
TEMA 1. ENTRENAMENT ESPORTIU

1. CONCEPTE

L'entrenament és un procés llarg i racionalment planificat que té per objecte estimular i desenvolupar  alguns aspectes

per a millorar el nostre rendiment esportiu o condició física. Aquestos aspectes son:

 Preparació física

 Tècnica

 Tàctica

 Entrenament psicològic

 Altres

Tot entrenament esportiu ha de ser entés com un hàbit saludable i higiènic que faça possible una millor qualitat de

vida i ens dote d'un equilibri psicofísic que ens permeta enfrontar-nos amb èxit a problemes de qualsevol tipus. Ha de

ser, a més, una cosa plaent que ens faça gaudir dels nostres èxits i conèixer millor les nostres possibilitats.

A més de proporcionar-nos un adequat desenrotllament de les capacitats físiques i motrius (CFB i CFM), l’entrenament

ha de contribuir a la formació de la nostra personalitat. Durant el període escolar aprenem les tècniques bàsiques

destinades a mantindre el nostre cos sa i en bon estat la resta de la nostra vida. Per a això cal prestar una atenció

especial a la formació d'hàbits i al desenrotllament d'actituds socials solidàries. 

Els objectius de l'entrenament en la joventut han de ser els següents:

 Descobrir-nos el plaer que s'experimenta amb el moviment i les activitats físiques.

 Ensenyar-nos, els efectes que produeixen les activitats i els exercicis físics en el nostre organisme.

 Proporcionar-nos  hàbits  de  vida  activa  que  contraresten  la  tendència  a  la  inactivitat  de  les  societats

contemporànies.

 Permetre'ns  compensar defectes  posturals,  incapacitats  o deformacions per  mitjà  de la  pràctica adequada

d'exercicis físics.

 Estimular-nos i prendre contacte amb la naturalesa com a lloc on es conjuga la vida sana amb l'exercici.

 Permetre'ns trobar la nostra pròpia opció de turisme esportiu.

2. SISTEMES D’ENTRENAMENT PER A DESENVOLUPAR LA RESISTÈNCIA

La  resistència es defineix com la capacitat que ens permet mantenir un esforç físic durant un temps prolongat i

recuperar-nos més ràpidament després de fer un exercici. Hi ha dos tipus de resistència: l’aeròbica i l’anaeròbica. 

Resistència AE:  són esforços de volum elevat i  d’intensitat baixa o moderada (entre el  60% i  el  85% respecte al

rendiment màxim), en què l’oxigen que arriba al múscul és suficient o superior al que necessita per a portar a terme

l’activitat. 

Resistència ANA: són esforços de xicotet volum i d’intensitat alta (85-100% del rendiment màxim), en què l’oxigen

que arriba al múscul és inferior al que necessita per dur a terme l’activitat. 
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2.1. Entrenament natural o continu. Desenvolupament de la resistència aeròbica (AE)

En l'entrenament natural,  els exercicis es desenvolupen de forma relaxada en espais oberts i  en contacte amb la

naturalesa. La seua característica essencial és que no generen la tensió que produeixen els entrenaments fraccionats,

en els que és precís aconseguir determinades marques. A més a més, no son necessàries les pauses de recuperació

(descansos) durant aquest tipus de sessions d’entrenament. Podem diferenciar tres tipus:

 Carrera contínua: es porta a terme a un ritme suau i sense canvis d'intensitat, en terrenys plans o amb escassos

desnivells,  mantenint-lo durant un mínim de 40 minuts.  En la carrera contínua no hem d'arribar al  límit de les

nostres possibilitats,  pel  que evitarem recórrer distàncies que ens ocasionen molta fatiga. Haurem d’evitar fer

pauses al llarg de la carrera.

 Fartlek: aquest sistema consisteix en un joc alternatiu de ritmes i distàncies, a gust de l’esportista. Es desenrotlla

en un terreny que permeta trotar i córrer en pla. Combinarem el treball aeròbic amb el anaeròbic.

 Costeres i dunes: córrer per aquest tipus de terreny ens proporciona un extraordinari enfortiment muscular i ens

permet adaptar-nos a sensacions molt semblants a les que es viuen en els moments finals d'una competició de

carrera.  Mai s'ha d'abordar en fred, sinó que ha d'anar precedit d’un temps de carrera continua com a calfament. 

2.2. Entrenament fraccionat. Desenvolupament de la resistència anaeròbica (ANA)

Es caracteritza per tindre les seues activitats dividides en parts separades per pauses intermèdies i permet augmentar

els ritmes de carrera. La finalitat que persegueix aquest sistema és la de mantindre una velocitat elevada o un tipus de

treball  límit  (anaeròbic)  durant  el  major  temps  possible.  La  resistència  específica  que  amb  ell  s’aconsegueix  és

anaeròbica. Amb aquest entrenament s’aconsegueix defendre a l'organisme dels efectes del deute d'oxigen i, per

tant, retardar i disminuir els efectes de la fatiga. 

Els sistemes més coneguts són:

Entrenament intervàlic

Series

L'eficàcia d'aquest entrenament depèn de la seua organització. Cal tindre en compte els següents factors comuns:

 La distància o recorregut que es porta a terme.

 El temps utilitzat en recórrer la distància d'entrenament establida.

 Les repeticions de cada exercici o activitat d'entrenament.

 Els intervals o pauses de recuperació entre esforç i esforç. Aquestes pauses poden ser:

1. Passives, quan l'esportista roman quad o en repòs.

2. Actives, quan continua realitzant moviments, encara que de menor intensitat.
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3. PRINCIPIS DE L’ENTRENAMENT

3.1. Principi de la supercompensació

Després  de  nadar,  jugar  un  partit  de  futbol  o  passejar  amb  bicicleta,  l'organisme  sofreix  un  desgast  i,  com  a

conseqüència, una disminució en el seu rendiment. Posteriorment, amb el descans, l'organisme es recupera i millora la

seua disposició  front a  l’esforç,  incrementant  inclús  el  nivell  inicial.  Aquest  fenòmen es  conegut  amb el  nom de

supercompensació.

3.2. Principi del creixement gradual de l'esforç

Repetir cada dia el mateix esforç provoca una adaptació de l'organisme a un límit. Si es vol millorar la capacitat de

l'organisme per a afrontar esforços superiors, s'haurà d'augmentar progressivament el volum d'exercici, la intensitat i

la freqüència amb què es practica.

3.3. Principi de la continuïtat

El nivell de millora aconseguit en la condició física no es manté indefinidament, ja que torna a baixar quan l'organisme

deixa de rebre els estímuls anteriors. Descansar massa dies després de l'últim entrenament suposa perdre els efectes

positius de la supercompensació que havíem adquirit. Si el període de recuperació fora massa curt, es pot produir un

“sobre-entrenament”. Per a evitar açò hi ha que realitzar activitat física de manera contínua i regular.

3.4. Principi de la multilateralitat

La pràctica de l'activitat física ha de tendir a desenrotllar totes les capacitats físiques i motrius. D'aquesta manera,

s’aconsegueix dominar una major quantitat de moviments.
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3.5. Principi de l'especificitat 

La preparació física d’un decatleta i d’un corredor de fons exigirà treballar aspectes comuns en la seua preparació, com

la resistència, la velocitat o la potència. No obstant, al ser diferents les seues especialitats, per a aconseguir el domini

tècnic hauran de recórrer a exercicis específics i particulars.

3.6. Principi de la individualització

Cada persona és diferent de les demés. Si analitzem les característiques antropomètriques, funcionals, psicològiques,

d'adaptació... comprovem que no hi ha dos persones que siguen iguals. Açò explica els diferents comportaments de

l'organisme davant dels mateixos estímuls de l'entrenament. Per tant, la millora de la condició física passa per una

dosificació individualitzada dels esforços.

4. CONSIDERACIONS PER A PLANIFICAR

4.1. Nivell inicial. 

4.2. Qualitats físiques que vols millorar.

4.3. Freqüència d'entrenament.

4.4. Càrrega d’entrenament: intensitat i volum. 

 La intensitat de l'activitat ha de ser  valorada en funció de la freqüència cardíaca.  Qualsevol  activitat física

aeròbica  ha  de  realitzar-se  entre  el  60%  i  el  85%  de  la  freqüència  cardíaca  màxima.  La  intensitat  es  el

component qualitatiu de l’entrenament.

 El volum d’una sessió es refereix al temps o a l’espai recorregut si estem parlant de carrera. Si pel contrari ens

referim a un circuit o treball en màquines, el volum de treball l’associarem a les series i repeticions de l’exercici

en qüestió. El volum es el component quantitatiu de l’entrenament. 

4.5. Tipus d'activitat per a millorar les qualitats físics.
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TEMA 2. LA VELOCITAT

La velocitat és  la  capacitat  física bàsica que ens permet realitzar  qualsevol  activitat física amb la major  rapidesa

possible, segons el seu requeriment. Tota activitat física té una velocitat ideal quant al seu rendiment. Sense esta

capacitat física, un individu és desmanotat.

El concepte de velocitat és molt usat i està present d'alguna forma en totes les manifestacions d'activitat físic-motriu.

La velocitat és determinant en el rendiment i efectivitat en l'activitat. El concepte és diferent segons s'aplique a una

activitat amb desplaçament o sense ell.

En sentit general definim la velocitat de diverses formes:

1. Capacitat de realitzar un o diversos moviments en el menor temps possible.

2. Temps que es tarda a cobrir una.

3. Capacitat de desenrotllar una resposta motriu, en el menor temps possible.

1. TIPUS DE VELOCITAT

1.1. Velocitat de reacció

És el temps que tarda una persona des que es produeïx un estímul fins que s'emet una resposta motriu conscient i

voluntària com a resposta a eixe estímul. L'anàlisi del procés del temps de reacció és:

0. Producció de l'estímul

1. Recepció de l'estímul

2. Transmissió de l'estímul al sistema nerviós central per via aferent

3. Transformació dels estímuls sensitius en motors

4. Transmissió des del sistema nerviós central fins a les plaques motores via eferent

5. Excitació del múscul i el consegüent moviment

1.2. Velocitat d'execució

També denominada de contracció. Fa referència a un acte o successió d'actes motors en el menor temps possible. Es

podria equiparar a les agilitats o coordinació de moviments. Depèn directament de la velocitat de contracció muscular.

“Pila” ho defineix com la capacitat que té el sistema neuromuscular per a contraure i descontraure amb la velocitat

força i coordinació que l'esforç reclama.

1.3. Velocitat de translació o desplaçament

És la capacitat de recórrer una distància curta en el menor temps possible. També es coneix com V=e/t. La velocitat de

desplaçament és igual a l'amplitud de camallada per la freqüència del moviment i són estos els dos factors principals

dels que depén.

 Longitud de camallada

 Freqüència de camallada
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TEMA 3. DOPATGE ESPORTIU

1. INTRODUCCIO

L'ús de substàncies dopants no és un fenomen exclusiu dels nostres dies. Al llarg de la història hi ha hagut homes que

han  intentat  augmentar  les  seues  possibilitats  físiques  de  forma  artificial  recorrint  a  la  ingestió  de  determinats

productes o a l'extirpació d'òrgans.

Els xinesos coneixien, 300 anys abans de Crist, els efectes de l'efedrina, una substància que obtenien de la planta

denominada Ephedra. Els herois de la mitologia escandinava augmentaven la seua força per mitjà de la bufoteina,

produïda pel fong Amanita Muscana. Al món grec, hi ha notícies que els atletes consumien extractes de plantes o

s'extirpaven la melsa per a augmentar el  seu rendiment i  millorar  les seues forces.  I  els  conquistadors espanyols

pogueren comprovar els efectes que la coca produïa en els inques.

També a l'Europa moderna, des de el segle XVI, es tenen noticies de l'ús ocasional de drogues per a augmentar las

possibilitats físiques, registrant-se en 1866, en ciclisme, el primer cas mortal. Però va ser l'increment alarmant de l'ús

de substàncies dopants el que va donar lloc a què, a partir de 1950, les federacions esportives reglamentaren els

controls antidopatge.

El  dopatge  en  l'esport  consisteix  en  utilitzar  substàncies  que  estan  prohibides  per  les  organitzacions

competents.  Així  el  qualifica  la  Carta  Europea  contra  el  DOPATGE  en  l'Esport  i  ho  ratifiquen el  Comité  Olímpic

Internacional i les Federacions Mundials. Dins del concepte de dopatge hem de distingir:

 Les  substàncies  dopants:  estimulants,  narcòtics  analgèsics,  esteroides  anabolitzants,  bloquejants  beta-

adrenalèrgics, corticosteroides i diürètics.

 El dopatge sanguini i les manipulacions farmacològiques.

 El dopatge genètic.

 Les substàncies sotmeses a certes restriccions: alcohol, anestèsics locals, corticosteroides...

2. CONTROLS ANTIDOPATGE

Per a combatre el dopatge es van establir els controls antidopatge, que es desenrotllen de la següent forma:

 Selecció d'esportistes vencedors i/o participants d’una prova o campionat, elegits per sorteig.

 Notificació, per escrit, del control a l'esportista, que ha de firmar el justificant de recepció.

 Presentació en la sala de control en els terminis assenyalats. L'esportista pot anar acompanyat de les persones

autoritzades, normalment el seu metge i el seu entrenador.

 Arreplegada de mostres en presència del  responsable del control,  precintat d'estes davant de testimonis i

enviament al laboratori autoritzat, on són analitzades.

 Comunicació dels resultats en els quinze dies següents.

 En cas de resultat positiu, es pot sol·licitar un contra anàlisi  de la mateixa mostra i en el mateix laboratori. Si es

confirma, l'esportista és sancionat.
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3. GRUPS DE SUBSTÀNCIES DOPANTS

NOM S’UTILITZEN PER A PRODUEIXEN
Estimulants

Els  més  coneguts  son  les

amfetamines  i  els  seus

compostos i derivats.

Milloren  el  rendiment  i

redueixen el cansament.

A  curt  o  llarg  termini  provoca  vasoconstricció,  alteració  del

mecanisme que regula la temperatura corporal, augment de la

despesa cardíaca, hipertensió, taquicàrdia, arítmia,  dilatació de

les  pupil·les,  fallades  respiratòries,  infermetats  hepàtiques,

alteracions  renals,  dependència  física,  excitació  nerviosa,

trastorns  psiquiàtrics  i  crisis  convulsives.  Son  les  causants  de

morts dels esportistes.
Analgèsics narcòtics

Els  més  utilitzats  son  la

morfina  i  els  seus  anàlegs

químics i derivats.

Disminueixen  les  respostes

fisiológiques  i  psicològiques  al

dolor.

Alteracions  hormonals  (disminució  de  la  testosterona),

hipertensió arterial, disminució del ritme cardíac, disminució de

la  funció  renal,  vòmits,  estrenyiment,  trastorns  psiquiàtrics  i

dependència.
Esteroides anabolitzants

Son  compostos  químics

relacionats  amb  la

testosterona  (hormona

masculina).

Milloren  el  rendiment  de

l’esportista  incrementant  la

força muscular.

En adolescents: aparició d’acne, rugositat de la pell i disminució

de la talla adulta per inhibició del creixement.

En dones: efectes masculinitzant, com veu greu, creixement de

pel a la cara i augment del tamany del clítoris.

En  homes:  disminució  de  la  qualitat  i  quantitat  de  l’esperma,

disminució  del  tamany  dels  testicles,  exacerbació  de  l’acne,

calvície i augment del volum de les glàndules mamàries.

En general: augment del risc d’infart, funció anormal del fetge,

càncer de fetge, hepatitis, augment de la irritabilitat i aparició

d’edemes.
Bloquejants  beta-

adrenalèrgics

Augmenten  el  poder  de

concentració  i  disminueixen  el

síndrome d’ansietat.

Alteracions  cardíaques,  problemes  pulmonars,  asma  d’esforç,

vòmits,  insomni,  sensació  de  fatiga,  tendència  depressiva  i

reducció del rendiment físic.
Diürètics Aconseguir  una  ràpida

disminució del pes corporal en

els  esports  on  existeixen

categories  per  pes  i  reduir  la

quantitat  de  substàncies

dopants  mitjançant  una  gran

producció d’orina que afavoreix

la seua eliminació.

Augment d’àcid úric, seriosos problemes en sang, disminució de

les  proteïnes  plasmàtiques,  alteracions  gàstriques,  disminució

de la capacitat de l’esforç aeròbic i altres alteracions que afecten

al funcionament dels ronyons.

Corticosteroides Disminueixen  el  dolor pel seu

efecte antiinflamatori.

Edemes, hipertensió, augment de la sensibilitat a les infeccions,

retràs  en  les  cicatritzacions,  osteoporosi,  atrofia  muscular,

gastritis, úlcera gastroduodenals i impotència, entre altres.
Dopatge sanguini

Consisteix  en  la

administració de sang o de

productes  sanguinis  que

continguen glòbuls roijos

Augmentar  la  resistència  en

qualsevol tipus d’esforç.

Erupcions cutànies, calentura,reaccions hemolítiques amb danys

renals.  Si  s’utilitza  un  tipus  de  sang  incorrecte:  calentura,

icterícia,  hepatitis  vírica  i  sida.  Si  la  sang  està  contaminada:

sobrecàrrega de la circulació i shock metabòlic.
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