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LA VELOCITAT 

1. DEFINICIÓ 

La velocitat és una qualitat física bàsica i necessària per la correcta realització de la gran 

majoria de moviments tècnics esportius. És la capacitat de realitzar un o diversos moviments 

en el menor temps possible a un ritme d’execució màxim i durant un període de temps breu 

que no provoqui fatiga. 

2. FACTORS CONDICIONANTS 

Aquesta qualitat física ve determinada pel sistema nerviós i muscular: 

• En l’àmbit del sistema nerviós depèn de la capacitat de transmetre els impulsos 

nerviosos. 

• En l’àmbit muscular, del tipus de fibres musculars que té la persona i la força que tenen 

els músculs (acceleren més ràpid la massa corresponent). 

o Major percentatge fibres ràpides, més apte per activitats on la velocitat sigui 

més important. 

o Major percentatge fibres lentes, més apte per activitats de resistència. 

• L’execució tècnica del moviment. 

• De la temperatura del múscul. 

• De l’edat i el sexe. La velocitat augmenta amb l’edat, i en els nois és major per la 

genètica. 

▪ La velocitat es desenvoluparà fonamentalment en funció de la FORÇA i de la 

CORDINACIÓ. 

- Entre els 8 i els 11 anys és un bon moment per a desenvolupar els factors de 

la velocitat ( freqüència de moviments, velocitat gestual). 

- Fins a la pubertat, la falta de força situa el valor de la velocitat al voltant de 

50% del seu desenvolupament màxim. 

- Dels 14 als 19 anys evoluciona de forma paral·lela a la força. Als 17 anys 

s’assoleix el 95% de la velocitat màxima. 

- Es manté estable fins als 23-25 anys, i des d’aquí inicia la seva regressió, de 

forma mantinguda però regular, fins als 50 anys. 
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3. TIPUS DE VELOCITAT 

• Velocitat de reacció : Capacitat d’escurçar el temps que apareix l’estímul fins que s’inicia 

la contracció muscular (temps de reacció simple o compost). Exemple: sortida 100m. 

 

 

 

• Velocitat gestual: Capacitat de la fibra muscular de contreure’s en el mínim temps 

possible. No hi ha desplaçament del cos. Exemple: tennis taula. 

 

 

 

• Velocitat de desplaçament: Capacitat de recórrer un espai en el mínim temps possible. 

La distància ha de ser curta, ja que sinó ja no depèn d’aspectes nerviosos i musculars 

sinó d’aspectes cardiovascular i passa a ser resistència anaeròbica. Exemple: cursa 100m 

llisos. 
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4. SISTEMES D’ENTRENAMENT DE LA VELOCITAT 

Existeixen molt mètodes per millorar la velocitat, tot depèn del tipus de velocitat que 

necessites desenvolupar. S’ha d’entrenar sempre a màxima intensitat i preferiblement a 

l’inici de la sessió, ja que no es recomanable entrenar-la amb fatiga. 

TIPUS DE 
VELOCITAT 

Desplaçament Gestual  Reacció 

SISTEMES 

Repeticions 
1. Intensitat: màxima. 
2. Duració: 10” com a màxim. Distàncies curtes de 30 – 80m 
3. Repeticions: 3 – 4 
4. Sèries: 3 – 4 
5. Recuperació: 3 minuts. 

MÈTODES 

- Superar la barrera de la velocitat. (Velocitat màxima). 
Assolir, mitjançant un petita ajuda externa, una velocitat 
superior a la normal. Exemple: baixar una pendent suau. 
- Millorar la força muscular. Força màxima, força explosiva. 
Exemple: pujar corrents una pendent, oposar resistència, 
multisalts, etc. 
- Millorar la coordinació de moviments. (Tècnica de cursa). 
- Entrenament resistència anaeròbica alàctica. 
Repeticions/interval de 5 – 15” a màxima intensitat. 
Exemple: 3x100m cursa al 100% en 3’ de pausa o 5x30m 
cursa al 100% en 90” de pausa). 

- Mètode d’acció 
repetida amb variació 
d’estímul (auditiu, 
visual, tàctil..) , del nº 
d’estímuls i el temps 
que passa anterior a 
l’estímul. 
- Mètode sensorial. 

 - Mètode de repetició del 

gest. 
- Mètode de disminució o 
augment de pes. 

 

5.   ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN L’ENTRENAMENT DE LA VELOCITAT 

• Entrenar-la en les condicions més semblants a les que t’has de trobar en la pràctica 

esportiva. 

• Realitzar un bon escalfament abans de practicar-la, ja que la possibilitat de patir lesions 

és molt alta. 

• Les adaptacions orgàniques, comencen a produir-se al cap de dues setmanes 

d’entrenament . 

• La força muscular és una bona companya de la velocitat, ja que l’increment de les dues 

acostuma a ser paral·lel. 

• La recuperació d’un entrenament de velocitat és d’unes 24 hores. 

6. BENEFICIS DE L’ENTRENAMENT DE LA VELOCITAT 

L’exercici de la velocitat provoca un sèrie de canvis en el nostre organisme: 

• El sistema nerviós transmet l’ordre de contracció als músculs molt més ràpid, aquests 

poden contraure’s més aviat. 
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• Al realitzar-se esforços de potència (força a màxima velocitat), es desenvolupa una 

hipertròfia muscular (augment de la grandària de la musculatura). 

• Augmenten les reserves d’energia, propis dels esforços curts i ràpids. 
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