
PREPARACIÓ FÍSICA 

La qualitat física bàsica més important que ha de tenir un esquiador de fons i a la que ha de dedicar la major 
part del seu entrenament és la resistència, és a dir la capacitat del cor, sistema respiratori i metabòlic de 
subministrar oxigen i combustible als músculs perquè puguin efectuar repetidament les seves accions sense 
perdre efectivitat. 
En segon lloc ha de disposar de força, en concret de força de resistència, que consisteix en la capacitat d’exercir 
accions musculars repetides durant un període llarg de temps. 
També són necessàries habilitats psicomotrius com l’equilibri i la coordinació, així com una bona capacitat 
d’anticipació i decisió que facilitin la execució de la tècnica. 
Aquestes qualitats físiques tenen una base genètica important però poden millorar-se a llarg termini amb 
l’entrenament; això explica que alguns esportistes sense entrenar tinguin millors condicions físiques que altres 
que entrenen més però que segur que parteixen d’un nivell de base més baix .  
La preparació física per l’esquí de fons s’encamina a millorar les qualitats necessàries per a la seva pràctica; en 
l’esquí de fons l’esquiador es desplaça pels seus propis mitjans per la qual cosa l’increment de la forma física és 
importantíssim per progressar i tenir un millor rendiment en aquest esport. 
L’entrenament es porta a cap mitjançant esports o exercicis efectuats a la intensitat convenient en cada cas 
segons l’aspecte que desitgem treballar. 
Els més adequats són els que involucren grups musculars que s’utilitzen en l’esquí de fons com ara:  
-El ciclisme i el piragüisme 
-La cursa a peu que és millor realitzar en perfil variat i en terreny no excessivament dur. 
-El patinatge de rodes o sobre gel. 
-Carrera a peu alternada amb caminar en muntanyes amb la possibilitat d’utilitzar bastons com els utilitzats per 
l’alpinisme. 
- Esports de grup ( futbol, bàsquet, hoquei, i esports de raqueta ) que tenen l’ avantatge de ser esports més 
divertits i distrets que els anteriors al mateix temps que el treball és més variat en intensitat i desenvolupen les 
qualitats psicomotrius generals. 
-El Roller-Ski o esquís de rodes que consisteixen en uns patins especials que tenen un sistema de antiretroces 
que permeten imitar els moviments de l’esquí. S’utilitzen en carreteres i són molt adequats pel treball de 
braços. Abans d’utilitzar-los cal tenir ja molta pràctica amb l’esquí de fons així evitarem adquirir errors que 
podrien automatitzar-se i ser més difícils de corregir així com tenir tècnica en les baixades per evitar caigudes 
que sens dubte fan molt més mal sobre asfalt que sobre neu. 
Veure l'apartat : Entrenament específic amb Roller-Ski. 
-Qualsevol altre exercici en què les característiques de l’activitat siguin assimilables en intensitat i duració,com 
ara un circuit muscular llarg fet a intensitat moderada 
 
Com ja hem vist hi ha moltes possibilitats d’entrenament diferent per tant es recomana agafar la que millor 
s’adapti a les nostres possibilitats i anar tenint en compte que són complementàries entre elles 

La resistència 

Com ja sabem depenent de la intensitat de l’ exercici físic, la qual cosa ve reflexada per les pulsacions del cor, 
tenim dues formes diferents de resistència. 
Si l’exercici és d’intensitat moderada, predomina la oxidació completa AERÒBICA arriba oxigen, glucosa, 
glucògen,…als músculs cosa que fa que puguem realitzar l’exercici durant un període de temps prolongat. 
Si l’exercici augmenta d’intensitat els músculs han d’aconseguir energia mitjançant una oxidació ANAERÒBICA 
és a dir sense oxigen , glucosa, glucògen,… Aquesta oxidació anaeròbica produeix àcid làctic, en aquest cas no 
es pot continuar molt temps degut a l’esgotament de les reserves i a la sensació de fatiga que produeix 
l’acumulament d’aquest àcid que es forma degut a que és superior el mecanisme de producció que el d’ 
eliminació quan aquest arriba a una concentració en la sang de 4 mmol/l. 
El pas de treball aeròbic a anaeròbic: ZONA DE CANVI correspon a un nombre determinat de pulsacions, és 
individual i pot variar amb l’entrenament. 
Com hem vist el pas de resistència aeròbica a anaeròbica ve marcat per les pulsacions així que serà molt 
interessant tenir un pulsòmetre per poder saber en tot moment com estem treballant, i si arriba oxigen als 
músculs o no, i en funció d’això poder planificar un millor entrenament. Els pulsòmetres consten de dues parts, 
una molt semblant a un rellotge que ens indica les pulsacions a les que estem i l’altra que és com un cinturó 
que es col.loca just damunt del cor i és el que envia el senyal al rellotge que ens marca les pulsacions que 
tenim en aquell moment Hi ha molts tipus de pulsòmetres des dels més senzills que només marquen les 
pulsacions fins als més complerts que permeten fins i tot saber la mitjana realitzada, les calories cremades, i 
tenen memòria per poder marcar la zona a la que es vol entrenar.  
Com que l’esquí de fons és un esport on predominen els recorreguts llargs l’aportació d’energia ve sobretot per 
via aeròbica tenint així el sistema anaeròbic molt menys protagonisme.  
Així doncs l’entrenament de la resistència estarà, per tant, dedicat principalment a augmentar les qualitats 
aeròbiques de l’esquiador, però si aquest es dedica a la competició o pràctica esportiva haurà d’afegir també 
entrenament específic per elevar la nostra zona de canvi i el consum màxim d’oxigen. 

 
Entrenament per millorar la resistència aeròbica 

Al millorar la capacitat aeròbica augmentem el rendiment cardiovascular, respiratori i metabòlic la qual cosa 
permet una millor resistència i major capacitat de treball a la mateixa intensitat així com un marge més gran 
abans de que entri en funcionament el sistema anaeròbic. Proporciona també una base consistent i necessària 



per entrenaments de més intensitat, per això és indicat per esquiadors principiants, joves o de condició física 
discreta. Per la qual cosa constitueix aproximadament el 80% de l’entrenament per l’ esquí de fons a qualsevol 
nivell o edat. 
La capacitat aeròbica s’entrena mitjançant la pràctica d’exercicis o esports principalment cíclics a intensitat 
aeròbica suau i preferentment variada, amb unes pulsacions que oscil.lin entre 140-170 encara que aquests 
marges varien substancialment depenent de la edat, condició física i característiques genètiques de cada 
persona. Aquest entrenament ha de tenir una duració entre 20 min. i 2 hores i es pot realitzar de manera 
contínua o bé a intervals. Si la intensitat és massa baixa ( poques pulsacions ) o la duració és molt breu l’efecte 
serà mínim,però tampoc cal sobrepassar el límit superior de pulsacions ja que llavors entrenaríem de manera 
anaeròbica. 
A mesura que es va entrenant l’organisme tolera millor el treball, encara que un excés d’entrenament impedeix 
la millora i fins i tot pot arribar a provocar un descens de la nostra forma física. Estaríem parlant llavors de 
sobreentrenament. 

 
Entrenament per millorar la zona de canvi 

Aquest entrenament preten elevar el dintell de 4 mmol/l perquè així el treball a aquesta intensitat pugui 
mantenir-se més fàcilment.; l’entrenament per millorar la zona de canvi només és un petit percentatge de l’ 
entrenament que cal fer per a la competició. 
Per entrenar correctament cal conèixer en quines pulsacions es troba el dintell cosa que es fa mitjançant una 
prova d’esforç en una revisió mèdica esportiva la qual es recomana a tots els esportistes com a mínim una 
vegada a l’any. Les proves d’esforç també permeten saber als esportistes si han millorat la seva condició física 
respecte a la temporada anterior. 
Aquesta prova d’esforç es fa en centres especialitzats o hospitals i consisteix en sotmetre a l´esportista a un 
exercici físic que comença suau però que augmenta progressivament d’intensitat; així es controla el seu 
augment de pulsacions, l’evolució de la pressió sanguínia i fins i tot el consum d’oxigen. Un cop arribat al punt 
de màxim esforç es supervisa també la recuperació de l´ esportista i el temps que triga en tornar a assolir les 
pulsacions que tenia al començar la prova. Això es pot fer amb diferents sistemes però els més utilitzats són la 
bicicleta estàtica on sempre cal anar a la mateixa velocitat tot i que van augmentant les càrregues i cada cop 
cal fer més força per assolir la mateixa velocitat o córrer en una cinta mecànica on cada cop augmenta la 
velocitat.  
Els mitjans d’entrenament més adequats per millorar la zona de canvi són l’esquí de fons, la carrera a peu o el 
roller-esquí ( esports ja comentats anteriorment). 
Es millor realitzar l’entrenament mitjançant fraccions o sèries que oscil.laran entre 1’ 30’’ i 7’.; farem de 3 a 5 
repeticions amb un temps de recuperació similar al de l’exercici. També es pot fer de forma contínua fins un 
màxim d’ una hora. Tot i així es recomana fraccionat ja que sinó costarà mantenir el ritme i si no es té bona 
forma física acabaríem l’entrenament per sota del dintell és a dir entrenant resistència aeròbica. 

Entrenament per millorar el consum màxim d’oxigen: 

Per la competició és especialment important aquest entrenament doncs és un factor determinant junt amb la 
situació del dintell per poder obtenir bons resultats. 
Els mitjans més adequats per aquest entrenament són la cursa a peu, les pujades amb bastons i si es té bona 
tècnica l’esquí o el roller esquí. 
La intensitat del treball ha de ser entre un 85%-90% del pols màxim que te’l diuen al fer la prova d’esforç però 
que es calcula aproximadament fent 220-edat . Aquest entrenament es fa en intervals o si es vol fer de forma 
contínua com a màxim han de ser 30 minuts ja que al ser d’intensitat tan alta és bastant esgotador. Els 
intervals oscilaran entre 3 i 5 minuts i farem de 4 a 12 repeticions depenent de la nostra forma física. Es 
recomanable fer una recuperació d’aproximadament la meitat del temps de l’exercici realitzat. 
Tant aquest entrenament com el de millorar el dintell anaeròbic són importants a edat adulta i indispensables 
per a la competició però no són recomanables en esquiadors joves on poden resultar fins i tot perjudicials degut 
a la duresa d’aquest. 
Tot i així aquest entrenament és molt poc utilitzat ja que és molt dur; és per això que només ocupa entre un 
2,5 % i un 5 % de l’entrenament global d’un esquiador de competició. 

La força 

En l’esquí de fons intervenen una gran quantitat de músculs que separarem en tres grups: braços, cames i 
músculs del tronc; es per això que l’esquí de fons es considera un dels esports més complets que existeix. 

La força de braços i el seu entrenament 

És molt important i sobretot molt millorable ja que normalment s’utilitzen poc en la vida quotidiana i per tant 
estan poc entrenats.  
Per millorar la força de braços són molt útils els esports que requereixen un treball important d’aquests 
preferiblement els que són similars a l’esquí de fons com ara: piragüisme, canoa, rem, escalada i esports de 
grup com ara basquet, handbol, o hoquei.  
La força de braços també s’entrena mitjançant pes ja sigui de forma específica al gimnàs o bé en feines que 



requereixin el seu ús com ara feines forestals, agrícoles o de construcció entre d’altres. Tot i això el sistema 
millor per millorar la força dels braços per l’esquí de fons es sense dubte el roller ski; en cas de que ho vulguem 
realitzar correctament hem de clavar la punta dels bastons molt bé al terra. 

La força de cames i el seu entrenament 

Degut a que normalment utilitzem les cames aquestes estan en millor nivell físic que els braços però tot i això 
mitjançant un bon entrenament millorarem molt més el seu rendiment.  
En l’esquí de fons intervenen pràcticament tots els músculs de les cames així com el maluc, els abductors i els 
glutis.  
Les cames efectuen un treball diferent en patinador que en clàssic. En patinador es requereix més força i en 
clàssic en canvi les cames han de ser molt ràpides és per això que l’entrenament de les cames haurà de ser 
ampli si volem esquiar en les dos tècniques i haurà d’incloure tots els moviments i tipus de treballs. 
La gran majoria dels esports, exercicis i activitats requereixen la intervenció de les cames i són suficients per 
fer un treball de base.  
La cursa a peu és dels més indicats tant en terreny pla com en muntanyós on es pot alternar amb caminar amb 
bastons.  
El roller ski és menys indicat per a la preparació de les cames que dels braços però contribuirà a la resistència 
de les cames ja que es fa un treball molt similar al de l’esquí. També va molt bé el ciclisme tant de carretera 
com de muntanya però es recomana el segon ja que és més variat. També van bé els esports en equip com ara 
el futbol i el basquet així com el tennis, patinatge, escalada o alpinisme entre d’altres. 

Els músculs del tronc i el seu entrenament 

Tenen una gran importància ja que a través d’ells s’articulen les forces que ens mantenen en equilibri i ens 
impulsen. 
Cal destacar els abdominals que tenen una funció impulsora tant en clàssic com en patinador; així com els 
lumbars que exerceixen la funció “ sustentadora “ i “ recuperadora “ del tronc en qualsevol de les dues 
tècniques. És també molt important la flexibilitat i mobilitat del tronc. 
Aquests músculs intervenen en general en la majoria dels esports i en les activitats que hem comentat 
anteriorment per a braços i cames; tot i així n’hi ha alguns en que tenen major protagonisme com són ara el 
hoquei, patinatge, bàsquet o tennis entre d’altres. 

La flexibilitat i movilitat 

No només cal tenir força sinó que hem de poder aplicar-la en tota la seva amplitud és per això que necessitem 
tenir una certa flexibilitat que ens permetrà un millor aprofitament del treball muscular així com una gama de 
moviments imprescindible per tenir una bona tècnica que dependrà sovint d’aquestes qualitats. 
Encara que la flexibilitat és una cosa natural no hem d’oblidar que és la qualitat física que més ràpidament es 
perd a l’augmentar l’edat és per això que hem de realitzar estiraments i exercicis de flexibilitat que ajudaran a 
millorar substancialment aquesta qualitat 

Les habilitats psicomotrius 

Aquestes habilitats depenen en gran mesura de les nostres experiències psicomotrius anteriors, de la memòria 
motriu i de l’ educació física bàsica. 
L’ esquí de fons exigeix una gran coordinació dels diferents moviments musculars del “tren” inferior i superior i 
dels costat dret i esquerre. 
Es pot entrenar de manera global mitjançant exercicis que treballin la coordinació dinàmica general; també 
podem practicar esports o jocs en els que tingui especial protagonisme.  
L’equilibri dinàmic és també una altra cosa a tenir en compte i és el resultat del treball coordinat dels diferents 
músculs. 
Per millorar l’equilibri és molt interessant el roller ski i el patinatge ja que reprodueixen el lliscament de l’esquí 
de fons. 

Entrenament específic amb esquís de rodes 

Sense cap tipus de dubte l’entrenament més semblant a l’esquí de fons és el que podem fer amb els Roller Ski 
o esquís de rodes. 
Al igual que amb l’esquí també tenim esquís de rodes per fer clàssic i per fer patinador. Els de clàssic són més 
amples i tenen un sistema de bloqueig de la roda del darrera per tal de que l’esquí no reculi en les pujades; els 
esquís de patinador són més estrets i inestables. 
Els bastons que es necessiten han de ser amb la puntera de carbur ja que si s’utilitzen els mateixos que es fan 
servir sobre la neu la punta es desgastarà moltíssim. 
Es convenient utilitzar casc i proteccions per als colzes i genolls ja que una caiguda sobre asfalt és molt més 
perillosa que sobre neu. 
Les botes d’esquí i els guants es poden utilitzar els mateixos que els que fem servir a l'hivern. 



Tècnica clàssica amb esquís de rodes 

Per iniciar-se en l’esquí sobre rodes cal trobar la posició ideal d’equilibri en la que els genolls una mica 
flexionats han de tapar-nos la vista de la fixació de la bota; els bastons s’han de recolzar davant la fixació. Una 
vegada tinguem equilibri podem fer l’impuls simultani per avançar i seguidament el pas alternatiu. 
Si se sap fer bé el pas simultani i l’alternatiu amb esquís, sobre rodes serà el mateix, així que no hi haurà cap 
tipus de dificultat en aprendre-ho. 
Una de les coses més difícils es sense dubte la frenada ja que sobre asfalt costa molt més que sobre neu; és 
per això que es recomana sempre iniciar-se en la pràctica de esquís de rodes en terrenys plans o de poca 
pendent. Per frenar cal separar els esquís del darrera i ajuntar-los del davant tot flexionant els genolls, és a dir 
es fa "cunya" igual que es fa amb els esquís sobre la neu. 

Tècnica patinador amb esquís de rodes 

Es molt més dífícil que la tècnica clàssica ja que cal molt més equilibri per poder fer una bona lliscada. Es per 
això que per un que s’inicia en l’entrenament amb esquís de rodes es recomana sempre començar per la 
tècnica clàssica i quan ja es té ben dominada aquesta iniciar-se en la de patinador. Tot i així, al igual que en la 
tècnica clàssica, una persona que domina molt bé el pas de patinador amb esquís no tindrà cap tipus de 
problema per fer-lo sobre rodes. 
Al igual que sobre neu s’ha de passar tot el pes del cos d’un esquí a l'altre de manera alternada al mateix 
temps que hi ha una impulsió dels dos braços simultàniament. 
Per frenar es fa igual que en tècnica clàssica, és a dir, es fa "cunya".  

Texts d'Aloma Combalia 

 


