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LA FORÇA 

 

1. DEFINICIÓ 

És aquella qualitat física que permet a la persona crear una tensió muscular (una 

contracció) a fi de vèncer una oposició o una sobrecàrrega (aixecar objectes, empènyer, 

llançar, sostenir, torçar, etc..). 

2. TIPUS DE FORÇA 

La força muscular pot manifestar-se de formes diferents: 

1. Força màxima:  És la màxima força que es pot realitzar. L’oposició que s’ha de vèncer és 

molt elevada, la màxima possible. Exemple: l’halterofília, culturisme. 

 

 

 

2. Força explosiva / velocitat:  És un exercici de força en el qual s’ha de vèncer una oposició 

petita, però executat a màxima velocitat. Exemples: salt de llargada, cop de servei en el 

tennis, llançament a porteria en l’handbol, rematada de voleibol, etc.  
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3. Força resistència:  És un exercici de força en el qual s’ha de vèncer una oposició mitjana 

realitzat durant un temps prolongat i de forma continuada. Exemples: el rem, el ciclisme, 

l’escalada, el judo, etc. 

 

 

3. NORMES PER TREBALLAR LA FORÇA 

●  Abans de començar l’entrenament: 

- Realitzar un escalfament adient. 

●  Un cop finalitzat l’entrenament: 

- Realitzar estiraments de tots els músculs i amb major incidència dels implicats en la sessió. 

●  Alternar exercicis de diferents àrees en la sessió. 

● Variar els exercicis de cada sessió per tal de treballar de forma equitativa tots els 

músculs. 

● Respectar els descansos per evitar sobrecàrregues (pausa per realitzar estiraments, 

principalment quan treballem amb càrregues elevades). 

● No realitzar treballs de força el dia abans de la competició, la recuperació pots ser de 

fins a 72 hores. 

● Realitzar exercicis amb la tècnica correcta per evitar possibles lesions. 

●  Planificar sèries, repeticions i intensitat de forma progressiva dins del període. 
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4. EL MECANISME DE LA CONTRACCIÓ MUSCULAR 

La força està directament relacionada amb l’aparell locomotor: ossos, músculs i 

articulacions. 

a) Els ossos: són els elements durs que formen l’esquelet.  

Tenen com a funcions principals: sostenir el cos , protegir les vísceres, possibilitar el 

moviment, formar elements de la sang i emmagatzemar minerals. 

 

b) Les articulacions: són els punts mòbils de l’esquelet (turmells, colzes, etc.) o les 

superfícies de contacte entre dos ossos o més. 

 

c) Els músculs:  són la carn del cos. En general,  són allargassats i acabats amb unes fibres 

anomenades tendons, per on s’uneixen als ossos. Aquests gràcies a la seva capacitat 

fisiològica de crear tensió, poden reduir la seva longitud (provocant una contracció 

muscular) i d’aquesta manera fan moure els ossos en què estan inserits. Hi ha músculs 

que no participen en el moviment del cos. Per exemple el cor.  

A més, de la contracció muscular, els músculs tenen una altra funció, que consisteix a 

crear un estat de tensió constant que permeti mantenir l’esquelet dempeus o en 

qualsevol altra postura. Aquest estat de tensió constant del múscul s’anomena to 

muscular, i  és involuntari i sempre ha de vèncer l’oposició que li ofereix la força de la 

gravetat.  

5. COM ENTRENEM LA FORÇA MUSCULAR 

       TREBALL FORÇA MÀXIMA                              TREBALL FORÇA VELOCITAT O EXPLOSIVA 
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TREBALL FORÇA RESISTÈNCIA 

 

6.   FORMES D’ENTRENAMENT DE LA FORÇA 

● Sistema continu: treball de força muscular de forma continuada, sense pauses de 

recuperació (amb poc pes). Exemple: Caminar per la muntanya amb una motxilla. 

● Sistema fraccionat:  es treballa amb pausa de recuperació (repeticions i sèries):  

Els mètodes d’entrenament més utilitzats per l’entrenament de la força són els 

següents: 

1- Sessió d’exercicis gimnàstics: Normalment s’utilitzen per desenvolupar la força – 

resistència i consisteix a realitzar nombrosos exercicis gimnàstics emprant el propi pes 

corporal o el d’una altra persona. Són sessions que duren entre 30 minuts i una hora en 

què es poden realitzar més de 30 exercicis pensats per enfortir la musculatura de tot el 

cos. A cada exercici s’indica les sèries, repeticions i la pausa. 

2- Circuit – training: Millora la resistència i la força. Té les mateixes característiques que la 

sessió d’exercicis gimnàstics però amb exercicis dirigits al desenvolupament muscular. 

3- Entrenament amb peses, halteres i màquines de musculació: aquests aparells permeten 

treballar la força muscular mitjançant la càrrega de pesos, a més, avui en dia són 

fonamentals per el treball de la força en tos els esports i no exclusius per els culturistes 

i els halterofilistes. 

4- Multi salts: Principalment va dirigits pel treball de la força explosiva o potencia. Es 

realitzen molts salts variats. Els multisalts es poden classificar en: 

- Horitzontals → quan el propòsit es guanyar distancia. 

- Verticals → quan és important l’alçada o l’elevació del centre de gravetat (salt de 

voleibol) 
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5- Treball per parelles:  Exercicis realitzats per un company (flexions, elevacions, 

arrastres,..) Consisteix a utilitzar l’altra persona com a sobrecarrega o resistència. 

6- Treball amb pilota medicinal: El pes oscil·la entre 1kg i 5kg. 

7. PROVES PER LA VALORACIÓ DE LA FORÇA 

● Fons: força de tríceps 

-       Exercicis: flexió – extensió de braços durant 30”. 

● Llançament de pilota medicinal: Força explosiva de braços i tronc. 

- Exercici: llançament de pilota medicinal, amb els peus junts, per damunt del cap. 

● Flexions abdominals: força resistència abdominals. 

- Exercici: flexió abdominal de tronc durant 30” o 1’. 

● Salt vertical o horitzontal: força de quàdriceps  

- Exercici: salt vertical o horitzontal amb els peus junts, sense carrera d’aproximació 

 

 

 


