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La preparació física als centres 
de tecniRcació 

La planificació de la preparació física 
als centres de tecnificació de la Fede
ració Catalana de Tennis comença a les 
proves d'accés que es fan cada any per 
admetre els nous futurs jugadors que 
tinguin la millor mitjana en totes les 
àrees en les quals són estudiats. Aques
tes proves es fan a partir d'un programa 
desenvolupat pels professionals 
d 'aquesta Federació, que avalua cada 
un dels apartats que intervenen en l'es
port del tennis: mèdic, tècnic, tàctic, 
físic i psicològic. 

Pel que fa a la preparació física, cal 
assenyalar que la majoria de les proves 
que s'efectuen estan tabulades amb po
blació exclusivament tennística, la 
qual cosa ens permet definir amb més 
exactitud les veritables condicions dels 
futurs jugadors, a més de poder enfocar 
amb posterioritat de manera més 
idònia les sessions d'entrenament. 

A partir dels resultats obtinguts pels 
alumnes admesos a la graella de tests 
que s'explica més endavant, elaborem 
una planificació de l'entrenament 
d'acord amb aquestes aptituds, tenint 
en compte a més el temps del qual 
disposem per a les sessions; per tal de 
donar una major homogeneïtat es de-
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ELS CENTRES 
DE TECNIFICACIÓ 

La planificació de la preparació física 

senvolupa una rutina de treball que és 
la mateixa per a tots els centres. 
Aquesta graella de tests que apliquem 
als futurs alumnes és la mateixa que 
després es passa als dos controls de 
cada curs per tal de tenir una idea més 
aproximada de l'evolució de cada ju
gador. 
En plantejar-nos la planificació de 
l'entrenament de la preparació física 
hem de tenir en compte diversos fac
tors. 
En primer lloc, els professors. Alguns 
centres tenen preparador físic, la qual 
cosa permet complementar les sessions 
en funció de cada grup d' alumnes. 
Aquest complement s'ha de basar, per 
raons òbvies, en el volum de treball i 
no en la intensitat d'aquest. 
En segon lloc, els alumnes. Cada grup 
pot tenir un nivell diferent tenint en 
compte les diferències de sexe, edat 
(entre els 10 i els 14 anys) i aptitud. És 
per això que la planificació ha de ser 
ajustada quant a la conservació de les 
càrregues, perquè pugui ser assumida 
per tots els integrants de cada centre. 
Tenir un preparador físic propi fa que 
aquesta heterogeneïtat quedi solucio
nada en gran part amb l'aplicació de 
tasques suplementàries, la qual cosa 
evita que alguns alumnes quedin retar
dats i d'altres, en canvi, treballin a un 
nivell que no eis és propi per edat o 
aptitud. 
En tercer lloc, les instal·lacions. Cada 
centre té unes característiques pròpies 
quant a instal·lacions i material; això fa 
que la planificació es faci sobre la base 

d'unes premisses que poden complir 
tots els grups i que aquells centres que 
tinguin més disponibilitats d'infraes
tructura poden ampliar i complementar 
les seves activitats en funció del que 
s'ha descrit anteriorment en els altres 
factors. 
Dit tot això, passem a explicar la grae
lla de tests que s'empra en les proves 
d' accés als centres. 
Es fan cinc proves, quatre de les quals 
han estat desenvolupades amb dades de 
població exclusivament tennística, 
amb una mostra mínima de 1.500 casos 
per prova, sexe i edat. L'altra prova és 
la que mesura la velocitat-agilitat de la 
graella Eurofit i s' hi empra la tabulació 
corresponent. 
La primera prova és la del "detente 
horitzontal", que mesura la potència de 
cames a partir de la posició aturada. Es 
passa dues vegades i s'anota el millor 
dels dos intents. La seva tabulació és la 
de la taula 1. 
La segona prova serveix per mesurar la 
força abdominal durant 30". La seva 
disposició és la clàssica per a aquesta 
prova, és a dir, mans al clatell a tocar 
amb tots dos colzes als dos genolls, 
amb la particularitat que els colzes no 
han de tocar el terra en baixar l' esque
na. S'intenta una sola vegada i la seva 
tabulació ens la indica la taula 2. 
La tercera prova mesura la velocitat de 
desplaçament entre la línia de fons de 
la pista fins a la línia de sacada de la 
pista contrària. Aquesta distància en 
concret parteix de la necessitat de me
surar la màxima velocitat que assoleix 
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s..n-*( .. an) s.. ....... ( .. an) - EdIl EdIl 

10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 

10 182 196 199 218 229 185 194 203 218 214 

9 177 189 194 212 222 178 187 196 202 208 

8 172 182 189 206 215 171 181 189 197 201 

7 167 174 183 200 209 165 174 182 191 195 

6 162 167 178 194 202 158 168 175 186 188 

5 157 160 173 188 195 151 161 168 180 182 

4' 150 153 164 179 187 146 155 162 173 176 

3 146 146 156 170 179 142 149 156 161 169 

2 139 139 147 161 170 137 144 149 158 163 

1 132 132 139 152 162 133 138 143 150 156 

O 125 125 130 143 154 128 132 137 143 150 

Taulo 1 

SelalIIIIIId SIxoflmenl 

AID EdIl EdaI 

10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 

10 26 31 33 35 36 24 26 29 31 32 

9 25 30 32 33 35 23 24 28 30 31 

8 25 29 30 32 33 22 24 27 29 30 

7 24 27 29 30 32 21 23 26 28 29 

6 24 26 27 29 30 21 22 25 27 28 

5 23 25 26 27 29 20 21 24 26 27 

4 21 23 24 25 27 19 20 22 24 25 

3 19 21 22 23 25 18 19 21 22 24 

2 18 20 21 22 23 16 17 19 21 22 

1 16 18 19 20 21 15 16 18 19 21 

O 14 16 17 18 19 14 15 16 17 19 

Taulo 2 

un tennista en el major recorregut pos
sible en metres que efectua durant un 
punt del partit. Si ens hi fixem, és la 
distància aproximada que hi ha des de 
la tanca que hi sol haver als fons de la 
pista fins a la xarxa. Com que la longi
tud d'aquest fons és variable en cada 
pista, es va optar per una mesura fixa 
reglamentada que és la descrita ante
riorment. Es mesuren dos intents i que
da anotat el millor dels dos, La tabula
ció corresponent és la de la taula 3. 
La quarta prova és la flexibilitat des de 
la posició asseguda per determinar la 
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màxima capacitat en aquesta qualitat a 
nivell de cintura i cames. Es mesura la 
distància que sobrepassen els dits de 
les mans a partir dels peus amb els 
genolls totalment estesos i suportant la 
posició estàtica almenys dos segons. 
Se'n fan dos intents i s'anota el més 
favorable. La tabulació d'aquesta pro
va és la de la taula 4. 

La cinquena i darrera prova és que 
amida la velocitat-agilitat per mitjà de 
la coneguda prova del lOx5 de la grae
lla de tests del Eurofit. Consisteix a 
anar i tomar 5 vegades en 5 metres, 

tocant en els extrems amb la part del 
cos que es desitgi i la tabulació és la de 
la taula 5. 

Cal assenyalar, per si a algú se li fa 
estrany, que no es fa cap prova de 
resistència aeròbica perquè se sobreen
tén el nivell bàsic en què es troben la 
majoria dels principiants i perquè a 
més les proves de laboratori efectuades 
pels doctors posteriorment ens donen 
prou informació sobre aquest aspecte. 

Una vegada enunciades les cinc proves 
per damunt, passem a explicar la plani
ficació de la preparació física per als 
centres de tecnificació. 

Aquesta es fa per a una durada de dos 
anys en cicles anuals per tal de cobrir 
els dos objectius primordials. En pri
mer lloc, els objectius generals, en els 
quals es persegueix l'adquisició d'uns 
hàbits d'entrenament operatius que 
propiciïn en anys posteriors una rutina 
de treball encaminada a l'alta compe
tició d'una banda, i la formació integral 
dels alumnes que no segueixin per la 
via de la competició i sí per la del 
lleure. En segon lloc, els objectius es
pecífics: d'una banda, el desenvolupa
ment de les qualitats físiques enfocat 
cap a la pràctica del tennis, i, de l'altra, 
fer un treball de compensació muscular 
necessari per pal·liar els efectes d'un 
joc lateralitzat corn el tennis. 

Tots dos cicles anuals es diferencien 
molt poc. Els dos estan enfocats cap al 
volum de treball, si bé en el segon 
s'accentua durant alguns mesocicles la 
intensitat de l'entrenament, sense que 
aquesta sobrepassi en el conjunt el 
65%. 

El primer cicle anual consta únicament 
de dos períodes: un de preparatori, des 
d'octubre fins a mitjan abril, i un altre 
de "competitiu" (per dir-ne d'alguna 
manera), anomenat així per un lleuger 
augment de la intensitat de treball més 
que per l'afinament enfocat cap a la 
competició, que d'altra banda és es-
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cassa. La seva durada és des d'abril fins 
al final de juny. 

El període transitori el comptabilitzem 
en els mesos d'estiu en els quals no hi 
ha escola tot i que sí es fan competi
cions. 

A causa de l' homogeneïtat del treball, 
no diferenciem subperíodes i ens limi
tem simplement a variar les qualitats 
físiques que cal treballar entre els me
socicles, que tenen una durada de dues 
setmanes com a mínim i de tres com a 
màxim. Aquestes setmanes les fem 
coincidir amb els microcicles per a una 
major simplicitat a l'hora d'entendre la 
forma de treball dels entrenadors dels 
centres. Es fan cinc sessions setmanals 
a raó de 45' diaris de treball; això fa 
que l'activitat que s'ha de realitzar si
gui el més efectiva possible a causa de 
l'estretor de temps. 

Les qualitats físiques que cal treballar 
són les inherents a la pràctica del ten
nis, a més del que ja hem esmentat 
anteriorment en el camp de la compen
sació, que serà una de les majors preo
cupacions dels preparadors físics en els 
anys posteriors. En aquest cicle es tre
ballen fonamentalment la força i la re
sistència general, la flexibilitat i les 
velocitats de reacció i desplaçament. 
Per no fer monòton el treball, s'in
clouen jocs o esports diferents al tennis 
un dia la setmana com a forma de de
senvolupar la coordinació, i a partir de 
febrer es fan activitats enfocades a la 
resistència dirigida, i més endavant a la 
força dirigida tot i que la intensitat, 
com ja hem dit anteriorment, no sobre
passa en cap cas el 65% en el conjunt 
de la setmana. El material auxiliar és 
inexistent per les connotacions que 
dèiem al principi. Es tracta que tots els 
centres puguin assumir les activitats 
proposades, i per això el treball s' enca
mina cap a la no utilització de material 
per la diversitat existent entre les dife
rents instaI·lacions, sense que això si
gui obstacle perquè aquell centre que 

apunIs, Educodó fisico i Esports 1996(44-45) 71-75 

10 

10 3"51 

9 3"56 

8 3'62 

3'67 

6 3"73 

5 3"78 

4 3"86 

3 3"95 

2 4"03 

1 4·12 

O 4"20 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

O 

-

10 

24 

20 

19 

17 

15 

14 

12 

10 

8 

6 

10 

10 17.1 

9 18.4 

8 18.8 

7 19.4 

6 19.6 

5 20.4 

4 20.9 

3 21 .5 

2 22.3 

23.4 

O 244 

11 

3"20 

3"29 

3"38 

3"48 

3"57 

3'66 

3"76 

3"86 

:MI6 

4"06 

4·16 

EdIl 
12 

3"05 

3"14 

3"22 

3"31 

3"39 

3"48 

3"57 

3'66 

3"74 

3'63 

3"92 

.~(lnan) 

EdIl 
11 12 

26 26 

22 24 

20 22 

19 21 

17 19 

16 18 

14 16 

12 14 

10 12 

8 10 

11 

16.5 

17.6 

18.5 

19 

19.4 

19.8 

20.3 

21 

21 .9 

23.7 

24.6 

9 

EdIl 
12 

16.1 

17.2 

17.8 

18.4 

18.8 

19.2 

19.8 

20.5 

21 .1 

22.5 

23 

11 BLOC: ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

13 

2"85 

2"95 

3"05 

3"15 

3"25 

3"35 

3"46 

3"57 

3'66 

3"79 

3"'90 

13 

29 

25 

24 

23 

21 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

13 

15.3 

16.6 

17.2 

18 

18.5 

18.8 

19.4 

19.9 

20.9 

22 

22.6 

14 

2"80 

2"89 

2'99 

3"08 

3"18 

3"27 

3"38 

3"50 

3'61 

3"73 

3'64 

14 

30 

27 

26 

25 

23 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

Taula 3 

Taula 4 

14 

15.1 

16.4 

17.2 

17.5 

18 

18.6 

19.3 

20.2 

21 

21 .8 

225 

Taula 5 

10 

3"40 

3"47 

3"54 

3'62 

3'69 

3"76 

3'64 

3"92 

3"99 

4'07 

4"15 

10 

27 

24 

22 

21 

19 

18 

17 

16 

13 

10 

8 

lO 

16.5 

19.1 

19.7 

20.2 

20.9 

21 .3 

21.7 

22.5 

23.6 

24.4 

25.5 

11 

3"27 

3"35 

3"43 

3"50 

3"58 

3"86 

3"75 

3'63 

3"92 

4'00 

4'09 

-12 

3"14 

3"21 

3"28 

3"35 

3"42 

3"49 

3"59 

3'69 

3"79 

3'69 

3"99 

13 

3"08 

3"13 

3"21 

3"28 

3"38 

3"43 

3"53 

3'64 

3"74 

3'64 

3"95 

....... ""an) 

11 

30 

25 

23 

21 

20 

18 

17 

15 

13 

10 

9 

11 

17 

18.4 
19.1 

19.6 

20.1 

20.5 

20.9 

21.7 

22.3 

23.3 

24 

EdIl 

12 

33 

27 

24 

23 

21 

20 

19 

17 

15 

12 

11 

EdIl 

12 

17.2 

18.4 

18.8 

19.3 

19.9 

20.5 

20.8 

21 .6 

22.2 

23.4 

24 

13 

30 

28 

26 

24 

22 

21 

20 

18 

16 

14 

13 

13 

16.8 

18.1 

18.8 

19.2 

19.6 

20 

20.6 

21 .1 

22 

23 

24 

14 

3'04 

3"11 

3"19 

3"28 

3"34 

3"41 

3"50 

3"60 

3'69 

3"79 

3'68 

14 

35 

30 

27 

25 

23 

22 

20 

18 

16 

13 

10 

14 

15.8 

18.1 

18.8 

19.4 

20 

20.7 

21 .2 

21 .9 

22.6 

23.2 

241 

73 



-
tlCl E ÚNIC 
PERfOOE PREPARATORI I COMPETITIU I TRANSITORI 

MESOCICLE tr I 2n I 3, 41 I Sè 6è I 7è I 8è I 9è I tOè I 1 tè I 12è I t3è t4è I t5è 
MES OCI. I NOV. OES. GEN. I FEB. I MARC I ABR. I MAIG JUNY JUL. I NOV. I OES. 

MICROCIClE ,12131.15161718 9 1011 12 13 ,-4 IS 16 11 18 19 20 21 n ~ 24 ~ ~ n U ~ ~ 31 32 33 3< 35 36 ~ ~ ~ ~ 41 q 43 ~ ~ ~ 47 ~ 

SESSIONS 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 I 5 5 I 5 I 5 I 5 

CONTROL XX 
F. GENERAL 
F. OIRIGIDA 

V. REACCiÓ 
V. OESPLAÇ. 

R. GENERAL 

R. OIRIGIDA 
I 

FLEXIBILITAT 
COORDINACiÓ 

Valor de '00 
90 

les carregues: 80 
70 
60 
50 
40 
30 
10 
'O 
O 

!HI 

té un determinat material pugui fer-lo 
servir en benefici d'un major rendi
ment a partir dels plantejaments ini
cials. 

Es fan dos controls durant el curs, un 
al principi d'octubre i un altre al final 
de març. Les proves ja han estat expo
sades anteriorment tot i que a més al
guns centres fan una graella de tests 
més àmplia per tal de complementar la 
informació sobre els seus jugadors. 

El valor de les càrregues osciJ.la en 
intensitat des d'un 30% fins a un 65%, 
tot i que això només en el mesocicle 
final. En l'esquema de planificació 
núm. I es pot apreciar de manera ràpida 
i resumida tota la planificació del pri
mer cicle anuaL 

El segon cicle anual també consta de 
dos períodes: el primer preparatori, des 
d'octubre fins a mitjan abril, i el segon 
anomenat com en el cicle anterior 
"competitiu", per l'augment de l'espe
cificitat en algunes activitats, i que os
cil·la entre mitjan abril i final de juny. 
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Esquema de planificació núm. 1 

El període transitori el contemplem 
també com el temps que hi ha des que 
s'acaba el curs fins que comença el 
següent. Introduïm dos subperíodes 
bàsics i dos d'especials, basats princi
palment en el canvi d'activitat propo
sat per començar a fer unes sessions 
més adreçades cap al que és la pràctica 
del tennis. En aquests subperíodes es
pecials, la intensitat augmenta lleu
ment i les tasques s'enfoquen cap a una 
progressió més dirigida de les qualitats 
físiques bàsiques. Els mesocicles 
s'allarguen i tenen una durada d'entre 
tres i quatre setmanes. Els microcicles 
coincideixen també amb les setmanes 
naturals, i les sessions a realitzar també 
són cinc per setmana de 45' per sessió 
com en el cicle anterior. 

Les qualitats físiques bàsiques segui
ran sent tingudes en compte de la ma
teixa manera, seguint la política d'una 
formació integral dels jugadors per da
munt del que és l'entrenament especí
fic de l'alta competició. La resistència 

se seguirà desenvolupat de manera ge
neral en gran part del cicle, i es tornarà 
dirigida a mitjan abril, igual que la 
força. La velocitat es treballarà també 
igual que en el cicle anterior en les 
seves facetes de desplaçament i reac
ció, i la coordinació en forma de jocs i 
esports, segons les instal·lacions de què 
disposi el centre. L'agilitat es comença 
a desenvolupar per mitjà de tasques 
específiques enfocades al tennis, i la 
compensació, per descomptat, se se
guirà treballant durant totes les ses
sions per mitjà d'activitats que millorin 
tant el volum com el to muscular del 
costat no hàbil, així com la correcció 
postural a nivell del tronc superior. 
Els controls es faran en el mateix temps 
que el cicle anterior i amb les mateixes 
proves per tal d'anar ampliant informa
ció i constatar que el desenvolupament 
del jugador està en consonància amb el 
que s'ha projectat des del principi. 

El valor de les càrregues oscil ·la entre 
el 30% durant el primer mesocicle de 

apunts , Ed ucoció Física i Esports 1996 (44-45) 71 ·75 



CICLE ÚNIC 
PERIoOE PREPARATORI 
SUBPERkJDE BASlc 
MESOCICLE l r 20 13r I 41 
MES OCT. NOV. I DES. 
MICROCICLE 112131· S 6 7 8 9 10 11 

C;¡:~<;JfW~ 51515 ls slslslslsls 
CONTROL XX 
F. GENERAL 
F. DIRIGIDA 

V. REACCIO 
V. DESPLAC. 

R. GENERAL 
R. DIRIGIDA 

FLEXIBILITAT 
COORDINACIO 
Ar.IIITAT 

VOl. 100 
90 
80 70 

Valor de 60 
les càrregues: 50 

40 
30 
20 10 
O 

fil 

quatre setmanes, i el 65% del novè i 
onzè. La mitjana del valor de les càrre
gues, per tant, augmenta en aquest cicle 
sense arribar a aconseguir grans cotes, 
ja que la majoria dels mesocicles es 
mou entre el 40 i el 50%. 
En l'esquema de planificació núm. 2 
també es mostra de manera breu tot el 
que s' ha explicat anteriorment. 
Finalment, cal assenyalar que a causa 
de la diversitat existent entre els diver
sos centres, entre els mateixos inte
grants d'un centre per raons d'edat i 
sexe i, fins i tot, d'aptitud, la planifica-
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Esquema de planificació núm. 2 

ció cal plantejar-la des d'un punt de 
vista de formació i no de posada a punt. 
La tasca' fonamental com veiem és: 
primer aconseguir l'hàbit de la prepa
ració física en els jugadors; segon, rea
li tzar una tasca d'educació i reeducaci ó 
postural en un esport amb una laterali
tat definida, perquè no plantegi proble
mes posteriorment en aquells que deci
deixin prosseguir la seva activitat en el 
món del tennis i perquè aquells que no 
ho facin puguin estar en condicions de 
fer qualsevol altra activitat esportiva o 
d'oci de manera immediata sense que 

necessitin cap mena d'adaptació prèvia 
des del punt de vista de la seva forma
ció i desenvolupament físic; tercer, 
aconseguir una base de condició física 
tan àmplia i general com sigui possible 
en els futurs tennistes perquè puguin 
superar sense grans. problemes les suc
cessius graons de la seva piràmide de 
formació, fins arribar a formar part dels 
grups d'alta competició de la Federació 
Catalana de Tennis o dels seus clubs 
d'origen. 
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