diferents requeriments
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de la vida quotidiana. Les mancances limiten tant les possibilitats de rendiment

a mig i llarg termini com la salut de l’aparell locomotor per tota la vida.

Cal desterrar l’idea que no es pot entrenar la força fins a la pubertat amb

l’aparició dels canvis hormonals. Aquesta falsa creença està provocada per la

identificació de la força amb la força màxima i la força màxima amb treballs

amb grans peses i amb la hipertròfia de la musculatura.

DESENVOLUPAMENT CRONOLÒGIC DE LA FORÇA

INFANTESA

El treball de força a la infantesa cal dividir-lo en dos grans blocs: la força

dirigida a desenvolupar la CMB comú a tots els infants, esportistes o no i la

dirigida al desenvolupament de les demandes de força de cada esport en

particular.

Un i altre tipus de força seguiran les mateixes pautes en tant que el

desenvolupament de la dirigida a la CMB resulta imprescindible per al

desenvolupament de les necessitats de força particulars de cada esport.

En aquests períodes la força que cal per gaudir d’una òptima CMB es

desenvoluparia fruit de l’activitat natural de l’infant. Com ja hem tractat

anteriorment, cal estimular-la, ateses les condicions socials de l’entorn

sedentari actual.

Força de construcció: és aquell tipus de força dirigit a enfortir la musculatura

de  suport, especialment la del tronc, i el desenvolupament amònic de tota la

musculatura del cos. Això es fa mitjançant el següent:

– Exercicis globals amb sobrecàrrega corporal parells o amb objectes i

materials lleugers:  transport, lluita jocs en general.

– Jocs generals de tot tipus.

– Activitats equilibris i de propiocepció: el treball d’equilibri sobre

superfícies inestables, la reequilibració, activitats amb els ulls clucs

enfortiran tota la musculatura propioceptora.
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– Activitats amb modificacions de l’orientació del cos a l’espai o dels

suports: enfilar-se, reptar, exercicis gimnàstics (pi, figueretes).

– Activitats lligades a l’educació de la postura: caminar, córrer, girar

mantenint un plat al cap i/o una safata amb un objecte a la mà.

– En el cas de detectar mancances o desequilibris musculars, cal

actuar a fi de compensar individualment o de manera general atenent

als estudis com els de Fröhner34, on es detecten certes anomalies

generalitzades entre la població infantil. Cal fer un treball de caràcter

preventiu incidint sobre els grups musculars que tendeixen a la

laxitud

Força ràpida i elàstica explosiva general: serà present a la gran majoria de

jocs on apareguin la cursa, el salt, el llançament. Sempre es buscarà la

velocitat d’execució, mai la càrrega.

Cal executar els moviments i tècniques bàsiques en mínimes sobrecàrregues i

amb una tècnica correcta. El desenvolupament de la força està molt lligat a

l’aprenentatge dels gests i de les tècniques bàsiques (cursa, salt, llançament,

canvi de  direcció).

També cal treballar la reactivitat de peus mitjançant jocs de salt de corda, ball,

exercicis de tècnica de cursa.

Finalment, és necessari reforçar les activitats del tren superior (llançaments)

menys utilitzats a l’entorn urbà.

Força especial pròpia de cada esport

Seguint el plantejament inicial, caldrà incidir en dos blocs:

• Desenvolupament dels aspectes preventius per pal·liar els efectes del

treball específic propi de l’esport escollit:

o Compensar activitat unilateral.

o Treballar antagonistes.

o Compensar amb treball localitzar de les parts que menys

intervenen en el treball específic de l’esport.

                                               
34 Fröhner G. (2003) Esfuerzo físico y entrenamiento en niños y jóvenes Barcelona: Paidotribo, pàg 129
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Així, per exemple, en el futbol s’haurà de treballar més el tren

superior, els isquiotibials, els abdominals i la musculatura postural

que facilita la retroversió de la pelvis. En els casos del patinatge i de

l’esquí, tota la musculatura que actua sobre el peu i dits que romanen

estàtics i sols fan acció isomètrica. I a la natació, tota la musculatura

gravitatòria de sosteniment i de desplaçament bípede.

• Enfortiment dels grups musculars de manera específica lligada als

aprenentatges dels gestos tècnics. Aquest enfortiment serà tant de força

de construcció com de força explosiva, però fonamentalment en el

context del moviment tècnic global.

PREPUBERTAT

El treball a la prepubertat és en general de continuar amb les pautes dels

període anterior .

Cal, però, aprofitar la capacitat de sobreaprenentatge d’aquest període d’edat

(a l’etapa posterior disminuirà significativament): en aquesta etapa cal

aprendre els exercicis de musculació general,  els de multisalts,

multillançaments i, fins i tot, els de peses (usant piques i discos de fusta amb

un pes total inferior als cinc quilos).

Cal mantenir la velocitat d’execució combinat amb exercicis amb majors

sobrecàrregues:

• Esprints amb pujades.

• Arrossegaments lleugers.

• Multillançaments amb pilotes medicinals de 1 a 3 kg.

Els multisalts:

• Fonamentalment  horitzontals alternant peus:

o Impulsos (segons de triple) sobre petits obstacles.

o Impulsos amb petits zig-zags.

• Aprendre a fer multisalts a peu coix amb acció circular de la cama: no

més de tres seguits sense buscar distància, amb acció coordinada de

braços i sobre terra tou. És ideal fer l’aprenentatge descalços a la platja.
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• Multisalts verticals sobre obstacles d’alçada inferior a la del genoll de

l’esportista.

Activitats de cursa amb tanques mantenint la tècnica adient 35, especialment la

distancia de l’atac i la òptima caiguda de la tanca.

Treball de salts de totes maneres i sobre superfícies variades  per acció de

turmells (evitant la flexió del genoll)

Resistència a la força

Es començarà a treballar en forma de circuit, tot realitzant exercicis coneguts,

alternant grups musculars, amb suficient temps de descans. Es buscarà incidir

fonamentalment sobre les fibres de contracció lenta.

Pliometria

El treball pliomètric apareixerà a partir de l’adolescència en certes especialitats

atlètiques. En aquesta etapa caldrà aprendre a “esmorteir la caiguda”. Això es

farà caient des d’alçades inferiors al genoll i quedant-se aturat de sobte amb

semiflexió de cames; després, caldrà esperar un parell de segons i tot seguit

realitzar un salt vertical amb acció potent de braços.

Es procurarà fer-ho caient sobre superfícies toves: terra, gespa o matalàs prim.

En el següent període de la pubescència aquests treballs estaran totalment

contraindicats: caldrà esperar a ben entrada l’adolescència, però l’aprenentatge

i l’adaptació de les estructures tendinoses i articulars a les sobrecàrregues del

frenat (pas de l’excèntric al isomètic) cal iniciar-lo abans del canvi puberal.

Desenvolupament de la força màxima

Al final de la prepubertat, especialment en les noies, seria adient d’iniciar un

treball de la força màxima. Desenvolupar la força màxima no significa que

calgui fer peses o màquines de gimnàs; vol dir treballar amb sobrecàrregues

que calgui vèncer aplicant tota la capacitat de força del múscul sense que en

cap moment es posi en perill el seu desenvolupament esquelètic ni muscular.

                                               
35 La forma òptima d’utilitzar les tanques com a eina de desenvolupament de la força explosiva i elàstica
explosiva està detallada a: Rius, J. (2005) Metodología y técnicas de atletismo  Barcelona: Paidotribo,
pàg. 336-338.
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Les formes de treball d’aquesta força màxima poden realitzar-se mitjançant el

següent36:

• Arrossegaments: es pot fer que un company, agafat per la cintura,

s’oposi a l’avançament de l’altre, o bé amb un cinturó que dugui una

corda lligada a un trineu d’arrossegament on hi ha assegut un company

• Gomes: exercicis generals (no dirigits a un sol múscul).

• Trepes: pujar la corda, flexions de braços a la barra.

• Sobrecàrrega corporal: abdominals en pla inclinat, caminar per la sorra

tova amb gambades molt llargues.

• Calaixos: pujar i baixar de plints o  calaixos molt alts.

Fer aquest treball just abans de la pubertat i durant el se decurs millorarà la

capacitat potencial de guanyar força màxima a partir de l’adolescència i evitarà

l’acumulació de greix corporal.

Força especial pròpia de cada esport:

El treball de força lligat a aprenentatges millorarà la coordinació intramuscular i

intermuscular específica dels moviments que s’aprenen. Això permetrà, a llarg

termini, poder assolir uns nivells de rendiment i d’eficàcia molt majors. En

aquesta edat es buscarà el treball amb alta velocitat i mot poca càrrega, per

això no es pot parlar de desenvolupament de la força especial.

És imprescindible continuar amb un treball específic compensatori dirigit a

enfortir la musculatura passiva, de suport i l’equilibri de tots els grups

musculars.

PUBESCÈNCIA

En aquest període es continuarà la tònica de l’etapa anterior amb certes

variants:

• Limitar els multisalts verticals seguits (es poden fer sobre obstacles

baixos i amb rebot entre salt i salt).

                                                                                                                                         

36 Vegeu: Metodología y técnicas de atletismo, pàg. 246 i 247
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• Limitar  els horitzontals successius a peu coix (en cas de bon domini de

la tècnica es pot mantenir en terreny tou fent-ne fins a dos o tres

seguits).

• No fer esmorteïments (caiguda des de petites alçades) d’iniciació a la

pliometria que es  proposava a la prepubertat.

• Incrementar la resistència a la força amb fatiga prioritària de les fibres de

contracció lenta. Cal evitar acumular molta fatiga.

• Els nois poden introduir el treball de força màxima que les noies ja van

iniciar al final de la prepubertat.

• Treball de força específica lligada a les tècniques, tot buscant la correcta

execució dels gests.

• Incidir molt en el treball de força lligat a la freqüència de cursa i,

especialment, a la dels turmells (el creixement del peu i de les palanques

òssies és molt gran i cal mantenir la reactivitat i velocitat, i alhora

l’enfortiment de tota la seva musculatura).

ADOLESCÈNCIA

El treball en aquest  període és de transició entre el de les etapes anteriors i les

necessitats de l’entrenament adult. Cal:

• Mantenir el desenvolupament muscular general.

• Reprendre el treball de força elàstica i elàstica explosiva de la

prepubertat.

• Lligar les prestacions de força a les de velocitat.

• Treballar la resistència a la força tant de les fibres ràpides com de les

lentes.

Els dos primers anys serien més semblats a l’etapa de la prepubertat i,

posteriorment, s’adoptaria el model adult.



131

Bibliografia recomanada per completar els contingut s

En el text no han aparegut mitjans de desenvolupament específic de cada

capacitat de força.

De tota la bibliografia consultada considero la més  adient i actualitzada tant pel

que fa a formes d’avaluar la força com els diferents sistemes de

desenvolupament d’aquesta capacitat:

BOSCO, C. (2000) La fuerza muscular. Aspectos metodológicos BCN: INDE-

FRÖHNER, G. (2003) Esfuerzo físico y entrenamiento en niños y jóvenes BCN:

Paidotribo

MARTIN i altres (2004) Metodologia del entrenamiento infantil i juvenil. BCN:

Paidotribo

RIUS, J. (2005) Metodología y técnicas del atletismo Barcelona: Paidotribo

TOUS, Julio (1999) Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Barcelona:

Ergo

WEINECK, J (2005) Entrenamiento físico del futbolista. Barcelona: Paidotribo

WEINECK, J (2004) Entrenamiento y práctica deportiva escolar. Barcelona:

Paidotribo
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CAPITOL 9

DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS  DE RENDIMENT

LA CAPACITAT D’OBTENCIÓ I D’APORT D’ENERGIA AL MÚSC UL
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ELS PROCESSOS D'OBTENCIÓ D'ENERGIA 37

A la base de tota activitat física hi ha el procés d'obtenir una energia que

permeti i possibiliti el moviment. Els substrats energètics i l’oxigen respirat

depenen de l’acció de bombeig del cor i dels glòbuls vermells.

EL COR I ELS GLÒBULS VERMELLS

La responsabilitat que la sang circuli per artèries i venes depèn del cor. El cor

actua sobre la sang com una bomba propulsora.

L'estructura del cor no és constant: el creixement i l'entrenament modifiquen la

seva morfologia i la seva eficàcia. La quantitat de sang que bombeja el cor

depèn de la capacitat del ventricle esquerre i de la freqüència cardíaca.

El nombre de pulsacions en repòs varia amb l'edat. Un jove que en repòs està

a 75 p/m i en cada batec bombeja 0,08 l. Així, cada minut bombejarà el

següent:

 75 p x 0,08 l/p= 6 litres de sang.

En esforç el ritme cardíac augment i, a més a més, com el ventricle és elàstic,

també augmenta la seva capacitat. El volum de sang bombada en cada batec

en esforç és major:

150 p/min x 0,2 l/ batec = 30 l/min

És fàcil deduir que l'atleta, amb l'entrenament, buscarà augmentar tant el volum

cardíac com la potència de bombeig.

El següent exemple ajudarà a una millor comprensió del procés:

Dos individus d'edat, alçada i pes similars. Ambdós realitzen inicialment una

mateixa activitat: llegir el diari. El flux de sang necessari per fer això és d'uns

sis litres per minut.

                                               
37 Aquests continguts són una adaptació del text de l’autor fa aquest treball.
RIUS, J. (2005) Metodología y técnicas de atletismo Barcelona: Paidotribo, pàg. 130 a 139.
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Però entre ambdós hi ha una diferència: un d'ells entrena i un altre no.

L'entrenat gaudeix d'un volum cardíac major que el no entrenat. El sedentari,

per a poder bombejar els 6 l/min, necessita que el seu cor bategui més de

pressa que el cor de qui està entrenat. De la mateixa manera que una moto de

49cc per anar a 50 km/h necessita anar molt més revolucionat que una moto de

125cc:

Persona Necessitat de l/m L / batec Batecs / m

 Entrenada   6   0'15   40

No entrenada   6   0'08   75

En esforç la situació és similar. Suposem que ambdós individus volen anar

plegats a córrer a un ritme que necessita 30 l de sang per minut.

Persona Activitat l/min l/batec batec/min

Entrenada Córrer a 5'/Km.   30  0'35  85

no entrenada Córrer a 5'/Km.   30  0'20 170

El cor de l'individu entrenat està treballant a una intensitat molt suau, mentre

que el no entrenat està prop del límit de la seva freqüència cardíaca.

Què succeeix quan s’arriba al límit de la freqüència cardíaca?

El cor no pot augmentar de pulsacions indefinidament: té un límit que està al

voltant de les 200 p/m.

Persona Màximes pulsacions Lit/bat Lts/min

Entrenada  200 bat/min 0'35  70

no entrenada  200 bat/min 0'20  40
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La persona no entrenada tan sols podrà fer circular 40 litres de sang per minut,

cosa que li suposarà quasi un 50% menys que la persona entrenada. La

capacitat per l’esforç d’ambdós individus serà molt diferent.

L’oxigen que arribarà al múscul dependrà de la capacitat de bombejar sang que

tingui el cor (els glòbuls vermells de la sang són els responsables d'aportar

oxigen al múscul). La relació entre volum cardíac i capacitat funcional del

múscul resulta evident, però perquè això resulti eficaç, l'individu haurà de

comptar amb un nombre adequat de cèl·lules que transporten l’oxigen per la

sang des dels pulmons fins a la fibra muscular. Aquests són els glòbuls

vermells.

Els glòbuls vermells

Els glòbuls vermells són cèl·lules sanguínies formades bàsicament per

proteïnes (hemoglobina), que en la seva estructura tenen una molècula ferro.

Tenen la funció de prendre l'oxigen dels alvèols pulmonars i dur-lo fins a les

cèl·lules de tot l'organisme. Una vegada deixat l'oxigen en la cèl·lula muscular,

pren el CO2 resultant del metabolisme cel·lular i el duu als pulmons (que en la

respiració ho expulsem fora i prenem més oxigen de l’aire).

A major concentració de glòbuls vermells, major possibilitat de dur oxigen a les

fibres musculars. L'anèmia és una patologia que provoca un símptoma de

sensació crònica de fatiga. La persona anèmica té generalment baixos els

nivells de les proteïnes amb ferro en les seves molècules.  Un cor molt entrenat

sense una suficient quantitat de glòbuls vermells serà poc eficient.

L'entrenament aeròbic o l’estança perllongada en zones altes estimulen la

formació endògena de glòbuls rojos. Aquesta és la raó per la qual molts

esportistes entrenen durant alguns períodes de la temporada en zones situades

per damunt dels 1500 metres sobre el nivell del mar.

Als anys 70 es va començar a utilitzar la tècnica d’autotransfusió (actualment

il·legal). Es treien sang a l'hivern i, després de tractar-la adequadament i de

congelar-la, la tornaven a injectar el dia de la competició. D'aquesta manera
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s'aconseguia una major capacitat aeròbica. Aquesta tècnica suposa un

important risc de trombosi, ja que la viscositat de la sang augmenta.

Posteriorment, als anys 90, apareix l’EPO, substància utilitzada  especialment

entre els ciclistes. L'efecte d'aquesta substància (eritropoetina) és similar, però

més eficaç que l’autotransfusió: augmenta el nombre de glòbuls vermells per tal

d’aconseguir una major aportació d’oxigen al múscul.

Els corredors de fons i mig fons, quan estan en forma, tenen tots els

paràmetres relacionats amb l’hemoglobina en sang més elevats.

Però per poder usar l’oxigen el múscul ha de disposar de suficients “calderes”

per cremar els hidrats de carboni amb l’oxigen que arriba. Les calderes

cel·lulars són les mitocòndries.  A major nombre de mitocòndries, major

capacitat per a absorbir l'oxigen transportat i major capacitat per a augmentar la

intensitat aeròbica de l'esforç.

Els substrats energètics que arriben a la fibra muscular per la sang després del

procés de digestió ho fan en forma d’hidrats de carboni i greixos. L'oxigen hi

arriba pel  torrent circulatori  fixat en els glòbuls vermells.

Però, de quina manera es transformen els aliments en energia?

L’ATP I EL METABOLISME ENERGÈTIC

La base de la contracció muscular que permet el moviment està en una

molècula d'un compost de fòsfor denominada ATP (Adenosinatrifosfat, “tres

fòsfors”). En trencar-se aquesta molècula, fruit de complexos processos

bioquímics, s'allibera l'energia necessària per a provocar la contracció

muscular.

La molècula de ATP es trenca en dues molècules. Una de dos fòsfors ADP

(Adenosi difosfat) i una altra d'un fòsfor.

ATP � ADP+P+ENERGIA (Contracció muscular)
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Però si ni l’ADP

és actiu per

generar energia,

ni mengem ATP, de quina manera es poden reclutar les molècules de ATP?

És aquí on entren els aliments i l'oxigen. El que mengem i respirem proporciona

l'energia química necessària per a poder sintetitzar l’ATP partint de les

molècules d’ADP.

ADP + P+ Aliments + Oxigen � ATP +CO2+ Aigua + Residus

De tota manera no sempre cal oxigen per generar ATP

Les reserves d’ ATP i els esforços sobtats

Quan es fa un moviment sobtat i d'alta intensitat el múscul disposa d'unes

reserves d’ATP que, tot i que són d’ínfima durada, permeten pal·liar la manca

de capacitat perquè sintetitzen molt ATP en breus instants.

El múscul, a més a més de les reserves de ATP, disposa de quantitats

moderades de fosfat de creatina, CP , un compost

altament energètic que es combina amb l’ADP i

forma ATP. Aquest compost permet perllongar uns

segons l'esforç intens fins que el metabolisme

permet sintetitzar-ne més.

 La via d'utilització de l’ATP del

mú

scul i la seva regeneració per

ATP===>ADP+P

ADP+CP====>ATP
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mitjà del CP es denomina via anaeròbica alàctica .

Quins aliments permeten sintetitzar l’ATP?

Els greixos són el substrat d'alt poder energètic però d'ús limitat. Tan sols són

utilitzables en esforços llargs, perllongats i d'intensitat mitjana-baixa (com el

gasoil), i necessiten la presència d'oxigen. Els hidrats de carboni poden

sintetizar ATP sense presència d'oxigen, en esforços d’intensitat mitja i alta

quan en el múscul no hi arriba suficient oxigen38.

Una molècula de glucosa es trenca en dues d’àcid pirúvic i en sintetitza dues

d’ATP.

Glucoses (6carbonis) + 2 ADP+ 2P = 2 ATP+ 2 Pirúvic (3

Carbonis)

D'aquesta forma, abans que l'oxigen hagi pogut intervenir, el múscul pot obtenir

energia de forma ràpida. Però, com es pot observar a l'esquema,39 la glucosa

trencada ha donat dos ATP i s'ha transformat en dues molècules d'àcid pirúvic.

Poden seguir dues vies:

• Aeròbica, quan arriba oxigen suficient que transformi les molècules

d’àcid pirúvic en CO2 i aigua en un procés que permetrà resintetitzar 36

ATP.

• Anaeròbica, quan no arriba prou oxigen al múscul i part del pirúvic no

podrà ser oxidat i aquest es transforma en àcid làctic.

A mesura que la quantitat d’àcid làctic s’acumula a la fibra muscular i l’expulsa

al torrent circulatori, la possibilitat de mantenir l’esforç a aquella intensitat

minva.

El metabolisme aeròbic . La glucosa, una molècula de sis carbonis, trencada

en dues molècules i transformada en àcid pirúvic, és oxidada per l'aparició de

l'oxigen dintre de la mitocòndria cel·lular. El resultat final és la transformació de

                                               
38 La funció energètica de les proteïnes és poc rellevant i no l’he considerat adient, atès l’objectiu del text,
de fer-hi esment.
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l'oxigen i la glucosa en CO2 i Aigua, compostos que expulsem a l'espirar. Però,

en aquest procés s'han  sintetitzat 36 molècules de ATP.

La vinyeta40 representa la mitocòndria (la caldera)  on arriben el pirúvic i

l’oxigen. En el forn entren ADP i P i surten les molècules de ATP. Per la

xemeneia surt el CO2 i el vapor d’aigua (espiració)

 2 Pirúvics + Oxigen + 36 *ADP + 36P = 36 *ATP + *CO2 +

Aigua

Els greixos tan sols permeten obtenir energia aeròbicament quan comencen a

esgotar-se els hidrats de carboni en activitats de baixa intensitat. Quan algú vol

perdre pes (grassa) amb l'exercici es recomanen activitats superiors als vint

minuts de durada (quan comença a baixar les reserves d’hidrats de carboni).

Prendre sucre per a cansar-se menys o per rendir més és un dels mites més

estesos. Això tan sols té sentit en esforços molt llargs  (travesses de muntanya,

curses de gran fons, partits de tennis de més de dues hores, etc). Allò que

limita la durada de l'esforç és l'oxigen, però no és l'oxigen que arriba als

pulmons (augmentem la capacitat pulmonar i assumpte conclòs), sinó la

quantitat d'oxigen que arriba al múscul i que

aquest és capaç d’absorbir.

L’esquema representa una activitat totalment

aeròbica. La glucosa (C6) es transforma en pirúvic

i genera 2 ATP (els puntets que pugen pel tub de

                                                                                                                                         
39 Rius, J. (1996) Formación de jóvenes deportistas Madrid: Ediciones pedagógicas, pàg. 19
40 Les diferents il·lustracions d’aquest apartat pertanyen a: Rius, J. (1992) Metodología del atletismo.
Barcelona: Paidotribo
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OXIGEN DE L’AIRE

CAPACITAT PULMONAR

MITOCÒNDRIES CELULARS

CAPACITAT DEL COR

GLOBULS ROJOS 

Les deficiències a Les deficiències a 
les caselles inferiors les caselles inferiors 
condicionaran les condicionaran les 
possibilitats de les possibilitats de les 
superiors d’actuar superiors d’actuar 
amb eficàcia.amb eficàcia.

Augmentant molt la Augmentant molt la 
magnitud d’un magnitud d’un 
element de manera element de manera 
unilateralment no unilateralment no 
suposa una millora suposa una millora 
del sistema  del sistema  

l’esquerra). L’àcid pirúvic (C3) passa a la caldera (mitocòndria)  on troba el

suficient oxigen per  resintetitzar els 30 ATP amb presència d’O2.

Algunes drogues, com l’EPO, tenen com a objectiu fer que arribi més oxigen a

la mitocòndria, tot augmentant el nombre de glòbuls vermells.

Dèficit d‘oxigen

Què succeeix si l’esforç es fa més intens i no arriba suficient oxigen al múscul

per cremar tot el pirúvic?

Senzillament que l'àcid pirúvic que es queda sense oxigen es transforma en

àcid làctic, en lloc de intervenir per formar més ATP.

Quan l’esforç augmenta, el cor ja no pot bombar més sang i l'afluència de

glòbuls vermells que abastin d’oxigen al múscul és insuficient, es produeix un

dèficit d'oxigen. És quan el pirúvic es transforma en àcid làctic.

Mentrestant, el cor batega més de pressa, fins al límit, però no pot enviar tot

l’oxigen que necessita el múscul. Llavors es produeix un dèficit d’oxigen, fet
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semblant a una llar de foc on hi ha massa fusta i poc oxigen: s’ofega el foc.

Aquest tronc sense cremar que atura la foguera és l’àcid làctic.

L'àcid làctic és una substància que sempre tenim al múscul en petites

quantitats. Però a mesura que n’augmenta la concentració (conseqüència de la

manca d’oxigen per “cremar” el pirúvic generat en la via anaeròbica), quan

s’incrementa la intensitat o és perllonga l'exercici, la dificultat de continuar la

contracció muscular augmenta fins que obliga a interrompre l'esforç.

El símptoma perceptible d'acumulació d'àcid làctic és sensació de pesadesa

muscular, augment fins al límit de la freqüència cardíaca i impossibilitat de

mantenir la intensitat de l'esforç. En casos d'esforços molt intensos, pot anar

acompanyat de marejos i nàusees. És el que en termes atlètics es denomina

“clavar-se.”

Els esforços d'intensitat alta i perllongada, que necessiten molts més ATP que

els que es poden obtenir amb el màxim aportació d'oxigen al múscul, són els

que  produiran majors acumulacions d'àcid làctic al múscul en menys temps  en

el múscul. Un àcid que, en no poder metabolitzar-se tot, l’expulsarà a la sang.

En una cursa de 1500 metres llisos, l’acumulació d’àcid làctic és suau però

constant: la velocitat de la cursa no necessita, com en els 200 metres, tota

l’energia de cop. El corredor va a un ritme que acumula petites quantitats de

làctic. En els darrers metres, quan fa l’esprint, és quan acaba d’acumular-lo de

cop i arriba a la meta al límit del que pot tolerar. Els corredors que en els

darrers cent metres sembla que s’aturin del tot i no poden més es a causa

d’haver arribat al seu límit de tolerància al làctic abans d’hora. Els sistemes

d’entrenament de cursa, ciclisme o rem es basen en dues premisses: millorar la

capacitat del múscul per absorbir oxigen (tot retardant l’arribada de l’àcid làctic)

i augmentar la capacitat de tolerar l’esforç amb presencia de làctic.

A les curses de 200 metres es genera moltíssim àcid làctic en pocs segons,

però quan comença a provocar incapacitat per mantenir el ritme la cursa ja s’ha

acabat.
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A les curses de 400 metres és on s’acumula la major quantitat d’àcid làctic en

menys temps. La majoria de corredors arriben a meta i difícilment podrien

mantenir el ritme cinc metres més. Aquests, a diferència dels de mig fons i fons,

entrenaran fonamentalment la capacitat de tolerar l’esforç amb altes

concentracions d’àcid làctic.

En un partit de futbol o de bàsquet l’àcid làctic no arriba mai als nivells de les

curses d’atletisme. Puja i baixa en funció de les accions de joc. Les pauses i els

moments de joc poc intens permeten eliminar l’àcid làctic acumulat.

Tot esforç utilitza les dues (tres comptant la del CP) vies energètiques en

diferents proporcions, tal com es veu en els dos gràfics anteriors.

Capacitat i potència

De tots aquests processos s’han de

diferenciar dos nivells d’activació:

capacitat i potència.

Si s’observa l’esquema, es podrà

veure com no tots els mecanismes de

producció d’energia estan treballant al

màxim. El CP està exhaurit, ja ha

donat tota la seva potència. La  via

làctica, atesa la demanda d’ATP

sobtada, està trencant totes les

molècules de glucosa de les que

disposa. La via aeròbica no té temps d’activar-se. Abans de poder estar al seu

màxim rendiment, la concentració d’àcid làctic li impedirà seguir funcionant.

L’esforç haurà de finalitzar; s’haurà de posar fi al ritme de treball.

En quines circumstàncies de l’esforç hauria estat possible que el metabolisme

aeròbic hagués pogut arribar a donar-ho  tot de sí?

Senzillament, si les demandes d’ATP per segon haguessin estat menors i

haguessin permès que el sistema aeròbic es posés en funcionament al màxim

abans que la concentració d’àcid làctic bloquegés el múscul.
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Quan s’utilitzen al màxim les possibilitats de generar ATP en el mínim temps

possible, la via energètica treballa a la màxima potència . Quan a una via

energètica se li demana una quantitat d’ATP  per unitat de temps per sota de

les seves possibilitats màximes es dirà que es tracta de la capacitat. S’està

treballant amb capacitat làctica en esforços que usen principalment aquesta

via energètica però que no requereixen arribar als seus límits. Un jugador de

futbol, quan està fent contraatacs llargs seguits està utilitzant fonamentalment

la via làctica ( l’alàctica ja està exhaurida en el primer) però no arriba al seu

límit màxim.

Un corredor de marató usa fonamentalment la via aeròbica, però cal entrenar-lo

pensant en la capacitat o en la potència? Si ho fa en potència es prepara per

mantenir l’esforç intens, però la durada seria mínima. Quan el metabolisme

aeròbic està en la seva màxima capacitat el procés làctic esta funcionant; és

una intensitat per damunt del llindar. Per contra, ha d’entrenar en capacitat,  per

sota del seu llindar, de manera que la acumulació d’àcid làctic no augmenti i

pugui prolongar l’esforç més de dues hores.

Entenem que es treballa la potència  d’una via energètica quan es busca

generar la màxima capacitat d’ATP en el menor temps possible. Es treballa en

capacitat quan es vol perllongar la aportació energètica d’una via.

Per contra, un corredor de 1500 treballa més en potència aeròbica que no en

capacitat aeròbica. Els esforços són inferiors als quatre minuts; per tant, han de

ser capaços de generar els màxims ATP aeròbics que els sigui possible en un

curt període de temps.

Al quadre següent es comparen dues curses llargues en funció de la

participació  les vies aeròbica i anaeròbica làctica, amb l’aportació total de

l’energia requerida (Ballesteros):41

Prova durada Demanda

d’O2

% Aeròbic % Anaeròbic làctic

1500 metres 2’45” 19-20 l 50% (+-/2) 31 % (+/-1)

                                               
41 BALLESTEROS , JM, i altres. (1990)  Atletismo 1 Madrid: Comité Olímpico Español, pàg. 99
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Marató 2h 15’ 560- 750 l. 99 % 0,5 a 1%

Un cas ben diferent és el dels 400 metres llisos, on el metabolisme làctic

genera, en un temps mínim, tota l’energia que pot. El metabolisme aeròbic no

té temps de posar-se en marxa.

Continuant amb l’exemple de l’atletisme, què succeeix als cent metres llisos?

Per una durada tan curta de temps qui pren el protagonisme és el metabolisme

alàctic. El làctic encara no té temps de posar-se en marxa a la suficient

intensitat com per poder deixar anar tota la seva potència, a diferència de la

prova de 400 metres abans esmentada.

Latència o inèrcia del sistema

Cadascun dels mecanismes per a fabricar ATP tarda un temps a posar-se en

funcionament quan canvia del repòs a l’exercici intens. Si hom comença a

córrer a un ritme mig, molt per sota del seu llindar, els primers ATP de més

que usa serien els de reserva del múscul (mentrestant, el fosfat de creatina CP

sintetitzaria els ADP), i, immediatament, més molècules de glucosa es

trencarien en pirúvic (generant els 2 ATP sense oxigen). Aleshores, aquest

pirúvic entraria a ser “cremat” per l’oxigen generant més ATP. És el cicle propi

d’una activitat eminentment aeròbica.

Però perquè a la mitocòndria de les cèl·lules musculars es comenci a

incrementar la producció d’ATP sol·licitada, ha de passar un cert temps (cal que

hi arribi més oxigen, i això és possible gràcies a l’augment del ritme

cardiorespiratori). D’aquesta manera, malgrat que l’esforç no sigui gaire intens

es provoca un dèficit d’oxigen i una moderada aparició d’àcid làctic, que en

aquest cas és perfectament tolerable.

Aquest temps que passa entre la sol·licitud d’ATP d’una via energètica i

l’increment de l’activitat de la via energètica requerida l’anomenem temps de

latència .

L’entrenament permet escurçar els temps de latència específics de les diferents

modalitats esportives. L’escalfament també permet escurçar aquest temps. Un
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corredor de 1500 metres que surti sense escalfar cardiovascularment tardarà

més temps a posar la via aeròbica a la seva màxima potència. Això provocarà

una major acumulació d’àcid làctic que si ja hagués escalfat i que el

metabolisme aeròbic estigués activat per sobre de la seva capacitat de repòs.

La taula següent permet relacionar diferents esforços en cursa llisa amb les

vies energètiques utilitzades i els efectes, tant fisiològics com de sensacions

que percep l’esportista:

ACTIVITAT Durada Substrats
metabòlics    Efectes

Cursa molt
lenta

Llarga Greixos Fatiga general.

Cursa lenta Llarga Greixos i Glúcids Fatiga general, moderats efectes
de ofec i de tibantor  muscular

Cursa  ràpida Mitja Glúcids
Sensació d’ofec i tibantor
muscular progressiva dels
músculs fins haver d’aturar-se.

Cursa molt
ràpida

Curta Glúcids A partir de 30"-40" impossibilitat
de continuar l’esforç.

Alta velocitat Molt
curta

CP Actua a l’espera de l’activació de
la via làctica (8” aprox.)

En activitat de cursa es relaciona el tipus d’esforç amb les  pulsacions, l’aportació

de oxigen i la generació d’àcid làctic :

Activitat Pulsacions/mi
n.

Dèficit
d’oxigen Àcid làctic Denominació de

l’esforç
Cursa molt
lenta

120 a 140 Inexistent Mínim
      Endurance
Capacitat aeròbica

Cursa lenta 140 a 170 Mínima Baixa Potència  aeròbica
Cursa ràpida* 170 a 190 Alta Alta Capacitat anaeròbia
Cursa molt
ràpida*

190 a 210 Molt alta Molt alta Potència anaeròbia

*La durada de l’esforç es prolongat. Si el temps és molt curt l’acumulació de làctic i el dèficit d’oxigen són
menors (no hi ha temps perquè se’n acumuli massa).

ELS PARÀMETRES METABOLICS
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El consum d’oxigen VO2 màx/minut/kg de pes

De tot el que hem exposat fins ara es dedueix que un factor fonamental és fer

arribar l’oxigen a la fibra muscular i que disposi de mitocòndries capaces d’usar-

lo. Com més oxigen s’utilitzi, major serà la possibilitat de prolongar intensitat

l’esforç i a major intensitat usant la via aeròbica.

El sistema utilitzat per mesurar aquesta capacitat en els laboratoris de medicina

de l’esport és el de sotmetre l’esportista a un esforç progressiu damunt d’una

cinta o una bicicleta. Amb una mascareta connectada a un analitzador de gasos

es pot controlar l’oxigen que entra als pulmons i el que s’espira fora: la

diferència és el que es consumeix.

Pot donar-se el cas d’una persona amb una gran capacitat toràcica capaç

d’inspirar una gran quantitat d’oxigen, però no que no disposi de capacitat per

aprofitar-lo a les cèl·lules musculars. Les dades que ens donen són els

mil·lilitres d’oxigen que l’individu pot absorbir cada minut i per cada quilo de pes.

Es evident que una persona de 100 kg i una de 50 kg que siguin capaces de

consumir per minut els mateixos litres d’oxigen tindran una capacitat aeròbica

del dos molt diferent: el de cent quilos haurà de gastar molts més ATP per

bellugar el seu cos. És per aquest motiu que la capacitat aeròbica de les

persones es mesura en relació al pes corporal.

El deute d'oxigen

En finalitzar l'esforç, malgrat no necessitar més ATP per a noves contraccions

musculars intenses, la respiració continua alterada i el pols molt alt. Aquesta

necessitat d’absorció d'oxigen després de l’esforç, es coneix com a deute

d'oxigen, i serà major com més gran hagi estat el dèficit d'oxigen acumulat en

l'esforç.

En totes les activitats hi ha un component aeròbic i un d’anaeròbic; a major

intensitat major aparició d'àcid làctic. Cada persona, segons les seves

condicions naturals i el seu grau d’entrenament, té un nivell d'esforç que
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permet utilitzar el metabolisme anaeròbic làctic un temps important sense que

l’obligui, en pocs segons, a aturar-se o a baixar el ritme de l'esforç.

Aquesta intensitat màxima d'esforç que permet tolerar l'àcid làctic sense patir-

ne sobtadament els efectes es coneix com a llindar anaeròbic. Quan se supera

del llindar la fatiga làctica impedirà en breu temps seguir l'esforç.

El llindar anaeròbic: LLAn

El llindar anaeròbic42 és un punt

d’inflexió on s’augmenta el ritme

d’esforç en una proporció

superior al consum d’oxigen.

Això vol dir que es “fabriquen”

molts ATP sense presència

d’oxigen, que no pot ser

sintetitzat pel propi múscul i

l’envia a la sang.

A la gràfica43 es veu com, a mesura que augmenta la intensitat de l’esforç,

l’àcid làctic ho fa igualment, però arriba un moment d’inflexió on la corba es

dispara amunt: és el punt on l’àcid làctic que arriba a la sang farà que mantenir

l’esforç a aquesta intensitat tingui una durada molt limitada.

A fi d’entendre millor la realitat fisiològica cal imaginar-se que s’està fent la

course navette, en què durant els primers períodes de ritme lent no augmenta

el lactat en sang i l’esforç és insignificant. La zona del llindar aeròbic (LLAn) es

troba quan es comença a sentir una moderada fatiga i el múscul fabrica

quantitats excessives d’àcid làctic, que l’envia tot al torrent sanguini i que no es

poden tamponar ni metabolitzar. A partir d’aquest moment comencen les

sensacions de fatiga en què les cames no responen.

La diferència mínima que suposa mantenir un ritme una mica per sota del LLAn

o una mica per sobre determinarà poder seguir l’activitat una bona estona o

haver-se d’aturar als pocs segons.

                                               
42 En castellà: umbral anaeròbico (UA)
43 GARCÍA i LEIVA (1997) Entrenamiento de la resistencia Madrid: Gimnos, pàg. 62



148

El temps d’activitat que es pot mantenir el ritme d’esforç per sobra de LLAn

dependrà de la intensitat. A més intensitat més àcid làctic generat per unitat de

temps i abans s’arriba als límits. No és el mateix sobrepassar el llindar una

mica i mantenir aquell ritme, com a la cursa de 1500 metres llisos (permet

prolongar l’esforç més estona), que sobrepassar-lo molt i sobtadament, com a

les curses de 400 metres.

Què és un esprint? A una cursa de ciclisme, els corredors pedalegen per sota

del llindar; quan falta poc per la meta augmenten el ritme, sobrepassen el

llindar més o menys en funció del temps que falta per arribar a meta. Altres el

sobrepassen molt amb l’esperança de despenjar-se del grup la distància

suficient que li permeti afluixar novament i recuperar part del dèficit d’oxigen

abans que la resta l’atrapi.

 El llindar i la freqüència cardíaca

Els treballs de laboratori han permès extrapolar les dades de mesura directa de

lactat en sang amb les pulsacions. Cada esportista pot saber, mitjançant les

pulsacions, si està per sobre o per sota del llindar.  La taula següent correspon

a un informe mèdic d’un jove de 14 anys sotmès a una prova d’esforç feta a

l’hospital de Santa Tecla de Tarragona.

En aquest cas, si l’esportista corre per sota de les 123 pulsacions per minut,

l’efecte del treball no serà més que el de cremar greixos. Entre les 123 i les 167

 Càrrega Vel FC TAS DP VO2 ind
Màxim 300 watt 194 ppm 198 mmHg 38412 55,07 ml/kg

Intervàlic Intensiu 181 ppm  ? 194 ppm 4163 ml  

Intervàlic Extensiu 167 ppm  ? 181 ppm

Llindar Anaeròbic 167 ppm 150 mmHg 25038

Aeròbic Intensiu 145 ppm  ? 167 ppm

Aeròbic Extensiu 123 ppm  ? 145 ppm

Llindar Aeròbic 123 ppm 0 mmHg 0

Recuperació 93 ppm  ? 123 ppm

Regeneració 86 ppm  ? 93 ppm 265 ml  

Repòs 50 ppm 0 mmHg 0 3,50 ml/kg

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
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estarà millorant la seva eficàcia aeròbica. Si ho fa per la banda baixa, es

parlarà de capacitat, i si ho fa per l’alta, de potència aeròbica.

Si es tractés d’un corredor de llarga distància sabria que no podria passar de

les 160 pulsacions fins els darrers quilòmetres de la cursa. En el cas d’un

ciclista, hauria de calcular el temps que li queda per coronar el cim a fi de

sobrepassar el llindar, de manera que arribés al cim al límit de la seva capacitat

de tolerar l’àcid làctic. A la baixada, podria compensar el dèficit d’oxigen

generat en l’ascensió. Si es calcula malament el moment de sobrepassar el

llindar es produeixen les clavades sobtades.

Si aquest esportista es posa a córrer a un ritme li fa pujar el cor a 170 p/m

podrà aguantar quatre o cinc  minuts, però si ho fa a 190 pulsacions, als 50” ja

no podrà més. El ritme del cor és un indicador indirecte, relativament fiable,

d’allò que passa a l’interior de la fibra  muscular.

El pulsòmetre és un instrument de gran utilitat per a controlar l'esforç i evitar

acumular precoçment massa àcid làctic, o, al contrari, portar un ritme massa

lent. Evidentment l'experiència, l'entrenament adequat, el sentit del ritme i  la

capacitat per a identificar sensacions permet saber intuïtivament si es duu un

ritme adequat, però el pulsòmetre permet una informació més exacta.

El pols d’oxigen

L’altre paràmetre d’eficiència de la capacitat aeròbica relacionant-la directament

amb l’eficàcia cardiovascular és el pols d’oxigen. Imaginem-nos dos esportistes

que assoleixen un mateix consum màxim d’oxigen, però un ho assoleix a 160

pulsacions per minut i l’altre a 155 pulsacions per minut. Quin dels dos disposa

d’un sistema cardiovascular més eficaç?  Evidentment, el segon.

La Velocitat  Màxima Aeròbica (VMA)

La potència aeròbica màxima, des d’una perspectiva pràctica, cal expressar-la

en paràmetres que siguin operatius per a entrenadors de natació, ciclisme o rem

amb velocitats de desplaçament en els seus entorns específics. Entre atletes i

esportistes on l’esforç principal es dugui en forma de cursa serà en velocitat de

cursa.
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La capacitat aeròbica màxima o el VO2 màx., tant absolut com relatiu (per kg de

pes) no té perquè correspondre a la màxima eficàcia aeròbica. La tècnica de

cursa (de nedar, de rem, etc.) permet que amb una mateixa despesa energètica

es facin més o menys metres en un mateix temps.

En el cas de la cursa, podem trobar dos esportistes que corren a la mateixa

velocitat, però mentre un té un peu reactiu (v. capítol relatiu a les manifestacions

reactives de la  força) i corre molt relaxat de braços, l’altre corre pendular i amb

l’esquena i els braços engarrotats. El consum d’oxigen del primer per anar a la

mateixa velocitat que el segon serà molt menor; el segon “gastarà” molt oxigen

en els braços i esquena i alhora haurà d’usar-ne més per compensar la manca

d’elasticitat del peu.

Quan els dos esportistes arriben al seu consum màxim d’oxigen, que hem dit

que és el mateix, el primer es desplaçarà més de pressa, ja que usarà menys

oxigen que l’altre en la musculatura de braços i esquena i en la de la cama per

fer la impulsió (peu més reactiu i cursa mecànicament més eficaç).

En automoció, moltes de les millores que es fan estan dirigides a mantenir la

potència amb menor despesa de benzina i minimitzant les pèrdues d’energia:

eficàcia mecànica. La tècnica de cursa, la de nedar o la de remar poden ser,

com els vehicles, més o menys eficaces en funció del consum energètic total

respecte a la despesa que es tradueix en treball òptim.

Un o una esportista amb un VO2 màx. estabilitzat i que difícilment podrà superar

amb entrenament, si el manté i alhora planifica un entrenament dirigit a millorar

la tècnica (cursa, de rem, pedalejar  o de nedar), de ben segur que, malgrat que

no millorarà el seu VO2 màx., sí que millorarà la velocitat màxima aeròbica de

desplaçament.

D’aquesta manera quan, a l’esportista se li avalua el V02 màx. al laboratori cal

fer constar, a més a més de les pulsacions o els watts, la velocitat de

desplaçament obtinguda.

Els entrenadors poden conèixer amb força fiabilitat la VMA amb diferents tests

de camp. Els tests es caracteritzen perquè són progressius, al voltant d’una pista
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d’atletisme amb senyals cada 25 metres44. El més conegut es el de la “course

navette” que no s’explicarà en aquest text perquè és un protocol a l’abast de

tothom.

La VMA és la velocitat que porta al darrer senyal on arriba. A la course navette

(navette no és una persona, significa llançadora de teixir que va constantment

d’un costat a l’altre del teler) cal

considerar que la fatiga que

s’acumula en els canvis de

direcció distorsiona els resultats.

Gerbeaux ha fet una equació que

permet, disposant de la velocitat

màxima assolida a la course

navette, obtenir la VMA en pista o

en cursa llisa seguida:

VMax (cour. Nav.) en K/H= 0,416

VMA en k/H + 6,123  45

Aquesta equació correspon a la recta de regressió r= 0,75

Això significa que, introduint a l’equació la velocitat màxima assolida a la course

navette, es troba la velocitat màxima aeròbica VMA en cursa llisa.

Temps màxim aeròbic

Un altre paràmetre que cal considerar per a avaluar l’eficàcia aeròbica d’un o

d’una esportista és el temps que pot córrer (nedar, remar) a la velocitat màxima

aeròbica.

La forma d’avaluació d’aquest paràmetre TMA es pot fer en una pista d’atletisme

o circuit marcat amb cons cada 25 metres. Es programa un cronòmetre amb

                                               
44 Tots els protocols es poden trobar detallats al text de Gerbeaux (pàg 70 i següents) recomanat en
aquest capítol
45 GERBEAUX i altres (2004) Aptitud i entrenamiento aeróbico en la infancia i adolescencia Barcelona:
INDE, pàg 80
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alarma de manera que soni cada vegada que l’esportista hagi de passar per la

senyal de 25 metres al ritme que li correspon.

Quan l’esportista ja no arriba a la senyal a temps s’atura el cronòmetre. Aquest

serà el TMA.

La segona manera (menys fiable) de fer-ho és mitjançant les dades de la course

navette. Es mesura el temps que l’esportista pot mantenir el ritme que

corresponent  al darrer palier que ha aguantat en el test.
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CAPACITAT DE RENDIMENT EN RESISTÈNCIA

La capacitat per a suportar esforços llargs i/o intensos depèn de la capacitat

d'absorció d'oxigen dels músculs (que condiciona l'obtenció de ATP per la via

aeròbica), i de la capacitat de generar àcid làctic, la tolerància a mantenir

l’esforç en presencia de làctic i la capacitat d’eliminar-lo.

La capacitat d'absorció d'oxigen del múscul dependrà principalment de dos

grups de factors: uns externs al múscul i els altres específics de les pròpies

fibres musculars.

Els externs al múscul dependran del sistema respiratori i cardiovascular. Una

bona estructura i una capacitat funcional adequada del sistema cardiovascular

(especialment del cor) determinaran la capacitat potencial de l'individu.

La quantitat de “camions” d’oxigen que arriben al múscul (els glòbuls rojos)

seran determinants per portar l’oxigen dels pulmons fins a la cèl·lula muscular.

Una persona anèmica, encara que disposi de gran capacitat pulmonar, d’un cor

potent i gros, i d’una musculatura entrenada no podrà rendir perquè li mancaran

“camions” transportadors d’oxigen.

Les capacitats intrínseques del propi múscul depenen d’elements com el

percentatge de fibres musculars de contracció lenta i de contracció ràpida, de la

qualitat i desenvolupament d’aquestes. Tot això relacionat amb la capacitat

enzimàtica del múscul.

Pensar en la millora de la resistència tan sols en termes de metabolisme és un

greu error, de la mateixa manera que no hi ha només dos models de

resistència aeròbica i anaeròbica. L’entrenament de força màxima i de força

explosiva permet que les fibres de contracció ràpida generin tampons alcalins

que neutralitzen l’àcid làctic. Segons això, un futbolista que es fatiga a mig

partit, més que treballar a base de cursa lenta o fraccionada haurà de millorar,

a més a més, la força explosiva.

Orientació de l’entrenament per millorar la resistè ncia
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Si es vol millorar la resistència d’un esportista es pot actuar en diferents fronts:

• Millorar la tècnica: a major eficàcia menor fatiga (amb un mateix consum

energètic menor fatiga).

• Millorar la capacitat aeròbica màxima, tant el VO2 màx. relatiu com el

VMA.

• Augmentar el llindar: això vol dir que es podrà fer un esforç més intens

sense sobrepassar el límit.

• Millorar la capacitat del múscul d’absorbir oxigen.

• Adaptar-se a tolerar i metabolitzar l’àcid làctic.

• Millorar la força muscular.

• Adaptar les capacitats generals a les prestacions específiques de

l’esport.

No es pot treballar en una sola direcció per millorar la resistència. El

desenvolupament de la resistència específica cal fonamentar-lo sobre una base

sòlida. Tal com mostra l’esquema, cada pilar haurà de suportar els pisos

superiors.

Els tres cilindres de sota

són els bàsics: com més

necessitat de resistència

major ha de ser la base.

Les millores del V02 màx. i

del llindar dependran de les

necessitats concretes de

l’esport.

Tan sols sobre aquesta

base general es podrà

desenvolupar la resistència

específica pròpia de cada esport.

ResistènciaResistència
generalgeneral ForçaForça TècnicaTècnica

Millora del VO2Millora del VO2 Pujar el LlindarPujar el Llindar

Adaptació a les necessitats de Adaptació a les necessitats de 
Resistència específiques Resistència específiques 

de  cada esportde  cada esport

Activació específicaActivació específica
de les vies de les vies 

energètiquesenergètiques

Manteniment deManteniment de
l'eficàcia en situació l'eficàcia en situació 

de fatigade fatiga

Activar els processosActivar els processos
de recuperació de recuperació 
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La concepció mítica que oposa resistència a força està, avui dia, totalment

desestimada. Fins i tot els corredors de marató treballen la força màxima en el

decurs del període preparatori. La gran revolució dels corredors de mig fons i

fons espanyols s’ha produït gràcies a la modificació de la concepció de

l’entrenament. Inicialment es basava en paràmetres tan sols de resistència:

actualment la força forma part de les tasques específiques d’entrenament en

tots els períodes de la temporada.
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LA RESISTÈNCIA EN EL PROCÈS DE CREIXEMENT

El creixement i el cor

El volum del cor augmenta amb l’edat, alhora que els batecs per minut

disminueixen.

L’entrenament infantil pot desenvolupar més precoçment el volum cardíac però a

mig termini el volum màxim que assoleix el cor no té res a veure amb la

precocitat de l’entrenament

Nou nats 135 p/m

Infants d’un any 120 p/m

Fins 6 anys 85 p/m

Adolescents 75 p/m

Adults 70 p/m

Capacitat aeròbica i edat

La capacitat de resistència

depèn de factors genètics.

Estudis de Liesen i altres

citats per Martin46 demostren

que la capacitat d’assolir un

VO2 màx. mitjançant

l’entrenament està condicionat

per l’herència, fins al punt que

la capacitat aeròbica tan sols

es pot millorar un  50%

respecte a la que hom

disposa de manera natural. Si un jove disposa d’un VO2 màx. de 40 ml/kg el

màxim que podrà assolir entrenant serà de 60 ml/kg.

                                               
46 Tots els gràfics d’aquest apartat, si no s’indica el contrari, estan extrets del seguent text : Martin,
Nicolaus i altres (2004) Metodología del entrenamiento infantil y juvenil. Barcelona: Paidotribo, pàg. 129 a
140
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Malgrat aquest determinisme genètic, la possibilitat d’augmentar la resistència

depèn del desenvolupament, des de la infantesa, d’altres factors: aprenentatge

de les tècniques, força general i especial i, sobretot, de la capacitat psicològica

de tolerar la fatiga. Això permetrà millorar la VAM i la TMA.

L’evolució de la capacitat aeròbica determinada pel consum d’oxigen absolut

(mil·lilitres que s’absorbeixen per minut) va augmentant amb l’edat, però quan es

compara amb el consum d’oxigen relatiu (els mil·lilitres que s’absorbeixen per

minut per quilo de pes de la persona), pateix poques variacions en els nois, i en

les noies disminueix a mesura que s’acosta a l’adolescència. Altres treballs, com

els de Klemt, citat per Martin i altres, observen que, entre el nois, a partir de

l’adolescència es provoquen millores en VO2 màx. relatiu (per kg de pes),

mentre que entre les noies continua baixant.

Aquesta diferència sembla que es deu a la major acumulació de greix corporal

entre les noies que entre els nois a partir de la pubertat. De totes maneres, les

grans diferències en la millora del VO2 màx./kg (relatiu) estan produïdes per

l’entrenament, especialment entre els que es dediquen a esports de resistència.

Les noies que entrenen situen el seu consum relatiu d’oxigen al mateix nivell que

els nois sedentaris.

El TMA evoluciona igualment

amb l’edat, amb diferències

poc significatives (les de la

maduració precoç de les

noies a la pubertat).

Des de l’adolescència, el

TMA (Tlim al gràfic) minva. No

es pot extrapolar a

esportistes entrenats, ja que

les dades estan preses de

tota una població escolar.

La possibilitat d’assolir en un esforç el VO2 màx. és diferent entre els infants que

entre els adults. Els adults sedentaris poden assolir el VO2 Max en cinc minuts i

els entrenats als tres minuts d’esforç. Per contra, els infants, en un o dos minuts.
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Això constitueix una dada significativa que determinarà que les formes de

desenvolupament de la resistència en els infants es facin més en potència, fent

activitats a ritmes superiors a la VMA de manera fraccionada.47

El pols d’oxigen. Hi ha persones que, malgrat no entrenar, per condicions

naturals poden assolir consums màxims d’oxigen similars als d’esportistes

entrenats. La diferència es troba en

què els no entrenats arriben al VO2

màx. amb el cor bategant més de

pressa. El seu cor és menys eficaç.

L’evolució del pols. Com es pot

veure a la gràfica, fins a la

pubescència, que s’estabilitza un any,

augmenta linealment tant entre nois

com entre noies. A partir d’aquest

moment fins al final de l’adolescència, el pols d’oxigen augmenta molt més entre

el nois que entre les noies.

La resistència anaeròbica , o la capacitat de perllongar l’esforç intens malgrat la

presència d’àcid làctic no és significativa a la infantesa; no es poden extrapolar

els models adults entre infants i preadolescents, ja que el grau de maduració no

permet generar grans quantitats d’àcid làctic fins ben entrada la pubescència .

En la gràfica de Klemt s’observa

clarament com la possibilitat de generar

altes quantitats d’àcid làctic no es

produeix fins a la pubertat. Bar-Or, als

anys setanta, ja va afirmar que l’àcid

làctic que generen els infants no els

suposa cap perill.

                                               
47 GERBEAUX i BERTHAOIN (2004) Aptitud y entrenamiento aeróbico en la infancia y adolescencia. Barcelona:
INDE, pàg. 34
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Mentre que els adults entrenats poden arribar a generar-ne entre 20 i 25 mmol/l,

en els infants (i segons la intensitat d’esforç) es genera, segons Gerbeaux (pàg.

64), el següent :

En repòs 1 mmol/i

Al 60% de la VAM 2 mmol/i

Al 75% de la VAM 4mmol/i

Entre el 90 i el 100%  de la VAM 7 mmol/i

Entre el 100 i el 120 % de la VAM 10 mmol/i

Amb tot, cal alertar que tot i que si s’entrena els infants de manera sistemàtica

amb mètodes intensius propis dels adults el procés de fabricació d’àcid làctic

s’accelera, les conseqüències per a la salut i per al futur rendiment esportiu

semblen del tot negatives, a causa de la fatiga general que suposa i de l’estrès

(que estimula en excés la producció endògena de colaquetamines).

Aquest treballs desmesurats produeixen millores significatives, però el progrés a

mig termini minva. Malgrat que aquesta afirmació sembla contradictòria i no tots

els autors hi estan d’acord, en el que sí sembla que hi ha consens és en les

maneres d’afavorir les capacitats d’activar el metabolisme anaeròbic a partir de

l’adolescència .

Si es considera que la capacitat per activar la via anaeròbia làctica depèn de

bàsicament de les fibres de contracció ràpida, la millor manera de formar i

capacitar els joves esportistes per activitats de rendiment anaeròbiques làctiques

és la de enfortir i desenvolupar la capacitat d’aquestes fibres mitjançant el treball

de força explosiva tal i com s’exposa a l’apartat corresponent al

desenvolupament de la capacitat de força.

Bosco48 va fer treballs amb esportistes adults  tant d’esports d’equip com

d’esquí dirigits a millorar la resistència a la velocitat (una varietat semàntica de

expressar la capacitat i potencia anaeròbica làctica). Les conclusions van ser

que anant per la via aeròbica (treball intervàlic extensiu) i passant a la potencia

aeròbica la millora era molt menor que si es millorava la capacitat de força
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màxima i explosiva. El desenvolupament de la força màxima i l’explosiva

provoca que la fibra muscular generi més tampons alcalins que tenen la funció

de neutralitzar la producció de lactat.

En esports com l’atletisme s’ha abusat massa d’entrenaments anaeròbics làctics

amb joves atletes del país (no és una afirmació amb rigor científic, però sí que hi

ha indicadors que permeten formular una hipòtesi). En arribar a la pubertat no

s’ha dut una progressió adient i s’han oblidat altres aspectes més determinants

en aquestes edats com la força i la tècnica. Basar l’entrenament en treball de

cursa AL provoca millores immediates seguides de grans estancaments en el

rendiment en acabar l’adolescència.

MITES  I TÒPICS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA RESI STÈNCIA

Sobre la resistència hi ha nombrosos mites que perduren en l'imaginari

professional i, fins i tot, entre sectors de la medicina de l'esport.

La necessitat que la infància gaudeixi d'una excel·lent capacitat aeròbica té poc

a veure amb realitzar molt treball continu cíclic. Tampoc estan fonamentades les

alarmes que s'alcen en contra de la repetició d'activitats a alta intensitat amb

períodes de recuperació curts. Per a desenvolupar la capacitat aeròbica en la

infància i prepubertat les formes de treball continu no són les més adequades.

Per contra, activitats variades on es mantinguin actius els esportistes més de

mitja hora són formes òptimes, sobretot a la infantesa, de desenvolupament

d'aquesta capacitat.

El temps màxim de cursa lenta que és aconsellable entre els infants abans de la

pubescència és el següent:

Temps màxim de cursa contínua (en minuts) = Edat x 2

Això no significa que de manera esporàdica es puguin fer sortides de durades

superiors (la càrrega òptima no és la màxima que es pot tolerar)

Fer activitats de cursa d’orientació que exigeix freqüents aturades canvis de

direcció i de nivell del terreny són més adients.

                                                                                                                                         
48 Bosco, C.(2000) La fuerza muscular Barcelona: INDE (capítol 6)
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Ens centrarem en la cursa contínua com a activitat més paradigmàtica i típica

present en la majoria de programes d’entrenament de joves, principalment en les

pretemporades, on, en acabar les vacances, es reprodueix el ritual d’anar a

córrer una bona estona.

De diferents observacions he deduït el següent:

1. La majoria corren arrossegant els peus i a ritme molt lent.

2. S’avorreixen.

3. El ritme sol ser molt lent, no té cap incidència significativa sobre el VO2

màx.

4. Genera una certa actitud de rebuig vers la cursa. Això fa que es

reprodueixi aquesta manera de córrer en els escalfaments.

Estudis fets per Gerbeaux i Berthaoin (2004) demostren que en 12 sessions de

treball continu entre grups d’escolars no es produeixen millores en la seva

capacitat aeròbica.

Efectes de  sobrecàrregues repetitives sobre l’apar ell locomotor

Les sobrecàrregues molt repetitives, encara que moderades, sobre els mateixos

punts de les superfícies articulars en el decurs dels processos de creixement

augmenten el risc de malformacions.

Amb una activitat similar amb modificacions dels recolzaments dels peus al terra

de manera que les sobrecàrregues no percudeixin sempre en els mateixos punts

el risc de lesió es molt més alt49.

Cal recordar que no és el mateix córrer que caminar, nedar o fer rem. A la cursa,

cada vegada que el peu impacta amb el terra ha de suportar la caiguda del cos

d’una alçada de 10 cm. Si a més a més es corre pendularment o recolzant els

talons, l’esmorteïment de la volta plantar no actua i els genolls i els malucs reben

tot l’impacte. Caminant, l’impacte és molt petit: no hi ha caiguda i, a més,

l’organisme està dissenyat per suportar aquestes sobrecàrregues. En els casos

                                               
49 Cal ressaltar que quan parlem de risc no volem dir que forçosament s’hagin de provocar lesions,
simplement que la possibilitat que n’apareguin són majors. Per tant, cal buscar assolir els mateixos
objectius amb mitjans que no comportin risc. Hi ha joves que han corregut maratons als vuit anys i viuen
tan feliços, però altres que han desenvolupat precoçment grans patologies.
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de la natació o el rem, malgrat repetir moltes vegades el mateix gest no s’ha de

suportar l’impacte del pes corporal, i el treball és simètric.

Si s’observa la conducta infantil guiada per l’instint es troben les pistes del

treball lògic. Els infants, quan juguen, difícilment els veiem fent activitats de

ritme uniforme i lent. Estant constantment modificant la direcció, generalment a

màxima velocitat i aturant-se quan es cansen abans d’arribar a l’esgotament.

Efectes sobre la tècnica de cursa

Afavoreix l’automatització d’un model de cursa pendular, alhora que genera una

coordinació intermuscular ben diferent de la de la cursa, que determinarà

l’eficàcia de qualsevol esport que es practiqui. Les jugades determinants dels

esports col·lectius on intervé la cursa no es produeixen generalment a baixa

velocitat.

Efectes sobre la reactivitat del peu

La cursa lenta, prolongada i amb el peu passiu no afavoreix la reactivitat del

peu. L’excés de repeticions pot afavorir la caiguda de la volta plantar, aspectes

que s’accentuaran a la pubescència amb el canvi hormonal i l’augment de les

palanques òssies.

Efectes sobre la velocitat

Els que es poden deduir de les anteriors. Des de la perspectiva biomecànica,

però, a més a més, no incideix sobre les fibres ràpides ni sobre l’estimulació

imprescindible dels aspectes neuromusculars relacionats amb la velocitat, que

té el seu moment òptim a la infantesa.

Sobre la motivació

La cursa lenta és una activitat avorrida, especialment a partir de la prepubertat.

Fer-los avorrir aquest tipus de treball tindrà conseqüències en etapes posteriors

(pubescència i adolescència), quan la seva pràctica resultarà primer adient i

després imprescindible.

El tòpic de l’àcid làctic
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El mite que repeticions a alta velocitat generen àcid làctic en els nens, com ja

s’ha exposat, no és exacte. Fins a la pubertat no es disposen dels enzims

necessaris per a activar aquesta via metabòlica. El perill d'aquest tipus de treball

apareix a la pubescència, ja que, amb els primers canvis hormonals, en aquest

tipus d'esforços sí que es generaran quantitats importants d'àcid làctic.

Aleshores serà quan convindrà actuar amb prudència, disposar d’una bona base

de potència aeròbica i de força explosiva. Això permetrà adaptar-se millor a

activar la via làctica, tolerar esforços amb presència de lactat i a eliminar el lactat

generat.

A la majoria d’esports col·lectius, la resistència anaeròbica s’adquireix en les

situacions específiques de joc. Tan sols en esports individuals de velocitat

prolongada caldrà un entrenament específic per potenciar aquesta capacitat a

partir del final de la pubescència.

EL REFORÇAMENT DEL MITE: DELS TEXTS DESFASATS ALS I NFORMES

DE MEDICINA DE L’ESPORT DE DUBTOSA RIGOROSITAT

És molt greu que encara perduri el mite que els esforços intensos de curta

durada repetits amb pauses de descans siguin perillosos per als infants a causa

de la generació d’àcid làctic. Això és com desaconsellar usar els assecadors de

cabell als calbs al·legant que es dolent per la salut dels cabells.

El següent quadre és una còpia literal de part de l’informe mèdic que van fer al

meu fill de nou anys que jugava a bàsquet. Els punts marcats en negreta són els

que crec que mereixen atenció:

INFORME ESPORTIU

VALORACIÓ ANTROPOMÈTRICA:

• L’estudi de la seva composició corporal revela un percentatge de greix

dins dels valors de referència per a la seva edat i sexe.

VALORACIÓ DEL TEST D’ESFORÇ:

• La resposta cardiovascular i tensional a l’esforç submàxim és normal. La

forma física que presenta s'adequa a la que correspon a la seva edat,



164

sexe i pes.

• Ha de mantenir i fins i tot pot millorar la seva condició física de base

mitjançant un entrenament adequat (resistència i po tència aeròbica)

i no oblidar les aptituds especifiques de l'esport que practica.

• En la preparació física per la seva edat ha de ress altar-se la

resistència aeròbica, mitjançant entrenaments que u tilitzin grans

volums amb baixes intensitats: trotar, nedar, ciclo turisme, jocs

d'equip evitant l'aspecte competitiu.

• S'han d'evitar aquells entrenaments en què es produ eixi

esgotament o que siguin extenuants (acumulació d'àc id làctic).

OBSERVACIONS:

• Els exàmens periòdics serviran per a controlar l'evolució de la seva

aptitud física. CONCLUSIONS:

• En les proves i exploració realitzades no hi ha evidència, actualment, de

contraindicacions per a la pràctica esportiva, sempre que la faci seguint

les indicacions anteriors.

Dr.

Unitat de Medicina de l'Esport 50

No és un informe atípic: és un informe força habitual. La majoria dels companys

d’equip tenien informes amb indicacions similars. Segons es dedueix d’això, els

infants, per a millorar la condició física, han de fer cursa lenta, i evitar competir o

fer esforços a alta velocitat. Ben al contrari de les conclusions que, amb el

màxim fonament científic, s’apunten en tot aquest treball.

Resulta decebedor que en centres de medicina de l’esport públics i al segle XXI

generessin tanta desinformació respecte a l’entrenament infantil.

                                               
50 No cito el nom del lloc on es va fer la revisió, però atès que qui fa el estudi treballa a un IES de
Tarragona  vull  assenyalar que el centre on s’han fet aquestes revisions i els conseqüents informes amb
aquestes recomanacions  no és el de Santa Tecla de Tarragona. En cas de dubte sobre la veracitat de
l’informe, disposo dels originals signats pels facultatius corresponents.
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En cas de considerar que fer esforços repetits a alta intensitat sigui perjudicial

per a infants de deu anys, crec que un hospital públic (de gestió mixta) amb un

departament específic de medicina de l’esport hauria d’aconsellar als estaments

públics que suprimissin l’esport de competició infantil, especialment els jocs

d’equip, on els infants fan un treball fraccionat i de alta intensitat. Igualment,

haurien d’alertar al professorat de primària que evitessin que els infants

correguessin de pressa a l’hora de l’esbarjo i alhora afavorissin les curses de

cinc i deu quilòmetres com l’esport infantil més òptim.

Una mostra de la concepció anacrònica del tema es pot observar en una

relectura dels textos que servien per la formació d’entrenadors d’atletisme

francesos entre 1968  i 198451. Presentant el primer i el darrer dels citats per

l’autor es pot observar el canvi d’actitud:

És essencial per aquesta preparació cardíaca mantenir-se dins de certa
prudència i saber que un infant no té un potencial d’adaptació cardíaca
important [...] no es poden superar certs límits [...] per un jove les 140
pulsacions per minut són suficients, atès que no ho podrà mantenir gaire temps
i de seguida es trobarà en zona de dificultat. (R. Andrivet, AFA, 21, 1968)

Des de fa més de deu anys s’ha preconitzat com norma per la resistència
orgànica (“endurance”) una gamma de 120-140 puls./min., malgrat que sobre el
terreny tothom constata que això no és cert! La majoria de nois i noies tenen
pulsacions entre 180 i 190, zona definida com crítica en resistència...

...No ens hem d’amoïnar si en un l’infant, en sessions d’entrenament curtes, les
pulsacions pugen a 180  o 190  (principalment entre els més joves i entre les
noies) atès que el seu llindar per suportar l’esforç no està entre les 120-140
com entre els adults i sí entre les 170-180 (Chanon, AFEA, 84, 184).

CONSIDERACIONS GENERALS DE L’ENTRENAMENT DE RESISTÈ NCIA A

LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Les recerques actuals sobre el tema orienten aquest tipus de treball en

direccions totalment oposades a les que encara perduren a l’imaginari de part

del col·lectiu relacionat amb l’educació física escolar i amb l’entrenament infantil.

                                               
51 GERBEAUX i BERTHAOIN (2004) Aptitud y entrenamiento aeróbico en la infancia y adolescencia.
Barcelona: INDE, pàg. 53
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PROPOSTA TRADICIONAL DE TREBALLPROPOSTA TRADICIONAL DE TREBALL

CAPACITATCAPACITAT

POTÈNCIAPOTÈNCIA

CAPACITATCAPACITAT

POTÈNCIAPOTÈNCIA

PROPOSTA ÒPTIMA DE TREBALLPROPOSTA ÒPTIMA DE TREBALL

Per un cantó tenim certs grups d’entrenadors (conec molt el cas de l’atletisme)

que extrapolen els models d’entrenament adult als infants amb una disminució

quantitativa de la càrrega.

Al pol oposat hi ha qui desestima qualsevol esforç que suposi rendiment o

intensitat perllongada en els infants, especialment fraccionat.

Finalment, hi ha qui considera la resistència com un ritual iniciàtic de principi de

temporada i envia els jugadors o les jugadores a córrer.

Contràriament al pensament mític i la

tradició, en els nens i nenes cal

desenvolupar la resistència de

manera diferent a com es fa en edat

adulta. A la infantesa, el treball

sistematitzat de cursa s’ha realitzar

partint del desenvolupament de la

potència, fins que a la pubertat

s’iniciarà el desenvolupament de

la capacitat.

LA RESISTÈNCIA A LA INFÀNCIA i PREPUBERTAT

En aquest període, la resistència es desenvolupa en les activitats de joc amb un

temps de participació alt.

El seu desenvolupament ha de ser present en gairebé totes les sessions. La

presència d'activitats de resistència serà més necessària com majors siguin els

problemes derivats del sedentarisme i de l'alimentació hipercalòrica infantil.

El treball de cursa lenta o de canvis de ritme moderats té sentit tan sols quan es

pretén desenvolupar el sentit del ritme, la capacitat de mantenir un esforç i es té

cura de la tècnica de cursa (s'ha de córrer correctament des de la infància).

Cal considerar que el ritme cardíac dels infants és molt més elevat que el dels

adults, de la mateixa manera que ho és la seva capacitat de recuperació. Els

paràmetres adults, doncs, no serveixen.
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El desenvolupament de la resistència a fi de millorar la VAM, tant com activitats

dirigides a millorar la CMB (capacitat motriu bàsica) per intervenir sobre

l’obesitat o per millorar la capacitat de rendiment esportiu es poden introduir

activitats de treballs específics de cursa:

• Carrera contínua de durada aproximada de:

Temps en minuts = edat (anys) / 2

Ocasionalment, com a tasca d'avaluació, pot arribar-se a tants minuts com edat.

S'ha d'evitar sempre que corrin amb tècnica inadequada.

• Treball fraccionat en intervals sense arribar a l'esgotament.  Aquest es pot fer

de dues maneres, el curt -curt i el llarg.

Per aplicar aquest tipus de treball cal, en primer lloc, conèixer la VMA que s’obté

mitjançant la prova de la course navette i aplicat la corresponent fórmula

exposada anteriorment.

Una vegada determinada la velocitat màxima aeròbica VMA es podran

estructurar diferents sessions de treball fraccionat que ha sistematitzar

extraordinariament Gebeaux i altres52. En el quadre que reproduïm a

continuació.

                                               
52 GERBEAUX  i BERTHAOIN (2004) Aptitud y entrenamiento aeróbico en la infancia y adolescencia.
Barcelona: INDE Capítol 7
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Aquestes propostes de treball són les conclusions d’anys de recerca amb rigor

científic tant en el camp de l’Educació Física Escolar com en el de l’entrenament

esportiu.

Algunes de les conclusions més significatives són les següents:

1. Cal començar a la infància amb treball de potència i, a mesura que s’entra

a l’adolescència, predomina el treball de la capacitat.

2. El treball fraccionat és molt més eficaç que el continu.

3. Cal treballar a ritmes basats en el percentatge de la VAM, tal com

s’indica al quadre. Això fa imprescindible que es faci prèviament el test de

camp a fi saber la VAM de cada individu.

En els seus experiments en infants i preadolescents va comprovar que

sotmetent a grups diferents a 12 sessions de treball continu, altres a treball en

intervals i un altre grup testimoni, es produïa millora significativa tan sols entre

els sotmesos a treball intervàlic.
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Però aquesta millora tan sols era significativa si els esportistes corrien als

ritmes individualitzats. En els casos en què es feia un ritme mitjà de grup, les

millores del grup no eren significatives.

L’experiment es va repetir amb només sis sessions i es van produir millores

menors en el grup de treball intervàlic, però no en el de treball continu.

Aquests resultats s’han obtingut d’alumnes de tots els cursos de l’escolaritat

obligatòria i batxillerat.

Aplicacions a l’entrenament de joves

Aquests estudis experimentals amb les seves conclusions han de fer replantejar

les pretemporades dels joves esportistes. El ritual de començar la pretemporada

amb cursa lenta (a més a més de no provocar millores causaria els problemes

abans esmentats) és del tot absurd. Caldria que els equips es plantegessin

iniciar el treball de resistència de pretemporada amb activitats de potència

aeròbica intervàliques.

ATENCIÓ!

Crida molt l’atenció veure com aquest treball es realitzava en el decurs d’una

sola sessió setmanal. Això trenca l’altre mite que calen almenys tres sessions

per incidir significativament en la millora de la condició física.       

Organització de les sessions

Un dels problemes que es poden plantejar alhora de dur a terme les activitats al

pati de l’escola o als camps d’entrenament amb les tasques que es proposen en

el quadre és la manera de poder controlar el treball individualitzat per a cada

alumne.

La proposta de Gerbaux és eficaç, treballada i alhora  enginyosa. El que és

important és el temps d’esforç a una velocitat concreta. Tots els del grup han de

fer el mateix temps a velocitats diferents: cadascú la seva. Si es divideix la

velocitat òptima de cada persona  pel

temps de durada de l’esforç el resultat serà

l’espai que ha de recórrer.

SortidaSortida
MetaMeta

Infantessa

I ESTABLIR EL SEU 
DESENVOLUPAMENT 

CRONOLÓGIC  

Tots surten alhora i arriben 
alhora a meta fan el mateix 

temps però diferent 
distància. Cadascú ha anat al 

% corresponent de la seva 
VAM
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En el cas d’un interval curt es marquen els diferents carrers amb la línia de meta

esbiaixada, de manera que cada esportista va a la seva velocitat i tots

comencen i acaben alhora.

En el cas que es faci un fraccionat llarg la solució és la mateixa. Es coneix la

VMA de cada esportista i el temps de durada de l’esforç això donarà un espai a

recórrer.

En el camp es marca  un quadrat (amb els cantons  arrodonits) de 62 metres de

costat i es van inscrivint diferents

quadrats separats 2,1 metres.

Els que van pel quadrat exterior

podran fer la volta en un minut

portant la velocitat de 15 km/h,

els de l’interior a 9 km/h .

Aquesta organització permet

treballar la resistència aeròbica,

tant en l’àmbit escolar com en el

federat, de manera individual, i

adaptada a les necessitats biològiques i motivacionals (prefereixen el treball

fraccionat que el continu).

Altres formes de desenvolupar la resistència a la i nfantesa i prepubertat

Alguns treballs per a desenvolupar la resistència de manera més general, però

dins de les activitats especifiques de cada esport, són els següents:

• Intervàlic, amb incentius o elements tècnics específics de l’esport

(conduint o botant pilotes, realitzant passades...).

• En forma de circuits naturals: es dissenyen diferents estacions en què,

per a anar d'una a l'altra, s’hagi de realitzar un tram corrent.

• Circuits d'obstacles: recorregut per la pista en què s’hagin de superar

diferents obstacles (petites tanques, eslàlom, salts, etc.).

• Activitats contínues o fraccionades alternatives que dependran de la

ubicació i de les possibilitats del centre escolar: marxa atlètica, patins en

línia, bicicleta, natació, excursions, curses d'orientació o esquí de fons.
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• Participació en curses de cros de distàncies moderades sempre que es

disposi d’una capacitat suficient.

•  Activitats de gimnàstica amb música i totes les variants de balls (sempre

que no resulti imposat).

• Circuit training, en què a les estacions es facin activitats o exercicis

coneguts pels esportistes. Cal tenir cura d’alternar parts dels cos en

estacions consecutives. Ampli temps de recuperació.

LA RESISTÈNCIA EN LA PUBESCÈNCIA

S'inicia el treball específic de resistència amb els mateixos criteris i mitjans que a

l'etapa anterior però amb major dedicació temporal.

Les sessions poden començar amb cinc minuts de carrera contínua alternativa

(amb canvis de direcció, modificant paràmetres de freqüència, amplitud, elevació

de genolls...).

En les activitats de treball de força de construcció es treballarà buscant la

resistència de les fibres de contracció lenta (en el de força explosiva, no).

El treball intervàlic continuarà sense arribar a l'esgotament amb criteris

semblants als de l'etapa anterior.

El treball de resistència s’haurà de realitzar cada setmana, integrat en les

sessions. Abans, es pot fer treball de tècnica o de musculació de tronc (tan sols

ocasionalment es pot dedicar una sessió sencera a aquest objectiu en forma de

cursa).

 • Exemple de dues sessions de 45 minuts :

Primera

• Escalfament (10 minuts)

• Activitats gimnàstiques d’agilitat combinades amb pilotes  medicinals

(20 minuts)

• Intervàlic curt  (10 minuts)
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• Relaxació i tornada a la calma (5 minuts)

 Segona

• Escalfament (10 minuts)

• Activitat de domini de pilota i tècnica de bàsquet (15’)

• Jocs de x contra x amb pilota  (15’)

• Relaxació i tornada a la calma (5’)

En l'escalfament de la primera sessió s'ha dedicat un minut a la cursa lenta (una

volta a la pista), els exercicis posteriors han estat dinàmics mantenint el cor actiu

tot el temps. Durant el treball d'agilitat el treball aeròbic ha estat nul. Les deu

sèries han incidit en la capacitat aeròbica.

En el segon exemple, l'escalfament són sis minuts de cursa lenta, fixant-se amb

la correcta tècnica, canviant de direcció i de sentit. A continuació s’han fet

exercicis de mobilitat dinàmics i de tècnica de cursa.

Durant el treball de tècnica de bàsquet, el treball aeròbic pot ser major o menor

segons l'objectiu d'aprenentatge. Però la part final, si els jocs estan dissenyats

adequadament (espai, nombre de jugadors i normes particulars de joc), pot tenir

una important càrrega de potència aeròbica.

A la tornada a la calma es poden dedicar a fer tres o quatre estiraments bàsics

ben fets.

LA RESISTÈNCIA A L'ADOLESCÈNCIA

En aquest període la resistència aeròbica ha de continuar sent present a totes

les sessions.

Els escalfaments poden realitzar-se amb activitat de cursa lenta, intervàlica o

alternant cursa, exercici, cursa, exercici.

Cada quinzena hauria de dedicar-se mitja sessió a treball aeròbic, tant en forma

de cursa com de circuits de força resistència (incidint en les fibres lentes) o

activitats de gimnàstica amb música. L’objectiu és desenvolupar la resistència
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suficient per suportar, a llarg termini, les demandes de treball de l’esport de

rendiment adult. Si no es consolida una bona base aeròbica a l’adolescència les

mancances apareixeran posteriorment.

Les formes fraccionades solen ser més efectives que les contínues: permeten

córrer millor (més velocitat) i motiven més. En aquest període ja es pot

començar a treballar més en capacitat que en potència aeròbica que podran

adoptar les formes d’entrenament adultes en forma clàssica: canvis de ritme,

interval training o carrera contínua.

El desenvolupament de la resistència anaeròbica  no ha de ser un objectiu a

perseguir de forma específica, exceptuant certs esports individuals però de

manera molt progressiva i sempre partint d’un desenvolupament de la potencia

aeròbica i de la força explosiva que en els entrenaments específic de cada

esport està pautat.

L'activació de la via metabòlica de l'àcid làctic en les formes clàssiques

d'entrenament solament té sentit de cara a rendiments esportius específics

d'alguns esports però no l'objectiu del desenvolupament de la CMB (com

succeeix en la resistència aeròbica). Resulta inadequat potenciar aquesta via

metabòlica sense disposar d'una condició física de base, d'una capacitat

aeròbica alta i de bona capacitat de força explosiva. Un treball descompensat en

aquest sentit pot serà perjudicial pel rendiment a mig termini i, fins i tot, a

resultar contraproduent per a la salut.

En la majoria d’esports d’equip o d’oponent, la capacitat i potència anaeròbica

s'adquireixen de manera natural en funció de la capacitat aeròbica, de la força

explosiva al realitzar activitats esportives pròpies de l’esport que requereixin

seqüències d'esprint, pausa esprint i canvis de ritme: la majoria dels esports de

pilota i d’implement. Jugar a tallar fil o a bàsquet suposa activar la via làctica  en

funció de la potència  aeròbica,  de la força explosiva, de la intensitat del joc i de

la maduració del metabolisme làctic de l’esportista.

D'aquesta forma, la via anaeròbica làctica s'anirà desenvolupant en funció de les

capacitats individuals i de les demandes en el joc. La pròpia fatiga s'encarrega

de autoregular l’esforç.
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Les activitats de joc s'organitzaran de manera que s'alternin les intensitats

adaptant-se a les demandes metabòliques que interessin:

Exemples:

Una cursa de relleus d'anada i tornada per la pista poliesportiva (uns 60 m):

guanya l'equip que assoleixi primer x victòries. Dues variables: la primera el

nombre de victòries, la segona el nombre de membres de l’equip. En funció de si

els equips són de quatre alumnes o si són de deu, la càrrega anaeròbica és molt

diferent. El temps de recuperació per compensar el deute d’oxigen variarà.

Aquesta estratègia val si els equips estan equilibrats i es vol fer un treball

extensiu, de fatiga incerta (no sabem quant durarà la competició) com és els cas

del  tennis. Però es pot fer de manera que el joc sigui a X repeticions i guanya

l’equip  que al final de les curses previstes  n’ha guanyat més.

Jocs de futbol. Un tres contra tres en camp de 20x40 i cada jugador tan sols pot

donar dos tocs consecutius implica una càrrega anaeròbia làctica molt superior

que si són equips de cinc  contra cinc en un camp de 10x20 sense límits de tocs.

Plantejar activitats d’alta intensitat sense una base aeròbica i de força explosiva

suposa que la fatiga apareix de seguida i el volum d’entrenament serà baix.

Alhora, es cremen etapes i s’arriba a plafons de rendiment (no es millora).

En esports que necessiten una gran potència anaeròbica làctica el període de

forma és curt. El temps de descans entre sessions d’entrenament d’aquestes

formes de treball ha de ser molt llarg, i les possibilitats de caure en un excés

d’entrenament són altes.

El treball de millora la resistència anaeròbica (concepte equivalent a la

resistència a la velocitat o a la força explosiva) basant-se en l’adaptació a les

necessitats del joc tenen el perill que es pot caure en una pèrdua de forma

sobtada si no es disposa de la base aeròbica i de força explosiva.

Posem el següent exemple: un jugador de futbol, amb molta qualitat muscular,

poc treball aeròbic i de força explosiva. La seva forma habitual de joc era

esperar pilotes a mig camp per sortir a contraatacs o per construir o acabar
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jugades de gol. El nombre d’accions intenses en un partit era de una cada deu

minuts.

Es canvia el sistema de joc, i li toca fer un treball en què ha de triplicar el nombre

d’accions intenses. En els entrenaments es treballa en aquest sentit. És possible

que l’augment del treball anaeròbic làctic li provoqui una pujada de forma

puntual però a les tres setmanes entri en situació de sobreentrenament o fatiga

crònica.

Bibliografia per a ampliar el tema i recerca de sis temes d’entrenament i

recursos concrets d’intervenció
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CAPITOL 10

DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS  DE RENDIMENT

LA FLEXIBILITAT
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 LA FLEXIBILITAT

La flexibilitat és la possibilitat de moure les articulacions en la mesura òptima

necessària. Aquesta possibilitat està determinada per l’estructura de la pròpia

articulació que determina els graus i  angles òptims de moviment. En funció de

l’activitat física, de l’edat i del sexe, cada persona disposa de major o menor

mobilitat a cada articulació.

Si flexibilitat i mobilitat es poden considerar sinònims, el concepte elasticitat és

ben diferent al de flexibilitat .

L’elasticitat d’un cos és la relació entre la capacitat de deformar-se i el temps

de tornar a la seva posició inicial. L’elasticitat muscular té a veure amb la

capacitat de força, com bé s’exposa en el capítol corresponent. En la flexibilitat

(referida als músculs), tan sols es valora la capacitat de deformar-se, d’estirar-

se, de fer-se més llargs sense patir lesions. Quan hom, amb els braços en creu,

tracta de tocar-se les mans per darrere l’esquena, els músculs pectorals es

resisteixen (“tiben”); la possibilitat que les mans s’acostin més o menys

dependrà (en part), que aquests músculs es puguin estirar. Aquesta és la

propietat del múscul que condiciona la flexibilitat de l’articulació.

Es pot gaudir d’una musculatura altament elàstica i gens flexible. Un practicant

de ioga ha de tenir els músculs molt flexibles. Un corredor de velocitat els ha de

tenir molt elàstics, i un gimnasta molt elàstics i molt flexibles.

Aquest aclariment és necessari repetir-lo en tant que, fruit de la tradició i de

traduccions inexactes, es barregen conceptes que són ben diferents.

Confondre els termes pot ser fatal.  En cas que un jugador pateixi una tendinitis

al tendó d’Aquil·les, pot ser que els exercicis suaus d’estiraments sigui una

teràpia adient, però si el fisioterapeuta li recomana elasticitat (pensant que està

dient que faci flexibilitat) i l’entrenador aplica aquest treball (conforme al que es

considera elasticitat per la teoria de l’entrenament i per la física) el treball serà

absolutament contraproduent per la tendinitis.

La mobilitat (flexibilitat) dependrà de:

• La capacitat d’elongació dels lligaments, tendons i músculs.
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• Del correcte estat de la articulació des del punt de vista fisiològic i

nerviós.

• De la força muscular per mobilitzar la articulació fins als seus límits

fisiològics.

• D’una correcta coordinació entre els diferents músculs agonistes,

antagonistes, fixadors i sinergistes.

• Del volum muscular i del greix que poden fer de límit del moviment.

• De l’entrenament específic i de l’activitat física general.

Mobilitat i edat

En general, la mobilitat disminueix a partir de la prepubertat, però depèn molt

de les articulacions i de l’activitat esportiva practicada. Martin i altres (2005:

127) ens diuen:

Els valors de les proves de mobilitat de nens i joves des de preescolar fins a la
pubertat són tant divergents que les mesures generalitzades no es poden
descriure amb fiabilitat en el decurs del creixement dels diferents grups d’edat
[...] fins i tot entre els que entrenen.

Necessitats de mobilitat

Tant la vida quotidiana com les activitats lúdiques, com la pràctica d’esport de

rendiment necessiten una òptima mobilitat. La flexibilitat es pot considerar com

una capacitat més possibilista que protagonista. Permet executar les activitats

físiques amb eficàcia i amb menys risc de lesions. Un futbolista amb poca

mobilitat coxofemoral i amb escurçament de la musculatura adductora no

xutarà menys fort ni menys precís, però el risc de lesió serà molt més alt. Un

corredor de tanques sense la mobilitat necessària no podrà passar les tanques

correctament, però una vegada assolida la mobilitat òptima, una millora de la

mobilitat no li farà millorar el rendiment.

En certes circumstàncies, un excés de mobilitat, malgrat que no superi els

límits fisiològics, pot arribar a ser perjudicial per al rendiment, pot deixar

excessivament laxa l’articulació i, alhora, perdre elasticitat (molta elongació

muscular però poca capacitat de retorn).



179

La flexibilitat ha de formar part de tots els programes d’entrenament, tant pel

que fa a la capacitat motriu bàsica com a les necessitats específiques evidents

o ocultes de certs esports.

Una necessitat evident és la del corredor de tanques a l’articulació coxofemoral,

i una necessitat oculta és la del porter de hoquei, o la del tennista que en una

acció puntual llança la cama molt per sobre del que és habitual i pot patir la

lesió dels abductors.

L’observació d’alumnes i atletes postadolescents confirma que, especialment

entre els nois, he detectat una manca de flexibilitat generalitzada que, a més a

més de limitar l’amplitud de certs moviments, incrementa el risc i provoca

moltes lesions que haurien de sigut evitables.

Classificació de la mobilitat

Hi ha diferents criteris per a classificar la mobilitat:

• Activa i passiva:

a. Activa és la mobilitat que pot assolir una articulació per la acció

única dels músculs.

b. Passiva és aquella que s’assoleix amb l’ajut d’una força externa

(el company que empeny, treballar amb la gravetat,

sobrecàrregues...)

• Estàtica i dinàmica:

a. Estàtica és aquella postura que es pot mantenir uns instants (un

estirament on mantenim uns segons la posició).

b. Dinàmica és la que s’adopta en el decurs de l’execució d’un

moviment.

Qualsevol exercici es pot ubicar en un dels quatre quadres:

FLEXIBILITAT estàtica dinàmica

Activa

Passiva
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NECESSITATS I LÍMITS DE LA FLEXIBILITAT

Tots els esportistes han de gaudir d’una mobilitat major que la mitjana de la

població, però no han d’assolir els màxims possibles. Cada esport necessita

una flexibilitat òptima particular.

La flexibilitat no pot ser considerada com una activitat complementària; ha de

tenir un tractament específic com una forma fonamental de entrenament.

Els treballs de Frooner, citats

quan es parlava de força, o els

de Hirtz, citats per Martin i altres

(2005)53, han detectat una sèrie

de descompensacions musculars

en joves que fan imprescindible

una intervenció sistemàtica en

sessions específiques que

combinin tasques de flexibilitat i

força.

A l’esquema es poden veure, per

zones del cos humà, els grups

musculars que tenen tendència a

debilitar-se, així com els que

tenen tendència a escurçar-se.

Un treball d’elongació dels curts i

d’enfortiment dels febles permetrà un equilibri muscular i una mobilitat òptima.

El grau de flexibilitat està condicionat per diferents factors: l'edat, el sexe i la

temperatura. La màxima flexibilitat es troba en una nena entrenada, en clima

càlid, i a la tarda. La mínima seria en un home adult, sedentari, en clima fred i

al matí.

 Mateveiev diferencia entre:

• Mobilitat absoluta o la capacitat màxima d'amplitud articular. Tan sols

s’hi arriba amb moviments passius i forçats.

                                               
53 Martin i altres (2004) Metodología del entrenamiento infantil y juvenil Barcelona: Paidotribo, pàg. 123
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• Mobilitat de treball o grau de mobilitat necessari per a executar

adequadament els moviments esportius.

• Mobilitat residual o la mobilitat de seguretat, que és superior a la que

necessitem habitualment, amb la finalitat d'evitar el risc de lesions i

impedir rigideses musculars excessives.

En analitzar la flexibilitat s’hauria de diferenciar entre la màxima amplitud

articular possible, que tan sols s’assoleix en moviments passius i forçats, i la

flexibilitat o mobilitat òptima per a executar adequadament els moviments

propis de la vida quotidiana i de l'esport que es practica. No obstant això, és

recomanable disposar d'una mobilitat residual que permeti un marge de

seguretat suficient.

REFLEX MIOTÀTIC I ANTIMIOTÀTIC

Quan un múscul és estirat intensament i sobtadament, els sensors musculars

envien senyals a la medul·la espinal i, via reflexa, el múscul es contrau per a

intentar que evitar que l’estirament el trenqui (recordar la força reactiva). Aquest

reflex miotàtic provoca el reclutament simultani de moltes fibres musculars que

s’oposen a l’estirament del múscul.

Una lesió freqüent dels velocistes en realitzar l'acció d'urpada del peu al terra,

dels corredors de tanques a la cama d'atac en baixar-la després de franquejar

la tanca, o del futbolista en xutar és el trencament de fibres de la musculatura

isquiotibial, ja que provoquen una extensió brusca després de la contracció

explosiva del quàdriceps. És una conseqüència del fet que la força de les fibres

reclutades per a evitar l’estirament violent és superior a la resistència mecànica

de les fibres. És com si una grua aixeca una càrrega de dues tones però el

cable solament en pot suportar una i mitja.

Com es protegeix el múscul? Evidentment, té un sistema de “fusibles” en els

tendons. Són els òrgans tendinosos de Golgi. Quan la tensió muscular posa en

perill la integritat de les fibres musculars, inhibeixen la contracció. Aquesta

acció reflecteix es coneix com antimiotàtica.
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En el treball de desenvolupament de la flexibilitat caldrà tenir molt present

l’acció del reflex miotàtic, que moltes vegades s’oposarà a l’estirament del

múscul.

MÈTODES DE DESENVOLUPAMENT DE LA FLEXIBILITAT

Els principals sistemes de desenvolupament de la flexibilitat són tres: actius,

passius i estàtics.

Els sistemes actius  són els que es basen en l'acció muscular pròpia per a

forçar els límits articulars mitjançant una acció balística. Per exemple,

balancejar la cama endavant i endarrere tot utilitzant aquest impuls per a forçar

l'articulació del maluc.

Es poden realitzar els exercicis fent rebots suaus sense grans brusquedats.

Cal, però, considerar que els rebots estimulen el reflex miotàtic. Si es fan

desmesuradament intensos, la reacció del múscul en sentit oposat a

l’estirament perjudica l’objectiu d’estirar i, en certs casos, es pot arribar a la

lesió, amb la qual l’acció deixa de tenir sentit. Que els rebots (fets a intensitats

raonables) siguin contraproduents és un mite: la realitat diu tot el contrari.

Només cal observar com, en la pràctica esportiva, en una gran quantitat

d’accions es forcen les articulacions mitjançant rebots i accions brusques. Fer

petits rebots adapta el múscul a situacions de joc amb hiperextensions

sobtades en posició de màxima amplitud articular.

Els estiraments actius tenen l’avantatge que, alhora que s’estira un múscul,

s’enforteix el seu antagonista.

Els sistemes passius  es basen en l’ús de forces externes sobre els grups

musculars de l'individu (com la gravetat o l'acció d'un company). Un exemple

podria ser el següent: asseguts amb les cames estirades, s’enganxa el pit a les

cuixes sense doblegar els genolls mentre el company empeny l’espatlla, cosa

que accentua la flexió.

Els estiraments passius poden ser forçats o relaxats segons es traspassin o no

els límits habituals de l'articulació.
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Estiraments estàtics i stretching

Contràriament als estiraments dinàmics, estirar mantenint la posició durant un

temps superior als 6” inhibeix l'acció de reflex miotàtic oposada a l’estirament

(es relaxen les fibres que inicialment s'han contret per a contrarestar els efectes

de l’estirament, i així s’augmenta l'elongació del múscul).

La longitud del múscul és un factor determinant de la flexibilitat. Si no es pot

acostar el peu al cap, es deu més a la manca de capacitat d'elongació dels

músculs isquiotibials que a l'estructura lligamentosa i articular dels malucs.

Els estiraments augmenten la capacitat d'elongació del múscul.

Els estiraments s'han de realitzar lentament, amb la finalitat d'inhibir al màxim el

reflex miotàtic que s'oposa al estirament del múscul.

Es busca l'efecte contrari que en el desenvolupament de la força reflexo-

elàstica-explosiva, on l’objectiu és activar el reflex miotàtic, que s’oposa a

l’estirament.

Aquests sistemes sorgeixen als anys 40 del segle XX en la rehabilitació dels

malalts de la poliomielitis, i als anys 60 comencen a aplicar-se en el camp de

l'esport amb diverses metodologies de treball.

La bibliografia sobre els diferents sistemes de stretching està suficientment a

l’abast de tots els tècnics i professionals.

Cal dir, però, que els darrers estudis alerten sobre la necessitat de no

considerar  l’stretching en general i particularment els PNF com un complement

per realitzar-los a l’inici i al final de l’entrenament. La sobrecàrrega

neuromuscular que produeixen aconsella fer-los en sessions específiques, o

abans o després d’entrenaments amb poca sobrecàrrega.54

                                               
54 COMETTI J. (2005) “Los límites del stretching en la performance deportiva”. Stadium,
setembre. Buenos Aires (pàg. 3 i següents)
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FLEXIBILITAT I EDAT

Precaucions i mites

Des del punt de vista de l'edat, cal considerar que fins a la pubertat l'articulació

és susceptible de modificar els límits ossis i lligamentosos. Forçar els límits

naturals no és adequat, a causa dels efectes secundaris no desitjables que pot

implicar a llarg termini.

Al voltant de la flexibilitat s’ha creat el mite que els exercicis amb rebots són

perjudicials per als nens i nenes en procés de creixement, ja que es diu que la

tensió que es genera al tendó en la inserció en un os que no està prou calcificat

pot causar lesions. De totes maneres, cal tenir en compte que els salts que les

criatures realitzen de forma espontània generen grans tensions per tracció en

les insercions dels músculs extensors de les extremitats inferiors molt majors

que en qualsevol rebot que es pugui fer per a millorar la flexibilitat.

Per tant, no s'han de rebutjar treballs passius ni els actius amb rebots

d'intensitats moderades i progressives. La llegenda dels perills dels rebots ha

provocat que el treball de flexibilitat desaparegui dels entrenaments.

Quins sistemes cal utilitzar?

Fonamentalment cal deixar-se portar per la lògica. Els sistemes actius amb

rebots suaus i els estiraments senzills (Anderson) poden ser adequats si es

realitzen de forma regular.

Contràriament, en certes arts marcials es requereix una altíssima mobilitat

articular a la cintura pèlvica. Molts adolescents i adults que s'inicien amb

professors poc experts opten per millorar la seva flexibilitat a força de rebots,

mètodes passius d'alta intensitat i PNF. En aquests casos, el risc de lesions als

isquiotibials, abductors i pubis són molt alts.

Els mètodes passius intensos, el PNF o l’stretching són més adequats per a

adults i per a compensar dèficits importants de flexibilitat.

La flexibilitat és la gran oblidada als esports en general (menys a les

gimnàstiques i a les arts marcials), ja que no hi ha cap relació directa entre

millora de rendiment i flexibilitat. Es considera un aspecte secundari. Amb tot,
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quan aquests dèficits es fan importants apareixen lesions o es dificulta

l'execució correcta de la tècnica. És llavors (moltes vegades massa tard) quan

l'apareix la idea que s’ha de treballar (o s’havia d’haver treballat) aquesta

capacitat.

INFANTESA

A la infantesa no es desenvolupa analíticament la flexibilitat. Cal dissenyar

activitats de caràcter general que busquin una gran amplitud de moviments per

a mantenir-la.

Així, trobaríem jocs com passar un cercle amb una cama i un braç alhora.

També hi ha el Cluedo, el joc que es fa sobre una estora amb diferents cercles

de colors als quals s’ha de posar cada peu i cada mà tot seguint els colors

indicats pel dau. Com que s’hi juga per parelles o més, s’adopten posicions

impossibles. Altres exercicis serien els treballs amb cordes, piques, tanques i

diferents aparells que obliguin a posar al límit la mobilitat articular.

Realitzar diferents jocs, activitats gimnàstiques, atlètiques i d’esports obliga a

mantenir amplitud de moviments de les articulacions principals.

PREPUBERTAT

Principalment els nens (els qui més pateixen la regressió de la mobilitat), i

també les noies, haurien d'aprendre l'execució dels exercicis que posteriorment

hauran d'executar per a pal·liar en tant que sigui possible la seva disminució.

Es dedicarà una atenció especial a l’aprenentatge dels exercicis específics i de

millora de la mobilitat de les articulacions que requereixin uns graus màxims

per les possible futura especialització esportiva. En esports com les

gimnàstiques es treballarà de forma sistemàtica i específica.

Totes les activitats s'executaran de manera regular però sense brusquedats.

L'objectiu fonamental en aquesta etapa és aprendre els exercicis, tant els

generals (per assolir l’adient CMB) com els específics de l’esport, que s'hauran

de realitzar sistemàticament en etapes posteriors.

PUBESCÈNCIA

S'ha de començar un treball seriós i sistemàtic sense sotragades que

poguessin lesionar una musculatura molt tensa fruit del creixement propi de
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l’edat (fins a 10 cm per any) i per l’augment, especialment entre el nois, de

testosterona. Deixar de fer-ho suposa seguir el procés de creixement amb

dèficits importants de mobilitat o alteracions en la coordinació. Fer-ho forçant

excessivament, amb desmesura o sense cura, augmenta el risc d’arrencaments

tendinosos i de ruptures de fibres.

Els exercicis que es realitzaran seran bàsicament actius; els passius es faran

en menor mesura i forçant molt poc. Els estiraments estàtics es realitzaran amb

suavitat, i s’augmentarà la intensitat a mesura que avança l'adolescència.

L’objectiu en aquests exercicis serà que s'aprenguin a executar correctament,

especialment a l’hora d’adoptar les posicions. No cal mantenir la posició de

l’estirament més d'un parell de segons.

ADOLESCÈNCIA

A l'adolescència, el treball de flexibilitat ha de ser diari, tant en sessions

específiques com en finalitzar els escalfaments, o en concloure les sessions

d'entrenaments o competicions. Els exercicis ja s’haurien d'haver après durant

la infància.

Es pot resumir que la flexibilitat s’ha de treballar quotidianament des de la

prepubertat. Els sistemes han d’estar d’acord amb les demandes de la CMB i

les especifiques de l’esport.

Una bona manera de treballar-la amb els nens i joves és la d'integrar, en els

escalfaments, exercicis dinàmics de flexibilitat (amb rebots suaus i exercicis

actius i passius). Durant l'entrenament caldrà fer petites pauses per a introduir

petits estiraments estàtics (exemple: agafar-se el peu i dur el taló al glutis per a

estirar el quàdriceps). També s’han d’aprofitar els dies en què l’entrenament no

és gaire intens, intercalar aprofitant un canvi d’activitat o esperar a la fi de

l’entrenament per fer una sessió de deu minuts estirant amb el mètode

Anderson.

Si s'aconsegueixen introduir aquestes rutines als entrenaments quotidians

s'evitarien moltes lesions i limitacions tècniques en etapes posteriors.

El principi de les pretemporades és un moment ideal per dedicar temps al

desenvolupament de la flexibilitat, atès que el treball que es realitza de força i

resistència és de poca intensitat i no hi ha gaire fatiga neuromuscular.
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És aconsellable fixar, en cada esportista, un límit de pèrdua de mobilitat que

sigui fàcilment perceptible. Se selecciona un nombre concret d’exercicis

estàtics on tingui clar l’angle mínim que ha d’assolir; si no hi arriba significa que

cal fer un treball de reforç d’aquesta capacitat.

No tenir present el treball de flexibilitat en el decurs d’un parell de mesos a

l’adolescència provoca pèrdues de mobilitat molt significatives, i caldran

importants treballs de recuperació.

Als esportistes que acaben el creixement amb pèrdues importants de mobilitat

els resultarà molt difícil assolir valors òptims.
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CAPITOL 10

ELS CONTINGUTS DE L'ENTRENAMENT
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LA CÀRREGA D'ENTRENAMENT

Càrrega és el conjunt d'estímuls que un individu rep en un temps determinat.

Càrrega d'entrenament és el conjunt d'estímuls rebuts durant el procés

d'entrenament.

Per a calcular la càrrega que suporta un esportista caldrà considerar la seva

activitat extraesportiva (activitat laboral, lleure...).  En els infants, a la càrrega

d'entrenament se li haurà de sumar la càrrega de desgast biològic que suposa

el fet del créixer.

Estímul

Entenem per estímul qualsevol element que alteri l'equilibri de l'individu. Un

soroll intens que ens crida l'atenció és un estímul auditiu: ha alterat el nostre

estat natural amb un soroll no habitual. En el cas de l’esport, els estímuls són

els exercicis, les curses, activitats esportives diverses i les competicions.

Córrer durant deu minuts altera l'estat fisiològic (augmenta les pulsacions, el

consum d'oxigen, la temperatura corporal, la despesa energètica); per tant, és

un estímul.

Magnitud de l’estímul

L'altra variable que cal de considerar a l'hora d'analitzar els estímuls és la seva

magnitud. Quan la magnitud de l'estímul sobrepassa els límits que pot tolerar el

nostre organisme o quan és insignificant no provoca efecte o pot ser perjudicial.

Cada estímul afecta de forma diferent a la persona. Els principis d'entrenament

facilitaran la comprensió del concepte.

Malgrat els intents que s’han fet, resulta mot difícil quantificar-los amb una xifra

i establir un sistemes d’unitats que permetin mesurar-los de manera general.

Tipus d'estímuls

Els estímuls es poden classificar segons el seu àmbit:

• General . No manté una relació directa amb l'objectiu final que es vol

assolir: afecta a l'individu de forma  genèrica. Serveix per a preparar o

crear els fonaments que permetin respondre més eficaçment a estímuls

específics. Córrer deu minuts i realitzar uns estiraments és un estímul

molt general però necessari (com a escalfament o treball de base).
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• Específic . Persegueix un efecte molt concret vàlid per a aquell

esportista però sense  sentit per a un altre. Córrer conduint una pilota de

futbol al peus és específic per al futbolista, però general (no té cap

finalitat específica) per a un llançador de martell.

•  Competitiu . La competició és l’estímul més específic de tots i ha de ser

considerat una càrrega més del programa d'entrenament.

• Extraesportiu . La vida quotidiana, l'oci, l'escola o el creixement són

estímuls motrius que han de considerar-se a l'hora de programar els

entrenaments. Dos germans bessons que fan el mateix esport, però un

treballa de paleta i l'altre en una oficina, un és vegetarià i l'altre no. Els

estímuls extraesportius haurien de considerar-se a l'hora de programar

l'entrenament, malgrat que ambdós subjectes són biològicament iguals i

que  persegueixen objectius esportius idèntics.

Llindar d'estimulació

Perquè un estímul faci efecte haurà d'estar dintre d'aquest llindar. El llindar és

específic  per a cada individu i per a cada moment de la seva vida (en funció

del seu estat de forma).

Abans de seleccionar l'estímul (l'activitat, l’exercici o l’entrenament) han de fer-

se i saber respondre diferents preguntes. Vegem el següent exemple:

Estímul: córrer quaranta metres a

esprint.

En sabries donar la resposta?

Preguntes

• Sobre quins grups musculars

incideix?

• Quin és l’estat de forma en què es

troba l'esportista?

• Quins sistemes orgànics estan

implicats en l’esforç?
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• Quins aspectes de la condició física

en resultaran beneficiats?

• Quins aspectes en poden sortir

perjudicats?

• Quin tipus de fatiga provoca?

• Quant temps de recuperació cal?

Totes les respostes han d'estar d'acord amb l'objectiu perseguit. A l’hora de

plantejar l’entrenament el procés s’ha de fer a l’inrevés: per a assolir aquest

objectiu, quins estímuls (entrenaments) es poden  aplicar i quins són els més

efectius per a usar en aquest cas concret?

Factors que determinen la càrrega d'entrenament

Càrrega d’entrenament és la incidència que un estímul o grup d'estímuls (una

sessió, una setmana, un any...) provoca sobre l'individu. És un concepte relatiu,

ja que sempre estarà condicionada pel llindar de l’individu que la suporta i pel

seu estat de forma. Per a un corredor de marató, córrer 30 minuts a 4 minuts

per quilòmetre és una càrrega insignificant, igual que per un davanter entrenat

jugar un partidet de deu minuts, però per a un corredor de cent metres és molt

gran, o per a un ex futbolista sedentari i amb sobreprès; els esmentats estímuls

sí que els fan efecte.

La càrrega és el resultat de combinar volum, intens itat, freqüència

d'entrenament i naturalesa de l'estímul

• Volum

És l'aspecte quantitatiu de la càrrega. Se sol expressar en quilòmetres

recorreguts, en hores d'entrenament, en quilos aixecats, en minuts

jugats o en repeticions.

• Intensitat

És l'aspecte qualitatiu de la càrrega: ritme, velocitat d'execució, potència.
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Una forma de mesurar la intensitat és el percentatge sobre la intensitat

màxima. Si el màxim de metres que és capaç de fer el subjecte en 12

minuts són 3000, en el cas que els faci en 16 minuts anirà a una

intensitat del 75%.

La intensitat pot ser baixa (30-50%), mitjana (50-70%), alta (70-80%),

submàxima (80-90%) , màxima (90-100%)  o supramàxima (>100%).

• Freqüència i organització de l’entrenament

Realitzar, per exemple, 60 km a la setmana a ritme de 4’ el quilòmetre i

en blocs de 5 quilòmetres pot organitzar-se de formes diverses que

suposaran càrregues molt diferents.

a) Cada dia 10 km en dues sessions de 5 km separades deu hores. El

dimarts i el divendres tant sols es fa una sessió de 5 km.

b)  Els dilluns, dimecres i divendres es fan tres sessions amb dues hores

de recuperació. El dimarts dues amb 30’ de descans i el dijous una.

Resulta evident que la càrrega és molt major en el model B, ja que els

estímuls  estan molt més concentrats.

•  Naturalesa de l'estímul

Un mateix estímul per a esportistes de nivell diferent tindrà efectes

igualment diferents en cadascun, en funció del tipus d’esforç a què

estiguin adaptats en cada cas. Si l'entrenament anterior es planteja a un

porter de futbol, l'estímul estarà, possiblement, per sobre del llindar

(suposarà una càrrega molt alta); però si s'aplica a un corredor de

marató de menys de 2h20”, serà una càrrega molt baixa.

La combinació d'aquestes quatre variables ens donar à la càrrega .

Un dels problemes bàsics de l'entrenament és el d'aconseguir un sistema

d'unitats capaç de quantificar la càrrega, però malgrat que s'han intentat molts

sistemes no n’hi ha cap que resulti absolutament eficaç. Generalment, els

entrenadors, en funció del tipus de treball, estableixen paral·lelismes i

comparacions entre esportistes, èpoques de la temporada, proporcions entre

treballs diferents, volum i intensitat o tipus d'exercicis. Són indicadors

quantificats de factors concrets de cada capacitat.
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La càrrega absoluta d'entrenament no és quantificable com pugui ser-ho la

despesa de calories o el consum d'oxigen, malgrat que hi ha alguns autors que

han intentat fer-ho però amb resultats de qüestionable aplicabilitat.
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CONTROL DEL PROCÉS D’ENTRENAMENT

Els tests

Són un conjunt de proves que permeten valorar o mesurar paràmetres

específics o variables que aporten informació sobre els efectes de

l’entrenament en aspectes de la forma de l’esportista o sobre l’aprenentatge de

tècnica.

Els tests tenen sentit si mesuren variables que es corresponen amb factors

relacionats amb els objectius perseguits. S’han de poder comparar amb

anteriors tests del mateix atleta, amb les previsions fetes en la programació o

sobre taules estadístiques de grups de població amb característiques

semblants.

Els resultats dels tests aportaran informació sobre la marxa del procés

d'entrenament i permetran modificar, si cal, la programació.

Els resultats dels tests que mesuren factors de condició física entre la població

infantil i juvenil no poden ser considerats com indicadors fiables del procés

d'entrenament de cada esportista concret. El factor creixement incideix molt

sobre els resultats. Un infant o jove sense entrenar millora tots els seus

paràmetres físics (menys els relatius a la flexibilitat). Alguns tests tampoc són

gaire útils per a comparar-los amb atletes de la seva mateixa edat, ja que el

ritme de desenvolupament biològic no és el mateix en tots els nens d'una

mateixa edat cronològica.

Malgrat aquestes consideracions, els tests són importants, ja que donen una

idea de l'evolució del creixement i l’entrenament, i permet adonar-se de quan

es produeixen els canvis importants en el procés de creixement, alhora que

alerten sobre possibles retards de creixement o sobre possibles patologies.

Alguns tests de control s’han de fer des dels serveis de medicina de l’esport.

Alguns exemples de factors a valorar són els següents: antropometria, balanç

muscular, postura, peus, sistema cardiovascular i l’estat general de salut.

Amb tot, entre la població infantil són molt importants els tests qualitatius, els

que valoren aspectes relatius a l'aprenentatge i els possibles dèficits motrius

generals. Els primers permeten avaluar com i quan assoleixen els diferents
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aprenentatges tècnics programats, i els segons, les mancances que puguin

produir-se en el procés de creixement.

Un test, per tal que sigui fiable, s’ha de poder repetir en condicions iguals en

entorns diferents, i els instruments de mesura han d’estar validats i calibrats. La

fiabilitat d’un test de trenta metres llisos fet amb cronometratge manual a l’aire

lliure pot resultar orientatiu si es volen detectar les persones més ràpides d’una

població important, però les errades de precisió del cronòmetre, de la percepció

de qui mesura i les condicions del entorn (tipus de pista o vent) no permet que

els resultats obtinguts en cada individu siguin fiables. En un test de Cooper

(córrer durant 12 minuts) la fiabilitat es molt més alta: les errades de precisió en

la presa de temps són insignificants, i el vent o la pista (dintre d’unes

condicions més o menys similars) tampoc afecta.

S'ha fet un ús massa frívol dels tests en diferents programes d'iniciació

esportiva, estades o campanyes de detecció de talents, on aquestes proves

servien de poc més que d’indicadors aproximats.

Cada entrenador ha d'elaborar la seva bateria de tests particular de seguiment.

Uns poden ser els més estandarditzats pel seu esport; altres els pot dissenyar

d’acord amb els seus propis objectius. Amb el temps, podrà extreure

conclusions i orientacions importants. Aplicar un test de condició física de

manera ocasional o rutinària no té utilitat.

Les revisions mèdiques

Resulta imprescindible que els esportistes se sotmetin periòdicament (com a

mínim un cop a l’any) a revisions del metge esportiu.

La utilitat d’aquestes revisions es triple:

1. Preventiva. Permet avaluar l’estat de salut i detectar possibles patologies

incipients que no es perceben a la pista (anèmies, desviacions de

columna, arítmies...).

2. Comparar l’evolució de la persona, especialment entre els joves en

període de creixement i entre els adults majors de 35 anys.
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3. Control de l’entrenament. Les dades que aporten certes proves de

laboratori permeten avaluar (i comparar amb proves anteriors) els

efectes de l’entrenament sobre paràmetres fisiològics.

Avaluacions qualitatives

La gran revolució tecnològica permet avaluar els processos d’aprenentatge

tècnic i tàctic  amb molta objectivitat.

Per usar eficaçment la tecnologia digital pel control de l’entrenament cal seguir

tot un seguit de pautes.

En primer lloc, cal tenir en compte el material necessari:

1. Filmadora de vídeo i trípode que permeti fer fotoseriacions. Seria ideal

disposar-ne de dues a fi de poder filmar l’acció des de dos angles

diferents.

2. Programa de captura d’imatges i de fer fotoseriacions de la filmació.

Amb aquest material es podrà dur a terme el procés de filmació i anàlisi:

1. Tenir el coneixement exacte del model tècnic que es vol ensenyar.

2. Definir el punt o punts (angle, distància, perspectiva ) de la filmació que

permetin captar els aspectes més significatius.

3. Disposar de condicions de llum i, si pot ser, el fons ha de facilitar que

permetin visualitzar les imatges amb claredat.

4. Plantilla d’anàlisi tècnica des de cada angle de filmació.

5. Arxiu per guardar les filmacions i seriacions de cada esportista repetint

els tests (amb la data de cada filmació).

6. Interpretació de la filmació.

7. Comparació amb filmacions anteriors.

8. Avaluació i informe final.

9. Transmissió de la informació a l’esportista.

10. Modificació, si cal de les estratègies d’aprenentatge.
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Malgrat tenir la tecnologia a l’abast dels entrenadors, no sempre es treu profit

d’aquestes eines.

Un dels efectes més positius d’aquest treball és que obliga l’entrenador a un

coneixement exhaustiu de la tècnica. No permet dubtes a l’hora de valorar cada

acció.

Les errades comeses per l’entrenador en aquesta tasca són realment

importants, atès que l’esportista rep una informació molt concreta i detallada

que li farà rectificar les seves accions. Els dubtes i el desconeixement tècnic

són factors que fan que molts entrenadors es resisteixin a fer aquestes

tasques.

Fer-ho suposa un exercici de formació i actualització permanent per part de

l’entrenador.

En aquestes anàlisis cal saber diferenciar la causa de l’efecte. Quan es percep

una errada en l’execució d’una tècnica cal tirar enrere la seqüència a fi de

comprovar si el que es percep és conseqüència d’accions anteriors que no

veuen amb la facilitat que s’ha vist la conseqüència.

Exemple: en el llançament de pes s’observa que el llançador deixa els malucs

endarrere a l’hora de fer l’acció final. Generalment, aquesta acció és

conseqüència d’haver posat malament el peu dret al terra (si el peu cau de

planta no pot pivotar i el maluc dret s’avança). És més difícil adonar-se de si el

peu dret arriba al terra de punta o de planta que amb l’acció del maluc. Si es vol

insistir en avançar el maluc sense corregir el peu, la tasca serà inútil.

Carnet de l’esportista

Cal que les diferents institucions esportives dissenyin el seu propi model de

carnet de seguiment de l’esportista.

En aquest carnet es recolliran totes les dades que es considerin importants i,

especialment, els resultats dels tests de seguiment.

Una part molt determinant serà l’avaluació qualitativa dels diferents aspectes

tècnics i tàctics.



198

Cadascun dels objectius tècnics que cal assolir pel seu esport figuraran al

carnet de l’esportista. A mesura que es vagin assolint, els objectius s’aniran

completant.

Això té dues funcions: obliga que les escoles esportives segueixin una

programació unificada i que, quan es produeixen canvis d’entrenadors, els nous

disposin des del primer dia d’una informació objectiva del nivell tècnic i tàctic

dels  jugadors.

Les noves tecnologies permeten fer agendes electròniques d’ús senzill per

conservar i gestionar les dades.
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ELS PRINCIPIS DE L'ENTRENAMENT
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ELS PRINCIPIS DE L'ENTRENAMENT

La base: la síndrome general d'adaptació

Seyle, l’any 1936, va estudiar les reaccions de l’ésser humà davant diversos

estímuls i va observar com totes les reaccions orgàniques segueixen un procés

amb unes fases comunes. Aquest procés es coneix com a síndrome general

d'adaptació.

L’individu en estat de repòs disposa d’un nivell de forma determinat amb les

constants fisiològiques estables. La resposta de l’organisme a un de l'estímul,

després de l’alarma, fa que es trenqui momentàniament l’equilibri metabòlic per

adaptar-se a la nova situació. Aquesta recerca de l’equilibri es tradueix en un

augment de pulsacions, respiració accelerada, augment de temperatura...,

segons el tipus d’estímul.

La persistència de l'estímul duu el cos a un estat de fatiga i, a mesura que

passa el temps, el nivell d'eficàcia de l'organisme disminueix fins a arribar a una

fase d'esgotament (que si no s’atura, en situacions límit podria arribar a la

mort).

El nivell de forma inicial està en el 0. Mentre dura l'estímul, l'organisme es va

fatigant i el nivell baixa fins que finalitza l'esforç (a mesura que vas corrent

estàs més cansat i en menys

disposició que abans de començar a

córrer). En el moment en què s’acaba

l’esforç comença un procés de

recuperació. L'individu no només

manté el seu nivell inicial, sinó que el

millora. Si es repeteixen aquests

estímuls i les fases de descans o

recuperació corresponents, el procés

d'adaptació de l’organisme es fa perceptible: s'enforteix (es prepara per  a

plantar cara, amb la menor alteració possible, a noves agressions o esforços

semblants).
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Aquesta adaptació suposa una

millora del nivell de forma, que

es diu sobrecompensació. Si

cessen els estímuls,

desapareixerà. Si no es

respecten aquests estats de recuperació i se segueixen aplicant estímuls es pot

arribar a l'esgotament de l'individu.

Perquè un procés d'entrenament sigui eficaç s'han de seguir uns principis

derivats de la síndrome general d'adaptació.

Principi de la sobrecàrrega

Perquè un estímul faci efecte, la seva intensitat ha d'estar dintre del llindar. No

es pot guanyar força de cames amb una pesa de 10 quilos (per sota del llindar)

ni amb una de 400 quilos (per sobre del llindar: o no es pot bellugar o provoca

lesions).

Tot estímul eficaç provoca el  mateix efecte? No, altres principis ho expliquen.

Principi de la generalització

Al principi d'un procés d'entrenament qualsevol tipus d'activitat provoca millores

generals en tot l'organisme. Però a mesura que va avançant la temporada

l'esportista s'estanca si no compleix el…

…principi de l'especificitat

Qualsevol millora posterior requereix aplicar estímuls específics. Però per

seguir  millorant  i no estancar-se en un mateix nivell de forma cal atendre el…

…principi de  continuïtat

Tot entrenament ha d'estar integrat en un procés continu on els estímuls i el

temps de recuperació segueixin una programació determinada. Però si van

passant els dies i s'apliquen les mateixes càrregues l'atleta deixarà de millorar

ja que no han tingut en compte el…

 …principi de la progressió
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Els augments de càrrega s'han de fer de manera gradual en funció de la

millora. Si cada dia fem el mateix ens adaptarem a aquell esforç. Això és útil en

activitats de manteniment quan s’ha assolit el nivell esperat, però no per

millorar.  Ara bé, s’ha de tenir en compte que cal seguir unes pautes de treball

descans, tal com explica el...

…principi de la recuperació

Cal descansar el temps adient per permetre recuperar l’individu de l’esforç. El

temps de recuperació pot no ser total i el nou estímul pot aplicar-se abans

d'haver-se provocat la fase de sobrecompensació.

Cal tenir cura que els nivells de fatiga assolits

permetin la recuperació. Si se sobrepassen els

límits l'esportista cau en un estat de fatiga

extrema que el deixa en un estat molt

vulnerable conegut com sobreentrenament.

L’ús de productes dopants permet augmentar

les càrregues d’entrenament, disminuir el

temps de recuperació i accelerar el procés de sobrecompensació.

Després de cada esforç hi ha d'haver el temps adequats de descans. Però per

a poder optimitzar el descans i no haver de fer-lo excessivament llarg se

seguirà el…

…principi de l'alternança

Aplicar una alternança de càrregues permet entrenar amb regularitat i deixar el

temps necessari de recuperació.

El primer dia s'aplica una càrrega del tipus A i no es torna a incidir sobre aquest

factor fins al cinquè dia.  La càrrega de tipus B s’aplica el segon i el sisè dia. La

càrrega C, el tercer i el setè dia.
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S'han d'alternar els diferents tipus

d'estímuls per possibilitar que es

produeixi adequadament la

recuperació i permetre el procés

d'adaptació. Aquesta alternança

no significa que no s’han de

repetir treballs similars, ja que

llavors es trencaria el…

…principi de l'estabilitat

Per a produir-se l'adaptació i la conseqüent sobrecompensació s'ha de repetir

diverses vegades un mateix tipus de tasques. Amb tot, arriba un moment en

què cada atleta requereix una atenció adequada a les seves característiques.

Per aquest motiu cal seguir el …

…principi de la individualització

Cada esportista gaudeix de característiques particulars que condicionen el

procés d'entrenament. Malgrat tot, no hem de considerar cada tipus de treball

independent dels altres ja que cal seguir el …

…principi de la unitat funcional

Qualsevol alteració en un sistema o procés modifica el conjunt de processos

tot l’organisme.

Això vol dir que no es pot aplicar un entrenament sense considerar els efectes

que té sobre la resta dels factors de la motricitat.

Principis referits al procés d’aprenentatge

Hi ha altres principis més específics referits al procés d'aprenentatge que es

poden resumir en el principi de la transferència: un aprenentatge té influència

en altres posteriors o anteriors.

LA TRANSFERÈNCIA

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1 día 2 día 3 día 4 día 5 dia 6día 7día

factor a

factor b

factor c

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1 día 2 día 3 día 4 día 5 dia 6día 7día

factor a

factor b

factor c

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1 día 2 día 3 día 4 día 5 dia 6día 7día

factor a

factor b

factor c



204

Entenem per transferència el fenomen produït quan un aprenentatge

determinat influeix o pot influir en un altre. Totes les progressions que es fan

per aprendre tècniques determinades es basen en la transferència.

Resumint molt podem trobar diferents tipus de transferències:

• Transferència vertical: es produeix quan un aprenentatge senzill té una

incidència positiva sobre altre més complex que es vol aprendre. Per

exemple, llançar una pilota amb una mà i el llançament de javelina.

• Transferència transversal: es produeix quan es vol aprendre una cosa

semblant i de dificultat similar a una altra ja coneguda. Aprendre a

patinar en línia és més senzill per a qui domina el patinatge sobre gel.

Però aquest principi té la seva creu. Les transferències negatives i les

interferències dificulten el procés d'aprenentatge. Qui ha jugat a handbol i

vol llançar javelina tendirà a treure malament (lateral) el braç en l’acció final;

això afavorirà l’aparició de lesions. Un jugador d’handbol que vulgui

aprendre a jugar a bàsquet, possiblement cometrà molts passos i dobles;

més que si qui vol aprendre bàsquet és un jugador de voleibol. Aquest últim,

però, no té apresos els gests relacionats amb el bot i la retenció de la pilota.

Els aprenentatges erronis automatitzats provoquen serioses interferències

en l'aprenentatge dels gestos tècnics correctes. Un adolescent que corri

pendular difícilment podrà aprendre la tècnica circular de carrera i aplicar-la

amb eficàcia.

El cas de l’esquí, que s’aprèn a cops de cul i de caigudes tot imitant a

companys, permet baixar més o menys bé per les pistes; però quan es vol

perfeccionar la tècnica resulta molt difícil fer desaparèixer els defectes

adquirits aprenent-ne pel propi compte.
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PRINCIPIS D’ENTRENAMENT ALPLICATS ALS INFANTS I JOV ES

Els principis d’entrenament exposats per als adults són parcialment aplicables

als joves, perquè el principi bàsic, la síndrome general d’adaptació que busca la

sobrecompensació, és afectat per quatre variables significatives:

• A la fatiga, el desgast que provoca l’entrenament en els adults, cal

afegir-li el desgast i la despesa metabòlica que implica el procés de

creixement. Això pot suposar que esforços similars aplicats en mesos de

diferència estiguin per sota o sobrepassar el llindar de tolerància segons

l’estat de creixement en què es trobi. En èpoques on fa una estirada,

qualsevol càrrega considerada minsa esdevé un sobreesforç no

aconsellable. Això suposa, també, haver de tenir cura amb els períodes

de recuperació.

•  Les modificacions del creixement, tant les morfològiques com les

metabòliques i del sistema hormonal que es duen a terme a partir de la

pubertat, fan que uns esforços òptims per a uns períodes no ho siguin

en altres. Els canvis hormonals i metabòlics fan que un mateix tipus

d’activitat realitzada abans o després del canvi puberal tingui efectes ben

diferents sobre la persona en general i sobre la condició física en

particular.

Si ens fixem en activitats fraccionades d’alta velocitat com pot ser jugar

un partit de futbol sala de 3 contra 3 o jocs de curses de relleus,

l’impacte sobre el metabolisme és ben diferent a la infantesa que a la

prepubertat. Pot ser que el mateix esforç, amb dos mesos de diferència,

passi de ser una càrrega aeròbica i alàctica a una càrrega làctica de

gran intensitat.

En el treball de força, els efectes poden ser igualment diferents abans o

després de la pubertat, en funció del nivell de testosterona endògena de

què es disposa en cada període.

•  La millora dels resultats en els adults es deu fonamentalment als

efectes de l’entrenament. Els tests de control i els resultats de les

competicions són bons indicadors dels efectes de l’entrenament.
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En els infants, però, això no serveix. El creixement provoca millores

independents de l’entrenament. Cal ser molt expert i disposar de

recursos per poder aïllar les variables que depenen del creixement en la

millora del rendiment del joves. Els bons resultats esportius de l’infant i

dels joves no són necessariament senyals de treball ben fet.

Principis generals que han de regir l’organització de l’entrenament infantil

i juvenil 55

Aquests principis han de guiar la programació del procés d’iniciació esportiva a

llarg termini, complementen als anteriors o els substitueixen en cas que es

produeixin incompatibilitats entre ambdós .

Bàsicament cal definir bé els objectius que determinaran tot la resta. Si

l’objectiu és formar esportistes d’alt nivell, tot el treball, des dels primers anys,

estarà encaminat a aquesta finalitat.

Encara que l’objectiu no sigui formar esportistes d’alt nivell, els principis seran

igualment vàlids: tan sols caldrà adaptar-los als objectius pretesos. El discurs

que en activitats de lleure o d’esport on el rendiment no sigui l’objectiu no calgui

planificar el procés de formació és totalment inexacte. Si bé aprendre a esquiar

amb finalitats de lleure és un procés diferent que fer-ho a la recerca de l’alt

nivell, tant en un com en l’altre supòsit cal establir projectes de formació

adients.

El desenvolupament òptim de la capacitat motriu de base és un objectiu que cal

assolir independentment dels objectius específics d’un esport concret. Un adult

practicant d’esport recreatiu haurà de disposar d’una bona capacitat motriu de

base a fi de poder gaudir de la pràctica i evitar lesions i mancances en la seva

formació de base.

Un treball inadequat en el decurs de la infantesa i pubertat pot portar efectes

secundaris poc agradables a llarg termini, sigui quin sigui el nivell a què es

practiqui l’esport.

                                               
55 Adaptat de les propostes de Martin, Nicolaus i altres (2004), pàg. 189
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Els principis que regiran el procés de formació de joves esportistes són els

següents:

1. Principi de l’adequació de l’entrenament a l’object iu . Els objectius de

l’entrenament en joves són diferents dels pretesos pels adults, ja que

depenen de les característiques de l’infant i de les exigències de la

disciplina o disciplines esportives per a les quals es prepara.

2. Principi de la iniciació primerenca i adient.  Cal tenir en compte que el

temps que cal entre la iniciació a un esport i el moment d’assolir l’alt

rendiment dura entre 6 i 15 anys, segons de què es tracti. Cada esport,

en funció la complexitat i de les necessitats particulars, s’ha de

començar a iniciar primerencament de manera adient a fi de permetre

una progressió adequada en el procés sistemàtic de treball.

3.  Principi de la formació pel rendiment a llarg termi ni.  El procés de

formació està dividit en quatre fases fins arribar a l’alt rendiment. A cada

fase s’han d’establir els objectius específics.

4. Principi de l’especialització progressiva i adient.  Per poder

desenvolupar les capacitats potencials de què genèticament disposa el

jove resulta imprescindible que des de la infantesa es treballi

específicament en un context variat.

5. Principi de  l’eficàcia de l‘entrenament. En tot el treball cal buscar la

màxima eficàcia en la tasca d’assolir els objectius programats que

corresponen a l’edat.

6. Principi d’equilibri entre les necessitats de forma ció i de

competició . Cal programar les competicions de manera que la seva

preparació a curt termini no interfereixi mai els objectius de formació a

llarg termini. En sentit contrari, es tractaria no deixar competir a fi de no

destorbar el procés d’entrenament.

7. Principi de l’entrenament anual continu.  Cal evitar grans períodes de

vacances sense activitat.
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Principis de la programació del entrenament

Enunciats els principis generals relatius a la programació, cal abordar els dels

continguts específics de l’entrenament quotidià:

1. Principi de la progressió de la càrrega d’entrename nt.  Cal garantir un

augment progressiu i constant de la càrrega d’entrenament.

2. Augment de la complexitat de l’aprenentatge . Si a la infantesa és el

moment més adient per els aprenentatges, cal mantenir progressió

constant en el procés d’ensenyament i perfeccionament de les tècniques

i tàctiques.

3. Principi de la varietat de l’entrenament . Cal garantir un

desenvolupament general i alhora l’específic del propi esport. L’equilibri

entre el treball general variat necessari per al desenvolupament motriu i

l’específic per assolir els objectius propis de l’esport ha de ser sempre

present.

4. Principi de la seqüenciació correcta dels contingut s de

l’entrenament . Els continguts de l’entrenament han de ser presentats de

manera que els punts claus estiguin ordenats en el temps seguint una

seqüència lògica progressiva d’acord amb el desenvolupament de

l’infant i amb les necessitats específiques de l’especialitat esportiva

concreta.

5. Principi de l’execució correcta dels continguts de l’entrenament .

L’objectiu no és mai fer un exercici concret tantes vegades. L’execució

tècnica dels exercicis s’ha de adequar al patró de moviment exigit. No es

tracta de repetir moltes vegades: cal executar bé cada activitat abans de

repetir-la.

6. Principi de l’equilibri entre la quantitat i la qua litat d’execució . La

qualitat d’execució necessita un temps d’adaptació: no es pot supeditar

la qualitat a la quantitat, ni a l’inrevés.
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CAPÍTOL 12

ORGANITZACIÓ DE L’ENTRENAMENT
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Tots els principis d’entrenament cal dur-los a la pràctica de l’activitat quotidiana.

Això vol dir que l’organització i l’estructuració de l’entrenament han de seguir

una lògica determinada, uns models, unes guies de treball que permetin

optimitzar els resultats.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA56

Els grecs

Els intents d’organitzar l’entrenament ja vénen de les Tètrades gregues, on

estructuraven l’entrenament en blocs de quatre dies:

1. Entrenament suau de preparació.

2. Entrenament molt intens.

3. Exercicis molt suaus (precursor del descans actiu).

4. Treball de mitjana intensitat.

Els footmen anglesos

Els referents moderns arriben principalment des del món de l’atletisme. És a

l’any 1833 quan Walter Tom publica un manual d’entrenaments per a corredors

de fons (a Anglaterra eren famoses les curses d’apostes) que proposava usar

cicles de quatre setmanes de treball per una de descans. El treball era

esfereïdor: s’entrenava de tres a quatre cops al dia .

Les escoles gimnàstiques europees

En el decurs de tot el segle XIX sorgeixen a Europa diferents moviments

gimnàstics, hereus de la cultura grega, que parteixen de la base de formar

harmònicament el cos a fi de fer-lo més eficaç. A Anglaterra, aquests

moviments no arriben: ells, amb el seu sport de caràcter educatiu i lúdic,

consideren que la finalitat no és tant el rendiment com la pràctica en ella

mateixa (influència en tota la ideologia olímpica).

                                               
56 RIUS SANT, J. (1989) Metodología del atletismo BCN: Paidotribo pàg. 88
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Els precursors de l’entrenament científic

Més dirigides al rendiment esportiu són les propostes de Kotov, que apareixen

a principis del segle XX (1916). Aquest autor té la idea d’organitzar

l’entrenament  mitjançant un progressió en blocs que permetin assolir la forma

en la competició. Per a aconseguir els objectius dóna una gran importància a

respectar el temps de descans (a la recuperació).

Anys més tard, el 1920, el finès Pihikala, juntament amb els russos Gorinowski i

Brisin, aprofundeixen sobre el tema que l’entrenament específic cal aplicar-lo

sobre una base genèrica.

La gran revolució en el món de l’entrenament arriba l’any 1939, a les portes de

la Segona Guerra Mundial, quan el rus Grantyn fa una proposta d’entrenament

anual concret, dividint la temporada en períodes o fases que culminaven en

assolir el moment òptim de forma a l’hora de competir.

La gran revolució

La Segona Guerra Mundial interromp el progrés en la recerca de l’entrenament,

i no és fins al 1956 que Mateveiev desenvolupa el concepte de periodització de

l’entrenament, tot basant-se en la síndrome general d’adaptació del fisiòleg

vienès Selye (enunciada el 1950).

A partir d’aquí, l’entrenament abandona el caràcter intuïtiu i pràctic. Tant els

sistemes d’entrenament com els models de planificació segueixen un

apropament al món de la ciència des de dues vessants: els científics estudien

els sistemes que de manera  intuïtiva duen a la pràctica els entrenadors, i, per

la seva part, alguns entrenadors treballen en equip amb els científics a fi de

poder modelitzar i sistematitzar mètodes i programes de treball òptims.

El recull de l’evolució de les diferents teories de l’entrenament històriques fins

els anys 80 es pot trobar en dos texts tècnics imprescindibles, el de Hegedus

(1973) i el d’Álvarez del Villar (1983). Un tercer, de caràcter mes històric, és el

de Mandell (1989)57    .

                                               
57 MANDELL , R. (1989) Historia social del deporte BCN Bellaterra
ÁLVAREZ DEL VILLAR , C. (1983) La preparación física del fútbol basada en el atletismo  Madrid: Gimnos
Hegedus, J (1973) Teoría general y especial del entrenamiento deportivo. Buenos Aires: Stadium
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Tota aquesta teoria de l’entrenament construeix pensant en esportistes

postadolescents. A mesura que es va anar baixant l’edat d’entrenament dels

joves es volen aplicar els mateixos sistemes que per als adults, però minvant la

càrrega. A partir d’aquest moment, es genera un relatiu desconcert en la

programació de l’entrenament pels menors. En els països del socialisme real

treballen amb programes rigorosos, alguns de dubtosa ètica, però amb un

treball fonamentat científicament modificat en funció dels resultats i amb un

secretisme que va perdurar fins la caiguda del Teló.

L’entrenament infantil el gran oblidat

El treball d’entrenament amb joves no ha despertat un interès especial ni a

Espanya ni a Catalunya. Hi ha hagut moltes publicacions referides a educació

física, a iniciació a un esport concret, estudis relatius a l’evolució de la condició

física en el procés de creixement, però pocs referits a la organització del procés

d’entrenament sistemàtic de manera similar als tractats per adults. Això ha

comportat que s’hagin extrapolat massa els models d’entrenament d’adults als

infants o, en el pol oposat, que s’hagi confós entrenament infantil amb lleure i

aprenentatge bàsic dels esports.

Les primeres publicacions específiques relatives a l’entrenament infantil i juvenil

que es publiquen en castellà són la traducció de l’alemany Hahn (1988)58 i la de

Rius (1989)59, i, malgrat que aquest darrer es refereix a l’atletisme, proposa una

adaptació dels sistemes d’entrenament tradicionals a les necessitats dels

infants i joves.

Aquest buit (tampoc als INEF ni als cursos de tècnics esportius s’afrontava el

tema amb rigor) ha provocat una inèrcia i unes rutines particulars a cada àmbit,

tot tenint com a resultat que en un mateix poble un club treballes amb un rigor

exquisit i d’altres amb propostes totalment inadequades. L’única avaluació de la

tasca que eren els resultats a mig i curt termini.

Actualment han aparegut publicacions traduïdes amb diferents propostes

rigoroses. Els texts presenten, alhora que rigor, massa complexitat per a poder

ser aplicats a la formació de tècnics. Pel que fa al contingut, gran part d’aquests

texts estan basats en programes duts a terme en països de l’est, i altres són

                                               
58 HAHN, Edwin ( 1988) Entrenamiento con niños. Barcelona: Martínez Roca.
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estudis particulars de tècnics o tesis doctorals. Tota aquesta documentació no

por ser assimilada ni és de directa aplicació al nostre esport de base. Per

aquest motiu, en aquest text es fa un intent d’apropar una part d’aquests

coneixements als formadors de tècnics a fi que puguin gaudir d’informacions

veraces, actuals i resumides que puguin adaptar al context d’esport base del

nostre país.

                                                                                                                                         
59 RIUS, Joan  (1999) Metodología del atletismo. Barcelona: Paidotribo
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PERIODITZACIÓ DE L’ENTRENAMENT

Dels principis citats es dedueix que no es pot entrenar cada dia de la mateixa

manera. Perquè els estímuls tinguin el seu efecte s'han de respectar els

principis enunciats, i una característica bàsica és que els estímuls han de ser

progressius. Amb tot, si cada dia hem d’augmentar la magnitud de la càrrega

arribarà un moment en què l'esportista hagi d'entrenar vuit o nou hores. Llavors

es produiria la paradoxa que no podria complir el principi de la recuperació.

El problema se soluciona amb l'alternança de càrregues: variar el tipus de

treball al llarg de la vida esportiva de l'atleta. Jugar amb els temps de

recuperació i amb el tipus de càrregues permet retardar el moment en què

s’arriba a un punt on ja no es pot progressar.

L’exemple més senzill d’exposar és el del corredor o nedador de llarga

distància. Si la preparació la basen fonamentalment a fer quilòmetres arribarà

un moment en què ja no podran augmentar ni el volum ni la intensitat.

Usar diferents tipus d’estímuls, alternar-los, i deixar temps suficients de

recuperació entre estímuls similars i el mínim temps de recuperació entre

estímuls diferents permet fer una progressió de la càrrega molt més llarga.

Quan el cos es recupera d’un treball es fatiga amb un altre tipus de càrrega que

incideix en altres aspectes. Són augments moderats d’estímuls que incideixen

en factors diferents del rendiment.

Els atletes organitzen l'entrenament en cicles de treball on s'alternen períodes

amb diferents nivells quantitatius i qualitatius de càrrega.

A un atleta que arriba a un campionat després d'un parell de temporades molt

dures, li pot convenir baixar molt la càrrega de la següent temporada per a

recuperar-se i permetre la regeneració adequada del seu organisme.

El mateix exemple d’alternança entre temporades s'ha de fer amb el treball

durant un any: uns períodes seran de major càrrega i altres de menor. Però

també els continguts de les sessions de cada període d'entrenament seran molt

diferents.
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Estructura de la temporada

El model de temporada clàssica que va sorgir en el món de l’atletisme és aquell

en què es buscava un període de forma d’un mes a l’any. La resta de la

temporada es preparava per assolir aquell punt de forma tan sols aquells dies.

Fonamentalment, les grans variacions de la càrrega consistien a iniciar la

temporada fent molt volum de treball genèric. A mesura que la temporada

avançava, disminuïa el volum, pujava la intensitat i el treball començava a ser

cada cop més específic. Al final hi havia un període de regeneració o de

descans.

La temporada constava de tres períodes: el primer preparatori, el segon

competitiu i el tercer de repòs i regeneratiu.

Amb el temps, es van buscar dos punts de forma. El que es feia era aquest

cicle dues vegades en períodes més curts. Aquest model es va començar a

aplicar, sobretot, a la natació (campionats d’hivern i d’estiu).

El treball en cada període s’organitzava en blocs de treball o cicles successius

de càrregues diferents.

Mateveiev i la periodització clàssica

El precursor d'aquesta teoria va ser el rus Mateveiev. Proposava organitzar

aquests períodes en estructures de menor durada, que alhora es dividien en

unes altres fins arribar a la sessió. És el que en matemàtiques es denominaria
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una estructura fractal, és a dir, que cada subperíode té una estructura similar al

període superior.

Quan un esportista planifica quatre temporades, les càrregues de cadascuna

seran diferents (una de descàrrega, una altra de càrrega mitjana alta, una altra

de càrrega mitjana baixa i l'altra de càrrega molt alta).

Qualsevol de les dues parts de la temporada es divideix igualment  en períodes

amb diferent càrrega. Cadascun d’aquests períodes, en uns altres amb

estructura semblant: als cicles d'alta intensitat els precedeixen i succeeixen

altres de càrrega menor a fi de permetre una recuperació que afavoreixi la

sobrecompensació.

El plantejament de Mateviev parteix del model de temporada abans exposat:

es comença amb càrregues de volum per a arribar a càrregues d'intensitat, i

d'un tipus de treball general a formes de treball específiques.

Cada període (preparatori o competitiu) es coneix com macrocicle. Cada

macrocicle se subdivideix en mesocicles. La seva durada sol oscil·lar entre tres

i cinc setmanes.

Els mesocicles es divideixen en microcicles. Els microcicles  són períodes de

quatre a quinze dies. En cada microcicle la càrrega d'entrenament serà

igualment diferent de la de l’anterior.

Generalment es treballa amb dos o tres  cicles de càrregues mitges altes amb

un de descàrrega.

El primer diagrama assenyala

part d’un macrocicle del que pot

ser una temprada esportiva.

Cada bloc de tres columnes

correspon a un mesocicle. El

segon diagrama expressa les

sessions dels microcicles del

primer microcicle del segon

mesocicle. Com més alta és la
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columna més important és la càrrega d'entrenament.

Quina serà la sessió de major càrrega d'entrenament d'aquest atleta?

La darrera del primer microcicle del segon mesocicle.

LES ALTERNATIVES A MATEVEIEV

Sobre aquest model es van anar dissenyant altres alternatives de  programació,

fonamentalment perquè els esportistes trigaven molt a trobar la forma després

de tant temps de treball genèric i de volum.

Una de les primeres modificacions va ser la d’Arrosew, que proposava la teoria

del pèndol . Alternava un cicle de treball de gran volum amb un de màxima

intensitat, però amb la peculiaritat que a principi de temporada els blocs de

volum eren llargs i els d'intensitat curts, i a mesura que avançava la temporada

s'invertien les proporcions.

El gran entrenador i llançador de martell Bondartschuk va intuir que aquests

sistemes de treball no eren adequats, ja que cada atleta assimilava les

càrregues de forma particular, i proposa treballar en blocs de dos a quatre

mesos en funció de les característiques de l'atleta, el temps necessari per a

arribar a la forma. El treball era fonamentalment específic (vàlid per a atletes

formats).

Aquesta proposta intuïtiva de Bondartschuk és perfeccionada per

Verkhoshansky , que planteja treballar un gran bloc de treball de força màxima

seguit d'un bloc de treball específic. Aquest sistema, que s'utilitza bàsicament

en halterofília i en llançaments, també l’apliquen alguns corredors de fons,

tennistes o ciclistes, en el treball específic de força. Igualment, en esports de

llarga temporada es pot fer un cicle de dues o tres setmanes de força màxima

que permeti mantenir, durant tres o quatres mesos, nivells òptims de força.

Aquests sistemes eviten que un atleta estigui mesos fen tan sols treball genèric

i volum, o deixant massa temps el treball específic i d’intensitat. En aquest

mètode, doncs, la forma s'adapta més a les característiques individuals.

Finalment, apareix la proposta de l’ATR (“A” vol dir acumulació; “T”,

transformació, i “R”, realització).
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Les tasques de treball d’A són de tipus general; la T és la transformació, l’enllaç

entre el treball més general, i la R és la tasca més específica.

 A l’esquema podem veure una part de la temporada, que s’ha dividit en tres

grans períodes: l’A, el T i l’R. El període A està dividit en tres mesocicles. Cada

mesocicle el divideixen en tres microcicles. El primer és “A”, el segon, “T” i el

tercer, “R”.

Cada microcicle es divideix en tres parts (cada part o bloc pot ser de dos a

quatre dies). Les activitats de cada sessió o de grups de sessions s’organitzen

igualment en blocs ATR.

Una mateixa activitat que en el primer mesocicle de la temporada és “R” pot ser

que en plena temporada sigui una activitat “A” d’una sessió “A”  en el microcicle

“A”.

Així, per exemple, per a un jugador de bàsquet, a la pretemporada, trobaríem el

següent: l'acumulació (“A”) seria força màxima amb peses; la transformació

(“T”), multisalts,  i la tasca específica (“R”), un treball d’u contra u amb armilles

llastrades.

Però anem a ple període competiu. El dilluns i dimarts es faria “A” (treball més

general), però a diferència de la pretemporada, no es faria la força màxima.

Potser serien els multisatls i el treball de tècnica individual. Els dimecres i dijous

es faria, per a la “T”, un treball de tàctica per a centrar-se en aspectes com la

MESOCICLESMESOCICLES

MICROCICLESMICROCICLES

PARTS DEL MICROCICLEPARTS DEL MICROCICLE

SESSIÓSESSIÓ

AA TTTEMPORADATEMPORADA
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velocitat en els contraatacs i jugades tècniques; i el divendres, la “R” seria la

preparació del partit.

Aquest model, d’estructura fractal (cada nivell té la mateixa estructura del nivell

superior), permet integrar el treball més general amb l’específic en el decurs de

tota la temporada mitjançant contats transferències. En funció de l’evolució de

la forma de l’esportista i del calendari de la temporada es pot jugar molt amb

les càrregues, incidint més o menys en el treball general, específic i de

transició.

Actualment, els models de planificació de l'entrenament són una barreja de

tots. Se solen programar en mesocicles i microcicles; alhora, com Arrosev, en

treball en pèndol, perquè el treball especific apareix tota la temporada; i també

amb elements de Bondartschuk, ja que s'adapten els períodes de forma a les

característiques de cada esportista.

Alguns corredors de fons apliquen el treball en blocs de Verkhoshansky

l’apliquen en entrenar un bloc de força màxima al principi de temporada, però

segueixen l’ATR en gairebé tots els entrenaments, ja que acaben totes les

sessions amb un treball de transferència a formes pròpies de l'especialitat.

Periodització de l’entrenament d’esports de tempora da llarga

Els esports de temporada llarga són aquells en què l’esportista ha d’arribar a

fer dues competicions per setmana o, com el tennis, on es juga cada dia durant

períodes llargs de temps seguits de descansos.

En aquests esports, cada entrenador o preparador utilitza estratègies diferents.

Bàsicament, però, parteixen d’un treball general amb volum a la pretemporada

que es manté amb molta menor presència en el decurs de la temporada de

competició, i es poden aprofitar parades del calendari per repetir un microcicle

de condició física general. A diferència dels atletes o nedadors, que busquen

entre un i tres punts de forma en el decurs de la temporada, els jugadors

d’esports de calendari llarg pretenen mantenir un nivell mitjà-alt de forma tota la

temporada.

Fonamentalment, el model ideal és l’ATR: el dilluns i dimarts al matí fan treball

“A”; el dimarts a la tarda i el dimecres, “T”; i el dijous i divendres “R”.
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En funció del calendari o de la forma dels jugadors, es poden incrementar les

sessions d’un bloc o d’un altre.

Altres estratègies consisteixen a aplicar el cicles de condició física concentrats,

tot aprofitant aturades de la lliga, o alternant els punts de forma dels jugadors.

Cada x mesos uns jugadors fan una aturada del treball específic per dedicar a

treball de base, especialment de força.

En el decurs de la temporada, el diumenge, el dia del partit és quan cal estar

més en forma. En  aquests casos es treballarà del dilluns a la tarda fins el

dimarts al matí tota la part de condició física més general; la resta de la

setmana serà més tècnica i tàctica.

L’entrenament cognitiu

En els esports individuals tancats (atletisme, rem, natació, etc.) no hi ha cap

incertesa: cal repetir adientment el moviment i dirigir tota la preparació a

bellugar uns músculs en una estructura coordinativa idèntica. Per contra, hi ha

esports on existeix una certa incertesa del company, de l’adversari o del medi

(la nostra acció depèn del que fan els companys d’equip, els contraris i, en

esports de natura o el rugbi, del comportament del vent, el terreny o el bot

incert de la pilota). Un futbolista, al contrari d’un llançador de pes, repetirà molt

poques vegades una mateixa acció: sempre hi haurà matisos. O el jugador de

bàsquet tan sols repetirà el tir lliure.

És en aquest sentir que diferents autors, entre els quals destaquen Schöllhorn

o Seirul·lo, proposen el model cognitiu. Sobre una base d’entrenament

estructural (treball de base) i funcional (desenvolupament específic de les

capacitats) es construeix un treball cognitiu. Això vol dir que les capacitats

físiques i tècniques es desenvolupen en situacions variables semblants al joc.

Un exemple: fer quatre salts sobre tanques a peus junts i sortir corrent per

rebre una pilota que cal conduir a un punt des d’on s’haurà de xutar.

Un atleta hauria fet el treball de salts per una banda, i en acabar transferir-ho a

la velocitat, però sempre sobre distàncies i temps de descans pautats. Els

esports col·lectius adapten la condició física a situacions específiques i

variables de joc on, fins i tot, hagin de prendre decisions.
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Una interpretació incorrecta de l’entrenament cogni tiu  ha portat,

principalment en el cas del futbol, al fet que es consideri que tota la preparació

dels esportistes s’ha de fer específica (en el cas del futbol tot amb pilota).

Seirul·lo, la persona que més ha desenvolupat teòricament i pràctica aquest

model com a preparador físic del FCB des dels equips d’handbol i futbol base

fins al futbol absolut, i a qui he consultat personalment, alerta de la gran errada

d’aplicar aquest model sense la base d’entrenament estructural i funcional.

Tous60 compara l’entrenament estructural i funcional amb la part del hardware

d’un ordinador; el cognitiu és el software: ni un gran programa pot funcionar

sense un bon processador ni un ordinador potent pot fer res sense programes

adients.

Aquesta mala interpretació, sumada a la idea encertada que els aprenentatges

de gestos complexos s’han de començar de ben menuts, ha generalitzat  la

tendència que els menuts facin tota la preparació específica, en especial en el

món del futbol base (sempre amb pilota). Aquesta actitud, entre els joves,

suposa una important agressió sobre la CMB

 Aquests models no són aplicables fins al final de l’adolescència. Abans cal

utilitzar altres estratègies d’acord amb els principis d’entrenament específics

dels joves i les necessitats del procés de creixement.

                                               
60 TOUS, J. (1999) Nuevas tendencias en entrenamiento de fuerza BCN: Ergo, pàg 50
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CAPÍTOL 13

ORGANITZACIÓ DE L’ENTRENAMENT EN ELS JOVES



223

 PLANIFICACIÓ DEL PROCÉS DE FORMACIÓ D’ESPORTISTES A LLARG

TERMINI

De totes les propostes de programes de formació de joves esportistes de la

iniciació fins a l’alt rendiment, hem considerat com més adients, entenedors i

contrastats, els models proposats per Martin i altres (2004) a Alemanya.

Etapa de formació general de base

Aquesta etapa dura tres anys: es fa un treball general que prepara a l’infant pel

posterior programa d’entrenament específic.

Cal incidir en un desenvolupament general en què predomini la varietat i la

riquesa motriu. Es tracta d’una etapa on cal aprendre’n, tenint en compte, però,

que el seu tarannà és principalment lúdic. L’objectiu és el desenvolupament de

la capacitat motriu de base i dels aprenentatges fonamentals.

Etapa d’entrenament infantil i juvenil

Té una durada de deu a dotze anys i està dividida en tres fases.

1. Etapa d’entrenament de base, que dura entre tres i quatre anys, on

s’incideix bàsicament en els aspectes coordinatius més generals, els

aprenentatges bàsics

de l’esport escollit i les

capacitats relacionades

amb la velocitat cíclica i

acíclica i la força

explosiva.

2. Etapa d’entrenament de

formació. Es manté el

treball variat, però amb

una direcció vers

l'especialització. Es

buscarà adaptar al jove a les necessitats de rendiment de l’especialitat

esportiva de les etapes posteriors. Des del punt de vista de la condició

física s’insistirà més en els aspectes d’eficàcia dels processos

d’aportació d’energia (resistència en tots els seus aspectes).
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3. Etapa de connexió: aquesta fase és la que enllaça l’etapa de formació

amb la d’alt rendiment. La seva durada és d’entre quatre i cinc

temporades. Té una primera fase que correspondria a la categoria júnior,

on es fa una transició de tot el treball de formació acumulat en períodes

anteriors, amb la preparació per assolir alts nivells de rendiment.

L’objectiu d’aquesta fase és assolir l’alt rendiment en categoria júnior (un

aprenentatge a la dinàmica i objectius finals d’alt rendiment).  La segona

fase ja és específica i de transició a la competició adulta. Els objectius

deixen de ser de formació per centrar-se en els de rendiment.

Edat d’iniciació al programa

L’edat d’iniciació al programa de formació d’esportistes està condicionada per

dos factors: les característiques de l’activitat i l’edat òptima per accedir a l’alt

rendiment.

Segons les característiques de l’activitat, com més complexa sigui una

activitat més precoç serà l’inici del procés dirigit a crear les bases dels

aprenentatges específics .

Què entenem per complexitat motriu? Una activitat motriu, com més allunyada

està  de la motricitat natural i com més variada i rica sigui, més complexa se la

considera. Caminar, córrer, saltar un obstacle, empènyer o llençar una pedra són

gests que podríem dir naturals i senzills. Caminar amb les mans, desplaçar-se

girant o nedar són gests que podríem qualificar de complexos, perquè no formen

part de la motricitat genètica de l’espècie humana ni de la quotidiana de la majoria

de les societats.

Per aprendre a patinar o esquiar caldran estratègies d’aprenentatge diferents de

les que són necessàries per a saltar llargada, atès que el fonament motriu del salt

és força present a la quotidianitat dels infants. En canvi, l’esquí no forma part del

bagatge motriu de l’espècie humana ni dels aprenentatges generals que es duen a

terme des de la infància, com pot ser (menjar a taula, parlar, escriure o rentar-se

les dents). Si volem que un adult domini l’esquí, caldrà ensenyar-li’n els fonaments

a la infància, de la mateixa manera que ensenyem a botar una pilota o a anar en

bici. Però, atenció: si parlem d’esquí de fons al nord de Noruega el tema és

diferent, ja que els infants aprenen a esquiar al mateix temps que a caminar, com
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aquí a pedalejar amb els tricicles. Per tant per a un jove nòrdic l’esquí de fons és

un gest força més natural que per a un català.

Un cas molt curiós que vaig observar entre un grup de noies Sahrauís d’uns vint

anys que van venir a Tarragona era la manca de seguretat que mostraven al

baixar les escales d’un pis al de sota. Per a nosaltres és una activitat força natural,

però per a elles era molt més complexa: tant com per nosaltres caminar per les

dunes.

Un exemple més esportiu que pot diferenciar les estratègies d’iniciació al futbol

i al beisbol aquí i als Estats Units: a Europa els nens aprenen a xutar i a

caminar alhora, ja que futbol forma part de la motricitat cultural. Per contra, un

club de beisbol a Catalunya ha de fer un programa de captació de practicants

ben joves, atès que aquest esport no forma part de la vida cultural quotidiana

del nostre país. Als EUA seria ben al contrari.

El segon aspecte que determinarà l’edat ideal d’iniciació del procés de formació

dels esportistes és l’edat òptima d’accedir a l’elit, un concepte que els russos

anomenen “etapa de les capacitats òptimes”. Si en un esport com els 100

metres llisos es pot començar a accedir a l’elit mundial als 22 anys i la marató

té les edats prop dels 30, implica que l’entrenament específic per córrer la

marató haurà de començar molt més tard.
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aquest esport no coincideix amb el moment de l’entrenament de reaquest esport no coincideix amb el moment de l’entrenament de rendiment      ndiment      

Finalment, en natació o en gimnàstica rítmica, on l’etapa de  les capacitats

òptimes  comença a l’adolescència, el procés s’anticipa. A l’esquema es

visualitza la coincidència o no entre etapa de capacitats òptimes i procés

d’iniciació esportiva.

Com es pot observar, els esports més complexos, els més allunyats de la

motricitat específica de l’ésser humà, són aquells en què cal començar la

iniciació abans. Alguns coincideixen amb què, per la seva complexitat i les

prestacions de força i de necessitat d’experiència tècnica i tàctica, no permeten

accedir a l’alt rendiment fins més tard (hoquei gel o en els llançaments atlètics).

Altres, malgrat començar molt d’hora, tenen un temps de manteniment a l’elit

molt curt, com és el cas de la gimnàstica esportiva (malgrat joioses excepcions

com és en Gervasi de Fer).

No es pot confondre aquesta necessitat de calendari amb pensar que els futurs

corredors de marató hagin de començar a fer esport als 18 anys. Han de

desenvolupar la CMB i la pràctica de diferents esports o d’altres especialitats

atlètiques des de la infantesa. El que han de retardar són les etapes de

connexió i allargar les de formació.
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Un dels problemes de la pràctica de certs esports (que ja s’ha tractat en altres

capítols) són els efectes derivats d’una iniciació específica molt precoç; pot

implicar càrregues intenses (entrenament intensiu precoç) que poden provocar

efectes secundaris i afectar el procés de creixement.

Al quadre següent, els autors exposen, a la primera fila, l’edat en anys

d’iniciació  i, a les altres, els anys d’entrenament previ que han de passar fins

assolir l’alt nivell juvenil, júnior i d’alt rendiment. Això implica que en la recerca

de rendiment cal establir i programar les tasques a llarg termini amb un procés

sistemàtic de treball.
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Dos exemples significatius: les curses de fons i la gimnàstica esportiva. El

primer és una de les activitats esportives més naturals. Això suposa que la

necessitat d’iniciació precoç no té cap sentit; potser per això  la vida esportiva

del corredor de fons és molt llarga. La gimnàstica esportiva, per contra,

necessita una iniciació molt precoç per assolir el major nivell internacional als

vint anys, a més d’unes càrregues de treball molt intenses, moltes hores

d’entrenament i alhora uns gests i unes formes allunyades de la motricitat

natural. Tots aquests factors provoquen un desgast important que no permet

mantenir gaire temps un nivell alt.

Si a les curses de fons es treballés a cada edat amb l’especificitat i amb les

intensitats de la gimnàstica, de ben segur que ni als vint ni als trenta no

assolirien l’elit.
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FACTORS QUE DETERMINEN EL RENDIMENT D’UN ESPORT A L LARG

TERMINI

L’edat d’iniciar el procés de entrenament específic depèn de cada esport. En el

patinatge, l’entrenament general de base pot començar als 5 o 6 anys i en

l’halterofília als 12. Malgrat les grans diferències d’intervenció sobre les

necessitats pròpies de cada esport, el treball de desenvolupament de la CMB

en ambdós casos serà molt similar fins a acabar el procés de creixement. A

una edat de 13 anys, els patinadors estaran en la fase d’aprofundiment;

mentrestant, els practicants d’halterofília estaran encara en la de formació de

base.

Considerant aquests punts de partida, en qualsevol procés de formació

esportiva caldrà considerar les dues variables: les necessitats de

desenvolupament individual comunes a tots els humans (CMB) i les particulars

de cada esport. A l’esquema següent, les dues columnes laterals representen

esports amb diferents programes cronològics d’intervenció.

Independentment de les necessitats de cada esport, a cada fase hauran de

respectar-se les necessitats de desenvolupament la CMB. No fer-ho augmenta
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molt el risc de generar patologies, descompensacions o mancances motrius

que podran limitar el futur esportiu a mig o llarg termini, afavorir l’aparició de

lesions puntuals i, fins i tot, cròniques, que afectin a la vida extraesportiva.

Cal considerar que la pràctica de tots

els esports incideix favorablement

sobre certs aspectes de la CMB  de

manera parcial i de vegades

desequilibradament.

El tennis, per exemple, desenvolupa

equilibradament quasi totes les

necessitats de la CMB, però  per assolir

l’alt rendiment es requereix un entrenament de formació (específic) des de la

infantesa. El treball intens i repetitiu asimètric abans de l‘adolescència suposa

una  agressió sobre el desenvolupament muscular i postural equilibrat. Per

contra, en beisbol o en handbol, que es poden iniciar igualment des de la

infantesa, el treball asimètric és menys intens. La tensió muscular,

quantitativament (nombre de glopeigs o llançaments per partit i per unitat de

temps) i qualitativament (tensió muscular unilateral sobre l’esquena)  en els dos

esports és molt menor que la patida pel tennista (el nombre d’impactes i la

tensió del cop amb la raqueta).

Això exigeix, en el tennis, dur a terme un treball específic de CMB que

compensi aquesta mancança (que no sempre es produeix amb èxit). Altres

aspectes de la CMB són coincidents amb les tasques específiques de la

formació del tennista.

Un punt d’alerta sobre el qual es fa esment freqüentment en aquest text és

l’efecte perjudicial sobre la població de joves esportistes sotmesos a propostes

de treball exclusiu  específic propi de l’esport.

Prenem com exemple el futbol el cas concret dels cursos de Tècnic d’Esports

objecte d’aquest estudi. Com a professor del bloc comú he impartit

l’assignatura de Teoria de l’entrenament, tot basant-me en els criteris aquí

exposats. Quan en el bloc específic els  professors de la federació imparteixen

CMB
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l’assignatura de Preparació Física, afirmen que tot el treball que han de fer els

infants és amb la pilota.

El treball exclusiu amb pilota no afavoreix l’assoliment de certs objectius de la

CMB. Principalment, no permet gaudir d’una bona tècnica de cursa sense

pilota, afavoreix una postura inadequada en moviments bàsics sense pilota

(anteversió  de la pelvis), i provoca un escurçament dels isquiotibials i un

afebliment dels adductors. Aquestes propostes són les que perduren a un

important nombre d’escoles de futbol base del país, i la majoria d’alumnes que

cursen els estudis de tècnics d’esport i d’animadors que venen del món del

futbol presenten aquestes alteracions de la CMB.

Això causa que molts talents potencials no arribin a consolidar-se per el

descuidar el treball específic de la CMB. El seguen text aparegut al diari el País

es força clar:

 Los médicos han determinado que la causa de sus continuas lesiones
musculares es su mala técnica de carrera. Robben no ha sabido de esta teoría
hasta que fichó por el Madrid el verano pasado. Ahora lleva meses para
reeducar su cuerpo.61

El cas del jugador argentí Messi, del Barça, pot ser similar: corre pendularment

i amb anteversió pèlvica, i ha patit dues lesions d’isquiotibials en un any.

Aquest plantejament, fonamentat en els coneixements de les ciències

mèdiques, desqualifica totes les propostes que basen els processos de

formació d’esportistes en les necessitats particulars de l’esport sense

considerar les especifiques del creixement de  la espècie humana, la CMB.

Perfil d’un esport

El model per elaborar els objectius temporalitzats que permetin seleccionar els

continguts per integrar en els programes d’entrenament propis d’un esport

tindran un plantejament similar al de la CMB:  en primer lloc caldrà, definir els

diferents elements que conformen el model ideal (els cercles). En segon lloc,

serà necessari detectar els elements específics d’aquest esport que poden

                                               
61 TORRES, Diego El País  (12-2-2008)
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incidir negativament sobre la CMB, representats pels llamps (exemple del

treball asimètric dels esports de raqueta). En tercer lloc, els elements

d’intervenció compensatoris i preventius que evitaran o minvaran els efectes

dels “llamps” (efectes secundaris

que desfavoreixen la CMB),

representats per les fletxes.

Cal considerar que a l’hora de

construir aquest perfil no s’han de

considerar exclusivament els

elements visibles de l’esport: cal

pensar en tots els elements que

caldrà usar en cada etapa de la

vida esportiva per assolir els

objectius. Continuant amb el cas

del futbol, cal preveure que els futbolistes hauran d’usar les peses per fer

treball de musculació i, alhora, hauran de fer multisalts. Aquestes tasques no es

perceben quan es fa l’anàlisi tècnica i tàctica del joc, però formen part del que

seran els mitjans d’entrenament específics d’aquell esport a partir de cert

moment de la vida esportiva: per tant, el seu procés d’aprenentatge ha de ser

tractat exactament igual que el canvi de direcció o el joc amb el cap.

El tercer pas per la programació de les tasques serà harmonitzar els dos perfils:

el de la CMB (comú per tots els humans) i el

particular de l’esport. De manera que, seguint

amb el futbol, tindrem les característiques que ha

de tenir un futbolista ideal: disposar d’una

perfecta CMB, un desenvolupament específic de

les capacitats del futbol i un treball preventiu

compensatori que previngui dels excessos o descompensacions que la pràctica

específic pot generar sobre la CMB, tenint sempre present que les mancances

en la CMB a curt o llarg termini tindran efectes secundaris que limitaran la

capacitat potencial del jugador i/o la seva salut.
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Quan es disposa del perfil

ideal del jugador s’ha de

temporalitzar el treball,

definir els objectius

cronològics.

A l’esquema s’han triat tres

elements: un de la CMB, un

particular (qualsevol) de

l’esport i un dels elements

compensatoris.

Seguidament, convé definir

quines són les intervencions

necessàries a cada etapa del desenvolupament.

Aquests factors s’hauran d’ubicar, com hem vist anteriorment, en dues

columnes. Una d’universal, en funció de l’edat biològica de la persona i de les

necessitats (mancances, descompensacions...) dirigides a desenvolupar la

CMB, i l’altra en funció de les específiques de l’esport (que variaran segons

cada esport seguint els criteris abans esmentats).

Finalment, hi haurà el treball de síntesi que permetrà harmonitzar les dues

columnes.

Així, un esportista que entra a la prepubertat i que juga a tennis i un que vol fer

atletisme de fons treballaran amb els mateixos continguts de CMB (quadrats),

però els propis de cada especialitat estaran a nivells força diferents: el tennista

estarà al final del període de l’entrenament general de base  i el fondista no

haurà entrat entrenament pròpiament dit (encara estarà en l’etapa de formació

de base ).

3

Infantessa

Prepubertat

Pubescència

Adolescència

I ESTABLIR EL SEU 
DESENVOLUPAMENT 

CRONOLÓGIC  
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CARACTERÍSTIQUES DE LA CÀRREGA D’ENTRENAMENT EN LES

DIFERENTS ETAPES DE FORMACIÓ

El model general que cal seguir en la formació dels joves esportistes ha de

caracteritzar-se, com es pot veure en el següent esquema (Rius 1996,

modificat de Hahn62), per

l’augment constant de la càrrega

d’entrenament amb petites

pujades i baixades. Els períodes

de vacances, a partir de la

prepubertat, seran curts: l’estiu

no superarà el mes i

s’aconsellarà dur a terme altres

activitats esportives diferents a

les habituals.

La dinàmica de càrregues es la següent:

• Un augment oscil·lant progressiu del volum.

• Un augment progressiu de la intensitat menys accelerat a les primeres

etapes que l’augment del volum.

• Un constant treball progressiu d’aprenentatge de la tècnica.

El gràfic exposa la relació entre el treball general (Capacitat Motriu Bàsica), el

complementari i l’específic de l’esport. L’entrenament complementari serà

quantitativament constant, però cada vegada representarà un menor

percentatge de la càrrega total d’entrenament. L’entrenament general (CMB) es

mantindrà constant quantitativament fins a l’etapa de connexió, malgrat que en

                                               
62 RIUS, J (1996).Formación de jóvenes deportistas Madrid: Ediciones Pedagógicas pàg 58
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percentatge sobre el total de l’entrenament disminueix molt.

L’augment progressiu de l’entrenament específic de l’esport és tant en

percentatge sobre el total d’entrenament com en valors absoluts.

Segons Platonov i Vajcehovskij, citats per Martin i altres (2004), el contingut del

entrenament passa de les 100 hores mínimes d’entrenament anual a l’etapa de

FGB a les 1400 hores a l’etapa d’alt rendiment.

L’entrenament general i complementari passa del 95% a les primeres etapes

fins el 35% a l’etapa d’alt rendiment. Finalment, l’entrenament específic passa

del 5% a les etapes de FGB al 65% a l’etapa d’alt rendiment.

Bompa planteja una relació

cronològica inversa entre el

treball general i

l’específic.63 Aquest autor,

a diferència dels anteriors,

no té en compte ni la

variable relativa a les

característiques de l’esport

ni l’edat òptima d’accés a

l’alt rendiment esportiu que

                                               
63 Bompa,T. (2005) Entrenamiento para jóvenes deportistas Barcelona: Hispano Europea (pàg 24)
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fan els anteriors autors. Per aquest motiu, considerem més adients les

propostes anteriors de Platonov , citades per Martin.

Metodologia de l’augment de la càrrega

Mantenir una mateixa càrrega estàndard provoca millores en el rendiment, però

aquesta millora es deu a l’efecte creixement. Quan el jove s’ha adaptat a la

càrrega, la millora que es produeix és tan sols aparent. En realitat, l’increment

de la forma no és tant per l’efecte del entrenament com pel fet de créixer.

Aplicar una mateixa càrrega fa que l’estímul no sigui progressiu, ben al contrari:

és el mateix i l’esportista ha crescut, ha pujat el seu llindar i de ben segur que

deixa de fer efecte.

En un extrem oposat, hi ha pràctiques que provoquen increments molt sobtats

de la càrrega d’entrenament. Les conseqüències immediates són una millora

important a curt termini, però a mig termini es produeix un estancament del

nivell. El risc de lesió és, igualment, més alt.

Les millores a llarg termini es produeixen fruit d’un augment progressiu de la

càrrega. Una progressió que, per raons socials, no es compleix sempre. Els

infants, fins als 12 anys, disposen de tot el temps del món i els pares els porten

a entrenar. A la pubescència i, principalment, a l’adolescència, l’ampliació dels

interessos de lleure i els estudis provoca una menor disposició i compromís

amb l’entrenament.

Per a molts entrenadors resulta fàcil fer entrenar molt als infants (un augment

sobtat de la càrrega), i quan caldria incrementar més la càrrega, a la

pubescència, el temps de dedicació a l’entrenament disminueix (estancament).

A l’adolescència, molts esportistes disposen encara de menys temps que a la

infantesa i la càrrega d’entrenament minva. D’aquesta manera, es provoca una

forma de treball invers, una regressió de la càrrega en lloc de la progressió de

la càrrega.

Mantenir càrregues estables o amb petites oscil·lacions resulta molt útil per a

perfils de pràctica esportiva recreativa, com a eina de socialització dels joves i

de salut, però és poc eficaç de cara al rendiment .
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Bompa64 elabora una les propostes de  dinàmica en la progressió de  la càrrega

d’entrenament amb joves.

Així, per exemple, en un equip de joves de 10 a 12 anys que en una temporada

entrena dues sessions a la setmana, proposa començar la temporada

entrenant 1 hora i al final de la temporada arribar a les dues hores.

La segona manera d’augmentar la càrrega consisteix a augmentar el nombre

de repeticions de cada activitat mantenint la mateixa durada de l’entrenament

(disminució del temps de descans) o augmentar el nombre d’activitats en un

mateix espai de temps.

Això permet que cada dues temporades es

pugui passar de dues a tres sessions per

setmana, que progressivament augmentarien

la càrrega, com s’ha indicat anteriorment.

Bompa 65 planteja un sistema  de treball

escalonat on la tendència de la càrrega és

ascendent, però amb pujades i baixades

segons setmanes, de manera semblant als

microcicles de Mateviev. La diferència és que

amb els joves el tipus de càrrega és

qualitativament similar (no hi ha les

diferències entre quantitat i qualitat a mesura

que avança la temporada) ni tampoc hi ha

mesocicles de descàrrega: cada cicle

augmenta la càrrega respecte de l’anterior.

Transició a la periodització adulta

La transició dels models infantils de

càrregues progressives es produeix en el

moment en què l’esportista entra a la

adolescència (sempre que disposi d’un

                                               
64 BOMPA, T. (2005) Entrenamiento para jóvenes deportistas. Barcelona: Hispano Europea

65 BOMPA, T. (2005) Entrenamiento para jóvenes deportistas. Barcelona: Hispano Europea, pàg. 37
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entrenament de base).

Això suposa deixar el model anterior de càrrega progressiva (creixent tant de

volum com d’intensitat) per passar a models on es diferencia el tipus de càrrega

en funció de la temporada.

En aquests casos, cal començar, els primers anys, amb treballs de dos

mesocicles de càrrega per un de descàrrega. Cada mesocicle estaria organitzat

igualment  en tres microcicles: dos de càrrega i un de descàrrega.

En tota la programació es buscaria sempre organitzar les tasques segons el

model ATR, de manera que en cada sessió es produïssin transferències des

del treball més general al més específic, encara que realitzin una temporada

amb estructura tradicional.

En els esports col·lectius i els de temporada llarga, on es buscarà el

manteniment d’un nivell mig de forma durant tot l’any, a partir de l’adolescència

ja es pot adoptar el model convencional exposat per als adults.

OBJECTIUS

Per a elaborar un programa dirigit a la formació d’esportistes cal definir quina

serà la seva finalitat. Quin es el perfil del esportista que es vol formar. Un

centre escolar que organitza l’esport extraescolar des dels primers cursos de

primària tindrà un perfil d’esportista molt més lúdic que l’escola esportiva del

club del barri, que buscarà formar jugadors per accedir al rendiment.

El model marc que desenvoluparem en aquest text serà el segon: la formació

d’esportistes de manera que arribin a l’adolescència amb disposició d’optar, si

ho volen, per la pràctica amb finalitats de rendiment.

A cadascuna de les fases cal establir uns objectius determinats i concrets. Els

objectius que no s’assoleixin en cada etapa o la integració en el grup

d’entrenament de joves amb mancances d’etapes anteriors s’hauran de

treballar en un entrenament de rescat a fi d’assolir els mínims imprescindibles

per afrontar el futur amb garanties, o assumir el risc de patir, en qualsevol

moment, lesions, estancaments o regressions importants en el rendiment.
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El professor Piasenta, entrenador d’atletes internacionals (medallistes olímpics

d’atletisme francesos), es caracteritza perquè els millors atletes que ha entrenat

els ha format des de la infantesa. Segons ell, quan li arriba un atleta ja format

que presenta algun defecte en la tècnica de cursa (per a ell és determinant

córrer circular amb cicle anterior, mentre que un important nombre d’atletes

corren circular amb cicle posterior, fet que provoca un estancament i el risc de

lesions), per a reeducar la cursa calen de dos a tres anys de treball. El primer

per trencar el model antic, el segon per adaptar-se al nou model (dominen el

model però corren menys) el tercer per recuperar el nivell de rendiment

anterior, i al quart any ja estaran en condicions de millorar.

Treballar sense mètode o afrontar l’alt rendiment amb mancances

metodològiques de base pot provocar situacions mot diferents, però que es

poden agrupar en els següents blocs:

a) Disposar d’un talent excepcional que permet a l’esportista destacar malgrat

no haver dut a terme un procés de formació òptim.

b) No arribar a desenvolupar tot el talent potencial de què disposava. Això

resulta impossible de demostrar individualment: no es pot saber què hauria fet

un jugador si...

c) Patir lesions o estancament en la progressió en començar o finalitzar

l’adolescència.

d) En cas d’esports molt minoritaris (curses de cent quilòmetres, algunes arts

marcials, curses de muntanya) disposar de condicions naturals, entrenar amb

un mínim de sentit comú i dedicar-hi temps permet accedir a l’elit local i

nacional. Si són esports que, a més a més, no necessiten grans càrregues

d’entrenament per anar fent, com certes arts marcials (variants de les grans

que es practiquen a pocs llocs), el beisbol a Espanya o l’hoquei patins, es pot

accedir a l’elit mundial encara que s’entreni com un equip de lleure.

e) En els esports piramidals de masses (el cas del futbol, les curses de fons a

certs països africans o el beisbol a USA), la condició física natural més

l’autoaprenentatge, junt amb la repetició i molta pràctica des de la infantesa,

permet que per selecció natural els millors assoleixin l’elit fins i tot internacional.

Això no vol dir que certs jugadors amb talent potencial no hagin trencat la seva
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progressió per manca de treball eficaç a la infantesa o que altres que han

arribat al cim no haurien assolit encara millors resultats treballant amb mètode.

En el cas del futbol, a Espanya, el nombre de practicants, les possibilitats

d’inversió que disposen els clubs i els nivell dels equips cadets i juvenils a nivell

internacional, no es corresponen amb els resultats de la selecció nacional

absoluta. L’èxit  de l’Eurocopa 2008 ha estat una anècdota en un seguit de

fracassos.

Un jugador con l’argentí Messi (escric aquestes ratlles al juny del 2008) va

arribar al Barça corrent pendular, amb els malucs baixos, amb anteversió

pèlvica i els isquiotibials curts. Això és fruit d’una manca de treball de  base on

s’ha pensat més en el desenvolupament de les capacitats de rendiment

específiques del futbol que no en la capacitat motriu de base (CMB). La manca

de treball compensatori i el fet de no haver tecnificat a la infantesa la cursa

sense pilota als peus, provoca una manera de córrer sense pilota que

augmenta molt el risc de lesions d’isquiotibilals. El jugador ha patit dues

ruptures als isquiotibials (conseqüències directes i previsibles derivades

d’aquest tipus de perfil, especialment entre els qui gaudeixen d’una gran

qualitat muscular). Pot ser que aquestes dues lesions consecutives siguin

anècdotes o, per contra, que es repeteixin fins a esdevenir cròniques, atesa la

seva manera de córrer. El risc de patir aquestes lesions minva de manera

significativa amb una correcta tècnica de cursa quan es corre sense la pilota als

peus.

A cada etapa de la formació de l’esportista caldrà dissenyar un programa on hi

figurin uns objectius a assolir. Aquests objectius dependran  de dues variables:

les necessitats de desenvolupament de les capacitats motrius bàsiques de

(comuns a totes les persones) i de les necessitats específiques de rendiment

de la pràctica esportiva.

Tot plegat ens ofereix tres normes de seguretat:

1. El treball general (CMB) dependrà de l’edat biològica de l’esportista i de

les seves necessitats particulars.

2. El treball específic de l’esport dependrà de les característiques pròpies

de l’esport.
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3. El treball específic no podrà alterar mai el desenvolupament de la CMB.

Això vol dir que un patinador i un (possible) corredor de fons als 12 anys (amb

similar edat biològica) hauran de dur a terme un treball de CMB igual.

Contràriament, el patinador estarà desenvolupant una treball específic

quantitativament i qualitativament molt superior al del corredor de fons.

Si el corredor de fons iniciés el treball específic alhora que el patinador,

anticiparia massa les fases d’entrenament de formació. Al contrari, si el

patinador esperés a l’edat òptima pel corredor de fons per iniciar el treball

específic, limitaria molt les seves possibilitats esportives.
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INTRODUCCIÓ

Aquesta part és independent de la recerca. És un complement on s’exposa una

experiència duta a terme, des de fa cinc anys, en diferents cursos de formació de

tècnics esportius.

Els resultats obtinguts han estat molt bons, encara que no s’han avaluat amb una

metodologia rigorosa que em permeti donar validesa científica a la proposta. Es tracta

de la comunicació d’una experiència realitzada els resultats de la qual, com a docent,

puc considerar satisfactoris.

És per aquest motiu que he considerat oportú, com a complement del treball principal,

resumir de forma sistematitzada aquesta experiència.

És una proposta bàsica, oberta, que es pot adaptar i millorar, i que pretén ajudar a

resoldre algun dels principals problemes que apareixen en el procés d’ensenyament i

aprenentatge procedimental (execució pràctica i anàlisi de la tècnica) en qualsevol

curs de formació de tècnics esportius, on la manca de temps lectiu condiciona el

procés.
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ANÀLISI DEL PROBLEMA

D’entrada, trobem que el nombre d’hores de pràctica del bloc comú en els cursos de

tècnics esportius és insuficient per la quantitat d’aprenentatges motrius que cal assolir.

En segon lloc, en els esmentats cursos ens trobem amb molts alumnes d’edats poc

adients per a l’adquisició de nous aprenentatges motors (molts alumnes de més de 30

anys), i, a més, molts dels exercicis bàsics que cal executar a l’assignatura de Teoria

de l’entrenament els han après malament o són nous per a ells (mai no els havien

realitzat abans).

Per una altra part, les avaluacions particulars que he dut a terme pel que fa a la

capacitat d’execució de tècniques bàsiques apreses en el curs em confirmen que un

important percentatge d’alumnes no assoleixen els objectius prefixats a la

programació.

I, finalment, he pogut observar que tampoc disposen de suficient capacitat d’anàlisi

dels defectes tècnics, ni en les seves execucions ni a l’hora de corregir els companys,

cosa que vol dir que demostraran malament i no disposaran de capacitat per corregir

l’execució dels esmentats aprenentatges als esportistes que entrenaran. Per tant, la

seva capacitat per ensenyar aquestes tècniques als esportistes que ells entrenaran no

serà, precisament, l’òptima.

Antecedents

Aquest mateix problema, menys accentuat, apareixia al Cicle Superior d’Animadors

d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE) de règim ordinari a les diferents assignatures

pràctiques, malgrat que la mitjana d’edat dels alumnes era menor (19 anys, edat en

què la capacitat d’aprenentatge és més gran), i que es realitzaven més hores de

pràctica.

Tot i aquest avantatge, tenien força dificultat per assolir uns nivells d’execució tècnica

acceptables, tant en les tècniques bàsiques d’activitats d’entrenament com en les

específiques de certs esports (en aquest cas, l’atletisme i fonaments).

Estratègies

Procés tradicional

Als primers cursos no feia servir la filmadora a la sessió, sinó que seguia una

metodologia tradicional:

1. Exposició oral global de l’exercici.
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2. Visualització d’una demostració executada correctament per part del professor o per

part d’un alumne expert, o bé visualització de filmacions.

3. Informació dels punts clau que determinen l’execució del gest.

4. Informació dels principals errors que es cometen (imitació del professor i/o

informació oral).

5. Execució individual o per parelles que es corregeixen recíprocament.

6. Avaluació (feta pel professor) i comunicació dels resultats.

Es produïa la paradoxa següent:

Pocs alumnes assolien els nivells adients, i el temps per a la correcció era insuficient,

de manera que dur a terme un bon aprenentatge era impossible.

A més, com a professor no disposava de capacitat per avaluar l’execució tècnica, ja

que el nombre d’intervencions que es podien realitzar en una sessió general de classe

era baix (molts alumnes, moltes activitats per sessió) i en l’avaluació era mínim (molts

alumnes per avaluar en poc temps).

Primeres filmacions

a) Amb els alumnes dels cicles ordinaris es van començar a fer filmacions

discrecionals a classe. El professor, en el transcurs de la sessió, informava als

alumnes de la seva execució mitjançant la visualització imatge per imatge, de

manera que podien corregir-ne els defectes.

En aquesta situació es van detectar quatre elements destacables:

b) L’alumne, moltes vegades, executava l’exercici sense haver assimilat la

informació del model ideal que havia d’intentar reproduir.

c) La imatge que cadascú tenia del gest que havia executat divergia, sovint, de la

realitat que veia a la pantalla.

d) Hi havia dificultat, un cop sabut el model que calia imitar, per determinar si un

element incorrecte d’un moviment (propi o d’un company) era conseqüència

d’una acció incorrecta anterior o, per contra, allò que es percebia incorrecte era

causa i efecte alhora.

e) El fet de visionar l’execució pròpia immediatament després de realitzar-la

produïa importants millores en les repeticions posteriors.
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En aquest primer curs feia exàmens escrits de procediments que consistien a analitzar

execucions tècniques pròpies o de companys filmades a classe i presentades en forma

de fotoseriacions.
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REPLANTEJAMENT  DIDÀCTIC

Ateses les experiències del primer curs d’ús del vídeo, al curs següent es va establir

un protocol d’intervenció que seguia el procediment exposat a continuació.

Fins al punt 5 no es presenta cap innovació del model més o menys tradicional:

1. Explicació oral global de l’exercici.

2. Visualització d’una demostració executada correctament per part del professor o

per part d’un alumne expert, o bé visualització de filmacions.

3. Informació dels punts clau que determinen l’execució del gest.

4. Informació dels principals errors que es cometen (imitació i/o informació del

professor).

5. Execució individual o per parelles que es corregeixen recíprocament.

És a partir d’aquest moment que comencen les modificacions:

6. El professor, en el decurs de la classe, filma i ensenya als alumnes les seves

execucions (feedback). Això facilita molt el procés d’aprenentatge.

Aquesta part, però, no pot ser sistemàtica amb tots els alumnes: el professor va

filmant les intervencions que considera més rellevants (fer-ho amb tots resulta

materialment impossible).

7. El professor, fora de l’hora de classe, analitza els vídeos i fa seqüències foto a

foto.

8. Amb les fotos més significatives es fa un document de PowerPoint amb

anotacions sobre les errades més comunes del grup. El professor el projecta

abans de començar la classe següent i es repeteix el procés dirigit a completar

l’aprenentatge: els alumnes treballen en grups de 3 o 4 i es van corregint, mentre

el professor, amb la càmera, continua intervenint i donant noves informacions

visuals (vídeo a càmera lenta) i orals.

9. Els alumnes reben un CD amb les seqüències completes de les execucions que

s’han filmat (de tots).

10. Procés d’avaluació procedimental . Quan els alumnes reben les imatges amb

les seves execucions s’inicia la tasca analítica.

a) Treball sobre les imatges :
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• Els alumnes han d’elaborar, a casa, diferents anàlisis de seqüències

dels exercicis propis i d’un altre alumne del curs (o de qualsevol altre

que el professor els proporcioni).

• A continuació, han de comparar l’execució amb el model desitjat.

• Finalment, han de proposar alternatives de correcció.

b) Pràctica:

• Els alumnes executen, fora de classe, les activitats que indica el

professor. Quan consideren que han assolit el nivell adient les filmen.

Presenten les filmacions al professor.

c) Intervenció del professor:

• El professor avalua els informes dels alumnes: corregeix el material

filmat i elabora un informe per a cada alumne sobre l’execució de les

pràctiques.

11. Recuperació. Als alumnes que no assoleixi l’objectiu mínim se’ls demanarà, com

a tasca d’avaluació, presentar noves filmacions en què ells mateixos executin els

exercicis intentant corregir els defectes que el professor ha considerat més

significatius. Es busca que puguin assolir el nivell mínim esperat.

El alumnes que no hagin assistit a les sessions pràctiques hauran de realitzar, pel

seu compte, filmacions en què ells realitzin les activitats fetes a classe per la resta

de companys (no tan sols les tasques específiques d’avaluació).

Cadascun d’aquests alumnes farà una anàlisi tècnica de la seva execució i de les

estratègies d’intervenció futures que caldria fer per a assolir els objectius dels

aprenentatges.

12. Avaluació continuada: els alumnes que en el decurs de les sessions assoleixin

els nivells òptims d’execució no han de fer la prova d’autofilmació indicades a

l’apartat 11.b . Atès que la filmació que el professor  fa a cada classe deixa

constància de quan i com s’ha assolit l’objectiu esperat, es considerarà l’objectiu

assolit, no cal cap altre activitat d’avaluació.
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CONCLUSIÓ

Aquesta proposta possibilita el següent:

• Assolir un nivell d’aprenentatge mínimament adient encara que es disposi de

poc temps de classe.

• Aprendre, per part de l’alumne, a disposar de capacitat d’anàlisi de l’execució

de tècniques esportives, conèixer les dificultats més importants i adquirir les

estratègies de correcció (que hauran experimentat amb ells mateixos), tot i que

no s’arribi al nivell d’execució  mínim esperat.

• Resoldre el problema de la recuperació dels alumnes que falten a classes

pràctiques.

• Avaluar l’execució pràctica de manera curosa sense haver d’utilitzar massa

hores lectives (els alumnes treballen sobre allò que fan a classe i les posteriors

execucions les fan fora d’horari, com es fan el treballs teòrics): el professor

avalua les filmacions.

• Avaluar més rigorosament. El fet de filmar facilita la tasca valorativa del

professor, ja que no depèn de l’habilitat o capacitat perceptiva immediata. El

professor pot veure a càmera lenta els detalls del moviment.

• Disposar d’una informació “objectiva” del nivell personal d’aprenentatge

respecte al model ideal esperat.

• Haver recollit, en acabar el curs, un material didàctic d’elaboració mixta

(professor - alumne) que rebrà l’alumne i li serà de gran utilitat a l’hora de dur a

terme la seva tasca professional.

• Aprendre a usar les cameres domèstiques i l’ordinador per a l’ensenyament de

les tècniques, eines que els alumnes podran aplicar en el seu futur professional

immediat.

• Disposar, per part del professor, de material digitalitzat en els diferents cursos,

que li permetrà comparar els resultats del procés d’ensenyament i

aprenentatge de les estratègies metodològiques que hagi pogut usar en el

decurs dels diferents cursos.

Aquest treball és un recurs didàctic, una proposta que, a manera d’hipòtesi,

afavoreix el procés ensenyament aprenentatge de les tècniques esportives.
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INTRODUCCIÓ

Aquesta part és independent de la recerca. És un complement on s’exposa una

experiència duta a terme, des de fa cinc anys, en diferents cursos de formació de

tècnics esportius.

Els resultats obtinguts han estat molt bons, encara que no s’han avaluat amb una

metodologia rigorosa que em permeti donar validesa científica a la proposta. Es tracta

de la comunicació d’una experiència realitzada els resultats de la qual, com a docent,

puc considerar satisfactoris.

És per aquest motiu que he considerat oportú, com a complement del treball principal,

resumir de forma sistematitzada aquesta experiència.

És una proposta bàsica, oberta, que es pot adaptar i millorar, i que pretén ajudar a

resoldre algun dels principals problemes que apareixen en el procés d’ensenyament i

aprenentatge procedimental (execució pràctica i anàlisi de la tècnica) en qualsevol

curs de formació de tècnics esportius, on la manca de temps lectiu condiciona el

procés.

ANÀLISI DEL PROBLEMA

D’entrada, trobem que el nombre d’hores de pràctica del bloc comú en els cursos de

tècnics esportius és insuficient per la quantitat d’aprenentatges motrius que cal assolir.

En segon lloc, en els esmentats cursos ens trobem amb molts alumnes d’edats poc

adients per a l’adquisició de nous aprenentatges motors (molts alumnes de més de 30

anys), i, a més, molts dels exercicis bàsics que cal executar a l’assignatura de Teoria

de l’entrenament els han après malament o són nous per a ells (mai no els havien

realitzat abans).

Per una altra part, les avaluacions particulars que he dut a terme pel que fa a la

capacitat d’execució de tècniques bàsiques apreses en el curs em confirmen que un

important percentatge d’alumnes no assoleixen els objectius prefixats a la

programació.

I, finalment, he pogut observar que tampoc disposen de suficient capacitat d’anàlisi

dels defectes tècnics, ni en les seves execucions ni a l’hora de corregir els companys,

cosa que vol dir que demostraran malament i no disposaran de capacitat per corregir

l’execució dels esmentats aprenentatges als esportistes que entrenaran. Per tant, la

seva capacitat per ensenyar aquestes tècniques als esportistes que ells entrenaran no

serà, precisament, l’òptima.
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Antecedents

Aquest mateix problema, menys accentuat, apareixia al Cicle Superior d’Animadors

d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE) de règim ordinari a les diferents assignatures

pràctiques, malgrat que la mitjana d’edat dels alumnes era menor (19 anys, edat en

què la capacitat d’aprenentatge és més gran), i que es realitzaven més hores de

pràctica.

Tot i aquest avantatge, tenien força dificultat per assolir uns nivells d’execució tècnica

acceptables, tant en les tècniques bàsiques d’activitats d’entrenament com en les

específiques de certs esports (en aquest cas, l’atletisme i fonaments).

Estratègies

Procés tradicional

Als primers cursos no feia servir la filmadora a la sessió, sinó que seguia una

metodologia tradicional:

7. Exposició oral global de l’exercici.

8. Visualització d’una demostració executada correctament per part del professor o per

part d’un alumne expert, o bé visualització de filmacions.

9. Informació dels punts clau que determinen l’execució del gest.

10. Informació dels principals errors que es cometen (imitació del professor i/o

informació oral).

11. Execució individual o per parelles que es corregeixen recíprocament.

12. Avaluació (feta pel professor) i comunicació dels resultats.

Es produïa la paradoxa següent:

Pocs alumnes assolien els nivells adients, i el temps per a la correcció era insuficient,

de manera que dur a terme un bon aprenentatge era impossible.

A més, com a professor no disposava de capacitat per avaluar l’execució tècnica, ja

que el nombre d’intervencions que es podien realitzar en una sessió general de classe

era baix (molts alumnes, moltes activitats per sessió) i en l’avaluació era mínim (molts

alumnes per avaluar en poc temps).

Primeres filmacions

f) Amb els alumnes dels cicles ordinaris es van començar a fer filmacions

discrecionals a classe. El professor, en el transcurs de la sessió, informava als
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alumnes de la seva execució mitjançant la visualització imatge per imatge, de

manera que podien corregir-ne els defectes.

En aquesta situació es van detectar quatre elements destacables:

g) L’alumne, moltes vegades, executava l’exercici sense haver assimilat la

informació del model ideal que havia d’intentar reproduir.

h) La imatge que cadascú tenia del gest que havia executat divergia, sovint, de la

realitat que veia a la pantalla.

i) Hi havia dificultat, un cop sabut el model que calia imitar, per determinar si un

element incorrecte d’un moviment (propi o d’un company) era conseqüència

d’una acció incorrecta anterior o, per contra, allò que es percebia incorrecte era

causa i efecte alhora.

j) El fet de visionar l’execució pròpia immediatament després de realitzar-la

produïa importants millores en les repeticions posteriors.

En aquest primer curs feia exàmens escrits de procediments que consistien a analitzar

execucions tècniques pròpies o de companys filmades a classe i presentades en forma

de fotoseriacions.

REPLANTEJAMENT  DIDÀCTIC

Ateses les experiències del primer curs d’ús del vídeo, al curs següent es va establir

un protocol d’intervenció que seguia el procediment exposat a continuació.
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Fins al punt 5 no es presenta cap innovació del model més o menys tradicional:

1. Explicació oral global de l’exercici.

2. Visualització d’una demostració executada correctament per part del professor o per

part d’un alumne expert, o bé visualització de filmacions.

3. Informació dels punts clau que determinen l’execució del gest.

Informació dels principals errors que es cometen (imitació i/o informació del professor).

4. Execució individual o per parelles que es corregeixen recíprocament.

5. És a partir d’aquest moment que comencen les modificacions:

6. El professor, en el decurs de la classe, filma i ensenya als alumnes les seves

execucions (feedback). Això facilita molt el procés d’aprenentatge.

Aquesta part, però, no pot ser sistemàtica amb tots els alumnes: la capacitat del

professor filmant les intervencions dels alumnes és limitada, filma les que considera

més rellevants (fer-ho amb tots resulta materialment impossible i no sempre pot veure

les més interessants).

7. El professor, fora de l’hora de classe, analitza els vídeos i fa seqüències foto a foto.

8. Amb les fotos més significatives es fa un document de PowerPoint amb anotacions

sobre les errades més comunes del grup. El professor el projecta abans de començar

la classe següent i es repeteix el procés dirigit a completar l’aprenentatge: els alumnes

treballen en grups de 3 o 4 i es van corregint, mentre el professor, amb la càmera,

continua intervenint i donant noves informacions visuals (vídeo a càmera lenta) i orals.

9. Els alumnes reben un CD amb les seqüències completes de les execucions que

s’han filmat (de tots).

Procés d’avaluació procedimental . Quan els alumnes reben les imatges amb les

seves execucions s’inicia la tasca analítica.

a) Treball sobre les imatges :

• Els alumnes han d’elaborar, a casa, diferents anàlisis de seqüències

dels exercicis propis i d’un altre alumne del curs (o de qualsevol altre

que el professor els proporcioni).

• A continuació, han de comparar l’execució amb el model desitjat.

• Finalment, han de proposar alternatives de correcció.

b) Pràctica:
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• Els alumnes executen, fora de classe, les activitats que indica el

professor. Quan consideren que han assolit el nivell adient les filmen.

Presenten les filmacions al professor.

c) Intervenció del professor:

• El professor avalua els informes dels alumnes: corregeix el material

filmat i elabora un informe per a cada alumne sobre l’execució de les

pràctiques.

13. Recuperació. Als alumnes que no assoleixi l’objectiu mínim se’ls demanarà, com

a tasca d’avaluació, presentar noves filmacions en què ells mateixos executin els

exercicis intentant corregir els defectes que el professor ha considerat més

significatius. Es busca que puguin assolir el nivell mínim esperat.

El alumnes que no hagin assistit a les sessions pràctiques hauran de realitzar, pel

seu compte, filmacions en què ells realitzin les activitats fetes a classe per la resta

de companys (no tan sols les tasques específiques d’avaluació).

Cadascun d’aquests alumnes farà una anàlisi tècnica de la seva execució i de les

estratègies d’intervenció futures que caldria fer per a assolir els objectius dels

aprenentatges.

14. Avaluació continuada: els alumnes que en el decurs de les sessions assoleixin

els nivells òptims d’execució no han de fer la prova d’autofilmació indicades a

l’apartat 11.b . Atès que la filmació que el professor  fa a cada classe deixa

constància de quan i com s’ha assolit l’objectiu esperat, es considerarà l’objectiu

assolit, no cal cap altre activitat d’avaluació.

CONCLUSIÓ

Aquesta proposta possibilita el següent:

• Assolir un nivell d’aprenentatge mínimament adient encara que es disposi de

poc temps de classe.

• Aprendre, per part de l’alumne, a disposar de capacitat d’anàlisi de l’execució

de tècniques esportives, conèixer les dificultats més importants i adquirir les

estratègies de correcció (que hauran experimentat amb ells mateixos), tot i que

no s’arribi al nivell d’execució  mínim esperat.

• Resoldre el problema de la recuperació dels alumnes que falten a classes

pràctiques.



259

• Avaluar l’execució pràctica de manera curosa sense haver d’utilitzar massa

hores lectives (els alumnes treballen sobre allò que fan a classe i les posteriors

execucions les fan fora d’horari, com es fan el treballs teòrics): el professor

avalua les filmacions.

• Avaluar més rigorosament. El fet de filmar facilita la tasca valorativa del

professor, ja que no depèn de l’habilitat o capacitat perceptiva immediata. El

professor pot veure a càmera lenta els detalls del moviment.

• Disposar d’una informació “objectiva” del nivell personal d’aprenentatge

respecte al model ideal esperat.

• Haver recollit, en acabar el curs, un material didàctic d’elaboració mixta

(professor - alumne) que rebrà l’alumne i li serà de gran utilitat a l’hora de dur a

terme la seva tasca professional.

• Aprendre a usar les cameres domèstiques i l’ordinador per a l’ensenyament de

les tècniques, eines que els alumnes podran aplicar en el seu futur professional

immediat.

• Disposar, per part del professor, de material digitalitzat en els diferents cursos,

que li permetrà comparar els resultats del procés d’ensenyament i

aprenentatge de les estratègies metodològiques que hagi pogut usar en el

decurs dels diferents cursos.

Aquest treball és un recurs didàctic, una proposta que, a manera d’hipòtesi,

afavoreix el procés ensenyament aprenentatge de les tècniques esportives.
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CONCLUSIONS: SUGGERIMENTS, CONSEQÜÈNCIES, APLICACIO NS I

VALORACIONS DEL TREBALL.
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Considero que els resultats del treball poden ser de gran utilitat als professors i

formadors de tècnics esportius de qualsevol àmbit docent. Si bé en el camp de

l’entrenament esportiu d’adults i de rendiment existeix en el nostre país un nivell de

coneixements, recerca i resultats extraordinari, en l’àmbit de l’entrenament infantil i

juvenil la recerca i les propostes de treball d’abast mitjà (el que arriba al tècnic a peu

de pista que treballa amb joves) no estan a l’alçada de les necessitats del moment.

En el repàs bibliogràfic he pogut constatar que els temes relacionats amb la didàctica,

la programació de currículums escolars, els jocs, l’ensenyament de tècniques

específiques de diferents esports  estan molt avançades, però contràriament els

continguts relatius a l’entrenament amb joves, al treball de base i al desenvolupament

de la  formació general de base, la  situació es a l’inrevés.

Aquesta situació, com ja s’apunta en el treball, també arriba a les classes d’EF escolar

on moltes vegades, la programació per unitats didàctiques no permet intervenir sobre

el desenvolupament  de la capacitat motriu bàsica de manera adient (no és pot incidir

sobre la condició física de manera intermitent i parcel·lada: una unitat de resistència,

una de jocs populars, una de bàsquet i una de força).

Considero que aquests treball pot resultar de gran utilitat (si més no de reflexió), a més

a més,  a  tota la comunitat docent que imparteix l’àrea d’Educació Física  a tots els

nivell de l’ensenyament obligatori.

Més enllà de l’àmbit docent, d’aquest treball en poden treure profit els  tècnics

esportius que treballen amb infants i amb joves.

Aquest treball pot ser un primer punt de referència per animar a altres professors a

desenvolupar els continguts  i elaborar materials per posar a l’abast de l’alumnat  dels

cicles formatius  (tercer nivell de concreció) i per començar a replantejar-se i iniciar un

àmbit de debat al voltant de la metodologia de l’entrenament infantil i juvenil i de la

iniciació esportiva en genera.

SOBRE LA BIBLIOGRAFIA

La bibliografia utilitzada en la confecció de la recerca està explicitada amb les

corresponents referències al text.

Pel que fa a la metodologia de la recerca no he utilitzat cap  recurs especial, tota la

bibliografia ha estat la usada com a font d’informació dels continguts.

En els diferents capítols i/o apartats, al final, apareix la bibliografia específica utilitzada

i que pot servir al lector per anar a les fonts i/o ampliar els coneixements  sobre el

tema tractat.
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Al final del treball, a l’apartat de la bibliografia, apareixen remarcats els textos que he

considerat més bàsics i que poden servir per ampliar els continguts.
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