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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 3. ENTRENAMENT ESPECÍFIC

1. Desenvolupament condicional i coordinatiu del jugador
Autor: Ernest Baiget

1.1. Introducció

1.2. Demandes condicionals i fisiològiques del tennis de competició

El tennis és un esport d’oposició que requereix per part del jugador, elevats nivells d’habilitats 
motrius específiques, una gran implicació de les capacitats condicionals i coordinatives juntament 
amb una bona interpretació de les situacions tàctiques i estratègiques. Durant els darrers anys, s’ha 
produït un increment sensible del rendiment dels jugadors de competició, ja que existeix un major 
coneixement de les característiques específiques de l’esport per part d’entrenadors i preparadors físics 
i s’ha experimentat una millora de l’efectivitat dels mètodes i mitjans d’entrenament de les capacitats 
condicionals i coordinatives. Aquesta evolució global de l’esport s’ha traduït en un augment de la 
velocitat i intensitat de joc i, al mateix temps, l’entrenament d’aquestes capacitats ha adquirit una gran 
rellevància en totes les etapes del jugador de tennis. Durant les primeres etapes d’iniciació al tennis, 
les capacitats condicionals i coordinatives són el suport sobre el qual es desenvoluparà l’aprenentatge 
de les habilitats específiques com són els cops i desplaçaments, i, en etapes més avançades i de 
competició, l’entrenament d’aquestes capacitats es considera una via per a millorar el rendiment de 
les habilitats ja consolidades.

Tot i que les capacitats condicionals i coordinatives són determinants del rendiment en el tennis de 
competició i calen mètodes d’entrenament específics per optimitzar-les, seria una errada metodològica 
el seu entrenament aïllat. Tal com s’ha apuntat en altres blocs de contingut, el rendiment del jugador 
és multifactorial, depèn de la interacció de diferents capacitats i cal considerar el jugador com una 
entitat integral en què els diferents factors contribueixen al rendiment competitiu de manera conjunta i 
relacionada (Ernest Baiget, Iglesias, Fuentes i Rodríguez, 2019). 

Conèixer i identificar les demandes condicionals, fisiològiques i bioenergètiques del tennis de competició 
ens permetrà dissenyar entrenaments més orientats a la realitat del joc i respectar en major mesura el 
principi d’especificitat.

El tennis es caracteritza per esforços curts d’exercici intens basats en una sèrie de moviments acíclics 
amb molta intervenció de la força i la velocitat que es mantenen durant un període de temps perllongat. 
Durant el joc es produeixen un elevat nombre d’acceleracions, desacceleracions, canvis de direcció i 
cops que tenen una natura explosiva i reactiva. La intensitat durant el joc, les característiques fisiològiques 
de la competició o la implicació de les diferents capacitats condicionals venen determinades per 
aspectes com són la durada de les accions de joc, els períodes de pausa o nombre i tipus de cops i 
desplaçaments. 

1.2.1. Patró d’activitat motriu
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El tennis és considerat com un esport de caràcter intermitent, les accions són relativament curtes i estan 
intercalades per períodes de pausa entre punts, jocs i sets. Els partits freqüentment tenen una dura 
superior a una hora i, en alguns casos, superior a 5 hores. Actualment la durada mitjana dels punts és 
inferior als 10 s en totes les superfícies de joc (Fernández-Fernández, Sanz-Rivas i Méndez-Villanueva, 
2009; Mendez-Villanueva, Fernández-Fernández, Bishop, Fernández-García i Terrados, 2007; Murias, 
Lanatta, Arcuri i Laiño, 2007; G Smekal et al., 2001) i els temps de pausa delimitats per una normativa 
específica són d’un màxim de 20 s entre punts, 90 s entre canvis de camp i 120 s al final de cada set. 
Els intervals de temps de treball que més es donen durant la disputa dels punts són de 3 a 6 s seguit per 
l’interval de 0 a 3 s (Méndez-Villanueva, Fernández-Fernández, Bishop, et al., 2007). No obstant això, 
cal considerar que durant un partit també s’observen amb relativa freqüència punts superiors als 20 s 
i, puntualment, superiors als 30 s. La conseqüència directa dels reduïts temps de participació és que 
el temps real de joc és clarament inferior al temps de pausa, el qual actualment es situa lleugerament 
per sota del 30% del temps total d’un partit (Fernández-Fernández, Kinner i Ferrauti, 2010; Fernández-
Fernández, Sanz-Rivas, Fernández-García i Méndez-Villanueva, 2008; Fernández-Fernández et al., 
2009; Méndez-Villanueva, Fernández-Fernández i Bishop, 2007; Gerhard Smekal et al., 2003) i la 
relació entre temps de treball i temps de pausa oscil·la entre 1:2-4 (Kilit, Arslan i Soylu, 2018). Cal 
considerar també que les durades dels punts jugats entre dos jugadors defensius en terra batuda 
possiblement seran superiors als punts jugats per dos jugadors ofensius sobre pista ràpida i, per tant, 
el temps real de joc pot ser variable en funció de diferents aspectes com les característiques tècniques 
i tàctiques dels jugadors o de la superfície de joc. 

Durant la disputa d’un punt en el tennis de competició, els jugadors recorren una mitjana d’entre 5 a 
15 m amb 4 canvis de direcció (Fernández-Fernández et al., 2009; Fernández, Méndez-Villanueva i 
Pluim, 2006; Pereira et al., 2017) i una distància total d’entre 1 i 3,4 km per partit (Kilit et al., 2018). 
En competició de Grand Slam s’han registrat distàncies recorregudes mitjanes per partit de 2110 m en 
homes i 1232 m en dones, 10,2 m en homes i 10,6 m en dones per punt guanyat i 8,1 m en homes 
i 7,6 m en dones per punt perdut (Machar Reid, Morgan i Whiteside, 2016). Els desplaçaments es 
caracteritzen per constants canvis de sentit i direcció. Entre el 80% i el 90% de la distància recorreguda en 
un partit es realitza mitjançant acceleracions i desacceleracions (Galé-Ansodi, Castellano i Usabiaga., 
2016). A causa del fet que les distàncies recorregudes en cada desplaçament són petites o molt petites, 
les velocitats de la majoria de desplaçaments durant el joc són baixes o moderades i es troben en un 
interval d’entre 0 a 12 km·h-1(Galé-Ansodi et al., 2016; Hoppe et al., 2014; Pereira et al., 2017; 
Whiteside i Reid, 2017a).

Majoritàriament els jugadors de competició realitzen entre 2 i 6 cops per punt (Kilit et al., 2018). 
D’altra banda, poden realitzar entre 300 i 1000 cops per parit (Fernández-Fernández et al., 2009; 
Fernández et al., 2006) i, en la majora d’intercanvis, es realitzen entre 1 i 2 cops per jugador (Gomes, 
Coutts, Viveiros i Aoki, 2011). Durant la disputa d’un joc en competició masculina de Grand Slam, s’ha 
observat que els jugadors realitzen una mitjana de 4,8 dretes, 4,1 cops de revés i 6,1 primers serveis 
per jocs al servei (Reid et al., 2016). Percentualment, els cops que més es produeixen són els cops de 
fons de dreta (28%) i de revés (23%), seguit pel primer servei (19%), la restada de revés (12%) i de dreta 
(9%) i el segon servei (7%) (Whiteside i Reid, 2017b).

1.2.1.1. Paràmetres de temps-acció

1.2.1.2. Desplaçaments

1.2.1.3. Cops
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L’habilitat d’un jugador/a per realitzar desplaçaments, cops i recuperar-se per al següent punt està 
fonamentalment determinada per la capacitat fisiològica d’utilitzar i convertir energia. Durant un partit 
es realitzen esforços predominantment anaeròbics alàctics amb un elevat component aeròbic, i la 
participació d’aquestes dues vies energètiques són importants i complementàries (Baiget, Fernández-
Fernández, Iglesias i Rodríguez, 2015; Baiget, Iglesias i Rodríguez, 2017; Fernández et al., 2006; 
Kovacs, 2006; Smekal et al., 2001). Durant les fases actives de joc (desplaçaments amb canvis de 
direcció i cops), l’aprovisionament d’energia es realitza fonamentalment per sistemes anaeròbics 
sent les vies aeròbiques determinants en la recuperació durant els temps de descans entre punts. En 
jugadors entrenats, la resíntesi d’ATP i fosfocreatina utilitzada durant el joc es realitza principalment per 
mecanismes aeròbics, sense recórrer a la glucòlisi anaeròbica.

Les intensitats fisiològiques mitjanes i relatives durant el joc en jugadors de competició es poden 
considerar moderades i submàximes. S’han observat concentracions de lactat mitjanes inferiors a 3 
mmol·l-1 (Bergeron et al., 1991;  Ferrauti et al., 2001; Murias et al., 2007; Smekal et al., 2003), 
consums d’oxigen (VO2) al voltant de 30 mL·kg·min-1 (≈50% del VO2max), (Baiget, Fernández-
Fernández, Iglesias i Rodríguez, 2015; Smekal et al., 2003) i freqüències cardíaques (FC) properes a 
140 bat·min-1 (≈70-80% de la FCmax) (Méndez-Villanueva, Fernández-Fernández, Bishop i Fernández-
García, 2010). No obstant això, cal anar amb compte amb la interpretació dels valors mitjans durant el 
joc, ja que no reflecteixen el caràcter intermitent i variable del tennis. Durant punts de llarga durada es 
poden assolir intensitats fisiològiques molt superiors a les descrites, arribant, per exemple, a freqüències 
cardíaques de 200 bat·min-1 o concentracions de lactat properes als 10 mmol·L-1. Així doncs, cal 
considerar que les variables fisiològiques oscil·len en intervals força amplis: entre 120 a 180 bat·min-1 
de FC, concentracions de lactat d’entre 1 a 8 mmol·l-1, VO2 d’entre 10 a 40 ml·kg·min-1 i percepcions 
de l’esforç (RPE) d’entre 7 a 17 en una escala de 6-20 (Kilit et al., 2018). A la Figura 1 s’observa la 
gran variabilitat d’intensitat fisiològica durant el joc registrada amb FC (Figura 1A) i VO2 (Figura 1B). 
En la major part d’un partit, el jugador participa en un nivell d’intensitat moderat o baix (zona de color 
gris lleuger), això és degut al reduït temps real de joc i al menor temps de treball en relació amb el de 
descans. S’observa com només en moments puntuals se supera la intensitat per sobre del segon llindar 
ventilatori (zona de color gris més intens) i es correspon als moments en què es realitzen punts de llarga 
durada. 

1.2.2. Demandes fisiològiques i bioenergètiques

Figura 1. Freqüència cardíaca (A) i consum d’oxigen (B) durant un set en un jugador de competició. 
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Dades representades com a percentatge de la freqüència cardíaca màxima (HRmax) i el consum 
màxim d’oxigen (VO2max). Es representen tres zones d’intensitat delimitades pel primer (VT1) i segon 
(VT2) llindars ventilatoris. Reproduït amb permís de Baiget, E., Fernández-Fernández, J., Iglesias, X., 
Rodríguez, F.A. PLoS One 2015; 10 (6).

També cal considerar que aspectes variables com la durada dels punts, el temps real de joc o el perfil 
tàctic dels jugadors poden afectar directament a la intensitat fisiològica i a les demandes bioenergètiques 
del joc. En aquest sentit, s’ha observat com la durada dels punts i el temps real de joc condiciona el 
VO2 (Smekal et al., 2001) i afecta directament a les demandes bioenergètiques durant el joc (Méndez-
Villanueva, Fernández-Fernández, Bishop, et al., 2007; G Smekal et al., 2001). També s’han observat 
diferències significatives en la intensitat fisiològica d’un partit en funció del comportament tàctic i 
estratègic dels jugadors (Smekal et al., 2001). 

1.3. Entrenament de les capacitats condicionals

Les capacitats condicionals són funcions corporals que es fonamenten en el potencial mecànic i metabòlic 
del sistema neuromuscular i són la base sobre la qual es construeixen totes les habilitats tècniques del 
tennis com són els cops i els desplaçaments. El desenvolupament d’aquestes capacitats ha adquirit 
un paper preponderant en el tennis actual. La durada dels partits, la intensitat de joc, la repetició de 
càrregues o el caràcter asimètric de l’esport, fan que sigui ineludible treballar específicament capacitats 
condicionals com la força, la velocitat o la resistència. Un òptim nivell de capacitats condicionals 
engloba dos objectius fonamentals. Per una banda, es pretén una optimització i millora del rendiment 
específic i, per l’altra, la prevenció de lesions.

Aspectes determinants del rendiment com la capacitat de colpejar la pilota a velocitats elevades o 
realitzar desplaçaments ràpids estan molt condicionats per aquesta capacitat condicional. Actualment 
existeix un elevat consens en considerar l’entrenament de la força com un contingut d’entrenament 
fonamental i en què s’hauria d’entrenar gairebé durant totes les etapes del jugador/a, des de jugadors 
prepuberals fins a edats avançades adaptant els mètodes i mitjans a les edats i etapes específiques. 
S’ha demostrat que un adequat entrenament de la força permet al jugador no només millorar les 
habilitats específiques de l’esport sinó que també permet obtenir beneficis positius a nivell múscul-
esquelètic, de composició corporal, de prevenció de risc cardiovascular, de prevenció de lesions i a 
nivell psicosocial (Lloyd et al., 2014). 

1.3.1. Entrenament de la força

Per tal d’entendre com participa aquesta capacitat durant el joc i d’acord amb propostes que 
interrelacionen els paràmetres associats a les diferents manifestacions de força (Legaz-Arrese i Burguete, 
2012), creiem necessari realitzar una anàlisi de les principals variables que determinen l’aplicació de 
força en el tennis (Figura 2).

1.3.1.1. Característiques de l’aplicació de la força en el tennis
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• Tipus d’accions motrius: les accions tècniques que estan determinades per importants 
aplicacions de força són els cops i els desplaçaments. Aquestes accions inclouen considerables 
acceleracions i desacceleracions globals i segmentàries. 

• Accions musculars: la majoria d’accions tècniques tenen una natura reactiva amb cicles 
d’accions musculars d’estirament i escurçament (stretch shortening cycle, SSC), sent les 
manifestacions elàstic-explosives determinants en els cops. Són determinants també les accions 
musculars excèntriques responsables de frenar el moviment del braç després del cop i en les 
desacceleracions globals en els canvis de sentit i aturades. Per altra banda, les manifestacions 
estàtiques també tenen presència en el braç dominant i la subjecció de la raqueta. 

• Freqüència d’aplicació de força: durant un entrenament, un partit i en totes les competicions, 
existeix una elevada freqüència d’aplicació de força, per tant, és especialment necessari mantenir 
uns elevats índexs de les manifestacions reactives de la força durant un llarg temps, adquirint una 
especial importància la resistència a la força explosiva. Per posar un exemple, es va registrar que 
un guanyador de Grand Slam (7 partits jugats consecutivament i un total de 120 jocs), va realitzar 
prop de 1000 serveis durant el torneig (Johnson i McHugh, 2006).

• Tipus de resistències a superar: les principals resistències a superar en el tennis són la 
raqueta en l’execució dels cops (≈300 g) i el propi pes corporal en els desplaçaments i salts.

• Magnitud de les resistències a superar: a causa del fet que el tennis és un esport sense 
contacte directe ni lluita per la pilota, les càrregues externes són reduïdes (raqueta i pilota en els 
cops) i mitjanes (propi pes corporal en els desplaçaments i salts). Per tant, les necessitats de força 
màxima dinàmica són escasses, però sí que és determinant la força màxima dinàmica relativa 
específica i la capacitat d’aplicar força davant resistències lleugeres i mitjanes.

• Temps d’aplicació de força: un dels aspectes que més determina l’aplicació de força en el 
tennis és l’elevada velocitat del gest tècnic i, en conseqüència, el reduït espai de temps que disposa 
el jugador/a per aplicar força. Cal considerar la força que un jugador és capaç de manifestar i el 
temps necessari per assolir el nivell de força. En aquest sentit, adquireix importància el concepte 

Accions motrius

Accions 
musculars

Tipus de 
resistències

Freqüència d’apli-
cació de força

Aplicació de 
força en el tennis

Magnitud de les 
resistències

Temps d’aplicació 
de força

Figura 2. Factors que determinen les característiques d’aplicació de força en el tennis.
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de força útil o força que el jugador és capaç de manifestar a la velocitat que es realitza el gest 
esportiu. Per exemple, durant la fase d’acceleració de la raqueta, el jugador/a disposa d’uns 
0.120 s (Reid i Crespo, 2004) i el temps de contacte raqueta-pilota oscil·la entre els 3 i 6 ms. Un 
dels objectius principals de l’entrenament en tennis serà millorar l’aplicació de força en menys 
temps davant de la mateixa resistència o millorar l’índex de manifestació de força (rate of force 
development, RFD). 

Creiem necessari apuntar alguns aspectes importants que cal considerar per poder realitzar un 
entrenament de força eficient: 

• La potència dels cops de fons i del servei es genera mitjançant una cadena cinètica seqüencial que 
comença aplicant força des del terra i està formada per les cames, malucs, tronc, espatlla, colze i, 
finalment, el canell (Figura 3) (Ellenbecker, 2006). És necessari utilitzar mitjans d’entrenament que 
activin la cadena cinètica específica de moviment (Roetert, Kovacs, Knudson i Groppel, 2009).

• L’acció tècnica dels cops és unilateral, excepte en el revés a dues mans, i determina el caràcter 
asimètric de l’esport. Aquest fet hauria de condicionar la selecció d’exercicis de força i s’haurien 
de considerar les compensacions musculars.

• L’execució repetitiva del gest tècnic afavoreix descompensacions de força i de mobilitat articular 
entre els grups musculars agonistes i antagonistes implicats en els gests tècnics. Per posar un 
exemple, els músculs rotatoris interns d’espatlla mostren elevats nivells de força acompanyats 
d’una mobilitat articular reduïda i sobrecàrrega a causa de la pràctica. En canvi, els rotatoris 
externs d’espatlla són responsables de frenar el moviment i, en molts casos, mostren nivells de 
força inadequats (Roetert i Ellenbecker, 2008).

• La força és una capacitat condicional estretament relacionada amb la tècnica. Tanmateix, és 
habitual observar execucions tècniques incorrectes en cops i desplaçaments a conseqüència d’un 
dèficit de força, especialment en etapes d’iniciació i de perfeccionament. En aquests casos seria 
necessari identificar específicament les mancances de força.

• En etapes formatives, és important focalitzar l’entrenament de la força en una adequada 
execució tècnica dels exercicis.

1.3.1.2. Consideracions metodològiques en l’entrenament de la força
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En termes generals, els mètodes i mitjans d’entrenament de la força en el tennis haurien d’assegurar 
una adequada potència i estabilitat de les extremitats inferiors i superiors (especialment a l’articulació 
de l’espatlla) del jugador/a, juntament amb un adequat control, estabilitat i capacitat per generar força 
amb rotació del tronc. No existeix un únic model d’entrenament de la força. Diversos mètodes i mitjans 
han demostrat científicament tenir efectes positius sobre la millora del rendiment en el tennis i, l’objectiu 
d’aquest bloc de contingut, no és enumerar i descriure tots els mètodes i mitjans existents. És una tasca 
de cada entrenador i/o preparador físic escollir el model d’entrenament de la força que millor s’adapti 
a l’entorn, possibilitats i característiques dels seus jugadors/es. 

Diversos especialistes observen que els entrenaments orientats a la resistència a la força (strength 
endurance) i la força màxima (maximum strength) en períodes preparatoris, i a la potència (strength-
power) i a l’índex de manifestació de força (RFD & power) en períodes competitius, tenen efectes positius 
sobre el rendiment (Suchomel, Nimphius, Bellon i Stone, 2018). S’ha argumentat que uns adequats 
nivells de força màxima poden tenir efectes positius sobre la velocitat dels cops (Baiget, Corbi, Fuentes 
i Fernández-Fernández, 2016; Cohen, Mont, Campbell, Vogelstein i Loewy, 1994; Kraemer et al., 
2003; Pugh, Kovaleski, Heitman i Gilley, 2003; Machar Reid i Schneiker, 2008; Signorile, Sandler, 
Smith, Stoutenberg i Perry, 2005; Suchomel et al., 2018; Suzuki et al., 2006), sense que existeixi una 
relació concordant. És a dir, augments de força màxima no han d’anar acompanyats per augments 
similars de força útil pel tennis (Garrido, Blasco, Albert, Poveda i Mas, 2007), sent aquesta capacitat 
necessària però no suficient per generar una òptima velocitat dels cops. Per altra banda, l’entrenament 
orientat a la potència i al manteniment d’una velocitat òptima d’execució (en el rang del 90% de la 
màxima potència) també ha demostrat la seva eficàcia en el tennis (Sarabia, Recio, Hernández, Urbán 
i Moya, 2010). Una altra opció vàlida per l’entrenament de la força en el tennis és combinar exercicis 
amb càrregues elevades amb exercicis amb càrregues baixes comparables mecànicament o també 
anomenats complex training (Carter i Greenwood, 2014; Kovacs i Ellenbecker, 2011; Lim i Barley, 
2016; Reid i Crespo, 2004). 

1.3.1.3. Mètodes i mitjans de l’entrenament de la força en el tennis

Figura 3. Seqüència de la cadena cinètica de moviment dels cops.
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Referent als mitjans d’entrenament, actualment podem trobar una extensa varietat de possibilitats. 
Alguns dels mitjans que han demostrat la seva eficàcia en el tennis són el propi pes corporal (Berdejo 
i González, 2009), els pesos lliures orientats a la força màxima (Kraemer et al., 2003) i a la potència 
mecànica (Sarabia et al., 2015; Terraza-Rebollo, Baiget, Corbi i Planas Anzano, 2017), llançament 
de pilotes medicinals (Baiget, 2011a; Earp i Kraemer, 2010; Fernández-Fernández, Ellenbecker, Sanz-
Rivas, Ulbricht i Ferrauti, 2013; Genevois, Frican, Creveaux, Hautier i Rogowski, 2013; Terraza-Rebollo 
et al., 2017), les màquines de resistència pneumàtica (Wakeham i Jacobs, 2009), les màquines de 
resistència isoinercial (Kovacs et al., 2008; Roetert et al., 2009), raquetes amb petites sobrecàrregues 
o elements per augmentar la resistència de la raqueta (Genevois et al., 2013), gomes elàstiques 
(Fernández-Fernández et al., 2013; Terraza-Rebollo et al., 2017) superfícies esfèriques inestables i 
pilotes gegants (Reid, 2000; Reid, 2001), la pliometria (Behringer, Neuerburg, Matthews i Mester, 
2013; Booth i Orr, 2016; Fernández-Fernández, De Villarreal, Sanz-Rivas i Moya, 2016; Fernández-
Fernández, Sanz-Rivas, Kovacs i Moya, 2015), altres mitjans com les plataformes vibratòries, llastos, o 
mitjans que afavoreixen l’entrenament funcional de la força.

El rendiment del jugador de tennis depèn d’una interacció complexa entre diferents capacitats, ara bé, 
aquestes capacitats no participen de manera puntual, sinó que s’han de mantenir durant un període 
de temps perllongat. Per altra banda, a banda de la pròpia intensitat fisiològica de l’esport, existeixen 
factors externs que augmenten les demandes de resistència en el tennis de competició com són les 
diverses condicions climàtiques o la tensió mental (König et al., 2001). 

1.3.2. Entrenament de la resistència

L’entrenament de la resistència en el tennis no hauria de pretendre un desenvolupament màxim de les 
capacitats aeròbiques, com passa en esports de prestació com el ciclisme en ruta o l’atletisme de fons, 
sinó que s’hauria de pretendre assolir unes condicions que permetin suportar de manera òptima les 
càrregues competitives i d’entrenament. Els principals objectius d’entrenament són millorar l’habilitat 
per a realitzar exercicis d’elevada intensitat de manera repetida, recuperar-se ràpidament entre els 
esforços i, per tant, poder mantenir una intensitat de joc òptima durant tot el partit i evitar o retardar 
la fatiga (Baiget, 2011b). Una adequada capacitat aeròbica permetrà un òptim restabliment de les 
concentracions musculars d’ATP i fosfocreatina durant els temps de pausa, la qual cosa permetrà 
retardar l’aparició de la fatiga (König et al., 2001; G Smekal et al., 2001; Tomlin i Wenger, 2001). 
En aquest sentit, s’ha observat que la fatiga redueix l’efectivitat i precisió dels cops (Baiget, Rodríguez i 
Iglesias, 2016; Davey, Thorpe i Williams, 2002; Ferrauti, Bergeron, Pluim i Weber, 2001; Vergauwen, 
Spaepen, Lefevre i Hespel, 1998), que existeix una certa relació entre el nivell competitiu dels jugadors 
i la seva capacitat aeròbica (Baiget, Iglesias i Rodríguez, 2016; Baiget, Fernández-Fernández, Iglesias, 
Vallejo i Rodríguez, 2014; Banzer, Thiel, Rosenhagen i Vogt, 2008) i que una millor resistència permet 
al jugador participar amb intensitats relatives més baixes durant el joc, i per tant, amb menor fatiga 
metabòlica (Baiget et al., 2015). En aquesta línia, es recomana que els jugadors de competició tinguin 
un VO2max superior als 50 mL·kg·min-1 (Kovacs, 2006).

1.3.2.1. Objectius de l’entrenament de la resistència en el tennis
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Tradicionalment, per a l’entrenament de la resistència en jugadors de competició s’han utilitzat mètodes 
d’entrenament continus extensius i/o intervàl·lics extensius llargs amb desplaçaments cíclics i volums 
elevats. Si bé és conegut que aquests mètodes són adequats per a desenvolupar la condició aeròbica 
dels esportistes, i en alguns moments de la temporada i/o en casos puntuals poden tenir certa utilitat 
en el tennis, actualment sabem que no són els millors mètodes d’entrenament pel jugador/a de tennis. 
Els mètodes tradicionals no respecten el caràcter intermitent i acíclic de l’esport. Tampoc consideren la 
participació muscular específica o l’estructura formal del tennis. 

Els mètodes utilitzats haurien de dirigir els estímuls al desenvolupament de les vies energètiques 
específiques i patrons de moviment que predominen en el tennis, respectant sempre que sigui possible 
la natura intermitent de l’esport i participació muscular de les extremitats superiors i inferiors, i si és 
possible, s’haurien de portar a terme a la mateixa pista de tennis (Baiget, 2011b). Diversos autors 
estan d’acord en el fet que els mètodes més adequats són els mètodes amb dinàmiques intermitents 
i fraccionats d’alta intensitat (High intensity interval training; HIIT) (Baiget et al., 2019; Fernández-
Fernández et al., 2009; Kovacs, 2006; Kovacs, 2004). Aquests mètodes s’han mostrat més eficaços 
per a la millora del VO2max que els mètodes continus (Helgerud et al., 2007). A més, poden tenir 
efectes positius tant en el metabolisme aeròbic com en l’anaeròbic (Rodas, Ventura, Cadefau, Cussó i 
Parra, 2000) i permeten assolir adaptacions significatives amb menors volums d’entrenament que els 
mètodes tradicionals. També s’ha demostrat que els mètodes HIIT es poden aplicar sense cap mena 
de contraindicació en jugadors adolescents i prepuberals (Baquet et al., 2002; Baquet et al., 2010).

Normalment els mètodes HIIT inclouen esforços curts (< 45 s) o mitjans (2 - 4 min) d’elevades intensitats 
(90 - 120% VO2max) amb períodes de recuperació passiva o activa de baixa intensitat (Buchheit i 
Laursen, 2013). Un aspecte important dels entrenaments de dinàmica intermitent i format HIIT és que es 
poden portar a terme a la mateixa pista de tennis amb exercicis específics. Tanmateix, permeten incloure 
l’acció tècnica dels cops i simular situacions de joc integrant continguts fisiològics i tècnics (Baiget et 
al., 2014, 2019), i per tant, poden respectar les tendències integrades de l’entrenament. S’ha constatat 
que és adequat realitzar entrenaments HIIT a la mateixa pista de tennis amb accions i desplaçaments 
específics (Fernández-Fernández et al., 2011) i que tant els HIIT d’intervals llargs (Fernández-Fernández, 
Zimek, Wiewelhove i Ferrauti, 2012b) com d’intervals curts (Fernández-Fernández, Sanz-Rivas, Sarabia 
i Moya, 2015) tenen efectes positius en el rendiment de tennistes de competició. Dins dels mètodes HIIT 
també s’ha demostrat eficaç per a l’entrenament de la resistència en el tennis el mètode de repetició 
d’esprints o repeated sprint training (RST) (Fernández-Fernández, Zimek, Wiewelhove i Ferrauti, 2012a). 
El mètode RST està compost per esforços d’intensitat màxima (all-out) i molt curta durada (<10 s) amb 
recuperacions incompletes (<60 s) i volums de treball reduïts. Aquest mètode permet millorar al mateix 
temps diferents capacitats importants pel rendiment del jugador, com són la potència, la capacitat de 
repetir esprints, el temps en un esprint i la condició aeròbica (Taylor, Macpherson, Spears i Weston, 
2015).

Una de les claus per dirigir les adaptacions de l’entrenament de resistència a les necessitats específiques 
del tennis és un adequat control dels paràmetres de càrrega. Els principals components de la càrrega 
que hauríem de controlar en un entrenament HIIT són els següents (Buchheit i Laursen, 2013):

- Intensitat, durada i modalitat de treball de les repeticions.

- Durada i intensitat dels temps de descans entre repeticions.

- Nombre i durada i temps de descans de les sèries. 

- Durada i intensitat global de les sèries.

1.3.2.2. Mètodes d’entrenament de la resistència en el tennis
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Durant un partit es realitzen desplaçaments ràpids intercalats per accions de precisió executades en 
un entorn de variabilitat de condicions en funció de les necessitats de la situació de joc. Bona part 
dels desplaçaments no es realitzen a intensitats màximes, sinó que és necessària una velocitat òptima 
determinada per les necessitats tàctiques de la situació de joc puntual. Així doncs, direm que la velocitat 
en tennis es manifesta en un entorn obert en què no només és important realitzar desplaçaments ràpids, 
sinó que també és imprescindible integrar les accions amb un objectiu tàctic. 

1.3.3. Entrenament de la velocitat i l’agilitat 

Exceptuant el servei, la majoria d’accions tècniques en tennis van precedides d’un desplaçament. Les 
característiques d’aquest desplaçament juntament amb una adequada posició determina la qualitat 
tècnica i l’efectivitat dels cops. S’ha observat com una disminució de temps per a realitzar el cop pot 
anar associat a un increment de les errades (Weber, Piper i Exler, 2007). Per altra banda, no només és 
determinant el desplaçament cap a la pilota, sinó que també ho és una adequada recuperació de la 
posició a la pista per al cop posterior. 

La majoria de desplaçaments que es realitzen durant un partit són curts i multidireccionals. 
Aproximadament, en el 80% dels desplaçaments es recorren distàncies inferiors als 3 m i només en un 
10% dels desplaçaments es recorren distàncies d’entre 4 a 6 m (Ferrauti, Weber i Wright, 2003) amb 
recorreguts màxims de 14 m (Crespo i Miley, 1999). Quantitativament, adquireix molta importància 
l’entrenament dels desplaçaments laterals: més del 70% dels desplaçaments són laterals, menys del 20% 
cap endavant i menys del 8% cap enrere (Kovacs, 2009). Normalment durant els recorreguts curts el 
jugador realitza petites passes laterals d’ajustament i, en recorreguts llargs, es produeixen desplaçaments 
frontals amb un elevat component d’acceleració. Per altra banda, la capacitat d’accelerar ràpidament 
no és l’única habilitat determinant, sinó que també ho és la capacitat d’aturar-se ràpidament i de 
manera estable (capacitat de desacceleració) (Kovacs et al., 2008). 

A causa d’aquesta dinàmica de desplaçaments durant el joc, el jugador no pot expressar la seva 
velocitat màxima absoluta de desplaçament, com en canvi, sí que es pot fer, per exemple, en una 
cursa de 100 m d’atletisme. Un entrenament orientat a millorar la velocitat lineal i els desplaçaments 
llargs possiblement no es traduirà en una millora dels desplaçaments específics a la pista. En aquesta 
línia, algunes investigacions observen que l’acceleració lineal és una habilitat que no sempre 
està relacionada amb els moviments multidireccionals (Little i Williams, 2005; Young, McDowell i 
Scarlett, 2001). En funció dels factors que determinen la velocitat durant el joc, direm que en el 
tennis fonamentalment es manifesta la “velocitat amb canvis de direcció” o “COD speed (change of 
direction speed)”. L’entrenament del COD speed hauria de considerar els tipus de desplaçaments, 
distàncies, acceleracions i desacceleracions que es donen en el joc. Per assegurar una òptima intensitat 
de treball, l’entrenament hauria d’incloure temps de treball relativament curts i períodes de recuperació 
relativament llargs, els quals permeten restablir com a substrats energètics l’ATP i la fosfocreatina. Els 
principals continguts d’entrenament per millorar específicament el COD speed en el tennis són els 
següents: 

- Capacitat d’acceleració en distàncies curtes: especialment la rapidesa del primer pas del 
desplaçament i/o acceleració inicial (first step quickness).

- Capacitat de desacceleració: necessària en les frenades dels canvis de direcció i sentit i 
prèvies a l’execució dels cops.

1.3.3.1. Entrenament de la velocitat amb canvis de direcció
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El temps de reacció, o també anomenat velocitat de reacció, és el temps que transcorre entre l’inici d’un 
estímul i l’inici de la resposta sol·licitada al tennista. La velocitat de reacció en el tennis té incidència en 
major o menor mesura en totes les situacions jugades, sent les situacions de joc amb manca de temps 
per executar els cops, com són les volees o la restada, on es manifesta de manera més important. Per 
exemple, el temps necessari per recórrer la longitud de la pista (23,77 m) d’un servei de 200 km·h-1 
(55,6 m·s-1) és de 0.427 s (Ortiz, 2004), i per tant, les demandes de velocitat de reacció per part del 
jugador que es troba restant són molt elevades. 

La velocitat de reacció en el tennis es manifesta davant d’estímuls oberts i entorns canviants, i alguns 
autors la defineixen com “velocitat de reacció complexa o electiva”. La velocitat de reacció electiva es 
fonamenta en les capacitats perceptives dels estímuls que donen la informació sobre l’acció a realitzar 
(velocitat, alçada i direcció de la pilota, situació de l’oponent, etc.) i en les capacitats de decisió del 
jugador. Durant els anys 70 es va proposar un procés seqüencial d’execució motriu adaptable a la 
majoria d’esports, el qual inclou aquestes capacitats perceptives i de decisió, juntament amb l’execució 
de l’acció tècnica i els mecanismes de retroalimentació (Marteniuk, 1976) (Figura 4). Per entrenar 
aquesta manifestació de velocitat és adequat utilitzar estímuls oberts i situacions canviants específiques 
del tennis. Una bona opció és utilitzar estímuls visuals amb tirs de pilotes mitjançant situacions tàctiques 
específiques obligant al jugador a prendre decisions més o menys complexes en poc temps.

1.3.3.2. Entrenament de la velocitat de reacció 

- Tècnica específica dels desplaçaments (joc de peus): l’entrenament de la velocitat de 
desplaçament hauria d’integrar els elements coordinatius específics del tennis, donant una 
especial atenció als passos laterals (lateral shuffle step), passos laterals creuats (lateral crossover 
step) i/o els recolzaments previs a l’impacte o el split step. 

- Entrenament de la força: força reactiva, força màxima, potència, i accions musculars en 
règim excèntric per a les desacceleracions.

Figura 4. Adaptació al tennis del model de processament de la informació de Marteniuk.
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Figura 5. Continguts d’entrenament de l’agilitat en el tennis.

Una adequada velocitat de desplaçament en tennis inclou dos continguts que són de diferent natura 
però que apareixen de manera indissociable. Per una banda, inclou la capacitat d’acceleració en 
desplaçaments amb canvis de direcció descrits en l’apartat anterior (COD speed) i, per altra banda, 
inclou capacitats relacionades amb el processament de la informació, com són la capacitat de 
reconèixer i interpretar situacions de joc i decidir ràpidament (Figura 5). Quan parlem de velocitat de 
desplaçament en el tennis realment ens hauríem de referir amb el terme “agilitat”, com a una capacitat 
que integra la velocitat amb canvis de direcció i factors de percepció i presa de decisions (Sheppard i 
Young, 2006). Entenem que l’entrenament de la velocitat en el tennis, a més dels continguts relacionats 
amb el COD speed, també hauria d’incloure continguts relacionats amb processos perceptius i de 
decisió, incidint especificament sobre les capacitats cognitives específiques. 

1.3.3.3. Entrenament de l’agilitat

AGILITAT

COD Speed

• Capacitat d’acceleració
• Capacitat de desacceleració
• Joc de peus
• Força reactiva, força 

màxima, potència, força 
excèntrica

• Situacions d’entrenament 
obertes

• Percepció d’estímuls 
diversos

• Processos cognitius i presa 
de decisions

Velocitat de 
reacció complexa

La mobilitat articular o amplitud de moviment s’expressa segons el rang de moviment total d’una 
determinada articulació (range of movement, ROM) en realitzar un moviment o assolir una posició, i 
està determinada per diferents estructures com són els músculs, tendons, lligaments, càpsula articular i 
estructura òssia (Grande, 2010). És habitual utilitzar el terme flexibilitat per definir aquesta capacitat, no 
obstant això, hauríem de diferenciar termes que a vegades s’utilitzen indistintament com són l’elasticitat, 
l’amplitud de moviment i la flexibilitat (Moras, 2012). La mobilitat articular està condicionada per 
factors de diferent natura, com són els anatòmics i fisiològics i d’altres com la força, el gènere, l’edat, 
l’esport i, fins i tot, l’hora del dia. La mobilitat articular no és una capacitat general i única de tot el 
cos, sinó que és específica de cada articulació. Així doncs, ens podem trobar jugadors que presentin 
articulacions amb adequats nivells de mobilitat i articulacions amb dèficits de mobilitat. 

1.3.4. Entrenament de la mobilitat articular 
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Qualsevol acció motriu en tots els esports requereix un determinat grau de mobilitat articular. En 
la majoria d’accions en el tennis, a diferència del que succeeix en altres esports individuals com 
la gimnàstica artística o el taekwondo, no és necessària una mobilitat articular molt gran ni assolir 
elongacions musculars màximes. Ara bé, un dèficit de mobilitat articular pot generar una limitació 
de moviment i afectar negativament l’eficiència de les accions, provocar increments innecessaris de 
tensió muscular, reduccions de la velocitat d’execució i, fins i tot, pot augmentar el risc de lesió de les 
estructures implicades. Per tant, entendrem la mobilitat articular com una capacitat complementària 
sempre present en major o menor mesura en totes les accions i que facilita l’aplicació de força i la 
correcta execució tècnica. Un grau òptim de mobilitat articular, juntament amb una adequada capacitat 
elàstica i contràctil dels grups musculars implicats en l’acció tècnica, és necessària per evitar lesions i 
afavorir l’economia i coordinació dels moviments. 

En el tennis es produeixen moviments repetitius que tendeixen a reduir el ROM en determinades 
articulacions, com és el cas de la rotació interna de l’articulació de l’espatlla del braç dominant, i cal 
realitzar exercicis específics per pal·liar els efectes d’aquest moviment repetitiu. A diferència del que 
succeeix normalment en els esports individuals de prestació, en el tennis els requeriments de mobilitat 
articular no són fixes. Cada desplaçament i cop s’executa en diferents velocitats i posicions corporals en 
funció de la situació de joc i, a conseqüència d’això, els recorreguts articulars també seran diferents en 
cada acció tècnica. Des d’un punt de vista quantitatiu, la mobilitat articular s’expressa en major mesura 
en les extremitats inferiors en posicions prèvies en els cops forçats i en els lliscaments i en les extremitats 
superiors en l’articulació de l’espatlla en accions com la rotació externa del servei.

L’entrenament de la mobilitat articular en un esportista no s’hauria de considerar com un fi en si mateix, 
sinó que la seva efectivitat es veu relacionada amb l’activitat específica de l’esport en qüestió (Weineck, 
2005). L’entrenament d’aquesta capacitat en el tennis hauria de garantir els graus de mobilitat específics 
requerits en els cops i desplaçaments sense risc de lesió i exercint una òptima pressió sobre els teixits 
musculars i tendinosos. No és l’objectiu d’aquest bloc de contingut classificar o descriure tots els 
mètodes d’entrenament de la mobilitat articular, ara bé, creiem que hauríem de diferenciar els mètodes 
en funció de si hi ha presència de moviment (estàtics – dinàmics) i en funció de si hi ha acció muscular 
(actius – passius) (Moras, 2012):

- Mètodes estàtics: s’assoleix una determinada posició amb una mobilitat articular suficient per 
a superar l’elongació muscular en repòs i es manté durant un temps sense moviment.

- Mètodes dinàmics: mobilitat articular d’una articulació durant la realització d’un moviment.

Per altra banda, aquests dos mètodes es poden realitzar mitjançant moviments actius i passius:

- Mètodes passius: la mobilitat articular s’assoleix mitjançant ajudes externes o gràcies a la 
força de la gravetat.

- Mètodes actius: la mobilitat articular s’assoleix mitjançant l’acció muscular voluntària dels 
músculs que produeixen el moviment d’una forma natural.

1.3.4.1. Necessitats de mobilitat articular en el tennis

1.3.4.2. Mètodes d’entrenament de la mobilitat articular
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Per treballar la mobilitat articular del tennista segurament serà necessari combinar mètodes estàtics i 
dinàmics amb mètodes actius i passius segons el moment i les necessitats particulars del jugador/a. Ara 
bé, cal recordar que la gran majoria d’accions tècniques en el tennis es realitzen mitjançant accions 
dinàmiques i mobilitats articulars mitjanes executades a elevades velocitats. Els mètodes estàtics els 
podríem considerar mètodes generals de base, sent els mètodes dinàmics actius indicats per a millorar 
la mobilitat específica i durant els escalfaments. Actualment sabem que aplicar mètodes passius i 
passius forçats als grups musculars agonistes d’una acció pot afectar negativament el rendiment i, 
aplicats just abans d’una activitat, sembla que no ajudin a prevenir lesions. Per tant, els mètodes 
estàtics i passius no serien els més indicats per a l’escalfament previ als entrenaments o competicions. 
Aquests s’haurien de realitzar fonamentalment en finalitzar l’entrenament o en sessions específiques 
per aquest objectiu, tot i que en determinades articulacions i casos es poden incloure a l’escalfament. 
Considerant que moltes accions en el tennis es realitzen amb recorreguts articulars moderats però amb 
elevades exigències d’acceleració, és interessant potenciar l’elasticitat dins l’arc de moviment tècnic 
(Moras, 2012). Per altra banda, cal treballar els grups musculars que necessiten un desenvolupament 
preventiu de la flexibilitat per la seva tendència a una pèrdua progressiva de mobilitat, com poden ser 
els isquiotibials, el psoasíliac o els adductors, entre d’altres (Moras, 2012).

1.4. Entrenament de les capacitats coordinatives

La coordinació és l’organització de les accions motrius dirigides cap a un objectiu determinat (Meinel 
i Snabel, 1988). Aquesta està determinada per processos de control i regulació del moviment (García 
Manso, Navarro Valdivielso i Ruiz Caballero, 1996) i la seva importància és diversa segons l‘especialitat 
esportiva (Vrijens, 2006). En el nostre cas, considerant que l’entrenament de la tècnica depèn directament 
de la coordinació del moviment, no és estrany que les capacitats coordinatives siguin considerades com 
un dels principals factors determinants del rendiment en el tennis. Les capacitats coordinatives permeten 
al jugador/a realitzar accions tècniques precises, econòmiques i eficients amb una òptima regulació i 
control muscular i s’expressen amb una bona velocitat de desplaçament i velocitat i precisió dels cops.
 
Des d’una perspectiva biomecànica, una correcta execució tècnica requereix uns òptims nivells de 
coordinació dels diferents segments corporals que participen en l’acció concreta. El tennis es caracteritza 
per aplicacions de força mitjançant cadenes cinètiques configurades per la coordinació d’impulsos 
parcials. La velocitat d’execució del cop depèn directament del nivell de les capacitats coordinatives 
del jugador/a en diferents situacions específiques del joc: equilibri i posició estable durant el cop, 
orientació a la pista, velocitat de reacció, adaptació ràpida a les accions de l’adversari, encadenament 
dels moviments de les extremitats superiors i inferiors en situacions difícils i complexes, producció de 
cops rítmics o diferenciació cinestèsica de les extremitats superiors i inferiors (Benko i Lindinger, 2007). 
Per altra banda, és important tenir present que les capacitats condicionals i les coordinatives són 
interdependents i estan condicionades una per l’altra. Una adequada coordinació no només permetrà 
al jugador realitzar les accions tècniques de manera sincronitzada, orientada i equilibrada, sinó que 
també col·laborarà en l’execució de moviments ràpids i potents i és una via per a retardar la fatiga i 
evitar lesions. 

De la mateixa manera que succeeix amb les capacitats condicionals, existeixen diverses classificacions 
de les capacitats coordinatives en funció dels autors consultats. Meinel i Snabel (1988) diferencien entre 
7 tipus de capacitats. Aquesta proposta ha estat en bona part acceptada per diferents especialistes en 
la matèria (García Manso, Campos Granell, Lizaur Girón i Abella, 2003; García Manso, Navarro 
Valdivielso i Ruiz Caballero, 1996; Weineck, 2005) i també proposada per especialistes en l’entrenament 

1.4.1. Tipus de capacitats coordinatives
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Considerant que el tennis és un esport d’habilitats obertes i variables amb presència de diferents estímuls, 
l’entrenament de les habilitats coordinatives també s’hauria de portar a terme amb diversitat d’estímuls 
promovent l’adaptació del jugador/a davant diferents situacions i propiciant que sigui capaç de modificar les 
seves execucions en funció de la situació de joc (Sanz, Fernández-Fernández, Zierof i Méndez, 2012). Hauríem 
d’evitar l’automatització de patrons motors mitjançant la repetició de gests tècnics. Cal buscar tasques diverses 
incidint sobre la cerca de solucions de diferents problemes motrius i augmentar progressivament la complexitat, 
velocitat i precisió de les tasques en funció de l’edat i el nivell del jugador/a. 

La variació de tasques es pot realitzar modificant aspectes com la postura i posició inicial de l’exercici, la 
dinàmica o velocitat del moviment, l’estructura de l’espai, les variacions externes (terreny, dimensions, 
superfícies, etc.) o variant la captació d’informació (Conde Caaveda, 1995). Alguns autors proposen el 
mètode anomenat “variabilitat de la pràctica” com una estratègia adequada per seguir els criteris exposats 
(Fernández-Fernández, Méndez-Villanueva i Sanz, 2012).

Com a criteri genèric, pensem que l’entrenament de les capacitats coordinatives hauria d’estar dirigit a 
treballar les habilitats específiques del tennis, tot i que en jugadors d’etapes de formació pot tenir sentit treballar 
la coordinació més general. Recomanen que aquests continguts tinguin presència tant en els entrenaments 
d’orientació condicional (preparació física) com en els entrenaments d’orientació tècnic-tàctics utilitzant exercicis 
semblants a les condicions de joc del tennis i utilitzant diversos materials que generin, per exemple, inestabilitats 
i/o pertorbacions en cops i moviments. Aquests exercicis s’haurien de realitzar sense repetir execucions sinó 
optimitzant la capacitat dels jugadors per trobar diferents solucions vàlides i sense aplicar càrregues elevades 
per evitar l’entrenament en fatiga (Sanz, Fernández-Fernández, Zierof i Méndez-Villanueva, 2012). 

1.4.2. Metodologia de l’entrenament de les capacitats coordinatives

de les capacitats coordinatives en el tennis (Fernández-Fernández, Méndez Villanueva i Sanz Rivas, 2012; 
Fernández-Fernández i Sanz, 2019; Sanz, Fernández-Fernández,  Zierof i  Méndez, 2012; Souto, 1998):

- Capacitat d’acoblament: capacitat de coordinar els moviments parcials del cos entre si 
mateixos amb l’objectiu d’assolir una acció motriu determinada.

- Capacitat d’orientació: capacitat de percebre i determinar la posició i els moviments del cos 
en l’espai i el temps.

- Capacitat de diferenciació: capacitat de discriminar i interpretar les sensacions motrius per 
assolir una millor coordinació de moviment.

- Capacitat d’equilibri: capacitat de mantenir o recuperar la posició del cos durant l’execució 
de posicions estàtiques o dinàmiques.

- Capacitat de reacció: capacitat d’executar ràpidament accions motrius breus en resposta a 
un senyal.

- Capacitat de canvi: capacitat d’adaptació a les noves situacions de moviment que es presenten 
durant una execució motriu.

- Capacitat de ritme: capacitat de reproduir mitjançant el moviment un ritme extern o intern.

Sense entrar a fer una anàlisi detallada, si reflexionem sobre la participació d’aquestes capacitats en 
el tennis, podem arribar a la conclusió que gairebé totes es veuen sempre implicades durant la disputa 
d’un punt i, especialment, en les execucions tècniques específiques de cops i desplaçaments.
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L’entrenament de les capacitats coordinatives provoca adaptacions que afecten molt directament a processos 
de programació, execució i control dels moviments i, en conseqüència, té una estreta relació amb la maduració 
del sistema nerviós del jugador (García Manso, Campos Granell, Lizaur Girón i Pablo Abella, 2003). És per 
aquest motiu que el treball d’aquestes capacitats adquireix especial importància durant les primeres etapes 
formatives. Aquestes capacitats són el fonament d’una adequada capacitat d’aprenentatge de nous moviments 
tècnics específics (Weineck, 2005) i condicionen en gran manera l’aprenentatge i el desenvolupament de 
les habilitats tècniques dels cops i desplaçaments durant la infantesa i l’adolescència. L’entrenament de les 
capacitats coordinatives haurà de ser la base sobre la qual construïm el repertori motriu del jugador jove, en 
aquest sentit s’ha postulat que un treball adequat en aquestes etapes formatives és el factor decisiu per tal 
d’obtenir un rendiment elevat en etapes posteriors (Souto, 1998). 

1.5. Entrenament a llarg termini de les capacitats condicionals i coordinatives 

L’entrenament de les capacitats condicionals i coordinatives suposa l’aplicació de diferents càrregues o 
estímuls d’entrenament amb l’objectiu de produir adaptacions i millores en el jugador/a. L’entrenament 
a llarg termini proporciona una guia de com organitzar els continguts d’entrenament en funció del 
desenvolupament de l’esportista (Vaeyens, Lenoir, Williams i Philippaerts, 2008). La majoria o gairebé 
totes les capacitats coordinatives i condicionals del jugador de tennis es poden entrenar a partir de la 
infantesa si es dirigeixen adequadament els estímuls, no obstant això, cal donar prioritat a unes o les 
altres en funció de l’etapa en què es troba el jugador/a. En termes generals, considerem la infantesa 
fins als 11 anys i l’adolescència entre els 12 i els 18 en el cas de les noies, i considerem la infantesa 
fins als 13 anys i l’adolescència  entre els 14 i els 18 anys en el cas dels nois (Lloyd et al., 2015). 

La planificació de l’entrenament no s’hauria d’establir en funció dels resultats competitius del jugador/a, 
sinó que s’hauria de centrar en els processos de desenvolupament (Ford et al., 2011). Perquè el 
procés d’entrenament a llarg termini sigui eficient i segur, és necessari relacionar el creixement, l’estat 
maduratiu i l’entrenament. Molts autors fan seva la frase “el nen no és un adult en miniatura”, en 
aquest sentit, sabem que els infants mostren diferències fisiològiques respecte els adults (esquelètiques, 
cardiovasculars, respiratòries o endocrines), tenen menor capacitat per aplicar força, un perfil metabòlic 
més propici per al metabolisme oxidatiu i tenen menor capacitat de recuperació dels exercicis d’alta 
intensitat (Lloyd et al., 2016). 

Estretament relacionat amb l’entrenament a llarg termini, diferents especialistes introdueixen el concepte 
teòric de les “finestres d’oportunitat” (Balyi i Hamilton, 2004; Ford et al., 2011; Lloyd i Oliver, 2012). 
Aquest concepte, tot i que no està científicament fonamentat mitjançant estudis longitudinals i mostra 
alguns punts febles, es basa en el fet que existeixen períodes temporals en els quals el jugador/a jove és 
més sensible a les adaptacions induïdes per determinats estímuls. L’aplicació pràctica d’aquesta teoria 
exposa que per aprofitar el potencial de rendiment esportiu futur del jugador/a, cal utilitzar aquestes 
finestres d’oportunitat, i si això no es produeix, el resultat pot ser una limitació en el rendiment futur del 
jugador (Balyi i Hamilton, 2004; Lloyd i Oliver, 2012). 

Tradicionalment l’entrenament de les capacitats condicionals s’ha planificat en funció de l’edat 
cronològica dels jugadors/es. No obstant això, aquest model té un problema important, i és que sovint 
existeixen diferències significatives entre l’edat cronològica de l’esportista i la seva edat biològica o 
estat maduratiu. Actualment, és àmpliament conegut que existeixen diferents ritmes de maduració 
entre individus i aquest fet condiciona en gran manera l’entrenament. Pensem que l’entrenament de les 
capacitats condicionals i coordinatives s’hauria de fonamentar en funció de l’estat biològic o maduratiu 
del jugador/a. L’estat maduratiu del jugador de tennis és un procés que avança progressivament amb 
el temps, i va acompanyat de modificacions i canvis biològics a diferents nivells, com pot ser l’alçada 

1.5.1. Estat maduratiu dels jugadors/es
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i el pes. Pel que fa a l’alçada, diferents autors estan d’acord en el fet que la velocitat màxima de 
creixement (peak height velocity, PHV) és un bon paràmetre per caracteritzar l’estat maduratiu i de 
creixement individual dels esportistes joves (Ford et al., 2011; Lloyd i Oliver, 2012). El PHV es pot 
utilitzar com un paràmetre de referència de l’estat maduratiu del jugador/a i ens pot ajudar a identificar 
les diferents “finestres d’oportunitat” on podem optimitzar les adaptacions a l’entrenament. Així podem 
distingir clarament l’estat maduratiu dels jugadors entre els anys previs al PHV, al voltant del PHV i els 
anys posteriors al PHV. 

A continuació es descriuen alguns criteris generals per treballar les capacitats condicionals i coordinatives 
del jugador en funció del seu desenvolupament. El model es basa en la proposta de Lloyd i Oliver 
(2012) i Lloyd i col. (2015). Aquests autors proposen prestar una especial atenció durant la infància i 
l’adolescència a l’entrenament de la força i a les habilitats motrius bàsiques i específiques. 

Durant la primera infantesa, l’entrenador s’hauria de centrar en les habilitats motrius bàsiques i els 
primers nivells de l’entrenament de la força amb activitats que permetin al jugador explorar diferents 
possibilitats de moviment. Durant la segona infantesa, les capacitats condicionals i coordinatives 
s’haurien de treballar de manera integrada donant encara importància a l’entrenament de les habilitats 
motrius bàsiques associades als primers nivells d’entrenament de la força. 
 
Durant l’adolescència es produeix una especialització esportiva important i les habilitats motrius 
específiques adquireixen molta importància i, en molts casos, es comença a participar en entrenaments 
molt més estructurats i encaminats a la competició. Es considera rellevant que en aquesta etapa es 
continuï donant importància a l’entrenament de la força i es comenci a introduir més significativament 
l’entrenament de resistència. En tots els casos, cal considerar que el desenvolupament dels nens i joves 
no és lineal i existeixen diferències interindividuals, per tant, les planificacions de l’entrenament han de 
ser individualitzades i flexibles. Per altra banda, cal remarcar que l’objectiu de l’entrenament en infants 
i adolescents és complementar les adaptacions fisiològiques que es produeixen com a resultat del propi 
creixement i maduració del jugador/a i, a aquest procés se l’ha anomenat “adaptació sinèrgica” (Lloyd 
et al., 2016).

1.5.2. Entrenament en funció de les etapes de desenvolupament

Les habilitats motrius bàsiques i específiques estaran sempre presents durant totes les etapes del 
jugador/a, no obstant això, hauríem d’adaptar la importància relativa de cadascuna en funció de 
l’etapa. Considerant que les habilitats motrius bàsiques com córrer, saltar, llançar o rebre són la base 
sobre la qual es construeixen les habilitats específiques del tennis, s’haurien de treballar amb major 
preponderància des de la primera infantesa i durant les primeres etapes de la iniciació. Per altra 
banda, tal com es justifica en el següent punt, les habilitats motrius bàsiques haurien d’anar associades 
a l’entrenament de la força, especialment durant les primeres etapes. Durant l’inici de la pubertat 
adquireix especial importància l’entrenament de les habilitats específiques de l’esport.

1.5.2.1. Entrenament a llarg terminin de les habilitats motrius 
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La força és una capacitat condicional que determina el rendiment de totes les altres capacitats i està 
molt relacionada amb la reducció del risc de lesions en totes les edats. Unes quantes dècades enrere 
es pensava que l’entrenament de la força podia ser perjudicial per al desenvolupament dels esportistes 
joves, actualment tots els científics estan d’acord en el fet que si l’entrenament és regular, està 
correctament supervisat i dirigit per professionals qualificats, aporta beneficis a la salut, a la condició 
física i al rendiment esportiu dels nens i adolescents (Lloyd et al., 2014). És evident que els increments 
de força més importants es produiran coincidint amb els guanys de massa muscular i això es produeix 
al voltant dels 12 i 18 mesos posteriors al PHV (Lloyd i Oliver, 2012). No obstant això, considerant que 
les millores de força no només es produeixen per factors musculars, sinó que també juguen un paper 
molt important els factors neurals, aquesta capacitat condicional s’hauria de començar a treballar 
en edats prepuberals i hauria de ser un contingut d’entrenament prioritari durant totes les etapes del 
jugador en ambdós sexes. Durant les primeres etapes, l’entrenament de la força hauria d’anar molt 
lligat a l’entrenament de les habilitats motrius bàsiques i a la coordinació, i més endavant es poden 
introduir diferents mitjans d’entrenament més analítics com l’entrenament amb sobrecàrregues.

L’entrenament de la velocitat i l’agilitat també depèn en bona part de factors neurals i és una capacitat 
que hauríem de treballar durant tota la infantesa. En les primeres etapes, l’entrenament s’hauria de 
centrar més en aspectes coordinatius i, a partir de l’adolescència, les millores aniran més associades a 
la força. És a partir de l’adolescència quan es produiran millores més importants de velocitat i agilitat 
associades a les millores de força, però com ja s’ha dit, és important treballar aquest contingut a partir 
de les edats prepuberals.

Tal com ja s’ha apuntat, aquesta capacitat és important per a una execució tècnica correcta i per 
a reduir el risc de determinades lesions. El model de Lloyd i Oliver (2012) considera que aquesta 
capacitat s’hauria de treballar en totes les etapes. No obstant això, no existeix una finestra d’oportunitat 
concreta i, en el cas del tennis, no hauria de ser en un contingut fonamental o prioritari d’entrenament 
en cap etapa del procés d’entrenament. 

S’ha demostrat que els esportistes prepuberals i adolescents poden millorar significativament les seves 
aptituds cardiorespiratòries mitjançant un entrenament de resistència ben orientat i dirigit (Georges 
Baquet, van Praagh, i Berthoin, 2003; Matos i Winsley, 2007; Ratel et al., 2004) i que l’entrenament 
intervàl·lic d’alta intensitat no té cap contraindicació en subjectes joves (Baquet et al., 2002; Baquet 
et al., 2010). No obstant això, a diferència del que passa amb l’entrenament de la força, l’agilitat 
o les habilitats motrius, l’entrenament d’aquesta capacitat no es considera determinant en etapes 
prepuberals. Es recomana prestar major atenció a aquest contingut d’entrenament a mesura que el 
jugador/a s’acosta a l’adolescència. Per altra banda, també considerem que la diversitat d’estímuls 
derivats de la pràctica del tennis i dels diferents continguts d’orientació condicional –com l’agilitat– 
poden suposar estímuls d’entrenament de la resistència suficients durant la infantesa.

1.5.2.2. Entrenament a llarg termini de la força 

1.5.2.3. Entrenament a llarg termini de la velocitat i l’agilitat

1.5.2.4. Entrenament a llarg termini de la mobilitat articular

1.5.2.5. Entrenament a llarg termini de la resistència




