
La preparació física en categories inferiors 

 

1- Què és la preparació física? 

És la part de l’entrenament en la qual preparem a l’esportista per una 

millora de les seves capacitats condicionals, qualitats físiques bàsiques i 

altres aspectes motrius i cognitius per treure’n un rendiment. 

És important oblidar-nos de les antigues preparacions físiques que 

puguem recordar d’alguns entrenadors, així com una gran quantitat de 

km acumulats a les cames, treballs amb molt pes per guanyar força, fer 

voltes a circuits amb escales… i sense una periodització i objectius 

concrets. 

 

 

 

 

Diferenciarem 2 tipus de preparació física: 

- Prep. Física general. És el treball físic de totes les capacitats i 

qualitats de forma general que ens permetran preparar el cos per un 

treball específic. Es duu a terme durant el període preparatori, el que 

coneixem com pre-temporada. Aquest treball ajuda a adequar els 

sistema cardiovascular, enfortir la musculatura general, preparació 

mental, etc. 

 

- Prep. Física específica. Fa referència al desenvolupament de les 

qualitats físiques, grups musculars, sistemes energètics i el treball 

més específic de l’activitat esportiva entrenada. Aquesta preparació 

física agafa un pes més important cap a l’edat adulta. En categories 

de formació, l’objectiu és estimular al màxim el jugador/a, oferint i 

treballant el màxim d’exercicis. 



2- El paper del preparador físic. 

És una persona qualificada per desenvolupar les tasques de preparació 

física d’un club. No tothom té els coneixements per fer-ho. Voler jugar a 

fer de preparador físic, pot ser molt perjudicial per la salut dels nostres 

esportistes. 

 

El PF és l’encarregat del treball diari, de la valoració funcional específica 

i de la planificació global. Marca pautes de treball, nivells de càrrega en 

el treball tècnic-tàctic, planifica descàrregues i recuperació post-partit. 

És molt important que hi hagi una molt bona coordinació amb 

l’entrenador. No em hem de pensar que el preparador físic ens fa un 

atleta i l’entrenador un jugador tècnic-tàctic. Aquest concepte és erroni. 

Tots dos conjuntament valoren l’estat del jugador i de l’equip i les 

càrregues de treball per tal de no sobrecarregar amb el físic i la pista.  

El PF té en compte les  descàrregues, per proporcionar un futur millor 

treball. 

 

 

Aspectes a tenir en compte del PF 

� Desenvolupar plans d’acció per assolir els seus objectius. 

� Assegurar que cada membre del grup estigui assabentat dels 

objectius i la planificació per assolir-los. 

� Controlar i avaluar el provés cap els objectius marcats. 

� Potenciar l’aportació positiva al grup. 

� Fer créixer l’autoestima personal i identitat del grup. 

� Valorar l’assoliment d’objectius 

� Retreure sense ridiculitzar, accions contràries als interessos del grup. 

� Preveure problemes i cercar solucions. 

� Analitzar les causes dels problemes.  

 

 

 

 

 



Actituds a valorar en un esportista 

� Aptituds de base per la disciplina esportiva. 

� Confiança en el treball que es duu a terme. 

� Autoestima 

� Control en circumstàncies adverses 

� Capacitat de decisió. 

� Capacitat de motivació i superació personal. 

� Lideratge 

� Enfoca el grup cap a bons resultats. 

� Ajuda a la  millora de rendiment personal. 

� Possibilita el treball en grup. 

� Bona presa de decisions 

� Sobresurt en situacions importants. 

� Responsable de l’èxit i del fracàs. 

� Capacitat de patiment davant l’entrenament i la competició. 

� Hàbits saludables a la vida personal i en relació amb l’esport. 

 

3- Definició categories inferiors  

Quan parlem de categories inferiors definim el període d’edat comprès 

entre els 8 i els 15 anys, edat en que molts pares i entrenadors creuen 

tenir estrelles en el seu equip. Edats en que el que tenim davant són 

nens/es, no són màquines ni són adults. Per tant, s’haurà de treballar 

amb nens/es amb exercicis específics a la seva edat, al seu nivell 

maduratiu i cronològic. No volem transformar el nen/a en el que no és. 

 
 

 

La iniciació esportiva és una etapa de formació en la qual desenvolupem 

les qualitats físiques bàsiques, treballem els hàbits de conducta, la 

importància dels estiraments, d’un bon escalfament, la disciplina 

esportiva, el respecte als entrenadors, preparadors, recuperadors, rivals, 

etc.  



 

4- Treball en les categories inferiors 

Hem de ser capaços d’oferir el màxim als esportistes, però deixar un espai 

de millora. És a dir, no voler fer un esportista d’elit als 12 anys, sinó 

potenciar-lo i sobretot motivar-lo al màxim, ja que ha de ser capaç de veure 

el seu rendiment i la seva evolució. El jugador/a ha d’anar millorant i ha de 

ser conscient, però no podem quedar mancat de recursos ni d’evolució en 

edats joves, ja que sinó es pot convertir en un fracàs esportiu per ell, en que 

veurà que no millora. 

Moltes vegades veient grans atletes o esportistes d’elit, ha sorgit la pregunta 

de si l’esportista neix o es fa? A aquesta pregunta hem de tenir clar, que no 

tots tenim les mateixes capacitats i condicions. Cadascú de base té un 

potencial i al nostre esportista li hem de donar estímuls físics, tècnics, 

tàctics i psicològics per rendir a la competició i anar assimilant noves 

càrregues de treball.  

Per tant, responent la pregunta a tret personal, crec que un esportista neix, 

però si no li donem tot el que necessita, no podrà ser un gran esportista.  

 

 

5- Capacitats Condicionals 

 

La Resistència 

Hem d’intentar treballar amb càrregues aeròbiques per sobre de les 

anaeròbiques. El nen/a és capaç d’anar resistint esforços, cada vegada 

més llargs, sempre que no suposin un sobreesforç. 

També és important que aprenguin valorar la fatiga i sobretot fer bones 

recuperacions. 

El treball anaeròbic és important treballar-lo amb una bona base 

aeròbica, i per tant, fins a categories cadet-júnior, no seria del tot 

recomanat treballar-lo, ja que el nen/a no està preparat. 

 

 

 

 

 

 



Força 

És una capacitat que no es desenvolupa fins a etapa cadet o júnior. Fins 

aquestes categories el cos es va transformant, agafant forma i 

desenvolupament tots els músculs, ossos i teixits, que més endavant 

podrem anar treballant.  S’han d’evitar càrregues pesades i excessives, 

podríem provocar lesions de tendons, ósses i sobretot de la columna 

vertebral.  

 

 

 

El treball de força en edats inferiors ha de tenir els objectius següents: 

� Desenvolupar una correcta postura corporal. 

� Enfortir el cos a nivell de músculs, tendons, lligaments...per tal 

d’evitar lesions. 

� Coordinar moviments que requereixin de la força (passades, salts, 

bloquejos...) 

 

 

Velocitat 

A mesura que el jugador/a va adquirint força muscular i té una bona 

coordinació, va guanyant velocitat. És per això, que molts nens de 8 a 10 

anys, tenen una velocitat molt alta, però en l’etapa de pubertat poden 

veure com disminueix.  

La velocitat però no s’ha de deixar de treballar, ja que és una capacitat 

que cal anar mantenint i potenciant, perquè costarà molt de millorar-la a 

partir dels 18-20 anys sense uns entrenaments específics. 

 

 

 

 



Flexibilitat 

És la única capacitat regressiva, és a dir, que des de que naixem fins 

que ens morim, l’anem perdent. Cal matisar però, que podem mantenir-

la amb un entrenament correcte. 

A partir del canvi (pubertat), les qualitats es veuen alterades, i la 

flexibilitat és una de les que més. Fins aquesta etapa, en la que no hi ha 

hagut molts canvis, la flexibilitat és permanent, però a mesura que es 

desenvolupen més els músculs i creixen els óssos, es va perdent 

aquesta capacitat. És per això, que és important mantenir exercicis 

d’estiraments per evitar perdre el mínim d’aquesta capacitat, ja que si ho 

anem deixant, és molt difícil recuperar-la fins i tot amb entrenaments 

específics. 

 

 

 

6- La coordinacio 

Tot i no ser una capacitat condicional, mereix una menció especial, ja 

que el jugador/a de bàsquet, requereix d’una molt bona coordinació de 

tot el seu cos. És per això que és important donar el màxim d’estímuls, 

exercicis i situacions en les que la coordinació hi jugui un paper molt 

important. 

Treballarem la coordinació amb exercicis d’equilibri, de ritme, de 

situacions espai-temporals, d’orientació, anticipació, d’acció-reacció, 

propiocepció, treball multilateral, unilateral... 

 

           



 

7- Periodització 

És molt important fer una bona periodització, una preparació prèvia al 

que treballarem. Seqüenciar els objectius i continguts. Determinar l’espai 

on treballarem i quin material necessitarem. 

La preparació física requereix de treball previ, observació del grup i dels 

subjectes, i sobretot, actuació durant (realitzant els exercicis) i després 

(adaptant-nos i modificant aspectes que creiem que poden fer millorar i 

que no han estat favorables pels nostres esportistes). 

 

8- Lesions 

Al llarg de la pre-temporada, temporada i post-temporada, sorgeixen 

lesions, però moltes d’aquestes són evitables. Com? Amb prevenció i 

preparació. És per això que una bona preparació física ens pot ajudar a 

prevenir lesions, no vol dir que les eviti.  

 

En el cas de situacions de dolor o indici de lesió, el millor que podem fer 

és evitar fer de metges o fisioterapeutes, i portar els nostres jugadors/es 

als professionals adequats i fer-los cas en el diagnòstic i la recuperació 

necessària del jugador. Per molt necessari que sigui un jugador per un 

partit, potser ens penedim de no tenir-lo tot el que resta de temporada. 
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