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LA RESISTÈNCIA 

 

1. DEFINICIÓ: És la capacitat que té l’organisme per a mantenir un esforç físic durant un 

temps perllongat. 

2. TIPUS DE RESISTÈNCIA: 

1. Resistència aeròbica: són esforços de llarga durada i ritme suau en què l’oxigen que 

arriba al múscul és suficient per executar l’exercici. La 

quantitat d’oxigen que respirem és igual o major al que 

necessitem. 

Exemple: l’esquiador de fons realitza proves de 50 Km, per 

tant, necessita anar a un ritme constant i no molt intens per 

a poder arribar a la meta. 

 

2. Resistència anaeròbica: són esforços de curta durada i un ritme intens, en els que la 

quantitat d’oxigen que necessita la musculatura per a 

treballar és inferior a la que es pot respirar. 

Exemple: en el joc de tocar i parar, quan et persegueixen 

durant una estona, comences a notar com el teu ritme va 

minvant, notes falta d’aire i que les cames et pesen. Això 

vol dir que l’esforç que feies era anaeròbic. 

3. COM ES PASSA DE LA RESISTÈNCIA AERÒBICA A L’ANAERÒBICA? 

El pas del treball aeròbic a l’anaeròbic és diferent a cada persona, però generalment, el 

moment a partir del qual hom comença a treballar anaeròbicament està situat en una zona 

entre el 70% i 85% de la freqüència cardíaca màxima (pulsacions màximes teòriques). 

4. CÀLCUL DE LA INTENSITAT 

Per saber el nostre màxim teòric de pulsacions ho farem amb la següent fórmula: 

F.C.M= 220-edat 

Aquest és el màxim de pulsacions teòriques que podem arribar en fer un exercici intens. 

Passar d’aquest màxim teòric pot suposar un risc per la salut. Si volem saber l’interval de 

pulsacions a les que hem de treballar perquè la nostra activitat sigui profitosa 

fisiològicament, haurem de calcular entre una intensitat del 50% i el 80%. 

Màxima teòrica x 50/100 

Màxima teòrica x 80/100 
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Exemple: Una persona de 20 anys, la seva màxima teòrica serà de 200 p/m, un treball al 

50% el faria a 100 p/m, i un treball al 80% el faria a les 160 p/m. 

5. PER A QUÈ SERVEIX EL TREBALL DE LA RESISTÈNCIA? 

Un bon nivell de resistència és equivalent a una condició correcta. Aquesta ens permet fer 

qualsevol activitat diària eficaçment, sense cansar-nos. L’exercitació diària de la 

resistència ens pot ajudar a controlar l’excés de pes, a moure els músculs, a millorar la 

circulació de la sang i a treballar el cos (evitant el sedentarisme). 

6. SISTEMES D’ENTRENAMENT 

Els sistemes d’entrenament ens permeten aconseguir uns objectius mitjançant la 

realització d’exercicis físics. Ens serveixen per a preparar totes les qualitats físiques dels 

individus. 

A-SISTEMES CONTINUS: Es realitza un esforç físic de manera continuada, sense 

pauses. 

SISTEMA CONTINU HARMÒNIC: la intensitat és constant, per exemple córrer al mateix 

ritme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA CONTINU VARIABLE: varia la intensitat de treball, per exemple córrer fent 

canvis de ritme (fartleck) 
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B-SISTEMES FRACCIONATS: l’esforç físic es divideix o fragmenta en parts diverses, 

separades per una pausa de recuperació. 

SISTEMA INTERVÀLIC: El temps de pausa és fins que recuperem a 120-130 p/m, o sigui, 

recuperació incompleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA PER REPETICIONS: La recuperació és total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MÈTODES D’ENTRENAMENT 

Els mètodes d’entrenament són pautes específiques de treball que s’utilitzen per millorar 

una qualitat física concreta. Per millorar la resistència utilitzarem mètodes com: 

1. Carrera contínua: Córrer seguit de manera continuada i mantenint un ritme uniforme. 

2. Fartleck: Mètode d’origen suec que consisteix a córrer distàncies diferents a ritmes 

diferents. S’aprofiten les variants de relleu del terreny (baixades, pujades, escales...).Per 

exemple, en un camp de futbol, després de 2 o 3 voltes a ritme suau, es fa una carrera a 

ritme mitjà alt per l part llarga del camp i a un ritme suau per la part ampla (que servirà de 

recuperació). 

3. El cros- passeig o entrenament total: És una barreja de carrera, marxa i exercicis 

gimnàstics. Normalment es fa en circuits preparats en parcs i jardins, on s’indica en un 

rètol l’exercici que cal realitzar, entre els quals hi ha carrera suau o marxa. 
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4. Interval-training: Consisteix a córrer distàncies de 100 a 400 metres. Per exemple, 

podem fer tres sèries de 400 metres amb 2minuts de descans trotant, més quatre sèries de 

200 metres amb un minut i mig de descans trotant, més cinc sèries de 100 metres amb un 

minut de descans trotant, més cinc minuts trotant o caminant. 

5. Circuits: Són mètodes d’entrenament que consisteix en un conjunt d’exercicis 

(estacions) que s’han de realitzar en un ordre determinat. 

6. Diversos esports: Es pot millorar la resistència aeròbica jugant a futbol, 

handbol, tennis, bàsquet, hoquei, fent aeròbic... 

8. PROVES PER VALORAR LA RESISTÈNCIA: 

Per mesurar el nivell de resistència, s’utilitzen : 

-El test de Cooper; és una prova que consisteix a recórrer, durant 12 minuts, la màxima 

distància possible. 

-La Course Navette; és una prova que consisteix a recórrer repetidament una 

distància de 20 metres entre dues ratlles pintades al terra, al ritme dels xiulets que 

surten d’una cinta gravada. Cada minut que passa, l’interval del xiulet és més curt , 

per tant la cursa serà més intensa. 


