
9. La Planificació de la Preparació Física

9.1. Introducció

L’entrenament és un procés científic i pedagògic, l’objectiu del qual és l’augment del 
rendiment esportiu del subjecte, per a la millora de les seves capacitats físiques.

En aquest procés es produeixen estímuls enfocats cap a unes adaptacions funcionals 
i morfològiques de l’individu.

Aquest procés està determinat pels objectius a ssolir, depenent de l’esport que 
tractem i de les caracteristiques individuals del subjecte.

En alt rendiment, dins del procés d’entrenament es contemplen tots els factors que 
poden condicionar l’èxit esportiu.

• Tècnica (capacititats coordinatives i motrius)
• Condició física (qualitats físiques)
• Capacitats tàctiques
• Capacitats psíquiques (voluntat, actitud, motivació, caracter...)
• Condicions bàsiques (salut, talent, constitució física, material...)
• Condicions externes (clima, condicions familiars, professionals...)

En aquest treball ens ocupem bàsicament de l’entrenament de la condició física, 
deixant els altres aspectes per una altra ocasió.

9.2. Mecanismes d’adaptació

Des del punt de vista mèdic-biològic, l’entrenament significa una adaptació a nivell 
de condició física, en sentit metabòlic i morfològic.

Quan l’organisme s’adapta a una determinada situació, existeix un equilibri entre els 
procesos metabòlics. Aquest equilbri característic d’un sistema biològic en estat 
adaptat s’anomena homeostasi. Si un estímul trenca aquesta homeostàsi, l’organisme 
intentarà establir un nou equilibri, adaptat a la nova situació. Els procesos que 
porten a recuperar aquest equilibri fan que el nivell d’equilibri sigui, inclús, superior 
a l’inicial.

Aquests procesos d’adaptació es consideren un mecanisme biològic que segueix el 
principi de la sobrecompensació.

Si l’estimul que provoca aquest canvi en la homeostàsi es presenta de forma aïllada, 
la sobrecompensació es perd, tornant a la situació inicial d’equilibri (fig. 1 de la 
pàgina següent).



Per comprendre-ho millor, veïem un exemple:

Un esportista corre durant 30 minuts a una intensitat mitja. Aquest exercici (estímul), 
provoca un desgast de les subtàncies energètiques, en aquest cas, glucògen. En 
acabar l’entrenament, i durant les hores següents, s’efectua en el seu organisme una 
renovació d’aquests dipòsits energètics, fins assolir un nivell superior a l’inicial.

Això és el procés d’adaptació, que és aplicable a l’entrenament de totes les qualitats 
físiques.

En el procés d’entrenament es presenten els estímuls de manera que l’adaptació es 
mantingui i, segons ens interesi, aumenti, per tal d’aumentar la capacitat de 
rendiment de l’individu.

              

Fig. 1.-  Esquema de la Síndrome General d’Adaptació.

9.3. Principis de l’entrenament

A partir d’aquest concepte de sobrecompensació, l’entrenament de la condició física 
a de seguir una serie de principis, basats en els procesos d’adaptació de l’organisme. 
Aquests principis són l’eina bàsica de l’entrenador, per tal de portar a la pràctica els 
fonaments científics del procés d’entrenament.

Són molts els principis que diferents autors han formulat pel que fa a l’entrenament 
esportiu.

A manera de resum, i basat en els autors Grosser, Bruggermann i Zintl, del seu llibre 
“Alto Rendimiento Deportivo, Planificación y Desarrollo”, Ed. Martínez Roca, 
Colección Deportes, Tècnicas, 1989, veïem a continuació els conceptes més 
importants a tenir en compte:

En primer lloc, cal tenir cura de la relació entre el tipus d’entrenament realitzat i el 
temps de recuperació necessàri per tal de realitzar una altra sessió d’entrenament en 
òptimes condicions.
Aquesta relació depen de la qualitat física objectiu d’entrenament.
En pesca submarina, hem vist com la qualitat predominant era la resistència 
aeròbica, considerant també com a important a la resistència mixta (aeròbica-
anaeròbica). Doncs bé, basant-nos en Grosser i col.laboradors, la recuperació per 
aquestes qualitats és la següent:



• Resistència aeròbica: 

Recuperació d’un 90-95 %.......12 h.  
Recuperació complerta............24-36 h.

• Resistència anaeròbica:

Recuperació d’un 90-95 %........12 h.
Recuperació complerta.............24-28 h.

Cal tenir en compte aquests temps a l’hora de programar l’entrenament.
Com a curiositat, i per comparar, el treball amb requeriments de la via anaeròbica, 
tant alactàcida com lactàcida (exercicis de velocitat, força), per tal d’assolir una 
recuperació complerta i un restabliment total de l’equilibri metabòlic, precisa d’entre 
48 a 72 hores.

Cal mantenir una continuitat en l’entrenament, per tal d’obtenir uns beneficis en a 
millora del rendiment.
A més, cal tenir cura en mantenir una càrrega d’entrenament durant unes 
determinades sessions, fins que ja no produeixi l’efecte desitjat, i aleshores, 
l’haurem d’incrementar. Per entendre-ho millor, veïem el següent exemple:

Realitzem en una sessió d’entrenament 35 minuts de cursa continua, al 70 % de la 
freqüència cardiaca màxima del subjecte. Això, durant les primeres sessions, 
implicarà una determinada velocitat en la cursa. Després d’unes setmanes 
d’entrenament, al haver-se produït una adaptació cardiovascular, que es tradueix en 
un descens de la freqüència cardiaca de repòs, l’individu, per tal d’assolir el 70 % de 
la seva fr. c. màx. haurà d’incrementar la velocitat de cursa. A part d’això, també es 
pot jugar amb la durada de l’esforç.

D’aquest principi, però, cal remarcar la importància de la continuitat de 
l’entrenament. Amb una sessió aïllada d’entrenament a la setmana, els beneficis 
obtinguts es perden si no tornem a aplicar una càrrega d’entrenament en el moment 
oportú.

 S’ha de tenir cura de l’adaptabilitat del’entrenament a les característiques de 
l’individu. En un grup d’entrenament, no es pot tallar a tots els esportistes amb el 
mateix patró.
En primer lloc, pel que fa a l’edat i les seves possibilitats biològiques. Quan s’hagi de 
treballar, per exemple, a un determinat  %  de la Fr. cardíaca, cada individu adaptarà 
la seva propia intensitat de treball, entre d’altres factors.
En segon lloc, cal tenir en compte les diferències individuals en quant a talent, 
motivació, voluntat, etc.



Aquests són, a modus de resum i segons el meu punt de vista, els principis que, 
bàsicament i a “grosso modo”, cal tenir en compte en el procés d’entrenament, per 
tal d’assolir uns resultats amb un mínim de garanties.

En l’entrenament d’alt rendiment d’alt rendiment, caldrà tenir cura d’altres 
principis, i per tal d’ampliar coneixements al respecte, adreceu-vos al llibre 
anteriorment citat de Grosser i col.laboradors.

9.4. Efectes de l’entrenament de la condició física

L’entrenament de la condició física provoca una serie d’adaptacions en el nostre 
organisme. Podem agrupar-les en tres grups:

• Adaptacions metabòliques.
• Adaptacions morfològiques.
• Adaptacions cardiovasculars.

Aquestes adaptacions fan que l’individu entrenat assoleixi un nivell superior de 
rendiment comparant-lo amb l’individu no entrenat. 

A modus de resum, veïem les adaptacions més importants:

Adaptacions metabòliques
• Augment de les reserves de fosfocreatina muscular.
• Augment de les reserves de glucògen muscular.
• Increment de l’activitat enzimàtica.
• Els processos de recuperació es fan més ràpids.

Adaptacions morfològiques
• Hipertròfia muscular (amb l’entrenament de força).
• Modificació en la tipología de les fibres musculars. Amb 

l’entrenamentde resistència aeròbica, augmenta el número de 
mitocòndries en les fibres musculars, amb la qual cosa, s’incrementa el 
número de fibres de contracció lenta, i consequentment, s’incrementa la 
capacitat de treball aeròbic. Les mitocòndries augmenten i es 
concentren en la zona de contacte entre la fibra muscular i els capilars.

• Modificacions en la xarxa de capilars.

Adaptacions cardiovasculars
• Disminueix la freqüència cardiaca.
• Augmenta el volum cardíac.
• Enfortiment del miocardi.



9.5. La sessió d’entrenament

La sessió és considerada com la unitat bàsica de la programació de l’entrenament.

Per que s’assoleixin els objectius, la sessió ha d’estar integrada en la planificació 
global de l’entrenament, i s’ha de tenir clar l’objectiu que té assignat, és a dir, qué és 
el que es vol desenvolupar a la sessió.

Pel que fa a la seva estructura, la sessió està dividida fonamentalment en tres parts, 
cadascuna amb finalitats concretes:

A) Primera part: escalfament.
B) Part Principal: en ella es desenvolupen els objectius específics de la sessió.
C) Part Final: relaxament o tornada a la calma.

A) Escalfament

L’escalfament és la posta en acció progressiva per tal de preparar-se per a la 
posterior activitat.

Amb l’escalfament busquem tres objectius bàsicament:

• Augmentar la temperatura de les masses musculars implicades en 
l’activitat a realitzar. Això ho assolim aumentant la freqüència 
cardiaca, que fa queel cor impulsi més sang, i alhora, n’arrivi més als 
músculs.

• Evitar o reduïr el risc de lesions.
• Preparació psicològica davant l’activitat esportiva (sobretot abans de la 

competició).

L’escalfament el podem dividir en diferents parts:

1. Exercicis genèrics, globals, que impliquin a la gran majoria dels  músculs del 
còs. Busquem augmentar la velocitat de circulació de la sang i del reg 
sanguini, per tal d’aumentar la temperatura dels  músculs. Es sol fer cursa 
continua suau i exercicis globals preparatòris.

2. Estiraments, fonamentals per evitar lesions musculars.
3. Adquisició de tò muscular elevat, per tal de posar la musculatura a punt 

després dels estiraments. Es realitzen exercicis molt dinàmics, d’intensitat 
elevada, per tal d’activar el sistema nerviós.

En alguns casos, i depenent de l’activitat a realitzar en la sessió, existiria una 4a part, 
en la que es realitzarien exercicis de tècnica, que farien actuar als músculs més 
directament implicats en la posterior pràctica.



És molt important adequar l’escalfament a l’activitat física posterior.

B) Part Principal

En aquesta part es tracten els autèntics continguts, aquells amb els quals obtindrem 
els objectius de la sessió.

Es tracta de les tasques de condició física o tècniques.

Per exemple:

• Si l’objectiu de la sessió és el desenvolupament de la resistència aeròbica, en 
aquesta part es desenvoluparà algún dels mètodes d’entrenament d’aquesta 
qualitat: cursa continua, fartlek o circuit intervàlic.

• Si volem fer un treball de força, per exemple, per desenvolupar la  força-
resistència de la musculatura abdominal, es realitzaran diferents exercicis amb 
aquest objectiu, preferentment en l’inici d’aquesta part principal, abans de fer, 
per exemple, el treball de resistència.

• Si es vol fer un treball de tècnica de l’esport que tractem, es farà abans de 
qualsevol cosa, ja que per realitzar-lo amb èxit, no s’ha d’estar fatigat. Després 
es pot fer el treball de condició física.

C) Part Final

En aquesta part s’inicien els procesos de regeneració metabòlics després de la 
despesa energètica produïda durant la sessió.

Realitzarem exercicis destinats a afavorir aquests procesos.

Així, podem realitzar els següents exercicis:

• Estiraments, que afavoreixen el reg sanguini i al mateix temps porten els 
músculs a la seva longitud inicial, després de l’activitat realitzada, evitant 
possibles contractures muscular.

• Exercicis de relaxament muscular.
• Cursa continua molt suau.

Per assolir els objectius d’aquesta darrera part de la sessió, també es poden utilitzar 
mètodes ja més sofisticats, com massatges, sauna, etc.



9.6. Nocions bàsiques de planificació de l’entrenament

Quan en un esport, hom ha d’assolir un nivell òptim de rendiment, l’entrenament ha 
de seguir unes pautes previament marcades, per tal que el treball diari no es realitzi 
de forma arbitrària.

Per altra banda, de tots és sabut que un esportista no pot mantenir aquest nivell 
òptim de rendiment de forma continuada i permanent, existint uns alts i baixos pel 
que fa als seus resultats.

L’esportista, per tal d’assolir l’èxit esportiu, hauria de fer coincidir el seu moment 
òptim de forma amb la temporada de competicions importants. Es per això, que es fa 
encara més necessària la planificació de l’entrenament.

Així doncs, la planificació la podríem considerar, tal i com ens diu Starischka (1985), 
com “un mètode previsiu i sistemàtic d’estructuració del procés d’entrenament. 
Aquest mètode s’orienta en les experiències pràctiques i els coneixements científico-
esportius”.

Cal tenir en compte que aquesta planificació, no l’hem de considerar de forma 
aïllada, sino que l’hem d’encuadrar en un procés que comença amb la anàlisi i 
coneixement de l’esport a tractar, i acaba amb el desenvolupament dels objectius de 
la planificació a nivell pràctic durant les sessions pràctiques d’entrenament.

En aquest treball, ja hem vist quines són les característiques pel que fa a 
l’acondicionament físic de la pesca submarina, i també en aquest mateix capítol, hem 
vist com s’ha d’estructurar la sessió d’entrenament. Ens falta saber, doncs, com 
realitzar amb un mínim de garanties la planificació de l’entrenament. Això és el que 
intentarem veure tot seguit.

9.6.1. Les fases de la planificació

En la planificació de la temporada esportiva se’ns fa necessària una 
compartimentació temporal, per tal d’estructurar els continguts i assolir els objectius 
de forma coherent.

Així, ens trobem amb diferents fases:

• El cicle anual: és el que considerem com la temporada esportiva anual.             
• Els periodes: són parts del cicle anual. En distingim tres: preparatori, 

competitiu i transitòri.                              
• Els macrocicles: són les parts de cada periode. Normalment tenen una durada 

de quatre setmanes.



• El microcicle: la seva durada és la d’una setmana. La podem  
considerar ja com una unitat de treball important dins del procés de 
planificació, ja que en ell s’haurà de fer la distribució de forma coherent de 
les diferents càrregues d’entrenament tenint en compte els temps necessàris 
per a la regeneració de les fonts energètiques.

• El cicle diari: és un dia.
• La sessió: és la unitat bàsica de l’entrenament. En ella es desenvolupa un 

objectiu determinat. En l’esport d’alt nivell poden realitzar-se més d’una 
sessió d’entrenament al dia.

                      
9.6.2. La periodització anual

Ja hem comentat abans que la forma d’un esportista no pot mantenir-se de manera 
continuada, sino que està sotmesa a una variació per causes biològiques, físiques o 
psíquiques.

Cal doncs, estructurar l’entrenament de tal manera que l’atleta assoleixi el nivell 
òptim de rendiment quan ens interessa, que és quan ha de realitzar les competicions 
importants.

No tots els esports tenen el mateix calendari; n’hi ha que el periode de competicions 
s’exten durant molt temps (fútbol, bàsquet, etc.). D’altres, tenen les competicions ben 
centrades en uns determinats moments de l’any (atletisme, natació...). Això fa que la 
planificació s’hagi d’adaptar al calendari de les competicions esportives.

En el nostre cas, pel que fa a la pesca submarina, si considerem a un pescador de 
nivell regional, acceptarem que les competicions del Campionat Regional es realitzen 
majoritàriament als mesos de maig i juny. Caldrà doncs, tenir en compte això a 
l’hora d’estructurar els períodes.

Veïem però, abans de res més, les característiques bàsiques dels diferents períodes 
d’un cicle anual:



A) Periode Preparatori:

El podem subdividir en dues parts:
1. Treball d’acondicionament genèric. Durada aprox. 4 mesos
2. Treball genèric, i comença un treball més específic. Durada de 2 

mesos.

B) Periode Competitiu:

En ell s’intenta assolir l’òptim rendiment. Es realitza un treball específic de 
l’esport en qüestió. Coincideix aquest període amb les competicions 
importants.

C) Periode Transitori:

Com el seu nom indica, es tracta d’un periode de trànsit, on predomina el 
descans actiu i el treball genèric.

Per tal d’assolir aquest òptim rendiment, el treball a realitzar en els diferents 
periodes, ha de seguir unes pautes pel que fa a dos factors determinants de 
l’entrenament: volum i intensitat.

• El volum:  és la magnitud (quantitat) de treball que es realitza en 
l’entrenament. Pot ser quantificat en valors que es poden objectivar durant la 
sessió d’entrenament: temps de treball, quantitat de metres, número de series 
i/o repeticions, quantitat de kilograms...

• L’intensitat:  aquest factor es més dificil d’objectivar, ja que representa el 
valor qualitatitu de la càrrega d’entrenament; relaciona la potència amb la que 
es realitza el treball amb la potència màxima que pot assolir l’atleta.Es 
controla a través de la freqüència cardíaca, velocitat de cursa, consum d’O2, 
etc.

En termes generals:

• Al  periode preparatòri, el volum de treball és alt, mentre que  l’intensitat és 
baixa.

• Al periode competitiu, el volum disminueix devant d’un predomini de 
l’intensitat.

• Al periode transitori, volum i intensitat són baixes.

Als gràfics  següents, veïem la evolució del rendiment, volum i intensitat durant un 
cicle anual, amb una curva idònea de rendiment.



En la pàgina següent podeu veure la estructuració de les diferents fases en un 
plàning de cicle anual, basat en la temporada de competicions de pesca submarina a 
nivell regional.

 
Un cop tenim estructurada la temporada, i havent fet una anàlisi de l’esport en 
qüestió, haurem de planificar els continguts a treballar en els diferents períodes, i 
d’aquesta manera, es podràn organitzar les diferents sessions, amb els seus 
corresponents objectius específics.

En pesca submarina, els continguts a treballar en els diferents periodes seran els 
següents , i atenent al barem indicat:

Periode Preparatori:
Subperiode I:

Resistència Aeròbica ***
Resistència Mixta *
Acond. General (força/flex.) ***
Apnea *
Tècnica (Pesca) *

Subperiode II:
Resistència Aeròbica i Mixta ***
Acond. General **
Apnea **
Tècnica **

Periode Competitiu:
Resistència Aeròbica i Mixta **
Apnea ***
Tècnica ***
Acond. general *

Periode Transitòri:
Resistència *
Acond. general **
Tècnica **
Altres Activitats **

Essent el barem el següent:

***   Treball primordial.
**     Treball important.
*       Treball necessàri.



Tenint en compte aquesta valoració de continguts, el següent pas seria anar 
repartint-los en el plàning de la temporada, de forma coherent, tenint en compte els 
principis bàsics de l’entrenament, sense fer cap incongruència ni cap barbaritat.
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