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Resum
Abstract
Physi cal trai ners are wo rried about trai ning
time, how we can know the in ten sity of it
and how we can im pro ve the physi cal
fit ness of our pla yers. Trai ning ses sions
must in clu de all the diffe rent fac tors
that have in fluen ce on the pla ying
game.
The ob ject of this study is to of fer
da tes over the time we de di ca te to
all the diffe rent sta ges of the trai ning
ses sions such as war ning-up, strength,
en du ran ce, speed, fle xi bi lity, match time,
tac tics and of fi cial match.
The study was made du ring the
2002-2003 sea son in clu ding all the
trai ning ses sions made by Fo ti cos
Za ra go za team, which plays in the top
Spa nish lea gue of five-a-side foot ball. We
have stu died 38 weeks with a to tal of
177 trai ning ses sions and
43 mat ches.
The to tal trai ning time has been 27.060
mi nu tes, with an ave ra ge of 12 hours per
week. Match time has been the most
im por tant part of the trai ning time with a
23 % of the to tal. The quan tity of trai ning
time of this year will be a very im por tant
re fe ren ce to pre pa re next sea son’s
com pe ti tion.

Key words
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La quantificació de l’entrenament és un
tema que preocupa els preparadors físics. La nostra tasca principal és dosificar i establir càrregues que produeixin
efectes d’adaptació. Les situacions reals
de joc són les que més en forma posen,
per això, hem de preparar les càrregues
seguint una metodologia global, tot integrant els factors determinants del rendiment.
Aquest estudi pretén de donar dades sobre el temps dedicat als continguts que
es treballen als entrenaments.
Aquest estudi prospectiu i descriptiu
s’ha realitzat durant la temporada
2002-03, i ha recollit totes les sessions
d’entrenament realitzades per Foticos
Saragossa, militant a la Divisió d’Honor. El nombre de setmanes estudiades
és de 38, amb un total de 177 sessions, 30 partits oficials i 13 d’amistosos.
Els blocs de continguts han estat: escalfament, força, resistència, alàctic en pista, específic en partits, automatismes,
d’altres, estiraments, partits.
El volum de la temporada és de 27.060 minuts, cosa que dóna una mitjana de
12 hores per setmana.
El bloc de continguts situacions de
joc-partits ocupa el 23% del temps dedicat a l’entrenament, i és la família de
continguts més important.
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La quantificació de les càrregues d’entrenament serà un referent molt vàlid a tenir
en compte en la campanya de competició següent.

Introducció
La quantificació de l’entrenament en
els esports col·lectius és un dels temes
que més ens preocupa com a preparadors físics (A. Blanco i A. Ense ñat,
1999; A. Blan co et al., 1993; G. Moras i C. Zu rita, 1999; J. Pino i M. Moreno, 1998). La nostra tasca prin cipal és
es ta blir càrre gues d’en tre na ment que
produeixin efectes d’adaptació. Sabem
que les adaptacions que es produeixen
són específiques, i en conseqüència,
les situacions amb un patró com més
semblant millor a la competició seran
les que més en forma posaran els ju gadors. Les si tuacions reals de joc en els
en tre na ments s’a cos tu men a efec tuar
després d’un treball previ que pot ocupar més de la meitat de l’entrenament,
per la qual cosa la càrrega d’entrenament cal entendre-la des d’una perspectiva global i no de forma fraccionada
i in dependent tot al llarg de les di ferents parts d’u na ses sió d’en tre na ment.
Les càrre gues s’han d’ajustar per arribar en aquest moment de la sessió en
un estat funcional que ens permeti de
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continuar produint aquestes adaptacions a l’esforç que ens condueixin a un
estat ideal de forma. Això es complica
quan parlem de tre ballar amb un grup
d’esportistes heterogeni pel que fa a
morfotip, composició muscular, predomini de fibres musculars, etc. Ben
segur que aquesta realitat fa que determinats mètodes d’entrenament afavoreixin més uns jugadors que no pas
d’altres. Les temporades en aquestes
modalitats esportives, on es competeix
cada set mana, són molt llar gues i en
uns moments uns es veuran bene ficiats
i en al tres moments perjudicats.
El preparador físic ha d’estar sempre
atent a aquests aspectes i minimitzar-los el màxim possible, primer fent
partícips els jugadors i segon adaptant
les càrregues, dintre de les seves possibilitats, a les característiques dels jugadors. Tot el que acabem de dir ens
condueix a fer que la majoria de les càrregues d’en tre na ment se guei xin una
metodologia globalitzadora, on s’integren els aspectes i objectius físics,
tècnics, tàctics i psicològics, és a dir un
entrenament integral. (J. L. Arjol,
1997; J. Her nán dez, 1999; F. Pas cual
1997). “La preparació integral físicotècnic-tàctica-psicològica consisteix a
afavorir el desenvolupament de les capacitats esmentades en el context en
què intervindran en competició, per
tant, l’entrenament de la condició física
no ha de contemplar-se com un objectiu en ell mateix, sinó que en té un de
superior, millorar la capacitat de joc o
optimització de la capacitat esportiva”
(J. Pino i M. Mo re no, 1998).
Hi ha estudis que quan tifiquen i estructu ren l’en tre na ment se gons paràme tres
fisiològics (C. Ló pez i F. Ló pez 1997;
G. Moras i C. Zurita, 1999), anà lisi de
la competició (J. Álvarez et al., 2002;
J. Álvarez et al., 2001; A. Blan co et al.,
1993; J. L. Chi ro sa et al., 1999; A. Dal
Mon te et al., 1987; L. Fran co, 1998; J.
Hernández, 2001; M. Moreno, 1998;
J. Zaragoza, 1996), classificació dels
exercicis segons l’esforç requerit (A.
Blanco et al., 1993; J. Massach,

1998; G. Moras i C. Zu ri ta, 1999), etc.
Nosaltres pretenem de donar una referència clara i senzilla, a les persones
que tre ballin en aquest camp, mitjançant la quantificació del temps d’entrenament, tot agrupant els continguts de
treball en di ferents blocs o famílies d’exercicis.

Material
i mètodes

n

Per a la realització d’aquest estudi prospectiu i descriptiu, realitzat durant la
temporada 2002-03, s’han recollit sistemàticament totes les tasques i exercicis portats a terme en les sessions d’entrenament realitzades per l’equip, militant en la Divisió d’Honor, Foticos Saragossa. Ben entès que, prèviament a la
seva realització es va haver de fer la planificació de la temporada, tenint com a
factors més importants: el calendari de
competició, els descansos i els objectius
del club.
El nombre de setmanes estudiades és de
38, en les quals es van realitzar un total
de 177 sessions i es van jugar 30 partits
oficials i 13 d’amistosos.
Per a la recollida de dades vam utilitzar
fulls de registre dissenyats per al cas i la
seva posterior anàlisi i estudi en un full
Excel.
Per a la quantificació dels temps d’entrenament hem diferenciat un seguit de
blocs de continguts globals que ens permetin de tenir-ne la visió global:
n

n

n

Escalfament: jocs d’activació, partits
d’escalfament amb regles modificades.
Com a norma vam dedicar 25’ d’escalfament si comencem en pista i 10’ si
després anem al gimnàs i 15’ en sortir
de readaptació al treball de força. L’escalfament del dia del partit té una durada real de 50’.
Treball de força en sala de musculació: totes les setmanes es realitzen, per
regla general, dues sessions de gimnàs
on es treballa segons el moment: condicionament general i força resis-
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tència, força màxima i força veloç. En
aquest apartat inclouré el treball de
multisalts i pliometria realitzat, encara
que també es dóna integrat en l’apartat
d’Alàctic pista-xuts-circuit.
Treball de resistència: aeròbica, fora
de la pista, i de potència aeròbica
màxima (PAM), en general realitzat
en la pista integrat amb elements tecnicotàctics, fent servir mètodes
fraccionats intervàlics i amb canvis
de ritme.
Treball Alàctic en pista: incloem els
exercicis de velocitat realitzats amb pilota i sense, circuits, pliometria (dropjumps).
Treball específic en partits, situacions
reals de joc: 5 x 5, 4 x 4, 3 x 3.
Automatismes tàctica-estratègia: situacions de joc que s’entrenen fins que
s’executen pràcticament de forma inconscient.
Altres: hi vam incloure exercicis poc
habituals de tècnica individual, collectiva, etc.
Estiraments: cada dia, al final de la
sessió, es realitzen com a mínim
10 minuts d’estiraments dirigits.
Partits: hi vam incloure els partits
oficials i amistosos i a cadascun li
vam atorgar una du rada de 75 minuts, tot i que la durada real en
temps escolat és aproximadament de
90 minuts.

A tots aquests continguts cal afegir-hi les
xerrades tingudes amb els jugadors, setmanalment, per a la preparació dels partits i la seva posterior anàlisi, que no han
estat incloses. La durada d’aquests intercanvis acostuma a ser d’una hora/setmana, dividida en dues parts: dilluns anàlisi
del partit i divendres anàlisi de l’equip
contrari.

Resultats
i discussió
D’un total de 270 dies que ha durat la
temporada, s’han entrenat 164 dies i
s’han realitzat un total de 177 sessions,

76

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (48-52)

49

preparació física

n

FIGURA 1.
Distribució de la temporada (270 dies).
Partidos:
30
Partits: 30
(11 %)

Descanso:
61
Des
cans: 61
(23 %)

Amistosos:
Amis
tosos: 15
(6 %)

Días
Dies entrenamiento:
d’entrenament: 164
164
(60 %)

n

FIGURA 2.
Volum d’entrenament setmanal inclosos partits (en minuts).
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s’han jugat 44 partits i s’ha tingut descans en 61 dies (figura 1).
La càrrega global realitzada en 38 setmanes (volum) ha estat de 27.060 minuts (451 h) distribuïda en 177 sessions d’entrenament, 30 partits oficials i
14 d’amistosos (figura 2). El rang oscil·la
entre 1.020 minuts i 200 minuts, amb
una mitjana de 712 minuts setmanals,
és a dir, 12 hores de pràctica esportiva la
setmana.
La distribució dels continguts de treball,
inclosos els partits, es pot apreciar a la
taula 1.
Si analitzem únicament les sessions
d’entrenament, la distribució es veu reflectida a la taula 2.
Pel que fa al treball de la força realitzat
en la sala de musculació, s’han realitzat 65 sessions i la distribució ha estat
de: condicionament força resistència
1.185 (39 %); for ça màxi ma 715
(24 %); for ça ve loç 1.095 (37 %) (figura 3).
Quant al treball de resistència, sense
comptar l’específic de partits on es treballa en les con dicions més semblants
a la competició i que ocu pa un 23 % del
temps to tal d’en tre na ment, ve geu figura 4.
Els resultats obtinguts ens donen una
distribució del temps a les sessions de:
n

n

TAULA 1.
Percentatge global blocs de continguts inclosos partits.
CONTINGUTS DE TREBALL

n

TEMPS (minuts)

%

Escalfament

5.935

22

Força

3.390

13

Resistència

2.055

8

Alàctic en pista-xuts-circuits

1.310

5

Situacions joc-partits

4.950

18

Automatismes estratègia - tàctica

2.250

8

Altres-tècnica

6.30

2

Estiraments

3.165

12

Partits

3.375

12

TOTAL

27.060

100
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Escalfament 19 %
Part principal 68 %
Tornada a la calma 13 %

Aquesta distribució concorda perfectament amb la bibliografia especialitzada
(J. Álvarez, 1997).
La de di ca ció set manal dels nos tres jugadors és d’u na mitjana de 12 hores, a
la qual cal afegir: xerrades, els viatges
per tota la geo grafia espanyola i el
temps dedicat al descans que, com a
bons professionals han de realitzar. Tot
això comporta que la seva dedicació esdevingui una jornada laboral com la de
qualsevol altre professional normal.
Aquesta dedicació, cada vegada més
exclusiva, està fent que aquest esport
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s’estigui professionalitzant a tots els nivells.
Les setmanes (microcicles), les vam
classificar en: construcció (desenvolupament determinada/des qualitats físiques), transformació (a les manifestacions específiques de la competició), específiques (situacions de competició)
(taula 3).
La càrrega setmanal l’hem classificada
en: ascendent, manteniment, descendent (taula 4). La distribució dels continguts en un microcicle normal la podem
veure a la taula 5.
La planificació inicial de la temporada tenia com objectiu la permanència en la
categoria; en obtenir la cinquena plaça
durant la lliga regular va caldre modificar
allò que s’havia planificat per accedir al
play-off pel títol de lliga per la qual cosa
els últims mesocicles es van veure afectats i modificats per arribar-hi en les
millors condicions possibles.

n

TAULA 2.
Percentatge global blocs de continguts en els entrenaments.

CONTINGUNTS DE TREBALLS

TEMPS (minuts)

Escalfament

3.960

19

Força

3.390

16

Resistència

2.055

9

Alàctic en pista-xuts-circuits

1.310

6

Situacions joc-partits

4.950

23

Automatismes-estratègia-tàctica

2.250

11

630

3

2.745

13

21.290

100

Altres-tècnica
Estiraments
TOTAL

n

%

FIGURA 3.
Distribució de l’entrenament de la força (65 sessions: 3.390 minuts).

Condicionament:
Acondicionamiento
For
ça reresistencia:
sistència: 1.305
1.035
Fuerza

For
ça màxi
ma: 770
770
Fuerza
máxima:
(23 %)

(38 %)

Conclusions
La planificació prèvia dels continguts
de treball es fa necessària per poder establir les pautes a seguir durant la competició.

n

For
ça veloç:
Fuerza
veloz: 1.315
1.315

TAULA 3.
Classificació de les setmanes de la temporada.
TIPUS
SETMANA

NOMBRE
SETMANES

Construcció

20

Transformació

11

Específica

(39 %)

n

FIGURA 4.
Distribució de l’entrenament de la resistència, sense comptar partits i situacions reals de joc
(2.055 minuts).

7

Làctic: 260
Láctico:
260
(13 %)

Fraccionat: 540
Fraccionado:
540
(26 %)
n

TAULA 4.
Classificació de les càrregues dels microcicles
durant la temporada.
TIPUS
CÀRREGA

NOMBRE
SETMANES

Ascendent

20

Manteniment

11

Descendent

7

Aeróbica:
835
Aerò
bica: 835
(40 %)

CB. Rit
me: 340
340
Ritmo:
(17 %)
Test PAM: 80
(4 %)
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TAULA 5.
Setmana tipus d’entrenament. Distribució de continguts per dies.

Blanco, A. i Enseñat, A. (1999). Hockey sobre
patines: el esfuerzo del entrenamiento. RED,
XIII (4), 31-36.

DIA

HORA

DILLUNS

18:15-21

CONTINGUTS

Gimnàs
Alàctic en pista
Partit
Xerrada

DIMARTS

19-21

Resistència
Situacions de joc-espais reduïts

DIMECRES

18:15-21

Gimnàs
Alàctic en pista amb circuit, xuts
Automatismes

DIJOUS

19-21

19-22:30

competitiva. RED, VII (3), 9-17.
Chirosa, L. J.; Chirosa, I. J. i Padial, P. (1999).
Variables que determinan la preparación física
en balonmano. Revisión. RED, XIII (1), 15-19.
Dal Monte, A; Gallozi, C.; Lupo, S.; Marco, E. i
Menchinelli, D. (1987). Evaluación funcional
del jugador de baloncesto y balonmano.
Apunts, 24, 243-251.
Faina, M.; Gallozi, C.; Lupo, S.; Colli, R. i Martini, C. (1998). Definition of the physiologi-

Resistència

cal profile of the soccer player. Science and

Rondo
Automatismes jugades atac i defensa
Sortides pressió
Estratègia
Xerrada

DISSABTE

Hockey sobre patines: análisis de la actividad

Partit

Partit
DIVENDRES

Blanco, A.; Enseñat, A. i Balagué, N. (1993).

Partit

football, 158-163. Londres-Nueva York.
Franco, L. (1998). Fisiología del baloncesto.
Archivos de Medicina del deporte, XV (68),
471-477.
Hernández, J. (1999). Análisis de los parámetros espacio y tiempo: desplazamiento en
competición. RED, XII (4), 5-14.
– (2001). Anàlisi dels paràmetres espai i
temps en el futbol sala. La distància re corregu da, el ritme i direcció del desplaça-

La planificació de la temporada és essencial per poder quantificar i reajustar els
entrenaments tot al llarg d’aquesta.
Totes les planificacions han de ser flexibles per tal de poder variar-les en funció
de les necessitats de l’equip i dels seus
individus.
La càrrega de les sessions s’ha d’entendre, planificar i executar de forma integral, així tots els factors del rendiment
s’interrelacionen entre ells.
El volum de la temporada és de 27.060 minuts que són 451 hores. La dedicació
setmanal a l’entrenament, sense comptar xerrades i viatges, és d’una mitjana de
12 hores per setmana, la qual cosa justifica l’actual professionalització d’aquest
esport.
El bloc de continguts situacions de
joc-partits ocupa el 23 % del temps dedicat a l’entrenament, i és la família de
continguts més important.
La quantificació de les càrregues d’entrenament per blocs de continguts ens permet de saber la dedicació real dedicada a
cadascun durant la temporada, i això
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serà un referent molt vàlid a tenir en
compte en la campanya de competició
següent.

ment del jugador durant un partit de competició. Apunts. Educa ció Física i Esports
(65), 32-44.
López, C. i López, F. (1997). Estudi de la freqüència cardiaca en jugadors de categoría cadet en partits oficials. Vers una especialitat en
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