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La resistència 
 

Resistència aeròbica i anaeròbica 

 

La resistència és la capacitat que tenim per a endarrerir l’aparició de la fatiga quan fem un esforç moderat 

o intens. Cal, però, que aquest esforç afecti a una part important de la nostra musculatura. Així, diem que 

tenim una bona resistència quan som capaços d’estar molta estona corrent, anant en bicicleta, nedant o 

pujant una muntanya a un ritme moderat o una mica ràpid. Per contra, si ens cansem de seguida fent 

aquestes activitats diem que tenim poca resistència. 

 

Hi ha dos tipus principals de resistència: la resistència aeròbica i la resistència anaeròbica. La resistència 

aeròbica és la que fem servir durant els esforços llargs (per tant, no poden ser molt intensos). La 

resistència anaeròbica és la que ens permet endarrerir la fatiga durant els esforços molt intensos (per tant, 

no massa llargs, com una cursa de 200 o 400 metres, empènyer un cotxe que no arranca, fer un esprint 

final, etc.).  

 

Convé que sàpigues alguna cosa sobre la resistència aeròbica. 

 

 Durant els esforços aeròbics, necessitem de l’oxigen de l’aire que, un cop arriba als músculs 

transportat per la sang, s’utilitza per a cremar el combustible (la glucosa) que necessitem per a 

produir l’energia que precisen els nostres músculs per a fer un esforç llarg.  

 Només les persones que tenen un bon sistema circulatori (cor, artèries, xarxa de capil·lars, glòbuls 

rojos) tenen una bona resistència. 

 La resistència també millora mitjançant l’entrenament.  L’entrenament típic consisteix en fer un 

esforç d’almenys 20 minuts tres dies per setmana i amb una intensitat tal que el nostre cor bategui 

entre 120 i 180 pulsacions per minut.  ¿Quin tipus d’esforç? Això no té importància: córrer, nedar, 

anar en bicicleta, jugar a futbol o a bàsquet, ballar, jugar a la cadena... 

 

 
La freqüència cardíaca com a mesura de l’esforç 

 

Suposo que ja ho has escoltat moltes vegades: el nostre cos és com una màquina. Per exemple, el podríem 

comparar amb el motor d’un cotxe: 

 

 Els músculs (el motor) mouen els nostres ossos gràcies a l’energia que obtenen de la combustió de la 

glucosa (la benzina). Aquesta  combustió necessita de l’oxigen de l’aire (O2) i, apart de produir 

energia, genera uns residus que són també els mateixos en ambdós casos: Aigua (H2O) i diòxid de 

carboni (CO2). 

 

De la mateixa manera que el cotxe té una bomba que impulsa la benzina cap el motor de combustió, el 

nostre cos té una altra bomba que impulsa la glucosa i l’oxigen cap els músculs perquè puguin obtenir 

l’energia que necessiten.  Aquesta glucosa i aquest oxigen viatja pel nostre cos dins de les artèries i de les 

venes, transportats per la sang. L’òrgan que permet aquest moviment empenyent la sang per les artèries i 

les venes és el cor. 

 

De la mateixa manera que, quan volem que el cotxe vagi més de presa premem l’accelerador perquè entri 

més benzina (i més oxigen)  al motor i augmentin les seves revolucions, l’encarregat d’accelerar la 

producció d’energia dels nostres músculs és el cor: si batega més ràpid, arriba més sang (i, per tant, més 

glucosa i més oxigen) als músculs, que podran produir l’energia que necessiten per moure més ràpid o 

durant més temps el nostre esquelet. 

 



Prof: Antonio Tinajas                                                                                                    L’ escalfament, resistència i alimentació 

 2 

De la mateixa manera que el cotxe té un comptador de revolucions que ens dona una idea de la quantitat 

d’energia que produeix en cada moment, el nostre cos disposa d’un altre comptador de revolucions: la 

freqüència cardíaca. 

 

 

La freqüència cardíaca (FC) és el nombre de batecs o pulsacions que fa el cor en un minut (ppm) . Així, 

un cor que batega a 130 ppm vol dir que batega 130 vegades en un minut.   

 

La FC de repòs és la que tenim quan no estem fent res (compte, perquè varia si es pren gitat, assegut o 

de peu). Les persones amb una bona resistència tenen una freqüència cardíaca de repòs molt baixa, perquè 

el seu cor, gran i fort, no necessita bategar moltes vegades per tal de subministrar la glucosa i l’oxigen 

necessari per a estar vius (que és d’única cosa que fem quan estem en repòs). 

 

Tots tenim una FC màxima que el nostre cor no és capaç de superar en condicions normals. Aquesta FC 

màxima disminueix amb l’edat i es pot calcular de manera teòrica mitjançant la següent fórmula: 

 

 

 

FC màx. =  220- edat (en anys) 

 

 

 

També es pot conèixer la FC màxima d’una manera pràctica (fent un esforç d’intensitat creixent. La FC 

anirà pujant fins que ja no ho faci més), però és molt més pràctic fer servir aquesta fórmula. 

 

La FC a la qual es desenvolupa un entrenament de tipus aeròbic se’n diu FC de treball. La intensitat dels 

exercicis aeròbics es determina comparant les pulsacions per minut que assoleix el nostre cor durant 

aquest exercici  (la FC de treball) amb la FC màxima que pot arribar a assolir el nostre cor. Així, la 

intensitat de l’exercici es el percentatge que representa la FC de treball respecte de la FC màxima. Veiem 

dos exemple: 

 

 Una cursa al 100% de la FC màxima seria una cursa durant la qual el nostre cor bategaria a la nostra 

FC màxima (en el cas d’una persona de 15 anys, a 205 ppm).  

 Nedar al 80% de la nostra FC màxima  seria nedar a una velocitat tal que el nostre cos hagués de 

bategar al 80% de la seva FC màxima. En el cas d’una persona de 20 anys, la seva FC màxima seria 

200 ppm (220-20) i el 80% de 200 seria 160 ppm. (200x80/100). La FC de treball seria de 160 ppm. 

 

 

 

Els músculs: el motor del nostre cos 

 

COTXE COR 

Motor Músculs 

Combustible: Benzina Combustible: Glucosa 

Comburent : Oxigen Comburent: Oxigen 

La combustió dins del motor: 

Benzina + O2  =  Energia + H2O + CO2 

La combustió dins del nostre cos: 

Glucosa + O2  =  Energia + H2O + CO2 

Energia aprofitada: Expansió dels gasos 

produïts per la combustió de la benzina 

Energia aprofitada: Energia química produïda 

per la combustió de la glucosa 
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¿Com varia la freqüència cardíaca durant una cursa? 

 

 

 

 

 

Aquesta gràfica representa un 

entrenament de 10 minut d’un noi de 

17 anys. Durant els 2 primers minuts 

incrementa el ritme de cursa i la FC  

puja ràpidament. A partir dels 2 

minuts, segueix un ritme de cursa 

constant (16 km/h) i, com pots veure, 

la FC puja lleugerament. Quan ja porta 

8 minuts de cursa, s’atura. Com pots 

veure, la FC ara torna a baixar.  

Observa que la FC de treball a oscil·lat 

entre les 150 ppm i les 170 ppm.  

 

 

Pregunta d’examen: ¿A quin percentatge de la seva FC màxima s’ha entrenat durant els 8 minuts 

de cursa a 16 km/hora? 

 

Resposta:   

 

Si el noi té 17 anys, la seva FC màxima  és de 203 ppm (220-17). 

 150 ppm representa el  74% de la FC màxima (100x150/203) 

 170 ppm representa el 84% de la FC màxima (100x170/203) 

 

Per tant, durant els 8 minuts que ha entrenat a 16km/h ho ha fet a una intensitat entre el 74% i el 

84% de la seva FC màxima. 

Quant en saps? 

¿Per què la FC de repòs és més alta assegut que gitat i més alta de peu que assegut? 

 

 

 

 


