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INTRODUCCIÓ
L’entrenament i ensenyament en l’àmbit esportiu general, i especialment el del tennis, ha estat
fonamentalment basat en la pròpia pràctica, en l’acumulació d’experiència i en una aproximació
empírica basada en l’assaig-error. El següent manual, amb els cinc mòduls que el configuren, pretén
transferir els coneixements tècnics i teòrics disponibles a la literatura científica i de divulgació, així com
condensar pràctiques i estratègies de caràcter aplicat i empíric per a dotar al tècnic del saber necessari
per a desenvolupar les seves competències.
Els continguts s’organitzen en base a les cinc àrees que dictamina el BOE en el seu Reial Decret
1363/2007 per a l’ensenyament esportiu.
En el primer mòdul, abordarem les competències didàctiques i metodològiques que l’entrenador
ha de dominar per a ser capaç d’elaborar i coordinar programes d’iniciació, programar i planificar
l’entrenament de jugadors de competició, conèixer i dominar les estratègies didàctiques i afavorir
l’aprenentatge a partir del control de la metodologia.
En el segon mòdul aprofundirem en les variables tècnico-tàctiques del rendiment, aprenent a valorar,
analitzar i dirigir el tennista tant en la competició com en l’entrenament, detectar i potenciar el talent,
així com aprendre a avaluar a partir de la biomecànica o l’anàlisi de les fases dels cops.
En el tercer mòdul, que denominem “Entrenament Específic”, s’inclouran aquells continguts corresponents
al desenvolupament físic, coordinatiu i preventiu del tennista, així com el desenvolupament mental i
emocional del jugador. D’altra banda, veurem quines són les noves tendències en l’entrenament, com
l’entrenament integrat, entre d’altres, i quines ajudes ‘invisibles’ poden complementar la formació del
tècnic, com poden ser la resolució de conflictes i l’educació en valors.
En el mòdul 4, analitzarem diversos factors que contribuiran a optimitzar el desenvolupament
professional de l’entrenador, des del Projecte Esportiu fins a les consideracions de base legal, passant
pel màrqueting i el material esportiu.
Per últim, i no menys important, ens endinsarem en el món del tennis adaptat, capacitant a l’alumne
per a orientar a les persones amb discapacitat en la pràctica del tennis, i dotar d’eines específiques als
tècnics per guiar en la pràctica de les diverses modalitats de tennis adaptat.
Malgrat aquesta presentació modulada dels continguts, cal tenir molt present la naturalesa complexa,
integrada, sistèmica i multidisciplinària del joc de tennis, de l’aprenentatge i del rendiment. Amb això,
volem transmetre la importància de tractar qualsevol procés d’entrenament i ensenyament atenent a la
seva globalitat i tenint en compte la interacció total de totes les variables. D’aquesta manera, esperem
plasmar en el següent material la majoria de contingències teòriques que influeixen en el rendiment
i aprenentatge d’un jugador de tennis, sabent també que la competència i utilitat d’un entrenador es
veurà influïda per com és capaç d’integrar, transmetre, gestionar i comunicar aquests coneixements en
la complexitat global del joc i del jugador.
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MÒDUL 1. DIDÀCTICA DEL TENNIS
1. Metodologia i Didàctica de l’Entrenament de Tennis
Autor: Miquel Moreno
La didàctica, la podem considerar una ciència aplicada de l’educació i la pedagogia, l’objectiu de
la qual és optimitzar els mètodes, eines i tècniques que afavoreixen els processos d’ensenyamentaprenentatge. En aquest mòdul, desenvoluparem els principals models i conceptes que intervenen en
l’ensenyament del tennis, especialment aquelles estratègies d’intervenció didàctica que afavoreixen la
millora del jugador mitjançant l’entrenament.

1.1. El Procés d’Ensenyament-Aprenentatge en l’Entrenament Esportiu
Com a tècnics esportius, el primer repte que hem d’assumir és el de ser considerats educadors de
persones. Tot docent o educador, sigui esportiu o no, basa el seu treball en millorar els processos
d’ensenyament i d’aprenentatge. En l’àmbit de l’entrenament esportiu el procés d’ensenyamentaprenentatge, estarà format pels següents agents:

Entrenador/a

Objectius/continguts
d’entrenament

Metodologia
i estratègies
d’intervenció
didàctica

Jugador/a

Figura 1.

1.1.1. L’ Entrenador/a com a “Tècnic Docent” o “Educador Esportiu”
Com a punt de partida, hem de considerar la figura de l’entrenador com un “tècnic docent” o “educador
esportiu” el qual durant el procés d’ensenyament-aprenentatge desenvolupa una actuació variable
basada en la presa de decisions fruit de la seva preparació i formació (Fuentes, J.P. 1999). L’entrenador,
per tal de poder-se considerar un educador esportiu, ha d’ocupar-se del desenvolupament formatiu a
tres nivells:
- Coneixement teòric: el que SÉ.
- Habilitats pedagògiques: com TRANSMETO el que SÉ.
- Coneixement pràctic: el que sé FER.
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Les competències docents de l’entrenador
Dels tres nivells formatius anteriors, sorgeixen les competències docents de l’entrenador, les quals el
propi Fuentes (1999) defineix com el conjunt de conductes didàctiques que realitza l’entrenador durant
el desenvolupament d’una sessió d’ensenyament de tennis. Crespo i Reid (2009) també defineixen les
competències del tècnic com la combinació d’habilitats, coneixements i actituds que els entrenadors
han de posseir per fer bé la seva feina i, per a satisfer les necessitats del mercat, la clientela i assolir el
rendiment esperat. Diversos experts han treballat al llarg del temps amb la classificació i definició de
les competències docents.
A continuació, anomenarem les principals taxonomies:
1. El Consell de Formació del Professorat de Florida, a l’any 1975, va establir 23 competències
genèriques agrupades en cinc categories importants:
- Destresa de comunicació.
- Coneixements bàsics.
- Destresa tècnica.
- Destresa administrativa.
- Destresa interpersonal.
2. En l’àmbit de l’Educació Física i de l’Esport, el model competencial ha tingut especial
rellevància, amb els professors Siedentop (1983) i Piéron (1988) com a principals impulsors.
Entre les competències docents més significatives que caldria fomentar destaquen:
- Augment de la freqüència de feedbacks.
- Disminució de les interaccions negatives entre professor i alumne.
- Augment de la freqüència de les interaccions positives.
- Reducció del temps dedicat a l’organització de la classe.
3. En un àmbit més específic per al tennis, Crespo i Reid (2009) diferencien entre les competències
professionals, personals i ètiques.
L’educador esportiu o entrenador és el responsable de guiar al jugador (aprenent) en la construcció
de significats i en l’adquisició d’habilitats. Tot això ho ha de fer sense renunciar a la constant revisió
i reflexió de la seva activitat com a docent. Per tant, l’acte d’ensenyar porta implícit un aprenentatge
continu.
“Si t’atreveixes a ensenyar, no deixis mai d’aprendre.” - John Cotton

1.1.2. El/la Jugador/a
La zona de desenvolupament pròxim (Vigotsky)
La millora i aprenentatge del jugador està estretament relacionada amb la capacitat de crear nous
significats mentals i motrius a partir dels que ja disposa prèviament. És a dir, a partir d’un nou estímul
o repte, el jugador/aprenent recorrerà als significats i patrons ja construïts a la seva ment per a
elaborar-ne un de nou, sempre que l’estímul i el significat ja disponibles estiguin dins de la zona
de desenvolupament pròxim. Les zones de desenvolupament fan referència a la teoria del psicòleg i
pedagog Lev Vigotsky (1978). L’ensenyament serà eficaç quan parteixi del nivell de desenvolupament
real de l’alumne per tal de fer-lo progressar a través de la zona de desenvolupament proper, per així
ampliar i generar noves zones de desenvolupament efectiu. És molt important que el tècnic sigui capaç
de discernir entre les habilitats que té l’alumne i les seves habilitats potencials a l’hora de proposar
nous objectius de millora, ja que si proposem activitats que ja domina perdrà motivació, i si proposem
activitats massa complexes pot frustrar-se.
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Coses que l’alumne encara no pot fer.
Coses que l’alumne pot fer amb ajuda. (ZDP)
Coses que l’alumne sap fer.

Figura 1.1.
El principi d’individualitat
El principi d’individualitat ens diu que cada jugador tindrà un procés diferent d’aprenentatge i millora
i haurà de ser l’entrenador qui el comprengui i adapti les estratègies al seu ritme.
Cadascú respon de forma diferent a l’entrenament. L’herència, l’estil de vida, el nivell de condició física
o el grau de salut condicionen l’adaptació individual a l’entrenament.
Per això, quan es planifica un entrenament no es poden utilitzar patrons estereotipats d’exercici, cal
adaptar-los a cada individu.
En aquest sentit, les paraules de Paco Seirul·lo són molt gràfiques:
“El nou paradigma de l’entrenament no és saber molt del teu esport,
sinó saber molt del teu jugador/a”.
En la línia d’això, per tal d’optimitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge, l’entrenador ha de tenir
la capacitat d’entendre i conèixer el perfil personal, psicològic i comunicatiu del jugador. Avui dia,
existeixen un seguit d’eines de caràcter psicològic que els entrenadors poden utilitzar per a millorar
el coneixement dels canals comunicatius i perfil psicosocial dels jugadors. Alguns exemples sobre els
que podeu cercar més informació són: la Programació Neurolingüística (PNL), el PRO 3 (Test de Perfil
Psicològic Específic per l’Esport) i INSIGHTS DISCOVERY (Test de Perfil Psicològic i Comunicatiu).
L’aprenentatge significatiu
El concepte aprenentatge significatiu es basa en el raonament i en la capacitat d’establir nexes lògics
entre el que ja sabem i un estímul nou que se’ns presenta. Aquest tipus d’aprenentatge es contraposa
a l’aprenentatge memorístic i repetitiu. És important per a un educador esportiu conèixer que els
aprenentatges que més perduren són aquells que es relacionen amb el propi món de l’alumne. L’emoció,
la corporeïtat i l’esfera social que comporta l’esport ens ofereix l’oportunitat d’ensenyar als alumnes
des de la creació de significats potents i duradors. L’aprenentatge significatiu no implica només un
aprenentatge motriu o cognitiu, sinó que integra l’emoció, la qual actua com un ‘subratllador’ de
vivències per a la nostra memòria.
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L’aprenentatge vicari
Per a un lideratge i control adequat dels processos d’ensenyament i aprenentatge que succeeixen
durant una classe de tennis, és important conèixer el fenomen de l’aprenentatge vicari. Es tracta del
tipus d’aprenentatge en el qual el subjecte aprèn mitjançant l’observació i percepció de com un altre
subjecte s’enfronta a una situació. És a dir, sense la necessitat de participar directament en la situació
ni rebre feedback en primera persona, l’alumne pot incorporar noves habilitats a partir de l’observació.
D’aquesta manera, hem de saber que quan estem intervenint per a corregir o reforçar la conducta
d’un jugador, la resta de companys tenen l’oportunitat d’aprendre al mateix temps. Modulant el nostre
comportament comunicatiu a l’hora d’ensenyar serem capaços de multiplicar la nostra capacitat
d’ensenyament, per exemple, donant el feedback descriptiu i explicatiu en veu alta per a tots.

1.1.3. Metodologia, variables d’intervenció didàctica i estils d’ensenyament.
Com ensenyar?
El següent element del procés d’ensenyament-aprenentatge que tractarem respon a la pregunta “com
ensenyem?”. La metodologia fa referència al conjunt de mecanismes, procediments i actuacions que
l’entrenador emprarà per afavorir el procés d’aprenentatge del jugador i arribar a les metes desitjades.
Per tant, el mètode d’entrenament es configura a partir d’una sèrie de decisions que l’entrenador pren
abans (planificació), durant (intervenció) i després (avaluació).
Mètode analític i mètode global / integrat
Dins de l’ensenyament i de l’entrenament esportiu podem diferenciar dos grans enfocaments o models
metodològics: l’analític i el global. Representen dos pols oposats, els quals faciliten la comprensió
teòrica dels enfocaments metodològics, però no s’han de comprendre com a elements tancats i estancs,
ja que tots dos poden ser adequats en funció de les necessitats, el nivell i els objectius.
En el següent quadre resumim, a grans trets, les principals característiques dels dos tipus de metodologies:

Metodologia Analítica

Metodologia Global / Integrada

Aborda la pràctica d’una acció de joc,
cop o seqüència de cops, mitjançant
l’aïllament i repetició de la mateixa
sense incloure els elements propis de
la complexitat del joc real.

Aborda la pràctica de situacions
de joc real, on intervenen tots o
la majoria d’elements possibles,
semblant-se molt al joc real i a la
competició.

Prevalença
tècnico-tàctica

Preval la tècnica, la qual està molt
centrada en la repetició d’accions
tècniques.

Engloba el treball de totes les
variables de manera integrada
(tècnica-tàctica-física-mental) i
afavoreix la comprensió tàctica de
manera implícita.

Estil
d’ensenyament

Instrucció directa, circuits tècnics,
repeticions amb cistell, correccions
gestos tècnics, progressions.

Descobriment guiat, periodització
tàctica, treball integrat, resolució de
problemes.

Definició
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Fortaleses

- S’incrementa la pràctica repetitiva del
gest concret a treballar.
- Permet l’enfocament en fases del cop
concretes.
- Permet certa comoditat en el jugador
per sentir determinats canvis o
treballar el feeling.
- Es maximitza la incidència de la fase
d’execució.

- Afavoreix el rendiment integral del
jugador.
- Facilita la transferència
entrenament-competició.
- Implica al jugador de manera activa
en el procés d’aprenentatge.
- És més motivant i divertit, ja que no
es perd l’essència i dinàmica del joc.
- Familiaritza al jugador/a amb
l’estrès competitiu (presa de
decisions, tensió i expectatives).
- Es maximitza la incidència dels
mecanismes de percepció i decisió.

Debilitats

- Només treballa una possibilitat
aïllada i descontextualitzada.
- Pot produir falsa sensació de millora,
ja que la transferència a la
competició és petita.
- Més monòton i avorrit.
- Mínima incidència de mecanismes de
percepció i decisió.

- Més complexitat en el disseny,
demanda de més capacitat docent.
- Poca tradició i, per tant, implica
ensenyar diferent a com hem après
(en la majoria dels casos).
- Dificultat per a aïllar correccions
tècniques i d’execució.

Taula 1.1.
Una vegada detallats els principals trets característics i diferenciadors dels dos extrems metodològics,
val la pena apuntar algunes altres consideracions que poden resultar aclaridores:
- Tradicionalment l’ensenyament del tennis s’ha basat en models molt analítics (files, tirar cubells
etc.)
- Tant en iniciació com en nivells més alts, l’aplicació d’un tipus de metodologia o altre dependrà
de l’objectiu i de les necessitats. No obstant, les tendències en l’entrenament cada vegada
recomanen més enfocaments basats en el joc global i integrat.
- L’entrenament analític en iniciació acaba generant jugadors que, tot i dominar els cops i la
tècnica, la seva destresa competitiva depèn d’aspectes innats i no es desenvolupen.
- L’excés d’entrenament analític en jugadors/es de competició pot comportar en el jugador/a
una certa “dependència” del treball analític i de cubells i una aversió cap a exercicis més globals.
L’hàbit de treballar de forma molt analítica els fa dependents de les sensacions en l’execució i
menys competitius. Un possible exemple: “Avui no sento la bola, no puc guanyar”.
- Altres esports ja han incorporat darrerament l’entrenament integrat, basat en el joc i en la
priorització tàctica. Al tennis, no obstant, aquest canvi de paradigma està costant, ja que implica
que els entrenadors ensenyin d’una manera diferent a la que ells han après.
- Entre els jugadors d’alt nivell, existeixen alguns que fan servir una metodologia integrada o de
priorització tàctica, com és l’exemple de Carla Suárez amb Marc Casabó i Eduard García.
- La metodologia mixta és aquella que incorpora elements de l’analítica i de la global. És la
recomanada i la més habitual.
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Dins de la metodologia analítica, podem diferenciar entre mètode analític pur, analític seqüencial i
analític progressiu.
- Pur: la tasca es presenta en fases. Per exemple, per a treballar la tècnica del cop del servei
treballaríem de manera separada i independent: el llançament, la posició dels peus, l’impuls i el
ritme d’espatlles.
- Seqüencial: es proposa un treball de l’acció dividida de manera cronològica, sense prestar
tanta atenció en el rendiment de cada fase sinó en el seu enllaç amb la següent. Un exemple
seria el treball del servei en estacions de fases: primer treballem la posició dels peus, després el
llançament, després el ritme d’espatlles, etc.
- Progressiu: l’acció es divideix de manera cronològica però es va encadenant la seva execució.
Anirem afegint cada fase del cop fins a fer-lo sencer.
Dins de la metodologia global també en diferenciem tres tipologies: la pura, amb polarització
atencional i amb modificació de la situació:
- Pura: la tasca es presenta i treballa en el seu conjunt. En aquest cas un exemple serien les
situacions de joc real, les formes jugades o els partits d’entrenament.
- Amb polarització de l’atenció: dins de la globalitat de la tasca posem un objectiu on el
jugador haurà de posar el seu focus atencional. Un exemple seria jugar situacions obertes on
atorguem puntuació només a l’acció que busquem.
- Amb modificació de la situació: dins del joc real, alterarem aquelles característiques que
ens interessin. Un exemple seria jugar punts amb condicions del tipus: només es pot jugar cops
creuats i, cada vegada que es pega un cop paral·lel, és obligatori pujar a la xarxa

Exercici d’aplicació:
Ubica en la següent imatge quin creus que és el teu enfocament metodològic aproximat:
Analític

Mixt

Global

Estratègies d’intervenció didàctica
Les estratègies d’intervenció didàctica fan referència a les variables i conductes que l’entrenador ha de
tenir en compte per a afavorir l’aprenentatge i millora del jugador durant una sessió d’entrenament.
A continuació presentem els elements que un bon entrenador haurà de tenir en compte a l’hora
d’afrontar una situació d’ensenyament-aprenentatge òptima:
• Habilitats comunicatives
De res serveix tenir un gran coneixement teòric i experiència si no som capaços de transmetre’l de
manera adequada als jugadors/es.
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Els millors professors i entrenadors són sempre grans comunicadors, capaços de transmetre amb
eficiència, concreció i sensibilitat. Com a estratègia d’intervenció didàctica, la comunicació és un
fenomen que pot perfeccionar-se com una habilitat més de l’entrenador. Segons Crespo i Reid (2009)
la bona comunicació per part de l’entrenador és:
• Directa
• Adaptable
• Variada
• Efectiva

• Simple i clara
• Bidireccional
• Respectuosa
• Honesta

• Positiva
• Individual
• Afectuosa

La comunicació és el resultat del que diem verbalment (contingut), de com ho diem (to de veu, volum,
timbre) i del que diu el nostre cos mentre ho diem (comunicació no verbal, respiració, moviment).
Segons les investigacions de Birdwhistle (1970), el contingut del que diem impacta només un 7% en
el receptor, mentre que la manera en com ho diem i el comportament no verbal suposa un 93% de
l’impacte comunicatiu. D’aquesta manera queda palesa la gran necessitat de saber comunicar allò
que sabem.
7% Contingut verbal
55% Comunicació no verbal
38% Comportament verbal

Figura 1.2.
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A continuació presentem una adaptació de la proposta de Crespo i Reid (2009) per tal d’avaluar
les competències comunicatives de l’entrenador. D’acord amb el valors que atorguem per cada ítem
considerem el següent: 5 (sempre) , 4 (sovint), 3 (de manera ocasional), 2 (a vegades), 1 (mai).
Comunicació

Ítem

Valor

El missatge conté informació creïble.
El missatge o la instrucció són consistents.
L’entrenador utilitza el nom dels jugadors.
L’entrenador utilitza missatges simples i directes.
L’entrenador enfoca la seva concentració.
L’entrenador fa preguntes eficaces.
L’entrenador fa preguntes obertes.
L’entrenador utilitza el “sandwich” positiu.
Verbal

L’entrenador ofereix feedback positiu.
L’entrenador ofereix feedback específic.
L’entrenador és honest.
L’entrenador projecta bé la seva veu.
L’entrenador sap com variar el to, el tempo, el ritme i volum de la veu.
L’entrenador fa els elogis adequats.
L’entrenador genera debats positius.
L’entrenador diu el que han de fer i no el que NO han de fer.
L’entrenador utilitza paraules clau.
L’entrenador utilitza diversos estils d’ensenyament.
El missatge verbal és congruent amb el no verbal.
L’entrenador utilitza l’escolta activa per als jugadors.
L’entrenador fa demostracions.
L’entrenador mostra interès no verbal mentre escolta.
L’entrenador utilitza adequadament l’expressió facial.
L’entrenador somriu.
L’entrenador gesticula de manera constructiva.

No verbal

L’entrenador utilitza un contacte corporal adequat.
Fa un bon ús de l’espai interpersonal.
La vestimenta i la imatge és professional.
L’entrenador té bons hàbits d’higiene.
L’entrenador utilitza el contacte visual adequadament.
L’entrenador té un llenguatge no verbal positiu.
L’entrenador es posiciona correctament respecte grup/pista.
L’entrenador utilitza el material adequadament.
L’entrenador valora el rendiment i el procés per davant del resultat.

Barems: Excel·lent (150 o més) / Bé (110 a 139) / Acceptable (81 a 109) / Regular (41 a 80) / Insuficient (40 o menys).

Taula 1.2.
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• El codi i el canal comunicatiu
En la mateixa línia de les habilitats comunicatives, hem de considerar la capacitat de l’entrenador per
aconseguir generar ambients positius per a l’aprenentatge i el rendiment. L’entrenador ha de ser capaç
d’adaptar el codi comunicatiu al receptor: no és el mateix llenguatge i to el que utilitzarem per a
ensenyar o entrenar a un nen de 10 anys, que el que escollirem per a comunicar-nos amb un adult que
fa classes particulars per lleure o amb un tennista professional de 22 anys. Els adults comprenen termes
més sofisticats i habitualment estan més compromesos amb el procés d’aprenentatge i, d’aquesta
manera, és més fàcil obtenir una atenció plena a l’hora de comunicar-nos amb ells. Els nens tenen una
atenció més limitada i haurem de ser més concrets i emocionals a l’hora d’aconseguir impactar-los
amb el nostre missatge.
Una altra variable d’intervenció comunicativa que l’entrenador haurà de saber adaptar és el canal
comunicatiu. Totes les persones tenim un canal predominant a l’hora de rebre els estímuls (visual,
auditiu o cinestèsic). La Programació Neurolingüística (PNL) és una disciplina que estudia en profunditat
com millorar la comunicació a través de la detecció dels canals preferents de representació. Sense la
necessitat de ser experts en PNL, sí que podem estar atents per tal d’observar a partir de quin canal
els jugadors/es absorbeixen millor la informació per a adaptar-nos a ells. Per exemple, un jugador/a
amb predomini visual requerirà de demostracions per entendre la tècnica, així com vídeos i/o pissarra
per a comprendre la tàctica; un jugador/a més auditiu preferirà explicacions i converses verbals; i un
jugador/a amb predomini cinestèsic optimitza la seva comprensió a partir del tacte, el propi moviment
i l’experimentació. A continuació us presentem un breu test que us pot donar una idea sobre el vostre
canal comunicatiu preferent i el dels vostres jugadors.
1. Estàs de vacances i plou:
A- Per a tu, el dia està ‘perdut’.
B- Observes l’aparició de l’arc de Sant Martí.
C- T’agrada l’olor de l’aire i de les fulles humides.
D- Escoltes el so de l’aigua del terrat.
2. En els grans magatzems, et molesta:
A- Els anuncis i promocions que fan al micròfon.
B- El tamany dels productes que pots comprar.
C- L’absència d’un venedor o assessor per a orientar-te.
D- L’augment de preus.
3. En cotxe, quan no condueixes:
A- Escoltes la ràdio.
B- Aprofites l’ocasió per mirar el paisatge.
C- Estàs relaxat i tranquil.
D- Acostumes a conduir.
4. En una fira, un circ o una exposició:
A- El soroll de les màquines i les persones t’ataca.
B- La diversitat i els colors de les pantalles t’encanten.
C- Et sents bé envoltat per la multitud.
D- Recordes altres esdeveniments similars.
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5. Al restaurant, primer gaudeixes de:
A- L’ambient creat per la música.
B- La decoració del menjador.
C- La comoditat de les cadires.
D- La varietat i l’abundància del menú.
6. Quan et despertes, notes:
A- El so del despertador.
B- La llum del dia per la finestra.
C- Que has de deixar l’escalfor del teu llit.
D- Preveus què has de fer avui.
7. A l’interior d’una església, et sents colpejat:
A- Per la qualitat del silenci.
B- Per la penombra i la resplendor de les espelmes i els vitralls.
C- Per l’olor de cera o encens.
D- Res precís.
8. A la platja, la teva atenció és captada per:
A- L’enrenou de les ones i els crits dels ocells.
B- La bellesa del paisatge i l’entorn.
C- L’olor d’aire i ruixat.
D- Analitzeu l’hora i l’adequació del vostre passeig.
9. Al bany o a la dutxa:
A- Cantes o escoltes música.
B- Somies lentament.
C- T’agrada la suavitat de l’aigua tèbia a la pell.
D- Saps exactament perquè això et relaxa.
10. Compres una peça de roba:
A- Perquè el seu valor i preu et satisfan.
B- Perquè veus que t’encaixa bé al cos.
C- Perquè és la més suau i la més còmode.
D- Perquè sembla eminentment pràctica.
SOLUCIÓ: assigna un punt per cada vegada que trïis A, dos per cada B, tres per cada C i 4 per cada D.

RESULTATS:
• Si sumes menys d’11 punts ets auditiu.
• Si tens entre 11 i 35 punts ets visual.
• Si tens entre 36 i 45 punts ets cinestèsic.
• Més de 45 punts: ets mixt/a i tendeixes a racionalitzar excessivament.
Font: http://axecoaching.com/
Taula 1.3.
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• El registre lingüístic
Un entrenador de tennis ha de ser un comunicador eficaç a la vegada que creïble. L’adequació
dels diversos registres lingüístics en funció de la situació contribueixen a aquest objectiu. Per una
banda, caldrà fer ús d’un registre estàndard del llenguatge en aquelles situacions interpersonals que
s’estableixen amb els jugadors/es: viatges, dinars, temps lliure, etc. D’altra banda, l’entrenador ha de
tenir un registre lingüístic cientificotècnic propi de l’ofici a l’hora d’abordar amb propietat els aspectes
derivats de l’entrenament. Aquest ús del registre cientificotècnic és especialment important ja que fer
ús de la terminologia pròpia de la comunitat acadèmica i tennística reforça el missatge. Per exemple,
no és el mateix dir-li al jugador “mou més els peus que estàs parat” (registre estàndard), que “procura
activar-te i jugar amb més dinamisme”.
• El feedback
El concepte de feedback o retroalimentació fa referència al control de la informació que l’entrenador
emet cap al jugador/a durant la situació d’ensenyament-aprenentatge. El jugador/a fa servir el feedback
per a comparar el que està fent amb el que voldria fer. El feedback es pot desencadenar durant o
després de l’acció, i en els dos casos es pot dividir en intrínsec i extrínsec (Schmidt, 1988).
El feedback intrínsec fa referència a tota la informació que el propi jugador va obtenint com a
conseqüència de l’acció que realitza. Aquí s’inclou la informació interoceptiva/cinestèsica del propis
receptors del músculs i tendons, com la exteroceptiva a la que s’accedeix des de l’aparell visual i
auditiu. Un exemple exteroceptiu/visual de gran importància és el simple fet d’observar si la pilota va
allà on desitgem. Aquest tipus de feedback no implica la conducta docent.
El feedback extrínsec és una variable d’intervenció didàctica del propi entrenador i representa tota
la informació que l’entrenador emet al jugador/a sobre la pròpia execució i rendiment. Dins d’aquest
feedback extrínsec, Pieron (1988) proposa 6 subtipus de feedbacks:

Avaluatiu

Avalua l’execució, pot ser negatiu o positiu. Recomanacions:
- Hem de procurar una proporció de 4/1 (4 missatges positius per cada missatge negatiu).
- Variar i no dir sempre el mateix.
- Evitar les dobles negacions “no està malament”, “no ho fas malament”.
- Ser específic en les avaluacions, no emetre judicis generals.
Bravo! Molt bon servei.

Descriptiu

Compara l’execució realitzada amb la ideal i aporta diferències sense judici.
La pilota estava caient quan l’has colpejat.

Explicatiu

Dona informació sobre les causes i mecanismes que propicien l’execució.
Has aconseguit el punt perquè has desplaçat al contrari.

Prescriptiu

Es donen instruccions sobre com corregir o optimitzar l’execució.
Segueix la pilota amb les cames.

Interrogatiu

S’interpel·la a l’executor a l’autoanàlisi a través de preguntes.
Què podries haver fet millor?

Afectiu

Procura donar ànims, crear vincles i fer sentir bé a l’executant.
Tu pots! Segur que ho aconsegueixes!

Taula 1.4.
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Altres recomanacions a l’hora de donar feedback:
• Fer servir la tècnica del “sandwich”. Donar el feedback negatiu o correctiu entre dos positius.
(Exemple: “Tens molt bona dreta, prova d’agafar la bola més alta, veuràs com ets capaç de fer
que corri més”).
• Procurar augmentar la freqüència de feedbacks positius que donem.
• Revisar l’ús de “tòpics”, alguns perden el significat.
(Exemple: “Mira la bola, toca-la davant, mou-te de cames”, etc.)
• Proporcionar feedback de manera específica i individual.
• Quantificar i programar el feedback que donem a cada alumne d’un grup. Per exemple, si
tenim 4 alumnes de competició jugant en creuat durant 10 minuts, intentarem estar 2’5 minuts
darrere de cada jugador donant feedback específic.
• Fer servir preguntes potents, que no es puguin respondre amb un sí o un no pel jugador i
que comprometin al jugador en la cerca de la resposta. (Exemple: “Què podries haver fet per
a agafar la bola abans que caigués tant? Resposta possible: “Estar més actiu de cames i atent
per a entrar a la pista”).
• Utilitzar correctament les habilitats comunicatives a l’hora de donar el feedback, amb el to,
volum, codi i registre lingüístic adequat.
Els estils d’ensenyament i models d’entrenament
En l’entrenament i l’ensenyament hi ha diverses maneres i perfils a l’hora de procurar que els jugadors i
alumnes aconsegueixin els seus objectius. Pensem en diferents entrenadors de referència que coneixem
en l’àmbit del tennis o en qualsevol altre esport, tenen tots el mateix estil a l’hora d’entrenar i liderar?
És evident que no. Per posar exemples més il·lustratius podem fixar-nos en el futbol, on la figura de
l’entrenador és més mediàtica i coneguda: d’una banda hi ha estils d’entrenadors persuasius, intensos
i protagonistes com poden ser Guardiola, Simeone, Klopp o Mourinho. A l’altra banda, trobem estils
més democràtics, dialogants i tranquils que cedeixen el protagonisme i que també han funcionat com
Del Bosque, Zidane o Valverde. De la mateixa manera, al tennis, que és el que ens ocupa, trobarem
diferents estils d’entrenar i acompanyar als jugadors/es.
Ibáñez (1997) proposa 6 models d’entrenador basats en el rol predominant:

Crític
Tradicional

Dialogant

Models
d’entrenador

Tecnològic

Col·laboratiu
Innovador

Figura 1.3.
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L’entrenador tradicional acostuma a repetir els models i patrons apresos fruit de la seva experiència.
L’entrenador tecnològic busca per damunt de tot l’eficàcia dels seus mètodes i sempre es recolza en
recursos tecnològics. L’entrenador innovador busca constantment noves solucions, altres formes de
resoldre els problemes. L’entrenador col•laboratiu es recolza molt en el seu equip de tècnics i companys.
L’entrenador dialogant té un gran component integrador de tota la realitat i la transmet a través de
converses i diàlegs. Per últim, l’entrenador crític és perfeccionista amb els detalls i s’obsessiona amb el
que cal millorar.
El perfil i model de l’entrenador està relacionat també amb els estils d’ensenyament que s’utilitzen. L’estil
d’ensenyament segons Delgado (1991) “és la manera o forma que adopten les relacions didàctiques
entre els elements del procés d’ensenyament-aprenentatge tant a nivell tècnic com comunicatiu en
funció de les decisions que pren el docent”. Diferenciem entre estils de control directe i indirecte.
Control directe: l’entrenador és el protagonista de la presa de decisions i el jugador/a executa.
S’aprèn a base de repeticions i de l’estímul-resposta. Es busca la reproducció del model i del contingut.
Comandament directe pur
El professor ho dirigeix tot: què, com i quan. L’alumne executa allò que diu el professor i l’objectiu
és l’aprenentatge de tasques motrius en el menor temps possible.
Assignació de tasques
El professor distribueix la classe, perquè es treballi en grups o individualment. L’alumne executa
la tasca amb una certa llibertat en l’execució. L’organització espacial és un dels elements més
importants.
Ensenyament recíproc
El professor assigna tasques, grups de treball i fa correccions sobre la mateixa pràctica. Per la
seva banda, l’alumne pren decisions i aprèn per assaig-error, assumint el paper de professor en
certs moments.
Control indirecte: l’entrenador dissenya, lidera, controla i estimula, però deixa més espai a la cerca
de solucions i l’alumne és més protagonista.
Resolució de problemes
El professor presenta un problema i fa preguntes als alumnes: “Qui és capaç de... ? Qui pot... ?,
Qui vol... ?”, que suposen reptes per als alumnes. Aquests analitzen el problema i en cerquen la
solució.
Descobriment guiat
El professor presenta el problema i introdueix indicacions i eines per a facilitar al jugador/a la
seva resolució. Els alumnes intenten resoldre l’acció de forma individual, cosa que pot suposar
un avançament intel·lectual de l’alumne.
Lliure exploració
El professor presenta els mitjans i orienta l’atenció, però es manté passiu. L’alumne és absolutament
el protagonista de tota l’activitat, ja que decideix què i com vol participar. Es tracta que descobreixi
experiències motores amb aparells i mitjans.
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La posició de l’entrenador
Un element important que hem de tenir en compte és on posicionar-nos durant un entrenament a la
pista de tennis. Les situacions són múltiples i les possibilitats també. És per això que donarem unes
recomanacions generals que puguin servir de guia en funció de diversos elements:
• La posició del sol: l’entrenador haurà de posicionar-se sempre amb el sol de cara tant a les
explicacions com en els exercicis on el jugadors estiguin repartits a un sol costat de la pista, de
manera que els alumnes no s’enlluernin. Sempre que posem als jugadors amb el sol de cara ha
de ser per a generar situacions similars a la competició. Cal tenir en compte els horaris en els
que programem les sessions, tenint present que les 12 h del migdia és l’hora on el sol està més
amunt i, per tant, no molesta especialment a cap dels dos costats.
• Per a donar instruccions o feedback: per a donar instruccions i a un jugador durant una
sessió, haurem d’apropar-nos als jugadors i buscar un rapport postural, en la línia de facilitar
el missatge. El rapport postural es basa en adoptar posicions corporals i moviments similars a
l’interlocutor, de manera que si està a la cadira assegut/da ens podem ajupir per posar-nos a la
seva alçada i, si està a la pista caminant, caminar amb ell/a.
• Per llançar pilotes, posar la pilota en joc i altres situacions d’entrenament: La posició des
d’on llancem les pilotes als jugadors i la manera com ho fem és important per a generar realisme
des de la primera pilota que colpegen. En moltes ocasions llancem o veiem llançar les pilotes de
manera sistemàtica des del centre de la pista, quan és una posició des d’on gairebé mai vindrà
una pilota en situació real. Hem de procurar generar trajectòries reals segons els interessos i
objectius de cada exercici. A continuació mostrem gràficament diverses situacions:
Un entrenador que llença boles des del mig (A) podria tenir
sentit per treballar una situació de defensa del jugador
on la bola li ve des del centre amb força cap als costats.
Per treballar altres situacions aconsellem llençar des d’un
costat i més cap al fons, guanyant realisme de trajectòria
(B o C).

En situacions de joc obertes, on l’entrenador posa la pilota
en joc per a iniciar-se una situació d’intercanvi, proposem
les següents posicions. En el cas de coler iniciar el punt/
exercici en situacions de desequilibri (defensa o bola curta)
es podrien fer petites adaptacions.
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Una situació també a tenir en compte és durant
el treball analític de proximitat on l’entrenador es
posiciona al mateix camp del jugador per facilitar
les correccions i els feedbacks. En aquest cas
dependrà de cada exercici, les direccions que jugarà
i la lateralitat oculta del jugador. Posem vàries. A la
posició A seria recomanable per treballar repeticions
amb el revés creuat i la dreta invertida creuada. La
posició B és útil per la dreta invertida i revés paral·lels
així com per desplaçar lateralment al jugador. La
posició C és adequada per fer repeticions amb la
dreta oberta.

Per tal de treballar el servei la posició més
recomanable que garanteix un millor angle de
visibilitat per l’execució del sacador (dretà) és la
que es mostra en aquest dibuix.

Taula 1.5.
L’entrenador, per tal d’afavorir l’aprenentatge i millora dels mecanismes propis del joc, ha de ser capaç
de dominar diferents tipus de llançaments de la pilota:
Des del camp contrari:
- Trajectòria real més o menys liftada: executada amb el grip semi-est i accelerant lleugerament
la raqueta perquè el jugador la rebi amb la força real.
- Trajectòria tova de pilota fàcil o assimilació: per a repeticions d’assimilació tècnica o boles
d’atac més fàcils. Es llença amb continental, sense efecte, prioritzant la precisió del llançament.
- Trajectòria d’intercanvi amb la volea de l’entrenador: és necessari dominar la volea facilitadora,
on el jugador pega contra la volea de l’entrenador i aquest la torna buscant la continuïtat del joc
amb diferents varietats i intencions.
Des del mateix camp:
- Trajectòria real més o menys liftada: fent botar la pilota contra el terra amb la raqueta dirigint-la
cap al jugador aconseguirem la sensació d’una bola real o una restada.
- Trajectòria tova de pilota fàcil o assimilació: la llancem amb la mà o fent un petit impacte
vertical amb la raqueta, de manera que la pilota no porta velocitat en contra del jugador.
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Una altra taxonomia que pot ser útil per a comprendre les diverses variants de llançament que podem
fer servir en una sessió d’entrenament és la que presentem en els següents gràfics:

Segons el llançament
del tècnic

A.1- Amb la mà, des del camp del jugador
A.2- Amb la mà, des del camp contrari
B.1- Amb raqueta i bot
B.2- Amb raqueta sense bot
B.3- Mantenint intercanvi volejant
B.4- Mantenint intercanvi des del fons
C.1- Sense llançament del tècnic

1. Segons l’acció
perceptiva del jugador

1.1- El jugador/a sap on colpejarà
1.2- El jugador/a no sap on colpejarà, ha de llegir la pilota

2. Segons l’acció
cognitiva
3. Segons el
desplaçament

4. Segons l’especificitat
del colpeig

2.1- El jugador decideix què fer amb la pilota
2.2- El jugador no decideix
3.1- El jugador es desplaça a buscar l’impacte
3.2- El jugador no es desplaça, la pilota va dirigida al jugador
4.1- Colpeig tècnic amb raqueta
4.2- Parem la pilota amb el cordatge i després colpegem
4.3- Agafem la pilota amb la mà
4.4- Treball bilateral

Taula 1.6.
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Figura 1.4.2.
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• L’organització dels alumnes/jugadors
La proposta docent de l’entrenador es pot diferenciar entre tres models d’organització de la sessió:
- Treball de repeticions analític: s’utilitza el cubell o el llançament de pilotes per a assimilar
diferents patrons tècnics i tàctics.
- Treball d’intercanvi real: dos jugadors o més, o un jugador i un entrenador participen en
intercanvis amb diferents objectius (controls fixes o dinàmics i/o assimilació tècnica). És un mètode
d’organització que pot cercar objectius més globals o més analítics, però assegurem implicar els
processos de percepció i lectura de la bola de manera més real.
- Treball de formes jugades: es treballen situacions tàctiques concretes i reals d’un partit, les
quals poden ser més obertes o més tancades. Un exemple de forma jugada tancada seria simular
un punt on el que serveix juga tot el punt creuat i, el que resta, paral·lel. Una situació més oberta
podria ser jugar el punt lliure des d’una situació de desequilibri, per exemple, iniciar el punt amb
una bola forçada per un dels dos jugadors.

1.1.4. Objectius i continguts d’entrenament. Què ensenyar?
En aquest apartat analitzarem el quart element important en el procés d’aprenentatge-ensenyament:
els objectius, els continguts que ensenyem i quines són les variables de l’entrenament esportiu.
Objectius
“No hi ha vent favorable per al qui no sap cap a on navega.” – Séneca
Un objectiu és un enunciat que respon a la descripció de les habilitats, conductes i tècniques que es
pretenen assolir al final d’un procés d’entrenament d’una durada determinada. A l’hora de dissenyar
un objectiu, podem tenir en compte la tècnica SMART, que respon al seu acrònim en anglès:
- (S) Específic: defineix detalladament el que vols aconseguir.
- (M) Mesurable: indica paràmetres que es puguin quantificar per saber si l’aconsegueixes.
- (A) Assolible: reflexiona sobre si allò que vols assolir és possible d’aconseguir.
- (R) Realista: és realista per al jugador?
- (T) Temporal: posa un termini temporal.
Exemple d’objectiu: “Aconseguir un percentatge d’efectivitat de segon servei superior al 90% en situació
d’entrenament amb un total de 25 serveis en menys de 15 dies”.
Els objectius també els podem classificar en generals o específics. Un objectiu general respondrà a un
període de treball llarg (una temporada, un macrocicle, un bloc d’un mes, etc.). Tanmateix, un objectiu
general sempre ha de ser possible de dividir en objectius específics, tal i com diu la cèlebre frase de
Henry Ford: “Res és particularment difícil si ho divideixes en petits treballs”.

Exercici d’aplicació:
Seguint el sistema “SMART”, dissenya un objectiu general per una temporada d’un jugador, que
pugui dividir-se en objectius específics.
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Continguts
Els continguts estan estretament relacionats amb les variables del rendiment de l’esport del tennis. Una
proposta de distribució de continguts per al tennis podria ser la següent:
Continguts
físics
Continguts
mentals

Resistència

Velocitat

Força

Prevenció

Flexibilitat

Elasticitat

Coordinació

Potència

Rutines mentals
Gestió emocional

Estratègies de
concentració
Objectius i expectatives

Treball integrat

Tècniques de relaxació

Afrontament de la
pressió

Activació

Autoconcepte

La Dreta

El Servei

Creuada

Paral·lela

Primer

Segon

Defensiva

Invertida

Obert

A la T

Ofensiva

Correccions

El cos

Liftat

Tallat

Pla

Cops de fons

El Revés
Creuat

Paral·lel

Tallat

Defensiu

Ofensiu

Correccions

Continguts
tècnics

La Restada

Primer cop

De
primer

De
segon
De
De dreta
revés
AgressiAl mig
va
De bloqueig

Volea dreta
Volea revés
Joc de xarxa

Volea llarg recorregut
Volea aproximació
El globus

Deixada
Tallats

Cops especials

Sobrebot

Volea-deixada

Willy

Joc de peus, recolzaments i desplaçaments

Fases del joc
Continguts
tàctics

Transferències endavant

Recolzaments oberts

Recolzaments oberts

Absorció boles llargues

Entrades

Sortides

Atac

Agressiu de fons

Defensa

Saque-volea

Equilibri

Consistent

Transició

Zones de joc

Estils de joc

Contra-atac

Zona 1

Defensiu

Zona 2

Complet

Zona 3

Variat

Patrons de joc i
formes jugades

Taula 1.7.
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1.2. El desenvolupament del jugador/a de tennis
Els entrenadors i entrenadores de tennis a l’hora de treballar en el desenvolupament d’un jugador/a,
han de tenir molt present en quin punt dins de l’itinerari físic, biològic i personal es troba.
Especialització esportiva (prematura – tardana)
A l’esport del tennis, de manera progressiva, hem viscut una especialització esportiva cada vegada
més prematura (Sanz i Fernández, 2013). L’especialització esportiva l’entenem com l’entrenament
esportiu durant tota la temporada, d’un únic esport en exclusió d’uns altres (Jayanthi et al., 2015;
Myer et al., 2016; Rugg et al., 2017). En l’esport del tennis, l’especialització prematura ha estat molt
estudiada, degut a les lesions que cada vegada afecten a jugadors més joves i, a la sobreexposició dels
joves jugadors/es a la pressió que suposa un excés de competició. L’entrenador de tennis ha de tenir
coneixement sobre aquest fenomen i quines són les estratègies metodològiques adequades per adaptar
l’entrenament del tennis a cada fase del seu desenvolupament. Atenent a les etapes del desenvolupament
motriu i evolutiu del nen, l’adquisició de destreses i habilitats que permetin l’afrontament adequat
d’una activitat complexa i asimètrica com és el tennis, s’ha de produir de manera progressiva i sense
saltar-nos cap de les etapes en qüestió. A més, cal tenir present quina ha estat l’evolució del tennis en
els últims anys. Tal i com apunten Sanz i Soler (2019), nombroses investigacions ens demostren que la
longevitat de la vida esportiva d’un tennista cada vegada és major, de manera que es prorroga l’edat
d’entrada a l’alt rendiment, així com l’edat d’abandonament. D’aquesta manera, considerem que el
tennis demanda d’una especialització tardana més que prematura, precisant d’una molt progressiva
especialització a mesura que els jugadors van avançant en les seves etapes. En aquest sentit, la RFET,
a través del seu Pla de Desenvolupament del Jugador de Tennis proposa, com a model, el treball de
Balyi et al. (2006) anomenat “Long Term Athletes Developement”:

Taula 1.8. Balyi et al. (2006)
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Entrenar per a rendir

Nois +19

Noies +18

Entrenar per a competir

Nois 16 - 23

Noies 15 - 21

Entrenar per a entrenar

Noies 12 - 16

Noies 11 - 15

Aprender a entrenar

Nens 9 - 12

Nenes 8 - 11

Fonaments

Nens 6 - 9

Nenes 6 - 8

Iniciació activa

Nens 0 - 6

Nenes 0 - 6

Taula 1.9.
Adaptacions metodològiques amb el material i espais del tennis
En la línia d’assegurar una adaptació de l’esport del tennis al desenvolupament del nen/a per cada
etapa, s’han fet importants propostes metodològiques des de la ITF “Programme Play & Stay” (2007),
posteriorment anomenat “Tennis 10’s” (2011) o la més recent proposta de la RFET “TenisxEtapas”
(Sanz i Soler, 2019). A continuació presentem la nostra adaptació metodològica basada en els models
anteriors i que també apunta al desenvolupament tennístic del jugador i el nivell de competència:
Edat del
jugador/a

Adaptació
de la pilota

Pilota vermella
4-7

Adaptació
de la pista

Pista
horitzontal

9 - 10

Pilota verda
(TIP 3)

Pilota groga
> 11

Nivell de
competència

• Jugar el cop de dreta bilateral (pels dos costats).
• Psicomotricitat i estimulació.
1. Psicomotricitat
• Familiarització amb material, pista i llenguatge.
i minitennis
• Intercanviar pilotes per sobre de la xarxa amb
2. Iniciació
entrenador i amb companys.

3/4 Pista

• Introducció a la tècnica dels cops bàsics:
Empunyadures, impactes davant i coordinació
swing.
•Desenvolupar tàctiques bàsiques i realistes.
• Ensenyament basat en el joc global: intercanvis,
punts, reptes, situacions de joc, NO FILES.

1. Iniciació
2. Perfeccionament
3. Pre-competició/
Pont

Pista
completa

• Desenvolupament de la tècnica avançada:
cadenes cinètiques, recolzaments i transferències.
• Desenvolupar ús de tàctiques realistes per la
pista completa.
• Ensenyament basat en situacions de joc: serveirestada, intercanvis creuats, zones tàctiques de
joc, punts amb condicions, etc.

1. Iniciació
2. Perfeccionament
3. Competició

Pista
completa

• Programes d’entrenament en funció del nivell:
- Competició
- Perfeccionament
- Joves
- Adults

1. Iniciació
(adaptar material)
2. Perfeccionament
3. Competició
4. Alt rendiment

Pilota taronja
7-9

Claus per etapa de
desenvolupament tennístic

Taula 2.1.
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El fet de variar/adaptar el material i espai de joc no només és una eina al servei de la facilitació del
tennis per a cada etapa, sinó que també ens podrà resultar útil a l’hora de treballar amb jugadors de
competició. Indiquem a continuació certes variacions metodològiques que poden generar aprenentatges
significatius:
- L’ús de pilota de poca pressió en jugadors de competició pot ser favorable per a focalitzar-se
en el treball de flexió de cames i el moviment de les mans de “bucle” que facilita una millor
acceleració. També el fet de generar situacions de joc real amb pilota de baixa pressió provocarà
situacions de major intercanvi on els jugadors hauran de fer front a punts més llargs augmentant
la càrrega tàctica, física i psicològica.
- L’ús d’espais de joc reduïts o alterats pot ajudar al descobriment de situacions tàctiques
interessants per als jugadors.
A) Jugant només amb paral·lel, propiciem l’ús de solucions de profunditat i consistència.
B) Jugant amb una pista reduïda en creuat propiciarem solucions tècniques per l’obertura
de pista amb angles.
C) Jugant amb una pista ampliada fins als passadissos, aconseguirem situacions de
desplaçament lateral i defenses “open stance” a la vegada que potenciem l’ús de direccions.
D) Reduint la pista a la zona de profunditat, aconseguirem que els jugadors posin l’atenció
en aconseguir trajectòries de màxima profunditat.

A)

B)

C)

D)
Figura 1.5.

- Alterar l’alçada de la xarxa també contribueix a adaptacions del joc que ens poden interessar,
com jugar amb més marge i efecte si augmenten l’alçada, o jugar més ràpid i amb més agressivitat
si la baixem.
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1.3. Tendències i enfocaments metodològics actuals
A nivell metodològic, el món de l’entrenament en general, i del tennis en concret, ha anat evolucionant
en diferents etapes al llarg de la seva història. A cadascuna de les tendències que s’han anat instaurant,
les anomenem paradigmes. Crespo i Reid (2007) diferencien entre tres grans paradigmes com recullen
Sainz i Soler al seu treball (2019), al que nosaltres afegim un quart:
- Des dels inicis fins als anys 40: paradigma comandament directe, basat en metodologies
analítiques que donen molt protagonisme al comandament directe del professor i a les classes
individuals.
- Dels anys 50 als 80: paradigma analític-tècnic, en el qual es comencen a concebre les classes
grupals. Es popularitzen els entrenaments basats en repetició mecànica dels gestos tècnics.
- Dels 80 al 2000: paradigma contemporani, en el qual es comença a donar més participació
a l’alumne. Continua prevalent el model analític, però ja es treballa des d’un model més
comprensiu i parant atenció al joc de manera més global. S’inicia el treball tàctic.
- Del 2000 a l’actualitat: sorgeixen models de treball més globals. Es procura maximitzar el temps
de pràctica real, sorgeixen programes d’adaptació del tennis a les etapes de desenvolupament i
es camina cap a una comprensió del joc més basada en la tàctica i la lògica interna del joc.
Cada nou paradigma suposa una dificultat, la d’ensenyar com a entrenadors d’una manera diferent a com
hem après com a jugadors. En el moment actual, pensem que s’està donant aquest canvi de paradigma
encara. Fruit de la influència d’altres esports i del creixement de la divulgació científica i d’un major
coneixement teòric disponible, l’entrenament del tennis s’està dirigint cap a models cada vegada més
globals, integrals i que conceben el joc com un sistema amb múltiples variables d’influència. Els següents
enfocaments metodològics representen models a tenir en compte dins d’aquest paradigma actual.
La periodització tàctica
Aquest enfocament assumeix com a guia del procés d’aprenentatge el “model de joc”. És l’enfocament
més popular en l’actualitat per als esports d’equip d’alt rendiment i s’està començant a utilitzar en
l’esport del tennis a través de la influència dels preparadors físics i les ciències de l’esport. La premissa
principal és treballar sempre amb un “per què”. Els jugadors/es han de partir d’una idea de joc i d’un
model tàctic de joc, és a dir, interioritzar què volen aconseguir fer amb la pilota i l’adversari, i a partir
d’aquí, desgranar les diferents tècniques i tàctiques a desenvolupar que sempre aniran lligades als
denominats “principis” i “sub-principis” del joc. Aquest enfocament és molt útil i aplicat per a jugadors
ja formats, que tenen un perfil concret i un patró de joc molt definit.
Enfocament basat en el joc (EBJ) o per a la comprensió del joc (ECJ)
Aquest model, tal com apunten Crespo i Reid (1991), va ser creat originalment per a ajudar a adaptar
el joc a les sessions dels professors d’educació física de les escoles. Aquest model emfatitza que el
procés de presa de decisions és anterior a la tècnica i, per tant, s’ha de partir sempre del treball de
situacions reals de joc, les quals provoquen que el desenvolupament tècnic es produeixi contextualitzat
dins del joc. El procés d’aprenentatge segons aquest model seguiria l’estructura següent:
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1. Situació
de joc

2. Aprecicació
del joc

5. Execució de
l’habilitat

3. Consciència
tàctica

4. Presa de
decisions

Figura 1.6.

La diferència entre la periodització tàctica (PT) i l’enfocament basat en el joc (EBJ) és que la
primera es basa en desenvolupar un model de joc enfocat al rendiment, i el segon en afavorir
l’aprenentatge a través de la comprensió de les possibilitats del joc (base i iniciació).

Enfocament integrat/holístic
Impliquen una visió global del desenvolupament del jugador/a i integren el treball simultani de les
variables del rendiment entenent que, en tota tasca, hi ha una interrelació dels components tècnics,
tàctics, psicològics i físics. Aquest enfocament proposa activitats o exercicis que tenen en compte el
desenvolupament de la totalitat dels elements que participen en el joc, però adaptant els programes
d’entrenament a les necessitats individuals. El rendiment no es produeix mai de manera fraccionada
(rendiment tècnic o rendiment tàctic) sinó que és una concepció global i, per tant, cal entrenar-se des
d’aquesta globalitat.
Enfocament de sistemes dinàmics
Aquest model entén el joc del tennis com un sistema dinàmic el qual integra els comportaments del
jugador, de l’entorn i de l’adversari. El joc doncs, no pot ser explicat ni treballat sense atendre a la
totalitat del sistema, el qual està en constant moviment i interacció. Els comportaments motrius d’un
jugador afecten a com es mou la pilota i com actua l’altre jugador i, només entenent aquesta lògica
sistèmica es pot abordar de manera exitosa l’entrenament i l’aprenentatge. El joc, per tant, està en
constant desequilibri i re-equilibri.
Els quatre models anteriors suposen marcs teòrics mitjançant els quals organitzar la nostra activitat
docent amb els alumnes i la comprensió del joc en general. Cap d’ells són models rígids que proposin
una bateria d’exercicis estanca, sinó que son perfectament compatibles i aplicables per a crear el
nostre propi model d’entrenament.
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2. Planificació i programació de l’ensenyament del tennis
La Real Academia Española defineix el terme ‘planificar’ com fer un pla o projecte d’una acció. En
l’àmbit esportiu diversos autors coincideixen en el fet que planificar comporta per part de l’entrenador
l’organització, distribució temporal i previsió de les actuacions de tot el procés d’entrenament amb
l’objectiu d’aconseguir els millors resultats esportius en el moment desitjat (Solé, 2006; Campos i
Ramón, 2015). Roetert i Ellenbecker (2009) observen que encara que el tennis sigui un esport en el
qual es competeix durant gairebé tot l’any, el concepte de planificació de l’entrenament i la competició
no és menys important que en els altres esports.
Els nivells de millora que un jugador/a pot assolir mitjançant l’entrenament i la competició estan
estretament relacionats i condicionats pels processos d’adaptació davant dels diferents tipus de càrrega
que es donen durant un període de temps. Si les càrregues d’entrenament i de competició estan ben
dirigides i organitzades en el temps, així com intercalades amb suficients períodes de recuperació,
és molt probable que el jugador millori els seus nivells de rendiment: aquest fenomen s’anomena
resposta adaptativa de l’esportista. Així doncs, els processos d’entrenament es poden considerar com
uns sistemes per a manipular aquestes adaptacions, en els quals els períodes intensos de treball que
estimulen les adaptacions morfo-funcionals s’intercalen amb períodes d’entrenament més suaus o de
descans, i aquest disseny permet al jugador/a recuperar-se i adaptar-se (Bompa i Buzzichelli, 2019).
Una de les principals tasques dels entrenadors relacionada amb la planificació és dirigir i organitzar
el potencial de les càrregues d’entrenament i de competició per tal que es produeixi una resposta
adaptativa òptima. En aquest sentit, i com a criteri genèric, podem distingir diferents tipus de càrregues
que podem aplicar en una sessió en funció del potencial de millora del jugador/a (Oca i Navarro
Valdivielso, 2011):
Càrregues excessives: superen el límit de la capacitat funcional del jugador/a, provoquen un alt
nivell de fatiga i poden conduir al sobre-entrenament i a les lesions.
Càrregues de desenvolupament: produeixen una adaptació òptima i adequats efectes d’entrenament.
Càrregues de manteniment: l’objectiu no és buscar grans efectes d’entrenament, sinó evitar l’efecte
del desentrenament.
Càrregues ineficaces: no tenen cap efecte de desenvolupament o recuperació.
Per altra banda, cal recordar que la resposta adaptativa a l’entrenament i a la competició és individual
i específica per a cada subjecte, per tant, la planificació també hauria de ser individual i adaptada
a les característiques del jugador/a. L’organització de les càrregues depèn de diversos factors com el
nivell competitiu, edat, experiència o calendari competitiu, entre d’altres. Per tant, tot i que l’entrenador
pot utilitzar planificacions de base compartides per diversos jugadors de nivell semblant, la planificació
correcte hauria de ser individual per a cada jugador considerant les seves característiques específiques.
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A diferència d’altres esports individuals com són la natació, l’atletisme, o el ciclisme en ruta, considerats
esports de prestació, el tennis, tot i ser un esport individual, o per equips de dos jugadors en els dobles,
és considerat com un esport de situació. Aquesta consideració és deguda al fet que durant el joc no es
repeteixen accions motrius de manera constant i cíclica, sinó que es produeix una interacció complexa
d’accions motrius en diferents condicions, intensitats i durades, on els factors tècnics, tàctics i estratègics
són determinants pel rendiment.
El tennis és considerat com un esport de caràcter multifactorial en què el rendiment del jugador/a
depèn de la interacció de diferents factors els quals impliquen diferents capacitats. En conseqüència,
la planificació de l’entrenament haurà d’anar encaminada a optimitzar tots aquests factors. Teories
provinents dels esports d’equip anomenen i organitzen aquestes capacitats en diferents estructures:
estructura bioenergètica, condicional, coordinativa, cognitiva, creativa, socioafectiva, emotiu-volitiva i
mental (Tarragó i col., 2019). Aquestes teories parteixen de la premissa que durant el transcurs del joc
les diferents estructures es troben compromeses de forma indissociable i, per tant, el rendiment esportiu
s’obtindrà si optimitzem aquestes estructures de manera equilibrada i sinèrgica (Solé, 2006). Des d’aquest
abordatge, s’ha proposat l’anomenat Entrenament Estructurat (EE), el qual es basa en les estructures de
l’ésser humà, en la seva interacció i en la seva expressió en accions motores (Tarragó i col., 2019).
De la mateixa manera que en els esports d’equip, en el tennis i com a esport de situació, durant un
partit participen diferents tipus de capacitats de manera simultània i integrada. Per tant, l’entrenador
hauria d’observar els partits i els entrenaments des d’aquesta perspectiva (veure Figura 1.7.).
En aquesta línia, proposem agrupar les capacitats que determinen el rendiment competitiu en el tennis
en:
Capacitats condicionals: són capacitats funcionals relacionades amb les capacitats motrius i es
manifesten amb la capacitat de generar força en diferents condicions, velocitats i freqüències.
Capacitats bioenergètiques: relacionades amb els sistemes d’obtenció d’energia, sempre estan
presents en qualsevol acció motriu i determinen especialment les capacitats condicionals.
Capacitats coordinatives: permeten al jugador realitzar moviments precisos, de manera eficient i
eficaç. En el cas del tennis són considerades capacitats de gran importància i es manifesten mitjançant
la tècnica dels cops i dels desplaçaments.
Capacitats cognitives: són capacitats relacionades amb la percepció d’informació durant el joc, la
presa de decisions i, per tant, amb la tàctica. Determinen notablement el rendiment del jugador/a de
competició.
Capacitats psicològiques o mentals: capacitats relacionades amb l’auto-organització, facultats
cognitives, autoconsciència i raonament (Tarragó i col., 2019).
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Capacitats
bioenergètiques

Capacitats
condicionals

Capacitats
cognitives

RENDIMENT

Capacitats
coordinatives

Capacitats
psicològiques

Figura 1.7. Capacitats que configuren el rendiment competitiu del jugador/a de tennis.
En els esports individuals de prestació (natació, atletisme, ciclisme, etc.) és habitual aïllar capacitats de
rendiment i utilitzar majoritàriament metodologies d’entrenament analítiques. Tot i que en el cas del
tennis també podem aïllar i incidir en major mesura sobre una única capacitat del jugador/a, les tasques
més específiques són les que integren diferents capacitats. Les noves metodologies de l’entrenament
en tennis posen més en valor el caràcter multifactorial de l’esport, es basen en models integrats i
incorporen el treball de totes les capacitats accentuant l’atenció en alguna d’elles segons les necessitats
del moment. Així doncs, ens podem trobar tasques d’entrenament que impliquen majoritàriament un
únic tipus de capacitats o entrenaments que impliquen i incideixen sobre dues o més capacitats. Per
exemple, una tasca d’orientació condicional (preparació física), pot incloure capacitats coordinatives
(com podrien ser elements tècnics dels cops i desplaçaments específics) o cognitives (com podria ser la
presa de decisions) i/o psicològics, de la mateixa manera que una tasca amb objectius tècnico-tàctics
(capacitats coordinatives i cognitives) pot incloure capacitats condicionals i psicològiques.
Per altra banda, el nombre i modalitat d’implicació de les capacitats també es relaciona amb el
nivell d’especificitat de les tasques. El nivell d’especificitat de la tasca d’entrenament es determina en
funció del grau o nivell en què els diferents components de la tasca s’assemblen al joc real, com més
semblança amb el joc real més específica serà la tasca d’entrenament (veure Taula 2.2.).
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Capacitats implicades

Tasca d’entrenament

NE

Cond.

Coord.

Cog.

Psi.

Pressió sobre banc horitzontal amb barra (press de
banca).

++++

-

-

-

-

Llançament de pilota medicinal simulant els cops
de dreta i revés.

++++

++

-

-

+

Repeticions dreta creuada amb cubells amb zones
de precisió.

++

+++

-

+

++

+

++++

-

+

++

++

+++

+++

+++

+++

+++

++++

++++

++++

++++

Aprenentatge del servei liftat per a un jugador
benjamí mitjançant repeticions.
Dreta creuada contra dreta creuada, seleccionar
el millor moment per a pujar a la xarxa en paral·lel
i finalitzar el punt. Partit al millor d’onze punts.
Mantenir el màxim nivell de concentració.
Partit d’individuals.

NE: Nivell d’especificitat; Cond.: Condicionals; Coord.: Coordinatives; Cog.: Cognitives; Psi.:
Psicològiques; - sense o molt poca implicació; + poca implicació; ++ implicació mitjana; +++
implicació important ; ++++ molta implicació.
Taula 2.2. Exemple de participació de les diferents capacitats i nivell
d’especificitat en funció del tipus de tasca d’entrenament.

2.2. Planificació integrada o única
Considerant que el rendiment en el tennis engloba diferents capacitats del jugador/a, l’organització
de l’entrenament també hauria d’incloure tots aquests components en una única planificació, és a
dir, integrar totes les capacitats en totes les estructures temporals de la planificació. Considerem que
no seria correcte realitzar diverses planificacions aïllades, sent la planificació final un sumatori de
planificacions de diferent orientació, sinó que hauríem de proposar una planificació única que integri
totes aquestes capacitats (Figura 1.8.).

Figura 1.8. Planificació Integrada vs. Planificació Tradicional
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L’elevat volum d’entrenament del tennis actual, així com l’elevada professionalització del tennis d’alt
nivell ha fet incrementar la participació en el procés d’entrenament de diferents professionals. La
planificació hauria d’incloure la participació coordinada dels diferents professionals que diàriament o
eventualment participen en el procés d’entrenament dels jugadors. Els entrenadors i preparadors físics
en major mesura, i en menor mesura però també de manera significativa, altres professionals com
poden ser el psicòleg esportiu, nutricionista o metge de l’esport haurien de participar del procés de
planificació.

2.3. Fases en el procés de planificació
Diversos autors coincideixen en què l’entrenador hauria de seguir diferents fases en el procés de planificació
(Solé, 2006; León Prados, 2006; Legaz-Arrese, 2012; Campos i Ramón, 2015) (Figura 1.9.).

Figura 1.9. Seqüència temporal de les fases en el procés de planificació

2.3.1. Coneixements dels factors de rendiment del tennis
Per poder realitzar una planificació correcta és necessari un elevat coneixement dels factors determinants
en el tennis i específicament del jugador/a en qüestió. En conseqüència, tots aquests factors de rendiment
han de ser el referent de la planificació. Si un factor de rendiment no es considera determinant del
rendiment en tennis, no s’hauria d’incloure a la planificació o s’hauria d’incloure de manera secundària

2.3.2. Diagnòstic del nivell de rendiment del jugador/a
Conèixer de la forma més objectiva possible el nivell actual d’entrenament i rendiment del nostre
jugador/a és un pas inicial imprescindible per a poder determinar de manera específica i individualitzada
els objectius, mètodes i mitjans d’entrenament.
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2.3.3. Determinació d’objectius
A partir de l’anàlisi prèvia del nivell de rendiment del jugador/a, podem determinar els objectius a curt,
mitjà o llarg termini. Els objectius han de ser adequats en funció de les possibilitats dels jugadors/es i es
poden establir en funció de l’àmbit en el qual incideixen. Poden distingir els següents tipus d’objectius
(Peña, 2013):
Objectius de rendiment: són els objectius relacionats amb el resultat competitiu esperat, per exemple,
obtenir una determinada classificació.
Objectius operatius: són objectius parcials que marquen el camí per a assolir els objectius finals i
ajuden a definir els comportaments dels jugadors. Per exemple, aconseguir un percentatge de primer
servei del 65%.
Objectius generals d’entrenament: no estan necessàriament vinculats als objectius de rendiment,
estan relacionats amb el treball diari i facilitaran la consecució dels objectius operatius.

2.3.4. Periodització
El terme periodització deriva de la paraula període, que és una manera de descriure una divisió del
temps. Mitjançant la periodització dividim els processos d’entrenament en segments o cicles més petits
i fàcils de manipular i determinem els diferents estats de forma competitiva en funció del calendari
competitiu. Per tant, l’entrenador haurà d’establir un calendari de competició i en funció d’aquest
calendari i les característiques individuals del jugador/a decidirà la durada i distribució percentual de
temps d’entrenament dedicat als diferents factors de rendiment. En general, el calendari del tennista
es caracteritza per tenir un període competitiu llarg i en l’alt rendiment per la realització de molts
viatges. Els jugadors de menys nivell o joves poden tenir calendaris competitius més curts i concrets. Si
l’entrenador ho creu oportú, és possible dividir el calendari segons la importància de les competicions:
Competicions principals: determinen la planificació i estan relacionades amb els objectius principals.
Competicions secundàries: són oficials però serveixen com a test o no són determinants.
Competicions de control: competicions simulades o no oficials.

2.3.5. Programació
Distribució cronològica dels continguts, mètodes i mitjans d’entrenament en funció de la periodització
establerta.
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2.3.6. Realització
És la posada en acció de la planificació intentant aproximar-se a l’estructura prevista, però incloent
els canvis que siguin necessaris en funció de la situació real. Específicament, el sistema de competició
i classificació en el tennis afavoreix un nivell elevat d’incertesa i són habituals les modificacions de
calendaris i càrregues d’entrenament. Entre altres aspectes, l’entrenador desconeix el nombre de partits
que realitzarà el jugador/a, durada dels partits o nivell de l’oponent.

2.3.7. Control
L’entrenador hauria de controlar de manera més o menys objectiva si el jugador/a ha assolit o està
assolint els objectius d’entrenament, operatius i de rendiment plantejats a l’inici de la planificació.
Aquesta fase ens permetrà aplicar mesures de reajustament si és necessari.

2.4. Estructures temporals d’entrenament
El procés de planificació inclou l’organització de l’entrenament en fases temporals. Es tracta d’un procés
complex que pot suposar fases que incloguin des de períodes temporals a llarg termini (estructures plurianuals
o anuals) fins a períodes temporals curts i molt curts (estructures setmanals i diàries).

2.4.1. Estructura plurianual
Estructura composta per dues o més temporades. Aquest tipus d’estructura s’utilitza en planificacions
a llarg termini, com per exemple en cicles olímpics de 4 anys de durada. Degut a les característiques
competitives del tennis, és poc utilitzada.

2.4.2. Temporada
Estructura temporal d’un any de durada que inclou diferents macrocicles. Normalment aquesta és
l’estructura a llarg termini utilitzada en el tennis.
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2.4.3. Macrocicles
Estructura temporal a mitjà termini. És útil per a poder dividir la temporada en unitats o cicles més
petits. Per exemple, en el tennis d’alt nivell, alguns autors proposen dividir la temporada en macrocicles
establerts en funció de la superfície de joc, tipus de competició i/o situació geogràfica, utilitzant mètodes
d’entrenament específics en funció d’aquests criteris (Figura 2.1.).
TEMPORADA
Macrocicle 1

Macrocicle 2

Macrocicle 3

Macrocicle 4

Macrocicle 5

Pista dura

Terra batuda

Herba

Pista dura

Indoor

Figura 2.1. Macrocicles en funció de la superfície de joc.
En aquest sentit, Aparicio (1998) proposa 4-5 macrocicles per al nivell avançat i fins a 8 macrocicles
anuals per a jugador professionals. Over (2008) proposa tres cicles: terra batuda, herba i pista dura i
Kovacs i col. (2007) proposen una temporada amb 6 macrocicles diferenciats (veure Taula 2.3.).
Macrocicles

Superfície

Mesos

1

Hard

Gener - Abril

2

Clay

Abril - Juny

3

Grass

Juny - Juliol

4

Hard

Juliol - Setembre

5

Indoor

Setembre - Novembre

6

Off-season / pre-season

Novembre - Desembre

Taula 2.3. Planificació de la temporada en funció de la superfície de joc (Kovacs i col., 2007).

2.4.4. Mesocicles
Estructura composta per microcicles. Existeixen diferents tipus de mesocicles en funció del tipus de
planificació utilitzada. Per exemple, els mètodes tradicionals de planificació organitzen els mesocicles
en: mesocicles entrants, de base, preparatoris, de competició i de recuperació. En tennis s’han
proposat models més contemporanis d’organització dels mesocicles basats en l’aplicació de càrregues
concentrades. En aquesta línia, Porta i Sanz (2005) i Aparicio (1998) proposen el model ATR basat
en el model proposat per Issurin i Kaverin durant els anys 80, en el qual es distingeixen tres tipus de
mesocicles (ATR):
Mesocicles d’acumulació (A): orientats a augmentar el potencial motor del jugador/a i a crear una
reserva de capacitats condicionals.
Mesocicles de transformació (T): es transformen les millores del mesocicle anterior a les necessitats
específiques del tennis.
Mescocicles de realització (R): centrats a obtenir resultats competitius i aconseguir estats de forma
òptims que coincideixin amb les competicions més importants.
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2.4.5. Microcicles
És l’estructura temporal de curta durada i composta per sessions. A causa de l’elevat volum competitiu
del tennis d’alt nivell i, al poc temps disponible entre competicions, pensem que aquesta és l’estructura
temporal de referència en el procés d’entrenament del tennis, ja que permet als entrenadors planificar
a curt termini i adaptar-se a les constants variacions de càrregues competitives i, per tant, de
l’entrenament. Els microcicles en el tennis de competició es planifiquen en funció del moment en què
s’ha realitzat l’últim partit o competició i el moment en què es realitzarà el següent partit. En aquest
sentit l’organització dels microcicles haurien de tenir una dinàmica de càrregues que asseguri un òptim
nivell de forma per a la següent competició.

Competició
realitzada

Definir nombre i
tipus de microcicles

Pròxima
competició

Figura 2.2. Criteri per a planificar els microcicles.
De la mateixa manera que passa amb els mesocicles, existeixen diferents classificacions i tipus de
microcicles en funció del tipus de planificació utilitzada. Independentment de la manera d’anomenarlos i del nombre de microcicles que es proposin en cada classificació, el més important és orientar
adequadament la càrrega per poder competir en òptimes condicions. La planificació dels microcicles
hauria de basar-se en el principi d’alternança de càrregues i una relació equilibrada entre càrrega
i recuperació. Bompa i Buzzichelli (2019) proposen distribuir els microcicles en 4 tipus diferenciats.
Considerem que aquesta classificació pot ser adequada per a l’estructura competitiva del tennis si es
realitzen les adaptacions necessàries:
Microcicles de competició: es donen durant les setmanes competitives i totes les accions van
encaminades a afavorir els partits jugats. En el tennis d’alt nivell és comú encadenar més d’un microcicle
competitiu de manera consecutiva, tot i que també hi pot haver setmanes de competició aïllades. El
nivell d’exigència de la càrrega d’aquests microcicles és molt variable i difícil de quantificar a priori
perquè depèn directament dels resultats.
Microcicles de desenvolupament: l’objectiu és incrementar el nivell d’adaptació i millorar el nivell
de les diferents capacitats. Es porten a terme durant les setmanes no competitives i/o relativament
allunyades de la competició i el nivell d’exigència de la càrrega és entre mitjana i elevada. És habitual
donar una major preponderància als continguts d’orientació condicional i tècnica.
Microcicles de regeneració: l’objectiu és eliminar la fatiga residual i el nivell global de la càrrega
és baix en totes les capacitats. Es porten a terme després de períodes exigents de competició i/o
entrenament.
Microcicles de rendiment-descàrrega: es disminueix el volum d’entrenament i augmenta o es
manté la intensitat per afavorir una sobrecompensació, l’objectiu és elevar el rendiment i disminuir
la possibilitat de sobreentrenament. Es porten a terme les setmanes anteriors a les competicions i és
important donar preponderància als continguts d’orientació tècnico-tàctic i psicològics sense oblidar
les capacitats condicionals i coordinatives. En aquests microcicles és d’especial importància planificar
sessions mitjançant metodologies integrades.
Una planificació adequada hauria d’incloure un equilibri adequat entre els microcicles de competició
i rendiment-descàrrega per a competir en bones condicions i microcicles de desenvolupament i
recuperació suficients per a entrenar regularment (veure Figura 2.3.).
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Microcicles de
competició

Microcicles de
rendiment-descàrrega

RENDIMENT

Microcicles de
regeneració

Microcicles de
desenvolupament

Figura 2.3. Equilibri entre tipus de microcicles.

2.4.6. Sessió d’entrenament
És l’estructura temporal més petita del procés de planificació i està composta per un conjunt de
tasques d’entrenament que busquen una càrrega assimilable per part del jugador/a. El criteri general
per planificar les sessions d’entrenament és que, a mesura que ens apropem al següent partit de
competició, hauria d’incrementar el nivell d’especificitat de les tasques que componen l’entrenament,
tant a nivell tècnico-tàctic, condicional com psicològic. El valor global de la càrrega de les sessions
anteriors al partit hauria de disminuir per assegurar que el jugador/a arribi a la competició en estat de
sobrecompensació. Normalment les sessions d’entrenament es divideixen en tres parts diferenciades:
Escalfament o part introductòria: es pretén preparar l’organisme del jugador/a per a les tasques
posteriors.
Part principal o d’assoliment d’objectius: es porten a terme les tasques planificades per desenvolupar
les capacitats i continguts programats.
Tornada a la calma o part final: l’objectiu principal és afavorir l’assimilació de la càrrega i la
recuperació.

2.5. Fases de la temporada i models de la planificació
2.5.1. Fases de la temporada
Normalment durant una temporada tennística es poden observar tres fases diferenciades (veure Figura 2.4.).

Figura 2.4. Fases en la planificació
d’una temporada.
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En funció d’aquestes tres fases, la dinàmica de càrregues pot variar la seva orientació, volum i intensitat,
considerant que com a norma general el nivell d’especificitat de la càrrega tendeix a ser més gran a
mesura que ens apropem a les setmanes competitives.
Fase preparatòria: molts entrenadors l’anomenen “pretemporada”. L’objectiu principal d’aquesta
fase és assolir un nivell de rendiment òptim per a l’inici de la fase competitiva i s’estableixen les bases
multilaterals, condicionals, tècnic-tàctiques i psicològiques per a la fase competitiva. Normalment
s’inicia després d’un període de descans, per tant, el valor de la càrrega serà moderat o baix a l’inici
i anirà augmentant a mesura que avancen les setmanes. Paral·lelament, a mesura que ens apropem
a la fase competitiva les càrregues seran més específiques i intenses. Al final de la fase preparatòria
s’assoleixen els màxims volums d’entrenament de la temporada. Normalment durant aquest període
pot augmentar el volum d’entrenament de capacitats que són més difícils de treballar durant la fase
competitiva, com és el cas de les capacitats condicionals o tècniques. Al final d’aquesta fase els
continguts seran més propers a la realitat competitiva del tennis, intensitats més elevades i integració
de continguts condicionals, tècnic-tàctics i psicològics. Aquest període també pot incloure competicions
preparatòries on l’objectiu no és buscar rendiment competitiu sinó augmentar la preparació específica.
Fase competitiva: la competició tennística permet competir gairebé durant tot l’any, per tant, és el
període més llarg dins d’una temporada i normalment no es busquen grans oscil·lacions de l’estat
de forma, intentant assolir un òptim nivell competitiu durant tot el període. El nivell d’especificitat
de l’entrenament hauria de ser elevat. No obstant, també és important mantenir els nivells de
desenvolupament de les diferents de capacitats més genèriques assolits durant la fase preparatòria.
Dins aquest període trobem setmanes competitives (microcicles competitius) i setmanes pre o post
competició. La dinàmica i estructura de càrregues s’organitza en funció del nombre i situació de les
competicions, de manera que les setmanes pre o post competitives poden tenir estructures semblants,
durant les setmanes competitives tota l’atenció se centra en la pròpia competició i el nivell de càrrega
dependrà de la competició.
La càrrega durant la fase competitiva, tot i que és impredictible, pot tenir un alt nivell d’exigència. És
important considerar que un volum de competició molt elevat o massa continuat pot tenir conseqüències
negatives sobre el jugador/a com les sobrecàrregues o les lesions. Un dels aspectes més importants
de la planificació de la fase competitiva és determinar una òptima relació “competició – recuperació
– entrenament”, tot i que aquesta relació serà molt variable en funció del resultat competitiu de cada
setmana. Morris (2005) observa que els microcicles competitius no haurien de superar en cap cas
les cinc setmanes consecutives i Roetert i McEnroe (2005) proposen jugar un màxim de tres tornejos
consecutius, seguits d’un mircocicle de regeneració. Aquests autors apunten que més enllà d’aquests
volums de competició el jugador es predisposa a patir lesions. En aquesta mateixa línia, Martens i Maes
(2005) recomanen un màxim de tres tornejos consecutius o quatre excepcionalment. Tots els autors
coincideixen en la importància incloure microcicles de regeneració i de desenvolupament durant la
fase competitiva.
Fase de transició: es correspon amb la fase de descans o regenerativa i va acompanyada d’una
disminució intencionada i transitòria del rendiment o estat de forma. L’objectiu és regenerar totes les
funcions de l’organisme mitjançant la disminució del valor total de la càrrega i pot incloure el descans
total o interrupció de les càrregues d’entrenament. Aquesta fase permet una relaxació del jugador/a i
preparar-se psicològicament per a la següent temporada.
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2.5.2. Models de planificació per al tennis de competició
En el tennis de competició els jugadors estan sotmesos a elevades càrregues competitives durant la major
part de la temporada, a diferència d’altres esports de prestació com l’atletisme o la natació, normalment
no es busca un màxim nivell de rendiment en moments concrets, sinó que es pretén un nivell de rendiment
òptim durant bona part de la temporada. Per altra banda, considerant que l’entrenament tècnic-tàctic
s’hauria de realitzar a intensitats pròximes a les competitives, durant tota la temporada és necessari mantenir
nivells òptims d’estat de forma física. Per altra banda, els constants canvis que es poden donar durant una
temporada en el tennis, incrementa la complexitat i dificultat de la planificació i exigeix a l’entrenador una
major flexibilitat del disseny i capacitat d’adaptació a les situacions del moment. És per aquests motius que
els models tradicionals de planificació, per exemple el proposat per Matveyev i molt utilitzat durant els anys
70 i 80, no s’adapten a les característiques del tennis. Aquests models tradicionals promouen estructures
basades en lleis biològiques i amb variacions de la càrrega orientades en l’alternança del volum i intensitat
i condueixen a l’assoliment de moments de forma òptims en períodes reduïts de temps. A la Figura 2.5.
s’observa una planificació tradicional orientada a obtenir únicament dos pics de forma durant la temporada.

Figura 2.5. Model de planificació tradicional de Matveyev
(model no aplicable al tennis de competició).
Diversos autors especialistes en tennis (Aparicio, 1998; Porta i Sanz, 2005; Cardoso, 2005; Roetert i
Ellenbecker, 2009; Martens i Maes, 2005; Kraemer i col., 2003, Calvo, 2007) estan d’acord en què els
models de planificació no lineals s’adapten millor al tennis de competició. En aquest sentit, s’han proposat
models més actuals on la càrrega s’aplica de forma més concentrada i es basen en la superposició dels
efectes residuals de l’entrenament. Porta i Sanz (2005) adapten el model ATR al tennis de competició i
proposen situar les principals competicions en el mesocicle de realització (R), les competicions de menor
importància en els mesocicles de transformació (T), sent el mesocicle d’acumulació (A) on se centra la
càrrega per a desenvolupar les capacitats condicionals i tècniques més genèriques (veure Taula 2.4.).
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Característiques

Objectius tècnics

Baixa intensitat i
elevat volum

Cops bàsics i estàtics. Treball
de peus sense desplaçament

Acumulació
Resistència

Transformació
general

Disminueix
el volum i
augmenta la
intensitat

Treball de peus amb
desplaçament.
Cops especials.
Inici de treball tàctic.
Situacions d’atac i defensa.
Partits

Orientació més
neuromuscular de
forma progressiva

Transformació
específica

Es pretén arribar
al màxim estat de
forma

Treball tàctic.
Treball de jugades.
Elevat nombre de partits.

Evitar acumulació
de fatiga al final del
període

Competició

Neteja de cops.

Recuperació

Acumulació

Realització

Objectius condicionals

Taula 2.4. Adaptació al tennis del model ATR (Porta i Sanz, 2005).
Durant la temporada, els mesocicles d’entrenament (ATR) poden variar en la seva proporció de manera que
cada component serà major o menor que l’anterior segons el moment de la temporada.

Figura 2.6. Proposta de planificació seguint el model ATR
Actualment no existeix un únic model específic de planificació en tennis, ni tampoc s’ha pogut demostrar
científicament quina és la millor manera d’organitzar l’entrenament per a obtenir el millor rendiment durant
una temporada. En aquest sentit, cada entrenador haurà de trobar el model que millor s’adapti als seus
jugadors i als objectius de l’entrenament. No obstant això, considerant les característiques específiques del
tennis, pensem que els mètodes basats en estructures temporals a curt termini són capaços d’adaptar-se
millor a l’entorn canviant i als llargs períodes de competició que es donen en el tennis. En aquest sentit,
tal com s’apunta en el contingut anterior, considerem que el microcicle és l’estructura de referència en
la planificació del tennis de competició. El nombre i situació de les competicions en tennis pot ser molt
variable, i per tant, no existeix un únic model d’abordatge. En les Figures 2.7., 2.8. i 2.9. es proposen
exemples hipotètics de macrocicles situats a la fase competitiva amb diferents estructures en funció del
nombre i situació de les competicions. Cal apuntar que el nivell de càrrega dels microcicles competitius
és molt variable, depèn del resultat competitiu i no el decideix l’entrenador. Així doncs, ens podem trobar
microcicles competitius amb càrregues elevades perquè el jugador ha assolit la final del torneig i microcicles
competitius amb càrregues molt menors perquè ha perdut a primera o segona ronda. A la Figura 2.7. es
proposa un macrocicle de 9 setmanes de les quals 5 són competitives. Després de l’encadenament de tres
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microcicles competitius (MC) es proposa un microcicle de descàrrega (MD) seguit de dos microcicles de
desenvolupament (MD) amb progressió de càrrega i un microcicle de rendiment-descàrrega (MRD) previ a
les dues últimes setmanes competitives. En canvi, a la Figura 2.8. es proposa un macrocicle de 7 setmanes
amb dos microcicles competitius aïllats, seguits d’un microcicle de rendiment-descàrrega i finalment dues
setmanes competitives consecutives seguides d’un microcicle de regeneració.

Figura 2.7. Exemple de
macrocicle de 9 setmanes amb
5 competicions importants.

Figura 2.8. Exemple de
macrocicle de 8 setmanes amb
4 competicions importants.
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Figura 2.9. Exemple de
macrocicle de 7 setmanes amb
4 competicions importants.

3. Coordinació de grups d’iniciació del tennis
Autor: Alejandro Muñoz

3.1. Introducció a la coordinació de grups
El coordinador de grups d’iniciació és la persona capacitada per a desenvolupar les tasques organitzatives,
comunicatives, executives i disciplinàries, dins de l’estructura funcional d’un club esportiu.
Un cop assignem un objectiu esportiu de base, el coordinador serà l’encarregat de coordinar els monitors,
gestionar pares / mares, crear sistemes de seguiment i valoració, però sobretot d’estructurar els grups i
establir un camí a seguir elaborant, controlant i orientant metodològicament les estratègies per posar en
pràctica certs continguts i aconseguir els objectius plantejats, respectant cada etapa i l’estadi o procés
d’aprenentatge en els quals es troben els alumnes en l’etapa d’iniciació.
Junta directiva

Gerència

Direcció esportiva

Coordinació base

Monitor
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3.2. Estructures Base
Agafant com a referència els projectes d’ITF “Play & Stay” i el de la RFET “TenisxEtapas” (Sanz i Soler, 2019)
vam plantejar tres etapes dividides cronològicament segons l’edat del jugador com a referència de cada
etapa i, en cada etapa, vam establir tres processos d’aprenentatge . Aquests processos dependran sobretot
del bagatge pràctic i del desenvolupament maduratiu que tingui l’alumne. Amb aquesta estructura definida
desenvoluparem els continguts a treballar dins de la iniciació.

3.2.1. Etapes cronològiques
• De 4 a 6 anys: infància - Vermella
• De 6 a 8 anys: infantesa - Taronja
• De 8 a 10/11 anys: infantesa - Verda

Adaptació materials i dimensió de pistes

3.2.2. Processos d’Aprenentatge (estadis de desenvolupament del jugador/a)
1. Descobriment o exploració
Primer contacte que té l’alumne amb el tennis. Hem de generar situacions divertides on els alumnes
aconsegueixin tenir sensacions agradables. Hem d’utilitzar el joc i la familiarització com una estratègia
per a desenvolupar els continguts. Iniciarem un ampli bagatge motriu i perceptiu-motriu. Desenvoluparem
les primeres experiències de la tècnica de forma adaptada.
2. Evolució o progrés
És la continuació del procés anterior. Provocarem situacions per a generar sensacions divertides i
agradables en l’alumne. Començarem a integrar les habilitats motrius i perceptivo-motrius apreses
anteriorment dins de la pràctica del tennis. Controlarem l’evolució tècnica en l’execució dels cops,
definint patrons tècnics en els alumnes, sempre adaptant els materials i dimensions de la pista a cada
etapa. Introduirem situacions tàctiques bàsiques. Els generarem escenaris que comprometran al jugador
a desenvolupar habilitats psicològiques per a poder dur-les a terme (concentració, atenció, gestió de la
frustració, etc.).
3. Fixació o consolidació
És la continuació de la fase anterior. En aquest procés intentarem que el jugador adquireixi fermesa
i solidesa a la part tècnica i se l’estimularà amb una sèrie d’aprenentatges tècnics que ampliaran el
repertori d’habilitats del jugador. Hi haurà una complexitat major en l’execució tècnica per a desenvolupar
diferents accions tàctiques (PADEF) i situacions de joc (ofensiva, neutra o defensiva).
El treball de les habilitats psicològiques anirà enfocat en el domini de les mateixes. Farem veure
al jugador la importància del control de les emocions per al desenvolupament de la pràctica.
El moviment cap a la zona d’impacte i el control de la inèrcia generada per aquest moviment, serà clau en
aquesta etapa. Haurem de dotar al jugador de patrons perceptiu-motrius (lectura del vol de la pilota) i del
domini de la parada del seu cos, en el major nombre possible de situacions (cicle de moviment / acció de joc).
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3.1. Generació de continguts
Un cop definits els diferents processos d’aprenentatge, el coordinador de l’escola base ha de saber
integrar-los dins de les tres etapes: vermella, taronja i verda, per tal de desenvolupar els continguts a
treballar en cadascuna d’elles, sempre tenint en compte l’estadi de desenvolupament en què es troba
l’alumne.
3.1.1. Proposta de continguts
Com a proposta de continguts que pot fer servir un coordinador, s’ha elaborat una taula basada
en cinc indicadors d’aprenentatge: tècnic, tàctic, psicològic, motriu i estratègic per a dissenyar
les tasques, dels quals desenvoluparem uns continguts a treballar per a cada etapa i procés
d’aprenentatge.

DE 4 A 6 ANYS
ETAPA VERMELLA
Estudis de desenvolupament
Adaptació pista/pilota

1. Descobriment

2. Evolució

3. Consolidació

Pilota vermella Dimensions pista: 11/12m x 5/6m

Pilota vermella Dimensions pista: 11/12m x 5/6m

Pilota vermella/taronja Dimensions pista: 11/12m x 5/6m, 3/4

Tècnica de cops

- Familiarització preses D/R
-Habilitats diverses per a gestionar el moviment de
l’implement
-Familiarització dels cops D/R amb les fases del cop aïllades

- Control preses D/R
-Habilitats diverses per a gestionar el moviment de l’implement
-Progressió dels cops D/R amb les fases del cop encadenades
-Familiarització cops volea i servei

- Consolidació preses D/R
-Habilitats per a controlar canvis de presa
-Consolidació dels cops D/R amb el bucle complet
-Progressió cops volea i servei

Cicle de moviment

Estàtics des de la fase de preparats

-Estàtics des de la fase d’espera activa
-Amb moviment des de la fase de preparats

- Amb moviment des de la fase de posició d’espera
-Recuperació a zona marcada

Amb l’entorn (línies,
dimensions pista,
superfície, reglament)

-Familiarització amb els elements de la pista
-Familiarització amb la zona de pràctica
-Exploració motriu de la zona de pràctica

-Control dels límits de la zona de pràctica
-Control de les distàncies de la zona de pràctica en els desplaçaments
-Introducció de regles: dins/fora

-Domini dels límits de la zona de pràctica
-Domini de les distàncies de la zona de pràctica en els desplaçaments, en la
recepció del cop i en el colpeig
-Domini de regles: dins/fora

Pilota

-Familiarització amb el moviment de la pilota pel terra amb
direccions i velocitats

-Progressions amb el moviment de la pilota pel terra amb direccions i velocitats
-Familiarització amb el vol, altura i bot de la pilota en la recepció

-Progressió amb el vol, altura i bot de la pilota en la recepció, llançament i
colpeig

Col·laboració - Oposició 100% Col·laboració

-Col·laboració
-Col·lab. vs col·lab.

-Col·laboració
-Col·lab. vs col·lab.

Intenció tàctica

Contactar

Contactar

Superar la xarxa i ficar-la dins de la pista

Aprenentatge motriu

-Familiarització amb els moviments del cos
-Patrons motrius bàsics (PMB) locomotrius i no locomotrius
(equilibri)

-Familiarització amb els moviments del cos
-Patrons motrius bàsics (PMB) locomotrius i no locomotrius (equilibri)

-Familiarització amb els moviments del cos
-Patrons motrius bàsics (PMB) locomotrius i no locomotrius (equilibri)

Perceptiu-motriu

-Familiarització en tasques de projecció i recepció
-Estímuls perceptius multisensorials especialment visuals

-Progressió en tasques de projecció i recepció
-Estímuls preceptius i reacció multisensorials

-Progressió en tasques de projecció i recepció en situacions de joc
-Estímuls perceptius i reacció multisensorials

Psico-social

Relació amb els altres, companyonisme, pertenència,
disciplina

Relació amb els altres, companyonisme, pertenència, disciplina

Relació amb els altres, companyonisme, pertenència, disciplina

Emocional

Diversió, esforç, motivació, autoestima

Diversió, esforç, motivació, autoestima

Diversió, esforç, motivació, autoestima, tolerància a la frustració

Indicadors d’aprenentatge
1. Tècnics

2. Tàctica

3. Motrius

4. Psicològics

5. Estratègies pel
disseny de tasques
Familiarització
Cops
Joc global (intercanvis,
PADEF)
Jocs

DE 6 A 8/9 ANYS
ETAPA TARONJA
Estudis de desenvolupament
Adaptació pista/pilota

1. Descobriment

2. Evolució

3. Consolidació

Pilota taronja Dimensions pista: 3/4

Pilota taronja Dimensions pista: 3/4

Pilota taronja/verda Dimensions pista: 3/4, tota

Tècnica de cops

- Familiarització preses cops de fons
- Habilitats diverses per a gestionar el moviment de
l’implement
- Familiarització dels cops de fons amb les fases del cop
aïllades

- Control preses cops de fons
- Habilitats diverses per a gestionar el moviment de l’implement
- Progressió dels cops D/R amb les fases del cop encadenades
- Familiarització cops de xarxa i servei

- Consolidació preses cops de fons
- Habilitats per a controlar canvis de presa
- Consolidació dels cops de fons amb el bucle complet
- Progressió cops de xarxa i servei
- Familiarització cops amb efecte (liftat, tallat)

Cicle de moviment

Estàtics des de la fase de preparats

Estàtics des de la fase de preparats

Estàtics des de la fase de preparats

Amb l’entorn (línies,
dimensions pista,
superfície, reglament)

-Familiarització amb els elements de la pista
-Familiarització amb la zona de pràctica
-Exploració motriu de la zona de pràctica

-Control dels límits de la zona de pràctica
-Control de les distàncies de la zona de pràctica en els desplaçaments
-Introducció del reglament

-Domini dels límits de la zona de pràctica
-Domini de les distàncies de la zona de pràctica en els desplaçaments, en la
recepció del cop i en el colpeig
-Domini del reglament

Pilota

-Familiarització amb el moviment de la pilota amb
direccions i velocitats
-Familiarització amb el vol, altura i bot de la pilota en la
recepció

-Progressions amb el moviment de la pilota amb direccions i velocitats
-Progressió amb el vol, altura i bot de la pilota en la recepció
-Familiarització amb el vol, altura i bot en el llançament i colpeig

-Consolidació amb el vol, altura i bot de la pilota en la recepció, llançament
i colpeig

Col·laboració - Oposició

-Col·laboració
-Col·lab. vs col·lab.

-Col·laboració
-Col·lab. vs col·lab.
-Oposició

Intenció tàctica

-Contactar
-Superar la xarxa

Superar la xarxa i ficar-la dins de la pista

Aprenentatge motriu

-Familiarització amb els moviments del cos
- PMB locomotrius i no locomotrius (equilibri)

-Progressió PMB locomotrius i no locomotrius integrats en la pràctica de tennis
-Introducció patrons motrius especifics

-Consolidació PMB locomotrius i no locomotrius
-Progressió patrons motrius especifics

Perceptiu-motriu

-Familiarització en tasques de projecció i recepció
-Estímuls perceptius multisensorials especialment visuals

-Progressió en tasques de projecció i recepció
-Estímuls preceptius i reacció multisensorials

-Progressió en tasques de projecció i recepció en situacions de joc
-Estímuls perceptius i reacció multisensorials
-Introducció de tasques de resposta ràpida

Psico-social

Relació, companyonisme, pertenència, disciplina

Relació, companyonisme, pertenència, disciplina, comunicació

Relació, companyonisme, pertenència, disciplina, comunicació, empatia

Emocional

Diversió, esforç, motivació, autoestima

Diversió, esforç, motivació, autoestima, tolerància a la frustració, concentració

Diversió, esforç, motivació, autoestima, tolerància a la frustració,
concentració, intel·ligència emocional

Indicadors d’aprenentatge
1. Tècnics

2. Tàctica

-Col·laboració
-Col·lab. vs col·lab.
-Oposició
-Superar la xarxa i ficar-la dins
-Desplaçar al contrari

3. Motrius

4. Psicològics

5. Estratègies pel
disseny de tasques
Familiarització
Cops
Joc global (intercanvis,
PADEF)
Jocs

DE 8 A 10/11 ANYS
ETAPA VERDA
Estudis de desenvolupament
Adaptació pista/pilota

1. Descobriment

2. Evolució

3. Consolidació

Pilota verda Dimensions pista: 3/4, tota

Pilota verda Dimensions pista: tota

Pilota verda/normal Dimensions pista: tota

Tècnica de cops

- Familiarització preses cops de fons
- Habilitats diverses per a gestionar el moviment de
l’implement
- Familiarització dels cops de fons amb les fases del cop
aïllades
- Familiarització cops de xarxa i servei

- Control preses cops de fons
- Habilitats diverses per a gestionar el moviment de l’implement
- Progressió dels cops D/R amb les fases del cop encadenades
- Progressió cops de xarxa i servei
- Familiarització cops amb efecte (liftat, tallat)

- Consolidació preses cops de fons
- Habilitats per a controlar canvis de presa
- Consolidació dels cops de fons amb el bucle complet
- Progressió cops de xarxa i servei
- Progressió cops amb efecte (liftat, tallat)

Cicle de moviment

- Estàtics des de la fase de preparats
- Amb moviment des de la fase de preparats

- Estàtics des de la fase d’espera activa
- Amb moviment des de la fase de preparats
- Recuperació a zona marcada

- Amb moviment des de la fase de posició d’espera
- Recuperació a zona marcada
- Recuperació en funció del cop triat

Amb l’entorn (línies,
dimensions pista,
superfície, reglament)

- Familiarització amb els elements de la pista
- Familiarització amb la zona de pràctica
- Exploració motriu de la zona de pràctica
- Introducció del reglament

- Control dels límits de la zona de pràctica
- Control de les distàncies de la zona de pràctica en els desplaçaments
- Domini del reglament

- Domini dels límits de la zona de pràctica
- Domini de les distàncies de la zona de pràctica en els desplaçaments, en la
recepció del cop i en el colpeig
- Domini del reglament

Pilota

- Familiarització amb el moviment de la pilota amb
direccions i velocitats
- Familiarització amb el vol, altura i bot de la pilota en la
recepció

- Progressions amb el moviment de la pilota amb direccions i velocitats
- Progressió amb el vol, altura i bot de la pilota en la recepció
- Familiarització amb el vol, altura i bot en el llançament i colpeig

- Consolidació de la lectura del vol, altura i bot de la pilota en la recepció,
llançament i colpeig

Col·laboració - Oposició

- Col·laboració
- Col·lab. vs col·lab.

- Col·laboració
- Col·lab. vs col·lab.
- Oposició

Intenció tàctica

- Contactar
- Superar la xarxa

Superar la xarxa i ficar-la dins de la pista

Aprenentatge motriu

- Consolidació dels moviments del cos
- PMB locomotrius i no locomotrius (equilibri)

-Progressió PMB locomotrius i no locomotrius integrats en la pràctica de tennis
-Introducció patrons motrius específics

- Consolidació PMB locomotrius i no locomotrius
- Progressió patrons motrius especifics

Perceptiu-motriu

- Familiarització en tasques de projecció i recepció
- Estímuls perceptius multisensorials especialment visuals

- Progressió en tasques de projecció i recepció
- Estímuls perceptius i reacció multisensorial
- Introducció de tasques de resposta ràpida

- Progressió en tasques de projecció i recepció en situacions de joc
- Estímuls perceptius i reacció multisensorial
- Domini de tasques de resposta ràpida i anticipació

Psico-social

Relació, companyonisme, pertenència, disciplina

Relació, companyonisme, pertenència, disciplina, comunicació

Relació, companyonisme, pertenència, disciplina, comunicació, empatia

Emocional

Diversió, esforç, motivación, autoestima

Diversió, esforç, motivació, autoestima, tolerància a la frustració, concentració

Diversió, esforç, motivació, autoestima, tolerància a la frustració,
concentració, intel·ligència emocional

Indicadors d’aprenentatge
1. Tècnics

2. Tàctica

- Col·laboració
- Col·lab. vs col·lab.
- Oposició
- Superar la xarxa i ficar-la dins
- Desplaçar al contrari

3. Motrius

4. Psicològics

5. Estratègies pel
disseny de tasques
Familiarització
Cops
Joc global (intercanvis,
PADEF)
Jocs

