
    

““La preparació física en La preparació física en 
sec per a les activitats sec per a les activitats 

subaquàtiques en subaquàtiques en 
apnea”apnea”



    

Per què és necessària la P. F.?Per què és necessària la P. F.?

• Millora les capacitats condicionals i Millora les capacitats condicionals i 
conseqüentment el rendimentconseqüentment el rendiment

• Disminució risc de patir malalties Disminució risc de patir malalties 
cardiovascularscardiovasculars

• Disminució  risc de patir lesions muscularsDisminució  risc de patir lesions musculars
• Disminució risc de patir accidentsDisminució risc de patir accidents
• Gaudirem més de la nostra activitatGaudirem més de la nostra activitat



    

La preparació física  pot tenir La preparació física  pot tenir 
dos objectiusdos objectius

• Augmentar el rendiment físicAugmentar el rendiment físic

• Objectiu higiènicObjectiu higiènic
– Manteniment de la salutManteniment de la salut
– Prevenció de lesionsPrevenció de lesions



    

Programa per augmentar elPrograma per augmentar el  
rendimentrendiment

• Preparació Física d’alt rendimentPreparació Física d’alt rendiment
• Planificació molt estructurada de les Planificació molt estructurada de les 

sessions d’entrenament al llarg de la sessions d’entrenament al llarg de la 
temporadatemporada

• Seguiment de l’entrenament per part de Seguiment de l’entrenament per part de 
professionals de l'activitat física i l'esportprofessionals de l'activitat física i l'esport



    

Qualitat Físiques Bàsiques

•Resistència 

•R. Aeròbica

•R. Anaeròbica

•Força

•F. Resistència

•F. Explosiva

•F. Màxima

•Velocitat

•V. de reacció

•V. de desplaçament

•V. de contracció m.

•Flexibilitat

•Coordinació 

Les Qualitat Físiques



    

Qualitat Físiques necessàries
en les activitats subaquàtiques
en apnea:

Resistència

R. Aeròbica (molt!!)

R. Anaeròbica

Força

F. Resistència

Velocitat

V. de reacció

Flexibilitat

Coordinació=aqüaticitat

Qualitat Físiques Bàsiques

•Resistència 

•R. Aeròbica

•R. Anaeròbica

•Força

•F. Resistència

•F. Explosiva

•F. Màxima

•Velocitat

•V. de reacció

•V. de desplaçament

•V. de contracció m.

•Flexibilitat

•Coordinació 

Les Qualitat Físiques



    

Programa de prevenció de Programa de prevenció de 
lesions i manteniment de la lesions i manteniment de la 
salutsalut

• Resistència Resistència 
cardiovascularcardiovascular

• Resistència muscular Resistència muscular 
o força-resistènciao força-resistència

• FlexibilitatFlexibilitat

• Gran importància en Gran importància en 
la població estàndardla població estàndard

• Es multiplica en el cas Es multiplica en el cas 
de l’esportista de l’esportista 
afeccionatafeccionat



    

Resistència cardiovascularResistència cardiovascular

““capacitat de capacitat de 
mantenir un mantenir un 
esforç de baixa o esforç de baixa o 
mitjana intensitat mitjana intensitat 
durant el major durant el major 
temps possible”temps possible”



    

Beneficis del treball de Beneficis del treball de 
Resistència CardiovascularResistència Cardiovascular

• Millores respiratòriesMillores respiratòries
• Millores Millores 

cardiovascularscardiovasculars
• Millores muscularsMillores musculars



    

Resistència muscular o força-Resistència muscular o força-
resistènciaresistència

““Capacitat d’un o Capacitat d’un o 
uns grups musculars uns grups musculars 
per contraure’s per contraure’s 
durant el major durant el major 
temps possible, amb temps possible, amb 
una intensitat una intensitat 
d’esforç mitja o d’esforç mitja o 
baixa”baixa”



    

Beneficis del treball de força-Beneficis del treball de força-
resistènciaresistència

• Millora en la tonificació  Millora en la tonificació  
muscularmuscular

• Millora eficiència Millora eficiència 
muscularmuscular

• Prevenció dolències Prevenció dolències 
musculo-esquelètiquesmusculo-esquelètiques



    

La flexibilitatLa flexibilitat

““capacitat d’una capacitat d’una 
articulació per a articulació per a 
realitzar un realitzar un 
moviment en la seva moviment en la seva 
màxima amplitut. màxima amplitut. 
Depèn del grau Depèn del grau 
d’estirament que pot d’estirament que pot 
assolir el múscul/s assolir el múscul/s 
implicat/s en el implicat/s en el 
moviment.”moviment.”



    

Beneficis del treball de Beneficis del treball de 
flexibilitatflexibilitat

• Prevenció d’estrebaments Prevenció d’estrebaments 
i trencaments fibrilarsi trencaments fibrilars

• Prevenció i tractament de Prevenció i tractament de 
contractures i contractures i 
sobrecàrregues muscularssobrecàrregues musculars

• Millora de la irrigacióMillora de la irrigació



    

Pautes per fer els exercicis de Pautes per fer els exercicis de 
resistència cardiovascularresistència cardiovascular

• Qualsevol exercici de llarga durada a Qualsevol exercici de llarga durada a 
intensitat moderada.intensitat moderada.

• Cursa a peu, natació, ciclisme, aeròbic, Cursa a peu, natació, ciclisme, aeròbic, 
caminar, Fartlek…..caminar, Fartlek…..

• I  =60 /75 % fr.c.màx.I  =60 /75 % fr.c.màx.
• 40 minuts (referència)40 minuts (referència)



    

Càlcul de la intensitat d’exerciciCàlcul de la intensitat d’exercici

• Fr.c.màx. = 220 – edatFr.c.màx. = 220 – edat

• Calcular marges: 60 a 75 % fr. C. Màx.Calcular marges: 60 a 75 % fr. C. Màx.

• Control freqüència cardíaca durant Control freqüència cardíaca durant 
l’exercicil’exercici



    

ExempleExemple

Exemple persona 40 anys:Exemple persona 40 anys:

• Fr. C. Màx. = 180 ppmFr. C. Màx. = 180 ppm
• 60% = 108 ppm60% = 108 ppm
• 75%= 135 ppm75%= 135 ppm



    

Atenció!!!Atenció!!!

• Treballar prioritàriament la resistència Treballar prioritàriament la resistència 
aeròbicaaeròbica

• Però no oblidar fer també exercici de Però no oblidar fer també exercici de 
resistència anaeròbica.resistència anaeròbica.

• El teu cor t’ho agrairàEl teu cor t’ho agrairà



    

•Entrenament només aeròbic:

•augment volum del cor
•no s’enforteix el miocardi

•Entrenament només anaeròbic:

•Enfortiment del miocardi
•No augmenta gaire el volum del cor

Cal fer entrenament mixte (resistència aeròbica i resistència anaeròbica)
per tal de no provocar patologíes cardíaques

ATENCIÓ!!!



    

Pautes per fer els exercicis de Pautes per fer els exercicis de 
força resistènciaforça resistència

• Sistema de repeticionsSistema de repeticions
– Un determinat grup Un determinat grup 

muscularmuscular
– Nº elevat de repeticions Nº elevat de repeticions 

(sensació fatiga)(sensació fatiga)
– De 2 a 4 sèriesDe 2 a 4 sèries
– Pes afegit o pes corporalPes afegit o pes corporal



    

Pautes per fer els exercicis de Pautes per fer els exercicis de 
força resistènciaforça resistència

• Circuit intervàl·licCircuit intervàl·lic
– Diferents exercicis (10 a Diferents exercicis (10 a 

15)15)
– Temps de treball: 30 Temps de treball: 30 

segons a un minutsegons a un minut
– Pausa de recuperació Pausa de recuperació 

entre exercicisentre exercicis
– Repetir circuit (2 a 4)Repetir circuit (2 a 4)



    

Pautes per fer els exercicis de Pautes per fer els exercicis de 
flexibilitatflexibilitat

• Exercicis de Exercicis de strechingstreching: : 
mantenir posició mantenir posició 
d’estirament 15 o 20 d’estirament 15 o 20 
segons a partir de la segons a partir de la 
sensació de “dolor”sensació de “dolor”



    

Pautes per fer els exercicis de Pautes per fer els exercicis de 
flexibilitatflexibilitat

• Fer exercicis de Fer exercicis de 
flexibilitat en flexibilitat en 

l’escalfament i també l’escalfament i també 
al final de la sessió de al final de la sessió de 

preparació física preparació física 
entrenamententrenament



    

Principis bàsicsPrincipis bàsics

• Continuïtat (mínim 3 sessions setmanals)Continuïtat (mínim 3 sessions setmanals)

• Adaptabilitat individualAdaptabilitat individual

• Temps de recuperació entre sessionsTemps de recuperació entre sessions

• MotivacióMotivació



    

Altres activitats Altres activitats 

• IOGAIOGA
• METODES DE RELAXACIÓ MENTALMETODES DE RELAXACIÓ MENTAL
• METODES DE RELAXACIÓ MUSCULARMETODES DE RELAXACIÓ MUSCULAR
• TERAPIES MANUALSTERAPIES MANUALS
• HIDROTERÀPIESHIDROTERÀPIES
• ........................................................................



    

ExempleExemple de planificació semanal de planificació semanal
• Dilluns: Dilluns: 

– Resistència aeròbica (cursa continua 40’)Resistència aeròbica (cursa continua 40’)
– Força-resistència: sistema de repeticions (abdominals/lumbars)Força-resistència: sistema de repeticions (abdominals/lumbars)
– EstiramentsEstiraments

• Dimecres:Dimecres:

– Circuit general de força resistènciaCircuit general de força resistència
– EstiramentsEstiraments

• Dijous:Dijous:
– Resistència mixta (fartlek 25 ‘)Resistència mixta (fartlek 25 ‘)
– Força-resistència: sistema de repeticions (abominals/lumbars)Força-resistència: sistema de repeticions (abominals/lumbars)
– EstiramentsEstiraments

• Divendres:Divendres:
– Sessió d’estiraments, ioga, hidromassatge, sauna.........Sessió d’estiraments, ioga, hidromassatge, sauna.........

• Cap de setmana:Cap de setmana:
– Sortida a marSortida a mar



    

Si seguiu aquests consells....Si seguiu aquests consells....



    

Gràcies per la vostra atencióGràcies per la vostra atenció


