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dels factors en la consecució dels resultats, és cert que el desenvolupament 

de les qualitats físiques és una de les claus de l’èxit en la competició” 
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Resum  

L’objectiu del present estudi es realitzar una proposta i una aplicació pràctica d’un entrenament 

intermitent d’alta intensitat per comprovar els efectes que genera sobre la resistència anaeròbica.  

Per a poder realitzar aquesta investigació s’han  utilitzat 3 individus  d’edats entre 15 i 16 anys.  

El programa d’entrenament intermitent d’alta intensitat es va duu a terme durant 5 setmanes els 

dilluns, dimecres i divendres. Cada sessió constava d’exercicis d’alta intensitat amb canvis de 

ritme i de direcció i de curta durada.  El protocol principal d’avaluació del programa 

d’entrenament va ser el Tennis-Specific Agility Endurance Test, per mesurar la resistència 

anaeròbica, però també es va realitzar el T-test i el Yo-yo intermittent recovery test de nivell 2,  

per comprovar si l’entrenament intermitent també té un impacte en la velocitat i en la resistència 

aeròbica.  Tots els tests es van realitzar abans i després del programa d’entrenament. Els 

resultats de l’estudi destaquen que el programa d’entrenament proposat millora la velocitat dels 

tres subjectes, manté les vies aeròbiques i millora la resistència anaeròbica, tot i que s’ha 

modificat l’avaluació del test principal.  

 Paraules clau: Resistència intermitent, tennis, alta intensitat, Tennis-Specific Agility 

Endurance Test, T test, Yo-yo intermitent recovery test, esports acíclics, agilitat.  

Abstract                

The aim of this study is to make a proposal and a practical application of high-intensity 

intermittent training to check the effects that it generates on the anaerobic endurance. To carry 

out this research have been used three individuals aged between 15 and 16 years. The 

intermittent high intensity training program was carried out for 5 weeks on Mondays, 

Wednesdays and Fridays. Each session consisted of high intensity exercises with changes of 

pace and direction and short duration. The main assessment protocol of the training program  

was the Tennis-Specific Agility Endurance Test, to measure the anaerobic endurance, but was 

also performed the T-test and the Yo-yo intermittent recovery test (level 2)  to check if the 

intermittent training also has an impact on the speed and the aerobic endurance. All tests were 

performed before and after the training program. The results of the study highlight that the 

proposed training program improves the speed of the three subjects, maintains aerobic 

pathways, and anaerobic endurance improves, even though has been modified main assessment 

test. 

Key words: Intermittent endurance, tennis, high intensity, Tennis-Specific Agility Endurance 

Test, T test, Yo-yo intermittent recovery test, acyclic sports, agility.  
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1. Introducció 

L’estudi que es presenta a continuació: “Proposta i aplicació d'exercicis 

intermitents d’alta intensitat a pista per a la millora de l'entrenament de la 

resistència del tennis”, correspon al Treball Final de Grau en Ciències de 

l’Activitat Física i l’Esport i estar tutorat pel Dr. Ernest Baiget.   

Aquest treball està dividit en diversos apartats que en conjunt i de forma 

ordenada donen sentit a aquest TFG.  

En primer lloc es realitzarà una fonamentació teòrica on es contextualitza 

l’àmbit d’estudi en sí que, en aquest cas, fa referència a un tipus de 

resistència en el tennis, la resistència anaeròbica. Es donaran unes bases 

sobre els aspectes fisiològics en el tennis i s’explicarà què és la resistència 

intermitent.  

En segon lloc es parlarà sobre el mètode i, per tant, sobre tot el que fa 

referència sobre l’estudi en sí. Així doncs, s’explicarà tant el procediment 

dels tests utilitzats com també el disseny de l’entrenament de 5 setmanes. 

També, en aquest apartat s’exposarà el material utilitzat per a l’estudi, es 

detallarà la mostra, s’exposaran els indicadors o variables de l’estudi i es 

parlarà de la fiabilitat i validesa. Pel què fa a la fiabilitat i validesa, 

s’exposaran alguns detalls i criteris que ajuden a donar fiabilitat a les 

proves, tals com el control dels aspectes ambientals i la utilització de més 

d’un examinador per calcular els resultats dels tests. Pel què fa a la 

validesa, es donen uns autors de referència que han utilitzat aquests tests 

amb anterioritat.  

Seguidament, es detallaran els resultats obtinguts de l’estudi en l’apartat de 

resultats. En aquest cas, simplement s’exposaran les dades de forma escrita 

com també a partir de gràfics o figures. 

En l’apartat de la discussió s’interpretaran els resultats de l’apartat anterior 

i, per tant, es discutirà sobre els resultats obtinguts. En aquest sentit, 

s’haurà de discutir sobre si s’ha complert o no la hipòtesi plantejada al 

principi d’aquest treball. A més, es parlarà sobre les limitacions de l’estudi i 

també de les línies futures d’investigació. 
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Finalment, en les conclusions es donarà resposta a la hipòtesi plantejada, 

però també servirà com resum clarificador de tot l’estudi. 

1.1 Justificació de la proposta 

El tennis es un esport complex que requereix d’habilitats tècniques, físiques 

i tàctiques per portar-se a terme de forma adequada. Les accions físiques 

durant els partits de tennis incorporen esforços d’alta intensitat amb 

velocitat, agilitat i potència, tot combinant el metabolisme condició aeròbica 

per suportar els diferents entrenaments i partits al llarg de les setmanes. A 

més, serà de vital importància la resistència anaeròbica per suportar els 

punts i, per tant, els esforços de les accions del joc del tennis.  

En la literatura trobem diferents tests per avaluar la resistència anaeròbica, 

com podrien ser el test de Wingate explicat per Zagatto (2009). Aquest test 

és fàcil de reproduir, però el desenvolupament d’aquest no s’adequa a la 

majoria d’esports intermitents, ja que es realitza en un cicloergòmetre  i, 

per aquest motiu, es va modificar aquest test per crear-ne un de nou 

anomenat RAST, que consisteix en la realització d’esprints de 35 metres 

amb períodes de descans de 10 segons. Tot i això en aquest treball s’ha 

volgut donar més especificitat al test i s’ha escollit Tennis-Specific Agility 

Endurance Test proposat per Reid et at. (2003). Aquest test bàsicament 

incorpora cinc esforços breus d’alta intensitat amb períodes de descans de 

20 segons simulant alguns desplaçaments propis de l’esport del tennis. 

En resum, aquest treball vol ressaltar la importància del treball de 

resistència anaeròbica i, per tant, la capacitat de resistir esforços 

intermitents d’alta intensitat. Per aquest motiu, l’objectiu principal d’aquest 

treball és aplicar un entrenament de resistència anaeròbica adaptat al 

tennis per a la millora d’aquesta capacitat condicional.  
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2. Fonamentació teòrica  

Totes les especialitats esportives, amb el traspàs del temps, van 

evolucionant i progressant. Per això, Vila (2014) ens explica que els 

jugadors de tennis accepten aquest procés i, per tant, accepten les 

exigències físiques d’aquest esport per donar el seu millor rendiment. Amb 

aquest objectiu es realitzen programes d’entrenament específics on els seus 

beneficis són fàcilment reconeguts: 

 Major velocitat de desplaçament i agilitat 

 Mantenir el ritme seqüencial i intensiu en l’execució dels cops en 

sèries llargues (entrenament) 

 Millorar la potència per impactar més fort la pilota quan és necessari 

 Resistir, amb la mateixa intensitat, els partits llargs i durs. 

 Mantenir el poder de la concentració i tensió al màxim temps possible 

 Prevenir les lesions i recuperar-se amb més facilitat 

Per aconseguir aquests beneficis, segons Vila (2014), s’han de treballar les 

capacitats condicionals que es mostren el quadre següent: 

 

Qualitats físiques Definició 

Resistència general 

Activitat i condicionament continuat i quasi bé sense recuperació. 

Utilitat/ exemple: Mantenir el ritme d’entrenament sense fatiga durant totes les sessions 

programades. 

Resistència muscular 

Utilitzar grups musculars durant un període de temps llarg 

Utilitat/ exemple: Músculs dels braços- espatlles en jugadors de servei-volea, durant jocs 

de molts serveis.  

Flexibilitat 

Permetre realitzar moviments en la màxima amplitud  segons la elasticitat muscular, dels 

lligaments i tendons.  

Utilitat/ exemple: Màxima extensió per arribar a una pilota 

Força (potència) 
Màxima càrrega executada a major velocitat controlada. 

Utilitat/ exemple: Un servei, una volea guanyadora...etc 

Velocitat 
Màxima rapidesa possible en la execució dels moviments de control voluntari. 

Utilitat/ exemple: Esprintar des de la línia de fons per arribar a una deixada. 

Agilitat 

Destresa per guanyar la posició, canviar-la o ajustar-la, així com per a canviar de direcció 

en els desplaçament.  

Utilitat/ exemple: Pilota al cos, treure’s la pilota de sobre amb un desplaçament lateral. 

Arribar a una deixada i immediatament retrocedir per arribar a globus.  

Taula 1: Definició de les qualitats físiques en el tennis 

Font: Vila, C. (2014). Fundamentos prácticos de la preparación física en el tenis (2ª ed.). Badalona: Paidotribo 
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S’ha cregut convenient exposar el quadre anterior, ja que hi apareix un 

concepte molt important per a l’esport del tennis: l’agilitat. Per tant, en 

aquest treball es vol donar importància als canvis de ritme i de direcció en 

els desplaçaments.  

Per altre banda, Deuff (2012) ens exposa que per a la preparació física hi 

ha 7 pilars importants a treballar que es mostren breument explicats a 

continuació:  

 

Pilars de 

l’entrenament físic  

Definició 

Escalfament 

Preparació progressiva per elevar la temperatura del cos 

incorporant tots els sistemes musculars i cardiovasculars amb 

l’objectiu que l’organisme es trobi en les millors condicions pels 

esforços dels entrenaments i partits.  

Resistència 

Capacitat per perllongar un esforç d’intensitat moderada. 

Importància de realitzar el treball de la resistència aeròbica 

conjuntament amb el treball de la resistència intermitent. 

Velocitat 

Capacitat d’executar un moviment en un temps mínim i 

realitzar el major número de moviments en el menor temps 

possible (desplaçaments i cops) 

Força 

Permetre al múscul o grup muscular vèncer una resistència 

exterior o suportar-la. Adults: Importància de les càrregues 

màximes, sub-màximes, repetides i dinàmiques. Joves: 

càrregues addicionals (pilotes medicinals, gomes..etc) 

Coordinació 

Capacitat que permet combinar un conjunt d’accions amb 

coherència, precisió, economia i eficàcia. Molt unida al sistema 

nerviós central. Permet regular el moviment. 

Estiraments 
Realitzar moviments en la seva màxima amplitud. Depèn de la 

elasticitat muscular, dels lligaments i tendons.  

Esports col·lectius 
La pràctica d’un o varis esports col·lectius permet millorar les 

qualitats físiques indispensables pel jugador de tennis. 

  

Si observem aquest quadre trobem algunes diferències respecte l’anterior. 

En aquest cas, destaquem el concepte de la resistència on, Le Deuff (2012) 

afegeix el concepte de la resistència intermitent. En aquest sentit, els 

Taula 2: Pilars de l’entrenament físic  

Font: Le Deuff, H. (2012). El entrenamiento físico del jugador de tenis (2ª ed.). Badalona: Paidotribo. 
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conceptes d’agilitat i resistència intermitent estaran estretament lligats a 

l’hora de realitzar un entrenament físic que reprodueixi adequadament les 

accions del tennis.  

2.1 Introducció al concepte de la resistència 

La resistència es pot definir com la capacitat de resistir física i 

psicològicament una càrrega durant un llarg període de temps, fins que 

apareix una disminució del rendiment degut a la fatiga. També, com la 

capacitat de recuperar-se amb la major brevetat possible, després d'un 

esforç físic o psíquic (Zintl, 1991 citat a Berdejo i González, 2008). Aquest 

treball vol fortificar la idea de la realització d’un entrenament específic per a 

cada disciplina esportiva, en aquest cas l'entrenament de resistència 

intermitent d’alta intensitat en el tennis. Així doncs, com ens explica Deuff 

(2012), la resistència en el tennis ha d'anar lligada a les característiques del 

mateix esport que, en aquest cas, són la capacitat de repetir i encadenar 

esforços intensos i millorar la recuperació entre els punts, entre els jocs i 

entre els partits.  

Una altre definició del concepte de resistència ens l’explica Serrato (2008) 

que la defineix com l’invers de la fatiga. Ens diu que la resistència és la 

possibilitat de suportar un nivell d’esforç en un temps perllongat a uns 

nivells d’intensitat similars a l’inici de l’activitat. De fet, quan no s’és capaç 

de sostenir l’esforç es parla de fatiga i quan és impossible continuar amb 

l’activitat es parla d’extenuació.  

Hem de tenir en compte que la definició de resistència és molt amplia, ja 

que, aquest concepte, segons Bernal (2006), es pot classificar segons uns 

criteris importants que s’expliquen a continuació: 

1. En primer lloc, es pot classificar la resistència segons el volum de 

musculatura implicada que, en aquest cas, pot tractar-se de 

resistència local quan s’utilitza menys d’un terç de la musculatura, 

resistència regional quan s’utilitza entre un terç i dos terços i 

resistència global quan s’utilitzen més de dos terços de la 

musculatura.  
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2. En segon lloc, es pot classificar segons la forma del treball muscular 

en què pot ser estàtica o dinàmica. En aquest cas, l’estàtica implica 

una concentració muscular prolongada, en canvi, la dinàmica implica 

moviment, amb alternança de la concentració i relaxació muscular. 

3. En tercer lloc, la resistència la podem classificar segons la via 

energètica prioritària, en què pot ser aeròbica o anaeròbica i, per 

tant, segons la utilització de l’oxigen.  

4. També  es pot classificar segons la duració de l’esforç o duració de la 

càrrega. En aquest cas es pot dividir en resistència curta, mitjana o 

llarga.  

5. A més, també es parla de resistència segons la relació amb altres 

capacitats físiques o situacions de càrrega. Així doncs, podem parlar 

de la resistència a la força quan implica repetir o mantenir aquesta en 

el temps, de resistència a la velocitat quan es necessita mantenir la 

més alta velocitat possible d’execució, de resistència de joc o combat 

per suportar la fatiga del rendiment esportiu en els esports col·lectius 

en situacions de combat i la resistència en esports pluridisciplinaris, 

que és la capacitat d’aconseguir un rendiment parcial sense massa 

perdudes en cada una de les modalitats esportives. 

6. Finalment, es pot classificar segons la modalitat esportiva. En aquest 

cas es pot dividir entre resistència de base o resistència específica. La 

resistència de base és la capacitat de realitzar una activitat, 

independentment  de l’esport, durant un temps perllongat. 

Normalment és aeròbica. En canvi, la resistència específica és la 

capacitat de realitzar una activitat concreta de cada esport que 

implica que implica l’actuació de grups musculars específics amb 

adaptacions i càrregues pròpies.  
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2.2 Aspectes fisiològics  

2.2.1 Les fonts d’energia 

Segons Mitjans et al. (2013), els factors que condicionen la resistència són: 

 Les fonts d’energia 

 El consum d’oxigen 

 El llindar anaeròbic 

 La fatiga  

En aquest apartat ens centrarem en les fonts d’energia, on Willmare i Costill 

(2007) ens expliquen que aquesta energia s’obté gràcies a la formació 

d’adenosinatrifosfat (ATP), que és el mitjà pel qual les cèl·lules musculars 

poden guardar i conservar energia dels aliments en un compost altament 

energètic.  

Com ens segueix dient l’autor, a partir de varies reaccions químiques es pot 

produir ATP, i aquest procés es pot realitzar sense o amb oxigen. Quan es 

realitza sense oxigen el procés rep el nom de metabolisme anaeròbic. I 

quan aquest procés necessita d’oxigen, rep el nom de metabolisme aeròbic.  

Bàsicament, les cèl·lules generen ATP a través de 3 mètodes: 

1. El sistema ATP-PC 

2. El sistema de glucogen 

3. El sistema oxidatiu 

Pel què fa al sistema d’ATP-PC l’autor ens diu que l’ATP té una molècula de 

fosfat altament energètica que guarda energia, i aquesta s’anomena 

fosfocreatina (PC) que va reconstruint ATP de manera relativament 

constant. Aquest procés no utilitza oxigen i, per tant, es de caire anaeròbic. 

A més, no es crea àcid làctic com el sistema que explicarem més endavant 

i, per tant, aquest procés se l’anomena metabolisme anaeròbic alàctic.   

L’energia utilitzada de l’ATP mitjançant la divisió d’un grup de fosfats només 

permet la realització d’una activitat intensa de pocs segons. Per això la 

fosfocreatina ajuda a la reconstrucció d’aquest ATP per tal que aquest 

treball es pugui perllongar de 3 a 15 segons. Més enllà d’aquest punt, on no 
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s’utilitza oxigen, els músculs hauran de trobar altres vies per formar ATP, 

que s’expliquen a continuació. 

En el segon sistema d’obtenció d’energia, l’autor ens explica que la font 

principal és el glucogen que hi ha concentrat als músculs que, quan es 

necessita, és transformat en glucosa a partir d’un procés anomenat 

glicòlisis. Aquest procés també es produeix sense l’ajuda del l’oxigen i, per 

tant, encara en metabolisme anaeròbic. Durant aquesta glicòlisi, cada 

molècula de glucosa es divideix en molècules d’àcid pirúvic, on s’allibera 

energia formant varies molècules d’ATP. Instantàniament l’àcid pirúvic entra 

a les mitocòndries cel·lulars del múscul i reacciona amb l’oxigen formant 

així més molècules d’ATP.  Quan en tot aquest procés, l’oxigen es insuficient 

perquè es pugui oxidar la glucosa, la major part de l’àcid pirúvic es 

transforma en àcid làctic on posteriorment arriba a la sang i, gràcies a això, 

es forma gran quantitat d’ATP sense consum d’oxigen. Aquest procés se 

l’anomena metabolisme anaeròbic làctic, per la presència d’aquest àcid 

làctic.  

Finalment tenim el sistema oxidatiu, que és el més complex dels tres 

sistemes. Aquest sistema utilitza oxigen per generar l’energia i, per tant, es 

tracte d’un procés aeròbic. A diferència de la producció anaeròbica d’ATP, el 

sistema oxidatiu produeix una gran quantitat d’energia molt important, 

sobretot, per les proves i activitats de més resistència i duració. A més, 

aquest sistema oxidatiu pot involucrar els hidrats de carboni, les grasses i, 

excepcionalment, les proteïnes (aminoàcids).   

Seguidament, es tindran en compte i s’explicaran els substrats de major 

rellevància, que són els de hidrats de carboni i els lípids.  

El procés del sistema oxidatiu a partir dels hidrats de carboni funciona de la 

mateixa manera que el procés de glicòlisi, però en aquest cas amb la 

presència d’oxigen, on l’àcid pirúvic no es converteix en àcid làctic sinó en 

un compost anomenat acetilcoenzim A (acetil CoA). Pel què fa al procés del 

sistema oxidatiu a partir de les grasses, es realitza a partir d’un procés 

químic anomenat beta-oxidació dels àcids grassos on cada molècula d’àcid 

gras es converteix en acetil CoA.  
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Una vegada format l’acetil CoA, aquest compost entra al cicle de Krebs, que 

és un cicle complex de reaccions químiques que permeten l’oxidació 

completa de l’acetil CoA. Al final d’aquest cicle, es formaran molècules 

d’ATP, de carboni i d’hidrogen. L’hidrogen serà transportat per la cadena de 

transport d’electrons fins arribar a les mitocòndries dels músculs on 

s’alliberarà energia per provocar un procés anomenat fosforilació oxidativa 

on es crearà ATP. El carboni sobrant es convertirà en CO2 i serà transportat 

als pulmons per ser expirat (expulsat). 

2.2.2 Fisiologia en el tennis 

Tenint més clar d’on prové l’energia que obtenim per a realitzar activitat 

física, s’explicarà, en breus paraules, quin tipus de sistema energètic 

s’utilitza, majoritàriament, en la disciplina esportiva del tennis. Comelles i 

López (2001) ens expliquen que per les seves característiques, el tennis és 

un esport força peculiar. El tipus d’esforços semblen de llarga durada, ja 

que un jugador pot jugar fins a 5 partits en una setmana, però si ens fixem 

en detall en les acciones del joc, els jugadors han d’estar preparats per 

esforços d’alta intensitat amb temps de pauses relativament breus. Els 

desplaçaments són curts, ràpids i es realitzen constantment amb canvis de 

ritme i de sentit. Per aquest motiu, doncs, els autors expliquen que els 

requeriments metabòlics en aquest esport són l’anaeròbic alàctic (ATP-PCr), 

el metabolisme aeròbic i, en menor mesura, el metabolisme anaeròbic 

làctic. Aquesta última afirmació es compleix sempre hi quan tinguem molt 

en compte el llindar anaeròbic, que haurà ser lo més alt possible per tal de 

disminuir la utilització d’aquest metabolisme anaeròbic làctic. Pel què fa al 

metabolisme anaeròbic alàctic és el més important degut a que es 

correspon amb les demandes fisiològiques del tennis. Finalment, pel què fa 

al metabolisme aeròbic serà important per afavorir la recuperació entre 

punts i aguantar els entrenaments i/o torneigs de molts partits per 

setmana.  

Per altre banda, Galiano (1996) ens explica que el tennis requereix d’una 

activitat motora complexa i adaptativa, alternant de forma aleatòria 

períodes variables de treball amb pauses.  Les accions més rellevants es 

realitzen a alta intensitat i tenen una breu durada. Per això, és un esport en 
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què participen diferents vies metabòliques, sent fonamentalment un esport 

aeròbic amb aportacions de vies anaeròbiques i que la intensitat dels punts 

del joc determinarà la major o menor acumulació de lactat.  

Tot i que en aquest últim paràgraf es destaca sobretot la via aeròbica com a 

via fonamental per la disciplina del tennis, els dos autors posen en 

rellevància la utilització de les vies anaeròbiques. A més, podem deduir 

paràgraf que les vies anaeròbiques làctiques passaran en segon terme 

sempre i quan es tingui una bona tolerància al lactat i, per tant, s’hagi 

realitzat un bon treball de resistència anaeròbica. 

Altres estudis com el de Fernández et al. (2007) expliquen que els 

requeriments del metabolisme aeròbic en el tennis són menors que en 

altres esports intermitents com el rugbi o el futbol i que, tot i que esta 

demostrat que la tàctica en el joc te una gran influència en les demandes 

d’aquest esport, el metabolisme anaeròbic sempre hi té una gran incidència. 

L’estudi conclou dient que el tennis ha canviat dràsticament al llarg dels 

últims 10-15 anys i que, actualment, pot ser considerat un esport anaeròbic 

intermitent amb fases de recuperació aeròbiques.  

Cal dir que els entrenaments de resistència tradicionals són efectius per 

algunes modalitats esportives, però es veuen limitats en esports 

intermitents, com el cas del tennis. Això ens ho explica Baiget (2011), en 

què l'entrenament de resistència en el tennis no requereix d'un 

desenvolupament màxim de les capacitats aeròbiques com es necessita en 

altres esports individuals cíclics de resistència, sinó que s'ha de 

desenvolupar de manera que permeti suportar de manera òptima les 

càrregues de la competició i l'entrenament. Per tant, per aquest motiu les 

exigències del tennis s'han de contemplar de forma intermitent, ja que les 

accions del joc ho requereixen.  
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2.3 La resistència intermitent 

En aquest treball s'aplicarà un entrenament intermitent d’alta intensitat a 

un grup de jugadors, que constarà d’un conjunt d’exercicis que ofereixen 

solucions a les demandes fisiològiques d'aquest esport i que, en aquest cas, 

no es correspondran als mètodes tradicionals. 

Avui en dia, un tipus de treball intermitent d’alta intensitat conegut és 

l’anomenat HIIT o high intensity interval training. Com bé ens mostra 

l’article de Buchheit (2013),  el HIIT, incorpora un ampli ventall 

d’entrenaments per a treballar tan a nivell metabòlic com a nivell 

neuromuscular. Això dependrà, bàsicament, de la manipulació de 9 

variables o paràmetres, tals com: la intensitat, la duració, els temps de 

descans, la modalitat, número de repeticions, número de sèries...etc. Com 

es mostra a l’article, segons els paràmetres escollits apareixeran diferents 

tipus de treball o sistemes d’entrenament. En aquest sentit, l’autor 

distingeix cinc tipus d’entrenaments que sorgeixen del HIIT a partir de la 

combinació de les diferents variables. En primer lloc tindríem el HIIT 

d’intervals llargs, seguidament el HIIT d’intervals curts, el RST, el SIT i el 

speed strengh, aquest últim essent de caire únicament neuromuscular.  

Hi ha autors que han aplicat aquest treball intermitent del HIIT a l’esport 

del tennis com és el cas de Fernandez-Fernandez et al. (2012), que 

comparen dos entrenaments per a millorar la resistència en el tennis. Un 

dels entrenaments és el HIIT d’intervals relativament llargs (fins a 90 

segons) i, per tant, més aviat de caràcter metabòlic mixta (aeròbic i 

anaerobic) que neuromuscular, i l’altre és un tipus de HIIT anomenat RST o 

repeated sprint training, de caràcter més neuromuscular i anaeròbic alàctic. 

En breus paraules, l’article conclou que un mètode no és millor que l’altre, 

ja que els dos aporten millores significatives i que, per tant, són adients per 

a treballar la resistència en el tennis.  

Bàsicament, la idea principal dels dos paràgrafs anteriors és que no seria 

arriscat dir que els entrenaments HIIT són una bona manera per a treballar 

la resistència en el tennis, i dependrà de la modificació de les seves 

variables per a treballar de manera més aeròbica o anaeròbica treballant, 
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en conclusió, de manera intermitent.  Tot i això, caldrà tenir en compte que 

en aquest treball no es realitzarà un HIIT com a tal, sinó una adaptació al 

tennis d’exercicis intermitents d’alta intensitat i, per tant, la realització 

d’aquests en una pista de tennis.  

Com hem vist fins ara és important que en els esports d’aquest tipus 

apliquem programes d’entrenament que s’adeqüin a cada modalitat 

esportiva. Tenint en compte això, el treball intermitent pot ser perfectament 

adequat a l’esport del tennis, sempre i quan tinguem en compte les 

característiques del joc. Tal com ens diu Kovacs (2009), el tennis és un 

esport que requereix de centenars de moviments amb canvis de direcció a 

cada partit i a cada entrenament. La majoria de moviments en el tennis són 

de forma lateral i, per tant, hauríem de tenir present, en el treball de 

l’entrenament físic, aquest tipus de desplaçament. 

Tenint en compte aquests desplaçaments específics, Vila (2014), ja 

esmentat anteriorment, ens parla del concepte d’agilitat, i ens la defineix 

com la destresa per guanyar la posició, canviar-la o ajustar-la, així com 

també per canviar de direcció en els desplaçaments. 

En conclusió a aquests dos últims autors podem dir que la resistència 

intermitent en el tennis, dins a pista, ha de passar per canvis de ritme i/o 

de direcció i, per tant, serà important el desenvolupament de programes 

d’entrenament de resistència a l’agilitat per assegurar una adequació del 

treball de resistència a les accions d’aquest esport en concret.   

Casas (2008) també ens explica que els esports acíclics tenen un conjunt 

d’accions de diferent intensitat, duració, freqüència i característiques 

cinètiques, que modifiquen significativament l’anàlisi metabòlic i muscular 

de l’esforç. Com segueix dient l’autor, els esports acíclics basen les seves 

accions en patrons de moviments molt específics com serien els canvis de 

direcció o l’habilitat de repetir acceleracions. Així doncs, els mètodes 

intermitents d’alta intensitat són precisament la resposta a aquestes 

demandes dels esports acíclics. L’estudi de l’autor en sí enforteix la idea del 

treball intermitent en aquest tipus d’esports.  
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Un altre estudi ens evidencia la importància del treball de la resistència a la 

velocitat. Bangsbo i Iaia (2010) conclouen en el seu estudi que tot i la seva 

brevetat de treball, l’entrenament de resistència a la velocitat condueix a 

una millora del rendiment a partir de varis exercicis d’alta intensitat i curta 

durada. A més, el rendiment aeròbic no es mostra afectat i, per tant, això 

ens indica que el treball d’intensitat alta és un estímul prou poderós per a 

mantenir l’adaptació fisiològica i el rendiment guanyat de la resistència 

anterior.  

En aquest sentit, i agafant la idea del darrer paràgraf, aquest treball pretén 

enfocar-se a la millora de la resistència a la velocitat però adequada a 

l’esport del tennis i, per tant, amb canvis de direcció. En definitiva, a la 

millora de la resistència anaeròbica adaptada al tennis i, per tant, 

intermitent. 

2.4 Objectiu i hipòtesi 

L’objectiu plantejat s’ha intentat redactar de manera viable i, per tant, sent 

factible i realista portar-lo a terme. D’aquesta manera es deixa clar què es 

pretén en aquesta investigació empírica:   

 Aplicar un entrenament de resistència anaeròbica adaptat al tennis 

per a la millora d’aquesta capacitat condicional.  

Pel què fa a la hipòtesi, segons Salkind (1999) aquesta reflexa el 

plantejament general d’un problema o pregunta per motivar l’emprenedoria 

d’un estudi d’investigació. També, Rodríguez (1998) ens explica que la 

hipòtesi es podria entendre com “una llei no confirmada”, per tant, que falta 

confirmar-la, comprovar-la. És molt important tenir formulada una bona 

hipòtesi, ja que és la que guia i orienta la investigació. 

En aquest treball, la hipòtesi plantejada és la següent: 

 La realització d’un treball de resistència intermitent d’alta intensitat 

permet obtenir un bon rendiment de les vies anaeròbiques.  
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3. Mètode 

En aquest apartat s’explicarà el procediment que s’ha portat a terme per a 

realitzar l’estudi. S’exposarà la mostra i, per tant, els participants d’aquesta 

investigació, els indicadors o variables, les proves d’avaluació utilitzades, el 

material necessari per a realitzar els diferents tests i l’entrenament 

intermitent, i el procediment o disseny de l’estudi. En primer lloc  però, és 

important saber quin tipus d’estudi es portarà a terme. En aquest sentit,  

segons Gómez (2006), s’intueix que aquest estudi implica un disseny 

experimental veritable, ja que és un estudi en què es manipulen 

intencionalment unes o més variables independents per analitzar, 

posteriorment, les conseqüències i, per tant, els efectes dins d’una situació 

de control creada per l’investigador. A més,  es tracte d’un estudi 

quantitatiu, ja que, segons la informació del mateix autor, s’utilitza l’anàlisi 

de dades per respondre les preguntes d’investigació i confirmar la hipòtesi 

establerta prèviament.   

3.1 Mostra 

L'entrenament es realitza a 3 jugadors, dos nois i una noia, en la segona 

part de la pretemporada, que en aquest cas l’anomenem període 

preparatori especial. Un dels nois té 15 anys, l’altre en té 16 i la noia en té 

15, per tant, tindríem 3 subjectes en les categories de cadet de primer i 

cadet de segon any. Els dos nois assisteixen al Club Tennis Centelles 4 dies 

a la setmana els dilluns, dimecres, dijous i divendres, i la noia hi assisteix 3 

dies a la setmana els dilluns, dimecres i divendres. S’han seleccionat 

aquests subjectes, ja que formen part del club de tennis on hi exerceixo 

com a entrenador. Els tres subjectes entrenen a tennis  durant 1h i 30 

minuts i realitzen 30 minuts d’entrenament físic. Els jugadors estaven 

totalment informats del procés experimental que se’ls faria i van acceptar 

intervenir en aquest estudi voluntàriament. A més, així ho recolza el 

consentiment dels seus respectius pares i el seu propi, com es mostra a 

l’annex d’aquest treball.  

L’estudi recollirà les dades dels pre i post tests per observar les seves 

millores. Tot i que l’entrenament proposat només consta de 5 setmanes, 
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caldrà tenir en compte que les millores poden ser degudes a altres factors 

que s’exposaran al final d’aquest treball.  

Els criteris d’inclusió per a la selecció de la mostra s’exposen a continuació i 

ressalten certs aspectes per ajudar a possibles reproduccions d’aquest 

estudi:  

 

3.2 Indicadors o variables 

En aquest apartat és on s’exposaran les variables que, segons Hernández et 

al. (2010), són una propietat que pot fluctuar i que la seva variació es pot 

mesurar i/o observar i, per tant, estudiar. Així doncs, les variables que 

s’observaran i es mesuraran de forma quantitativa són les següents: 

 La resistència anaeròbica intermitent 

 La velocitat amb canvis de direcció 

 La resistència aeròbica intermitent 

3.3 Proves d’avaluació  

Per tal d’avaluar les variables anterior s’han utilitzat unes proves d’avaluació 

per extreure dades quantitatives, que han estat els següents: 

 Com a test principal, s’utilitzarà el Tennis-Specific Agility Endurance 

Test. Reid et al.(2003) ens expliquen que es tracte d’un test de 

resistència anaeròbica a pista sense raqueta. Com ens diuen els 

Criteris d’inclusió 

Edat Tenir almenys 13 anys (categoria infantil) 

Historial de pràctica Tenir un mínim de 2 anys de pràctica  esportiva del tennis 

Freqüència mínima 

d’entrenament 

Realitzar com a mínim 3 sessions d’entrenament setmanals 

Consentiment informat Tenir el consentiment dels pares i dels propis jugadors, de 

forma escrita 

Taula 3: Criteris d’inclusió  

Font: Pròpia 
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autors, l’objectiu d’aquest test és mesurar l’habilitat del jugador de 

tennis per repetir consistentment esforços d’alta intensitat a pista. 

Aquest test incorpora 5 repeticions amb moviments similars a l’esport 

del tennis amb pauses de 20 segons entre cada repetició. 

 S’utilitzarà un test de resistència aeròbica intermitent anomenat Yo-

yo intermittent recovery test (lv.2). Krustrup (2003), ens explica que 

hi apareixen l’activació màxima del sistema aeròbic, però també una 

gran contribució del sistema anaeròbic, que permet determinar la 

capacitat d’un individu de recuperar-se d’exercicis repetits.  

 També s’utilitzarà un test de velocitat encarat als canvis de direcció i, 

per tant, un test d’agilitat anomenat T-test, que incorpora moviments 

laterals i moviments cap endavant i cap enrere, tal com ens diu 

Lockie et al. (2014). 

Aquests dos últims tests es realitzaran per extreure altres dades rellevants 

de l’entrenament intermitent i, en el cas del test Yo-Yo, per comprovar si 

aquest entrenament també pot tenir una afectació (negativa o positiva) en 

les vies aeròbiques. 

3.3.1 Procediment de les proves d’avaluació 

Segons Reid et at. (2003), les instruccions de la realització del Tennis-

Specific Agility Endurance Test són: 

1. El jugador comença des de la marca central de la línia de fons. A la 

senyal de sortida, el jugador es dirigirà amb un esprint cap a la xarxa 

fins a tocar el con amb la mà. Immediatament tornarà d’esquena cap 

a la posició inicial. 

2. El segon esprint s’haurà de realitzar cap a la línia del cantó dret on 

també haurà de tocar un con col·locat a la intersecció de la línia 

d’individual i dobles. El jugador ha de simular el joc de cames del 

propi esport després de tocar cada con i tornar a la posició inicial.  

3. Després, l’esprint es realitzarà cap a la diagonal curta dreta on el con 

estarà col·locat a la intersecció entre la línia del servei i la línia que 

separa el camp individual de la dels dobles. De la mateixa manera, 

toca el con i torna a la posició inicial. 
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4. Es realitza el mateix però a la diagonal curta esquerra.  

5. Finalment, el jugador realitza un esprint en direcció al cantó esquerra 

on l’entrenador aturarà el cronòmetre. 

6. El jugador pot descansar 20 segons 

7. El jugador repeteix tot l’exercici un total de 5 vegades amb un temps 

de recuperació de 20 segons entre cada repetició. 

 

 

 

 

 

Segons l’autor, el resultat del test consistirà en dividir el resultat de la 

diferència entre el millor i el pitjor resultat amb el millor resultat,  i el 

número que doni multiplicar-lo per cent. També, els resultats obtinguts en 

els pre i post tests es contemplaran de forma més visual a partir d’una 

gràfica on es podran observar cada un dels temps de cada repetició.   

Lockie et al. (2014) expliquen les instruccions a seguir en la realització del 

T-test:  

1. Esprintar del con A al con B situat a 9,14 metres i tocar el con B amb 

la mà dreta. 

2. Anar lateralment al con C situat a l’esquerra i tocar-lo aquest cop 

amb la mà esquerra.  

3. Anar del con C al con D lateralment i tocar-lo amb la mà dreta.  

4. Tornar al mig lateralment, al con B i tocar-lo amb la mà esquerra. 

5. Tornar d’esquena al con A. 

6. El moviment lateral no pot incloure passes creuades.  

7. Es pararà el cronòmetre un cop l’individu hagi passat la línia del con  

 

Figura 1: Tennis- specific agility endurance test 

Font:  Pròpia 
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Cal iniciar aquest test 30 cm enrere del con A i, per tant, del punt de 

sortida. El test es realitzarà tres vegades amb un descans complert entre 

cada repetició. Per obtenir el resultat final es farà una mitja dels tres temps 

obtinguts. 

Finalment, segons de Krustrup (2003) les instruccions de realització del Yo-

yo intermittent recovery test de nivell 2 són: 

 Córrer anant i tornant una distància marcada de 20 metres a partir 

de l’àudio del test que ens anirà marcant la sortida i l’arribada, on 

cada cop la velocitat s’anirà incrementant progressivament. 

 Després de cada anada i tornada, hi ha un període de descans actiu 

de 10 segons, que consisteix en trotar 5 metres d’un con a un altre. 

 Quan els subjectes no arriben en el temps que marca l’àudio  dues 

vegades, la distància aconseguida es guarda.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: T Test 

Font:  Lockie, R.; Schultz, A.; Callaghan, S.; Jeffriess, M. (2014). The effects of 

traditional and enforced stopping speed and agility training on multidirectional 

speed and athletic function. Journal of Strength Conditioning Research 28 (6), 

1538-1551 

 

Figura 3: Yo yo intermittent recovery test 

Font:  Football science (2015). Yo-yo tests. Consultat 4 febrer 2017, des de https://www.footballscience.net/testing/aerobic-

endurance/yo-yo-tests/ 
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Es recolliran els temps de cada repetició del Tennis-Specific Agility 

Endurance Test per fer-ne una comparació al final de l’estudi i extreure 

unes conclusions.  De la mateixa manera es recollirà la distància 

recorreguda en el Yo-yo intermittent recovery test i el temps efectuat en el 

T test. 

3.3.2 Fiabilitat i validesa dels tests  

Fiabilitat dels tests  

Segons Ayala et al. (2012), la fiabilitat fa referència a la consistència o 

repetibilitat d’una mesura.  En aquest sentit, fa referència a realitzar 

diferents tests en curts i moderats períodes de temps.  A més, la fiabilitat es 

pot veure afectada per certs factors, tals com: 

 Si la valoració es portada a terme per el mateix examinador o per 

diferents examinadors 

 Els factors ambientals (temperatura i el moment del dia) 

 La realització o no d’un escalfament 

 Les característiques de la població a qui va dirigida 

 ...etc 

En aquest estudi no s’han realitzat re-tests i, per tant, la repetició dels 

mateixos tests en breus períodes de temps per mesurar la fiabilitat de les 

proves no s’ha realitzat, ja que l’estudi només constava de 5 setmanes. Tot 

i això, i com s’ha explicat anteriorment en aquest treball s’ha realitzat un 

pre i post test. 

A més, tenint en compte la definició anterior que s’ha establert, distingim 

alguns aspectes de fiabilitat entre externs i interns que s’exposen a 

continuació.  

Fiabilitat externa 

En aquest apartat inclourem: 

 Factors ambientals 

 Examinadors 
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Pel què fa als factors ambientals, totes les proves es van realitzar en pistes 

exteriors de tipus “quick”. A més, un excés de vent pot modificar alguns 

dels temps realitzats en les proves i, per tant per evitar aquesta variabilitat 

els tres tests es van realitzar en condicions de vent més o menys estables 

amb una velocitat màxima del vent de 2km/h.1 Els tests, tant els pre-tests 

com els post-tests, es van realitzar a les 18:30h.  

Pel què fa als examinadors se’n van utilitzar dos que, en aquest cas, són 

entrenadors del Club Tennis Centelles dels quals un d’ells era jo mateix. En 

aquest cas els dos examinadors sabien el protocol de les proves. A més, 

perquè els resultats fossin una mica més objectius, s’ha realitzat la mitjana 

dels resultats obtinguts de cada examinador per tal de disminuir el marge 

d’error obtingut en el principal aparell de mesura dels temps, el cronòmetre. 

Fiabilitat interna  

En aquest apartat inclourem: 

 Grau d’implicació dels participants 

 Escalfament 

 Familiarització amb els tests 

 Estat de fatiga dels jugadors 

Pel què fa al grau d’implicació dels participants, els tres van oferir-se 

voluntàriament a col·laborar en aquest estudi tal com mostra el 

consentiment informat inclòs a l’annex d’aquest treball. A més, es va 

animar als tres participants per a què posessin les màximes ganes i esforç a 

cada test. 

Es va duu a terme un escalfament previ tal com s’explica al punt 3.5.1 i, per 

tant, els participants s’asseguraven d’arribar a uns nivells d’activació 

musculars òptims previs als tests.   

Pel què fa a la familiarització amb els tests, els participants van rebre tota 

la informació referent a les instruccions de realització dels tests com també 

la llista d’exercicis que es realitzarien en l’entrenament intermitent.  

                                       
1 Aquesta dada va ser consultada a la pàgina web: www.meteo.cat  
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Finalment, pel què fa a l’estat de fatiga dels jugadors, es van realitzar els 

tests durant una setmana sense competicions (ni en cap de setmana ni 

entre setmana) per garantir un estat més o menys òptim de rendiment en 

els tests. A més, se’ls va demanar que no realitzessin elevats esforços físics, 

a part dels entrenaments diaris, i que portessin una alimentació normal 

sense canvis bruscs d’àpats, almenys aquella setmana. El tests es van 

realitzar en dies separats per evitar el cúmul de fatiga de cada test. El T 

test es va realitzar dilluns, el Tennis-Specific Agility Endurance Test es va 

realitzar dimecres i el Yo-yo intermittent recovery test es va realitzar 

divendres. 

Validesa dels tests  

Segons Ayala et al. (2012), la validesa d’un instrument de mesura es podria 

definir com el grau d’exactitud amb el què un instrument o dispositiu 

mesura exactament allò que s’ha proposat , es a dir, el grau de certesa per 

a complir el seu objectiu.  

Pel què fa al Tennis-Specific Agility Endurance Test esta proposat per Reid 

et al.(2003) de la federació internacional de tennis (ITF) on es vol mesurar 

la resistència anaeròbica a partir de la resistència a l’agilitat. És un test 

publicat i utilitzat amb anterioritat i, al ser proposat per la federació 

internacional de tennis, s’ha cregut vàlid per allò que es vol mesurar. 

El Yo-yo intermittent recovery test ha estat anomenat en milers d’articles 

científics, ja que és un test molt utilitzat per a mesurar la capacitat aeròbica 

o mixta (aeròbica i anaeròbica), segons el nivell del test. En aquest cas hem 

utilitzat la referència de Krustrup (2003) per verificar la validesa d’aquest 

test. 

Finalment, el T test és un test de velocitat amb canvis de direcció (agilitat) 

molt adient per esports intermitents, i que també ha estat utilitzat en varis 

estudis científics. En aquest cas, hem utilitzat Lockie et al. (2014) com a 

referència de validesa d’aquest test.  
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3.4 Material 

3.4.1 Material  Tests 

Pel què fa Tennis-Specific Agility Endurance Test, s’ha utilitzat el 

següent l’equipament: 

 Cinta mètrica 

 Cons  

 Cronòmetre  

 Pista de tennis  

La cinta mètrica és de la marca Brüder Mannesman Werkzeuge, de 10 

metres de distància. Els cons escollits són cons xinesos de la marca Kipsta i 

se n’han utilitzat 4. Pel què fa al cronòmetre, se n’ha utilitzat un de la 

marca Geonaute Onstart 310. Finalment, s’ha utilitzat una pista de tennis 

de ciment on s’hi han realitzat, no només tots els tests, sinó també els 

entrenaments intermitents.  

Pel què fa al T test, s’ha utilitzat l’equipament següent:  

 4 concs grans 

 Cinta mètrica 

 Cronòmetre 

 Pista de tennis 

En aquest cas s’han utilitzat 4 cons normals, de punta. També s’ha utilitzat 

el mateix cronòmetre, mateixa pista de tennis i la mateixa cinta mètrica que 

ja s’ha esmentat anteriorment.  

Pel què fa al Yo-yo intermittent recovery test de nivell 2, l’equipament 

necessari per portar-lo a terme és: 

 Cinta mètrica  

 Cons per marcar la zona 

 Àudio del test 

 Reproductor d’àudio 
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S’ha utilitzat la mateixa cinta mètrica que en el cas anterior per a calcular 

els 20 i els 5 metres del test. A més s’han utilitzat, pels tres participants, 6 

cons xinesos de la marca Kipsta per tal de tenir una referència de la 

distància a recórrer durant el test. També, s’ha utilitzat un altaveu de barra, 

reproductor d’àudio, de la marca BoxBeat on s’hi ha introduït l’àudio del test 

a realitzar.  

3.4.2 Material Entrenament intermitent d’alta intensitat 

Per a la realització dels exercicis s’han utilitzat bàsicament pots de tennis, 

cons i la pròpia pista de tennis.  

3.5 Disseny de la recerca o procediment 

L’estructura del programa d’entrenament seguirà els passos que es 

reflecteixen el quadre següent: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Mètode d’entrenament 

Els pre-tests, el programa d’entrenament i els post-tests s’ubiquen durant la 

pretemporada, en el període preparatori especial. Els exercicis utilitzats per 

a realitzar el programa d’entrenament aniran enfocats a la millora de la 

resistència anaeròbica, a pista i sense raqueta. Com s’ha dit, en aquest 

Tennis-Specific Agility Endurance Test 

T-test 

Yo-yo intermittent recovery test (lv.2) 

Tests Inicials o pre-tests 

 

Entrenament intermitent 

de resistència anaeròbica 

(5 setmanes) 

 

Tests Finals o post-tests 

 

Figura 4: Estructura del programa d’entrenament 

Font:  Pròpia 

Resultats 

 

Discussió 

 

Conclusions 
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treball es vol exposar un seguit d’exercicis per a millorar aquest tipus de 

resistència. Aquests exercicis haurien de tenir una durada aproximada 

d’entre 5 i 45 segons tal com ens diu Kovacs (2004) sobre les 

recomanacions en el disseny dels programes d’entrenament específics de 

tennis, ja que ens explica que la intensitat d’entrenament ha de ser igual o 

major a la experimentada durant la competició. Tot i això, per tal d’assolir 

les vies anaeròbiques d’una forma més adequada i més específica en el 

tennis i, per tant, que els exercicis incloguin el mínim possible de producció 

d’àcid làctic,  aquests oscil·laran entre els 5 i els 15 segons. També, l’autor 

ens destaca que els temps de pauses haurien d’oscil·lar entre 2 i 4 segons 

per cada segon treballat i, després de moltes repeticions, s’hauria d’incloure 

un període de recuperació major  per simular el descans entre els jocs d’un 

partit. 

Tenint en compte totes aquestes consideracions, els exercicis seguiran les 

pautes generals següents: 

 

Com podem observar a la taula anterior, la intensitat dels exercicis haurà de 

ser a la màxima velocitat. Cal tenir en compte que no s’assoliran velocitats 

màximes, ja que es tacte d’exercicis amb canvis de direcció i, per tant, amb 

un component d’agilitat propi de l’esport del tennis. 

Paràmetres de càrrega generals Dades 

Intensitat Màxima velocitat possible 

Volum total 30-40 min (16 sèries) 

Freqüència de sessions 3 sessions setmanals durant 5 setmanes 

Nº d’exercicis per sessió 5 exercicis per sessió 

Sèries per exercici 3-4 sèries 

Repeticions per sèrie 3-4 repeticions 

Durada de cada l’estímul 5-15 segons 

Recuperació entre repeticions 10-30 segons 

Densitat (treball/recuperació) 1/2  

Recuperació entre sèries 1 minut i mig 

Taula 4: Paràmetres de càrrega generals  

Font: Pròpia 
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Pel què fa al volum total, es realitzaran sessions de 30-35 minuts 

aproximadament sumant un total de 16 sèries per sessió. Cada sessió 

consta d’un escalfament previ de 10-15 minuts de carrera contínua, 

estiraments dinàmics i petits esprints. Aquest escalfament no està inclòs 

dins els 30-35 minuts de volum total de la sessió.  

S’ha estipulat que la freqüència de sessions setmanals sigui de 3, ja que 

concorda amb els dies que coincideixen els 3 alumnes. A més, al tenir un 

dia descans entre cada sessió, més el corresponent cap de setmana, s’evita 

un possible sobre entrenament i, per tant, possibles lesions degut a la mala 

recuperació entre sessions.  

Pel què fa al número d’exercicis per sessió, se’n realitzaran 5, que 

corresponen, de manera aproximada, als 30-40 minuts de durada de la 

sessió. S’ha calculat que, en termes generals, cada exercici té una durada 

de 5 minuts i, per tant 25 minuts per sessió. Tot i això cal afegir els 

descansos entre repeticions i sèries i altres (ex: explicacions). 

Respecte les sèries i repeticions per exercici, s’ha estipulat que se’n realitzin 

entre 3 i 4 sèries i 3 i 4 repeticions per cada una d’elles. En aquest sentit, 

s’ha donat importància a la variabilitat dels exercicis per no caure en la 

monotonia d’entrenament i, per això, es realitzen diferents exercicis els 

dilluns, dimecres i divendres.  

La durada de cada estímul consta de 5-15 segons que és, aproximadament, 

el temps que dura un punt en l’esport del tennis. Kovacs (2006) ens diu que 

la mitjana de duració d’un punt de tennis és d’entre 3 i 15 segons. Per això, 

tots els exercicis tenen aquesta durada aproximada per tal d’imitar les 

exigències de la competició.  

Pel què fa a la recuperació entre repeticions i sèries, s’ha tingut en compte 

les recomanacions de Kovacs (2004), on ens explica la recuperació 

corresponent per cada temps de treball, que podem observar a la taula 

següent: 
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Tenint en compte la taula, s’han modificat alguns valors. En aquest cas, 

simplement s’ha utilitzat la densitat 1/2 per les repeticions i, per tant, els 

temps de recuperació són el doble del temps de treball. (ex: un exercici de 

5 segons tindrà una recuperació de 10 segons). Pel què fa al temps de 

recuperació entre sèries s’ha tingut en compte el temps de descans que hi 

ha entre els canvis de camp en el tennis i, per tant, s’ha estipulat que sigui 

de 90 segons. Tot i això, d’aquests 90 segons s’ha cregut convenient 

realitzar 60 segons de carrera contínua suau i 30 segons caminant i, per 

tant, realitzar una recuperació més aviat activa.  

Pel què fa als exercicis realitzats durant les 5 setmanes, n’hi ha 15 en total. 

Se’n realitzen 5 a cada sessió i, per tant 15 per setmana. En aquest sentit, 

doncs, cada setmana es va repetint la mateixa rutina d’exercicis fins a 

completar les 5 setmanes d’entrenament intermitent d’alta intensitat.   

Paràmetres de càrrega de cada exercici 

A continuació s’exposen tots els exercicis amb els seus corresponents 

paràmetres de càrrega i el seu gràfic. A més, també es realitzarà una 

descripció de les instruccions de realització de cada exercici: 

Taula 5: Temps de recuperació per temps treballat  

Font: Kovacs, M.S. (2004). Energy System Specific Training for Tennis. Strength and Conditioning Journal; 26 (5), 10-13 
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Exercicis intermitents d’alta intensitat (DILLUNS) 

Exercici Paràmetres de càrrega principals Gràfic  

Diagonals 

 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15 segons 

Repeticions: 3 rep. 

Sèries: 4 sèries 

Recuperació/ repetició: 20-30 seg. 

Recuperació entre sèries: 1:30 min 

 

Recta- 

Lateral 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15 segons  

Repeticions: 3 rep. 

Sèries: 3 series 

Recuperació/repetició: 20-30 seg. 

Recuperació/ sèries  1:30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recta-

Diagonal (1) 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15 segons  

Repeticions: 3 rep. 

Sèries: 3 series 

Recuperació/repetició: 20-25 seg. 

Recuperació/ sèries  1:30 min  

 

 

 

Recta-

Diagonal (2) 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15 segons  

Repeticions: 3 rep. 

Sèries: 3 series 

Recuperació/repetició: 20-30 seg. 

Recuperació/ sèries  1:30 min  

 

 

 

 

Taula 6: Exercicis intermitents (1a sessió)  

Font: Pròpia 
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La senyal 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10 segons 

Repeticions: 3 rep. 

Sèries: 3 series 

Recuperació/repetició: 20 seg. 

Recuperació/ sèries  1:30 min  

 

 

 

 

 

Instruccions exercicis (dilluns)2 
 

Diagonals 

Aquest exercici consisteix en avançar de cara i tornar al centre de 

pista de forma lateral imitant el joc de peus del tennis.  

 

Recta- Lateral 

En aquest exercici es realitzen 3 anades i tornades i, per tant, 6 

rectes. Sempre s’avança de cara excepte quan s’entra dins la zona 

dels dos cons on s’avançarà lateralment.  

 

Recta-Diagonal (1) 

1. De cara 

2. Lateral 

3. De cara 

4. Lateral 

5. De cara 

Recta-Diagonal (2) 

1. De cara 

2. Lateral 

3. De cara 

4. Lateral 

5. De cara 

La senyal 

En aquest exercici l’individu s’ubicarà al centre dels 4 cons. Cada con 

s’identificarà amb un número de l’1 al 4. L’entrenador anirà dient 

números i els alumnes haurà d’avançar als cons tant ràpid com sigui 

possible amb el joc de peus propi del tennis.  Pels cons de davant 

s’avançarà de cara i es retronarà de forma lateral. Pels cons de 

darrera s’avançarà lateral i es retornarà de cara.  

 

 

                                       
2 Les taules 7, 9 i 11, sobre les instruccions dels exercicis, s’han desenvolupat seguint els gràfics de les taules 7, 9 i 11 

de l’explicació dels exercicis intermitents d’alta intensitat.  

Taula 7: Instruccions exercicis intermitents (1a sessió)  

Font: Pròpia 
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Exercicis intermitents d’alta intensitat (DIMECRES) 

Exercici Paràmetres de càrrega principals Gràfic  

L’Aranya 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15  segons 

Repeticions: 5 rep. 

Sèries: 3 sèries 

Recuperació/repetició: 20-30 seg. 

Recuperació entre sèries: 1:30 min 

 

 

Quadrilàter 

+ esprint 

(1) 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15 segons  

Repeticions: 4 rep. 

Sèries: 3 series 

Recuperació/repetició: 20-30 seg. 

Recuperació/ sèries  1:30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadrilàter 

+ esprint  

(2) 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15 segons  

Repeticions: 4 rep. 

Sèries: 3 series 

Recuperació/repetició: 20-30 seg. 

Recuperació/ sèries  1:30 min  

 

 

La “S” 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15 segons  

Repeticions: 2 rep. per cantó 

Sèries: 2 series per cantó 

Recuperació/repetició: 20-30 seg. 

Recuperació/ sèries  1:30 min  

 

 

 

Taula 8: Exercicis intermitents (2a sessió)  

Font: Pròpia 
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Els 4 suïcidis 

 

Intensitat: màxima velocitat possible     

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15 segons 

Repeticions: 3 rep. 

Sèries: 3 series 

Recuperació/repetició: 20-30 seg. 

Recuperació/ sèries  1:30 min  

 

 

 

  

 

 

Instruccions exercicis (dimecres) 
 

L’Aranya 

1. S’avança de cara i es torna al centre lateralment 

2. S’avança de cara i es torna al centre lateralment 

3. S’avança de cara i es torna al centre lateralment 

4. S’avança de cara i es torna al centre lateralment 

 

Quadrilàter + esprint (1) 

1. De cara 

2. Lateral 

3. Lateral 

4. De cara 

Quadrilàter + esprint (2) 

1. De cara 

2. Lateral 

3. Lateral  

4. De cara  

La “S” 

1. De cara 

2. Lateral 

3. D’esquena 

4. Lateral 

5. De cara 

 

Els 4 suïcidis 

1. De cara 

2. De cara 

3. De cara 

4. De cara 

 

 

 

Taula 9: Instruccions exercicis intermitents (2a sessió)  

Font: Pròpia 
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Exercicis intermitents d’alta intensitat (DIVENDRES) 

Exercici Paràmetres de càrrega principals Gràfic  

Triangle + 

esprint (1) 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 5-10 segons 

Repeticions: 4 rep. 

Sèries: 3 sèries 

Recuperació entre repetició:  10-20 s. 

Recuperació entre sèries: 1:30 min 

 

 

Triangle + 

esprint (2) 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 5-10 segons 

Repeticions: 4 rep. 

Sèries: 3 sèries 

Recuperació entre repetició:  10-20 s. 

Recuperació entre sèries: 1:30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caça les 4 

pilotes 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15 segons 

Repeticions: 2 rep. 

Sèries: 3 sèries 

Recuperació entre repetició: 20-30 s. 

Recuperació entre sèries: 1:30 min. 

 

 

Tocar els 3 

cons 

 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15 segons 

Repeticions: 4 repeticions 

Sèries: 3 sèries 

Recuperació entre repetició: 20-30 s. 

Recuperació entre sèries: 1:30 min. 

 

 

 

Taula 10: Exercicis intermitents (3a sessió)  

Font: Pròpia 
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Transport de 

pots 

 

Intensitat: màxima velocitat possible 

(amb eficiència tècnica) 

Durada: 10-15 segons 

Repeticions: 3 rep. per cantó 

Sèries: 2 sèries per cantó 

Recuperació entre repetició: 15-20 s. 

Recuperació entre sèries: 1:30 min. 

 

 

 

  

 

 

Instruccions exercicis (divendres) 
 

Triangle + esprint (1) 

1. De cara 

2. Lateral 

3. D’esquena 

4. De cara 

 

Triangle + esprint (2) 

1. De cara 

2. Lateral 

3. D’esquena 

4. De cara 

 

Joc de les 4 pilotes 

L’objectiu d’aquest exercici és recollir totes les pilotes en el menor temps possible. 

S’ha d’anar a buscar cada una de les pilotes i deixar-les al centre de la pista (on 

l’individu inicia la seva carrera), una per una.  

 

Tocar els 3 cons 

1. De cara 

2. D’esquena 

3. Lateral 

 

4. De cara 

5. D’esquena 

6. Lateral 

 

7. De cara 
 

Transport de pots 

L’objectiu principal d’aquest exercici es transportar els pots de tennis, un per un, 

d’un cantó a l’altre. La manera de realitzar-lo sempre serà de forma lateral amb el 

centre de gravetat molt baix.  

 

 

Taula 11: Instruccions exercicis intermitents (3a sessió)

  

Font: Pròpia 

 



Universitat de Vic 2016/2017    Xevi Garcia Parra 

Treball final de Grau (TFG)  4t curs en Ciències de l’activitat física i l’esport 
 
 

 

40 
 

3.6 Anàlisi de dades 

En aquest estudi, com ja s’ha pogut observar amb anterioritat, es realitzen 

3 tests diferents tal com s’explica en l’apartat 3.3 d’aquest treball. Com a 

test principal, s’ha utilitzat el Tennis-Specific Agility Endurance Test, que es 

tracte d’un test de resistència anaeròbica. També s’ha utilitzat el Yo-yo 

intermittent recovery test (lv.2), que és de caire més aeròbic, però també 

una contribució del sistema anaeròbic. Finalment, també s’ha utilitzat el T-

test, un test de velocitat amb canvis de direcció. Així doncs, aquest estudi 

es basa en analitzar les diferències de resultats en el pre-test i en el post-

test. Bàsicament, es posa èmfasi en comparar les dades per esbrinar si 

s’han obtingut millores a partir de l’entrenament de resistència intermitent 

d’alta intensitat proposat.  

Per a realitzar la recol·lecta de dades, s’ha utilitzat el programa informàtic 

Microsoft Excel 2010 (Microsoft Office Professional Plus 2010).  

Després d’obtenir tots els resultats ordenats en el programa, s’han utilitzat 

aquests per a crear els corresponents gràfics i graelles que s’exposen en 

aquest treball en l’apartat posterior.   
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4. Resultats 

Tal com ens explica Abreu (2012), els resultats s’han d’exposar de forma 

clara, ordenada, resumida i, si fa falta, amb ajuda de taules o gràfics. Així 

doncs, a continuació s’exposen les dades recollides en l’estudi realitzat. 

Cal tenir en compte que no s’ha pogut utilitzar un grup control i, per tant, 

aquest estudi només tracte un sol grup de 3 subjectes.  

4.1 T-Test 

 

SUBJECTES 

T-TEST (en segons) 

Pre-Test Post-Test 

1ª rep. 2ª rep. 3ª rep. 1ª rep. 2ª rep. 3ª rep. 

Subjecte 1 10,94 10,84 10,22 10,3 9,9 9,4 

Subjecte 2 12,31 11,72 11,22 10,3 10,1 10 

Subjecte 3 10,82 10,47 10,25 9,4 9,5 9,4 

 

En aquesta taula s’observen els resultats de la realització del T-Test. Tot i 

això, i tal com s’ha explicat a l’apartat 3.5.1, l’avaluació del test consisteix 

en realitzar la mitjana dels 3 intents de cada subjecte. Per tant, a 

continuació s’exposa aquesta informació: 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com podem observar en la figura 4, apareixen unes millores notables i, 

per tant, una disminució dels temps d’execució del T-Test després de les 5 

setmanes d’entrenament intermitent d’alta intensitat.  

Taula 12: Taula de resultats del T-TEST (en segons)  
Font: Pròpia 

 

Figura 5: Mitjana dels 3 intents del T-Test en el pre i post test dels 3 subjectes (en segons) 
Font: Pròpia 
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Pel què fa al primer subjecte, s’observa que ha disminuït el seu temps mig 

en quasi un segon. Pel què fa al segon subjecte, ha disminuït el seu temps 

mig en més d’un segon i mig. Finalment, el tercer subjecte ha disminuït el 

seu temps mig en una mica més d’un segon.  

4.2 Tennis-specific agility endurance test 

 

 

En aquesta taula s’observen els resultats de la realització del Tennis-specific 

agility endurance test, tant el pre-test com el post-test. Tot i això, per 

observar més detalladament les possibles millores, s’exposen els següents 

gràfics individuals de cada subjecte: 

 Subjecte 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subjecte 2 

 

SUBJECTES 

TENNIS-SPECIFIC AGILITY ENDURANCE TEST (en segons)  

Pre-Test Post-Test 

1ª rep. 2ª rep. 3ª rep. 4ª rep. 5ª rep. 1ª rep. 2ª rep. 3ª rep. 4ª rep. 5ª rep. 

Subjecte 1 19,19 20,44 20,78 20,7 21 17 17,31 18,16 18,85 18,22 

Subjecte 2 19,51 19,5 19,37 19,25 19,66 16,85 17,47 17,07 17,85 17,75 

Subjecte 3 17,41 17,19 17,34 17,88 17,89 16,7 16,9 17,6 17,5 17,5 

Taula 13: Taula de resultats del Tennis-specific agility endurance test (en segons) 

Font: Pròpia 

 

Figura 6: Pre-test i post-test del Tennis-specific agility endurance test del subjecte 1 (en segons) 

Font: Pròpia 
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 Subjecte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subjecte 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Pre-test i post-test del Tennis-specific agility endurance test del subjecte 3 (en segons) 

Font: Pròpia 
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TENNIS-SPECIFIC AGILITY ENDURANCE TEST  (Subjecte 3) 
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TENNIS-SPECIFIC AGILITY ENDURANCE TEST  (Subjecte 2) 
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Figura 7: Pre-test i post-test del Tennis-specific agility endurance test del subjecte 2 (en segons) 

Font: Pròpia 

 



Universitat de Vic 2016/2017    Xevi Garcia Parra 

Treball final de Grau (TFG)  4t curs en Ciències de l’activitat física i l’esport 
 
 

 

44 
 

Cal tenir en compte que per avaluar el test caldrà dividir el resultat entre la 

diferència entre el millor i el pitjor temps, amb el millor temps,  i 

multiplicar-lo per cent (ex: diferència/millor temps x 100). Així doncs, a 

continuació s’exposen aquests resultats en la següent taula:  

 

ÍNDEX DE RESISTÈNCIA ANAERÒBICA 

SUBJECTES TENNIS-SPECIFIC 
AGILITY ENDURANCE 

TEST  

Pre-Test Post-Test 

% % 

Subjecte 1 -9,43% -10,88% 

Subjecte 2 -2,13% -5,93% 

Subjecte 3 -4,07% -5,39% 

 

Per entendre la taula, es important saber que quan més baix sigui el 

número obtingut en %, millor resistència anaeròbica intermitent d’alta 

intensitat tindrà el subjecte. Així doncs, com es pot observar, els 3 

subjectes haurien empitjorat la seva resistència anaeròbica realitzada en 

aquest test, almenys, a partir d’aquesta fórmula.  

Òbviament, aquest índex només calcula la tolerància a la velocitat 

intermitent sense tenir en compte altres factors, com la millora dels temps 

de cada repetició. Així doncs, cal saber que, en aquest cas, sí que és 

important cada repetició del test i, per tant, el temps màxim, mínim i les 

mitjanes que hagin pogut fer el subjectes, com també els temps de les 2 o 

3 últimes repeticions. Si observem els 3 gràfics de la pàgina anterior, veiem 

que els 3 subjectes han millorat els seus temps durant tot el test, però en 

canvi, segons l’índex realitzat, no la tolerància o resistència a la velocitat 

intermitent. 

Així doncs, caldrà tenir en compte que, tot i les dades exposades a la taula 

anterior, un factor important en aquest test de resistència és observar la 

tolerància a la velocitat-agilitat al llarg de les 5 repeticions i no només 

realitzant l’índex de resistència esmentat anteriorment.  Per fer-ho, s’han 

Taula 14: Taula de resultats del Tennis-specific agility endurance test 

Font: Pròpia 
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observat els dos últims temps de cada subjecte en el pre i post test com 

també els temps mitjos, màxims i mínims. Pel que fa als dos últims temps, 

si ens fixem en els gràfics (figures) 6, 7 i 8 anterior, veiem com en el pre-

test, els 3 subjectes empitjoraven el seu temps en la última repetició 

respecte l’anterior. En canvi, en el post-test observem que això no passa i 

que, fins i tot, aconsegueixen igualar o millorar el temps de la última 

repetició respecte l’anterior. També, per tal de mostrar que els 3 subjectes, 

independentment de l’índex de resistència del test, han millorat en el post-

test, a continuació s’exposa una taula detallada amb els temps màxims, 

mínims i les mitjanes de cada repetició del test per facilitar l’observació de 

la millora en el pre i post test: 

 

  TENNIS-SPECIFIC AGILITY ENDURANCE TEST (en segons) 

SUBJECTES 
Temps 
màxim 

Diferència 
Temps 
màxim 

Temps 
mínim 

Diferència 
Temps 
mínim 

Mitjana 
Diferència 

Temps 
mitjos 

% Millora 
de la 

mitjana 

SUBJECTE 1 Pre-Test 21 
2,15 

19,19 
2,19 

20,42 
2,51 12,3% 

Post-Test 18,85 17 17,91 

SUBJECTE 2 Pre-Test 19,66 
1,81 

19,25 
2,4 

19,46 
2,06 10,6% 

Post-Test 17,85 16,85 17,40 

SUBJECTE 3 Pre-Test 17,89 
0,29 

17,19 
0,49 

17,54 
0,3 1,7% 

Post-Test 17,6 16,7 17,24 

 

Com ens mostra la taula anterior, tots els subjectes han millorat en el post-

test, tant si observem els temps màxims, els mínims com la mitjana.  Si 

només s’observen les mitjanes, tal com s’observa també en les figures 6, 7 i 

8, el subjecte 1 i 2 han disminuït els seus temps migs en més de 2 segons, i 

el subjecte 3 ha disminuït el seu temps mig en poques dècimes. També, a la 

taula s’observa el % de millora, a partir de la mitjana, de cada subjecte, 

que com s’observa és positiu. Si ens fixem en els temps màxims i mínims, 

els subjectes 1 i 2 han disminuït aquests valors al voltant dels 2 segons i el 

subjecte 3 l’ha disminuït en menys de mig segon. Tots aquests valors ens 

mostren disminucions de temps en l’execució del test i, per tant, fan 

referència, en gran part, a la velocitat i no a la resistència anaeròbica 

intermitent. Aquesta problemàtica s’exposarà posteriorment en la discussió.  

Taula 15: Temps màxims, mínims i mitjanes del Tennis-specific agility endurance test (en segons) 
Font: Pròpia 
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4.3 Yo-yo intermittent recovery test (nivell 2) 

A continuació s’observa la taula dels resultats obtinguts en aquest test: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tant en la taula 18 com en la figura 9, s’exposen els resultats del Yo-yo 

intermitent recovery test de nivell 2, utilitzat per obtenir més dades sobre 

l’entrenament intermitent de resistència anaeròbica d’alta intensitat.  

En el cas d’aquest test, no s’observen millores importants. Només es pot 

destacar una petita millora en el primer subjecte, de 40 metres i, per tant, 

de 2 rectes més en aquest test. Els altres subjectes han mantingut els 

valors del pre-test i per tant, de 360 i 480 metres respectivament. 

 

420 
360 

480 460 
360 

480 

-100

100

300

500

Subjecte 1 Subjecte 2 Subjecte 3

M
e

tr
e

s 

YO-YO INTERMITTENT 
RECOVERY TEST (nv.2) Pre-Test Post-Test

SUBJECTES YO-YO INTERMITTENT 
RECOVERY TEST 2 (en metres) 

Pre-Test Post-Test 

Subjecte 1 420 460 

Subjecte 2 360 360 

Subjecte 3 480 480 

Taula 16: Taula de resultats del Yo-yo intermittent recovery test (nivell 2) (en metres) 

Font: Pròpia 

 

Figura 9: Pre-test i post-test del Yo-yo intermittent recovery test (nivell 2) (en metres) 

Font: Pròpia 
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4.4 Resum resultats 

Finalment, a continuació s’exposa una taula resum amb tots els resultats 

mitjos dels tres tests. Com es pot observar, s’ha cregut convenient utilitzar, 

en el Tennis-Specific agility endurance test, la mitjana de les cinc 

repeticions i no l’índex de resistència del propi test, ja que la mitjana 

permet observar les millores, en aquest cas, de manera més fiable.  

 

 

També, com veiem a continuació, s’exposaran unes gràfiques amb la 

mitjana dels 3 subjectes en tots els tests realitzats, per tal d’observar la 

millora del total de la mostra: 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESTS T-Test Tennis-Specific agility 
endurance test 

Yo-Yo intermittent recovery 
test (nv.2) 

Subjectes 
Segons Segons Metres 

Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 

Subjecte 1 10,67 9,87 20,42 17,91 420 460 

Subjecte 2 11,75 10,13 19,46 17,40 360 360 

Subjecte 3 10,51 9,43 17,54 17,24 480 480 

Taula 17: Resultats mitjos de cada subjecte dels tres tests 

Font: Pròpia 

 

Figura 10: Mitjana del total de la mostra en el T-Test 
Font: Pròpia 

 

PRE-TEST 
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Com podem observar en les tres gràfiques anteriors, el total de la mostra 

en el tres tests ha millorat els seus resultats en el post-test. Cal destacar 

sobretot la millora en el Tennis-specific agility endurance test i en el T-Test.   
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Figura 11: Mitjana del total de la mostra en el Tennis-specific agility endurance test 

Font: Pròpia 

 

PRE-TEST 

POST-TEST 

Figura 12: Mitjana del total de la mostra en el Yo-Yo intermittent recovery test (nv.2) 

Font: Pròpia 
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5. Discussió 

Tal com ens diu Abreu (2012), ja esmentat en l’apartat anterior, en la 

discussió s’han d’interpretar els resultats de l’estudi i discutir sobre el seu 

significat. Tal com ens diu l’autor, en la discussió s’ha de fer referència a 3 

pilars fonamentals: 

1. Tenir en compte la pregunta d’investigació i, per tant, la hipòtesi de 

l’estudi, per a poder comparar-la amb els resultats obtinguts.  

2. Comparar els resultats obtinguts amb altres estudis realitzats. 

3. Exposar futures investigacions de l’estudi 

Pel què fa al primer punt, la hipòtesis que es plantejava en aquest treball 

era la següent: La realització d’un treball de resistència intermitent d’alta 

intensitat permet obtenir un bon rendiment de les vies anaeròbiques. Doncs 

bé, el més destacable dels resultats obtinguts són les millores notables en el 

T-Test, uns resultats confosos, però finalment bons en el Tennis-specific 

agility endurance test i un millores quasi nul·les en el Yo-yo intermittent 

recovery test (nv.2).  Per avaluar aquests resultats hem de tenir en compte 

varies coses.  

Primer de tot, cal tenir en compte que l’estudi no incorpora un grup control 

i, per tant, els resultats obtinguts no s’han comparat amb cap grup que no 

hagués realitzat l’entrenament intermitent d’alta intensitat.  

En segon lloc, cal remarcar que els possibles bons resultats poden haver 

estat produïts gràcies al simple entrenament diari, i no només gràcies a 

l’entrenament proposat. 

En tercer lloc, tot i que els 3 subjectes estaven familiaritzats amb els tests, 

aquests es van realitzar més d’una vegada en el pre-test i el post-test i, per 

tant, podem dir que hi ha hagut un aprenentatge en l’execució d’aquests. 

Així doncs, les possibles millores també poden haver estat produïdes gràcies 

a aquest factor.  

Finalment, tot i les aportacions anteriors, hem de ressaltar els tipus de 

resultats obtinguts. Pel què fa al test principal, el Tennis-specific agility 

endurance test, s’ha observat que els 3 subjectes han empitjorat el seu 
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índex de resistència a la velocitat intermitent. Tot i això, si s’observen les 

repeticions per separat veiem que en el post-test, les dues últimes 

repeticions tenen una diferència menor que en pre-test i, per tant, 

contràriament al què ens diu l’índex de resistència, es pot deduir una 

millora de la tolerància a la velocitat intermitent, almenys en les dues 

últimes repeticions. També, gràcies a les mitjanes realitzades, veiem que la 

velocitat d’execució del test ha augmentat i, per tant, els 3 subjectes han 

realitzat el test de manera més ràpida, el qual possiblement ha provocat 

que els índex de resistència esmentats anteriorment hagin empitjorat en el 

post-test. Aquesta dada ens pot fer entendre que l’entrenament intermitent 

d’alta intensitat també té incidències en la millora de la velocitat.  

Pel què fa al T-Test, s’ha observat, en els resultats de l’apartat anterior, que 

els 3 subjectes han obtingut millores en l’execució de test i, per tant, en la 

seva velocitat. Aquest fet recolza l’explicació anterior, reforçant la idea que 

l’entrenament proposat en aquest treball pot haver tingut incidències en la 

velocitat dels subjectes.  

Pel què fa al Yo-yo intermittent recovery test (nv.2), s’ha observat que els 

resultats de l’entrenament realitzat no tenen incidències en les viés més 

aeròbiques, però tampoc les perjudica, ja que, solament un subjecte ha 

millorat en aquest test, però de forma molt poc important, i els altres dos 

subjectes han realitzat els mateixos resultats que en el pre-test.  

Pel què fa al segon punt d’aquest apartat, abans esmentat, a continuació es 

compararan els resultats obtinguts amb altres estudis realitzats: 

Deixant de banda les mitjanes, que fan més referencia a la velocitat, els 

resultats indiquen que no hi ha una millora molt significant en la resistència 

anaeròbica intermitent d’alta intensitat, ja que només s’aprecia en les dues 

últimes repeticions del test. Un estudi semblant de Fernández et al. (2007) 

ens mostra com la realització d’un entrenament RST (repeated speed 

training), millora el rendiment anaeròbic general, però no la capacitat de 

recuperar entre esprints i, per tant, no millora la resistència anaeròbica. 

Com s’ha pogut observar en aquest treball, el rendiment anaeròbic dels 

subjectes ha millorat, tal com es mostra en els post-test del Tennis-specific 
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agility endurance test i el T-Test, ja que els temps d’execució dels tests han 

estat menors, però tal com s’ha indicat en els resultats, l’índex de 

resistència dels 3 subjectes ha empitjorat. Tot i així, i tal com s’ha dit fa un 

moment, s’ha destacat únicament una millor tolerància a la velocitat en les 

dues últimes repeticions del Tennis-specific agility endurance test. Cal tenir 

en compte, que el RST es un entrenament de caire semblant al proposat en 

aquest treball, ja que utilitza les vies anaeròbiques, però no inclou canvis de 

sentit.  

Altres estudis com els de Barbero et al. (2006) i el de Bishop et al. (2011), 

també originen la mateixa problemàtica. El segon estudi explica que amb  

l’entrenament RST es milloren notablement els temps dels esprints en 

comparació amb els entrenaments intervàlics, com és lògic, però que 

aquests últims semblen ser superiors per a millorar l’índex de fatiga entre 

els esprints, que era l’objectiu del test principal d’aquest treball. A més, 

l’autor afegeix que seria una gran estratègia combinar, doncs, els dos tipus 

d’entrenaments per a millorar la RSA (repeated speed ability) i, per tant, 

millorar la velocitat dels esprints com també la tolerància o resistència a la 

velocitat.  

L’altre estudi explica que durant els exercicis d’esprints repetits són 

necessàries, principalment, les vies anaeròbiques, especialment, els dipòsits 

de ATP-PCr muscular. En canvi, la participació de la via aeròbica en aquest 

tipus d’exercicis està molt discutida i criticada per diferents autors. Els 

autors que hi estan a favor, recolzen el fet que l’obtenció d’una millor 

condició aeròbica també implicaria un millor rendiment en el RSA, ja que 

ajudaria a repostar més ràpidament els dipòsits de PCr durant els períodes 

de recuperació.   

Així doncs, d’aquests estudis en podem extreure que l’índex de resistència 

utilitzat en el Tennis-specific agility endurance test, en principi, només 

contempla la relació entre les repeticions del test i, per tant, la semblança 

dels temps realitzats a cada repetició, però no té en compte la millora de la 

velocitat dels subjectes. Per tant, aquest índex no s’ha vist millorat en el 

post-test degut al dèficit de treball de resistència intervàlica i, per tant, de 
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caire més aeròbica. Per aquest motiu, s’ha cregut més convenient utilitzar 

les mitjanes per avaluar aquest test, ja que mostren unes notables millores 

almenys, de manera més fiable.  

5.1 Limitacions i Futures investigacions 

Tal com s’ha explicat a l’inici aquest apartat, en un estudi també cal 

considerar les futures investigacions. Així doncs, des del meu punt de vista, 

penso que seria interessant realitzar un estudi semblant al proposat en 

aquest treball, però combinant l’entrenament anaeròbic intermitent d’alta 

intensitat que s’exposa en aquest treball, conjuntament amb un 

entrenament intervàlic de caire més aeròbic, per visualitzar si finalment la 

combinació d’aquests dos tipus d’entrenaments pot tenir unes incidències 

importants en la millora de la resistència específica del tennis. Tenint en 

compte els resultats obtinguts a partir de l’entrenament proposat, es 

podrien realitzar estudis semblants per confirmar que aquest tipus 

d’entrenament pot ser interessant per a millorar la velocitat intermitent del 

tennis en un període de temps relativament curt, 5 setmanes. D’altre 

banda, també s’ha de tenir en compte que aquest estudi ha tingut varies 

limitacions.  

Com a més important cal destacar la manca d’un grup control i, per tant la 

manca d’un altre grup de subjectes que no realitzessin aquest entrenament 

per a comparar els resultats. D’aquesta manera no s’ha pogut realitzar un 

estudi estadístic i, per tant, els resultats de l’estudi actual no poden ser 

declarats com a resultats estadísticament significatius. També, cal esmentar 

el nombre reduït de participants en el grup experimental (n=3), la qual cosa 

provoca una limitació important d’aquest estudi. De la mateixa manera 

passa amb la durada de l’entrenament proposat, ja que cal destacar que 

només ha estat de 5 setmanes. A més, també s’han de considerar els 

esportistes escollits com a limitacions d’aquest estudi, ja que, òbviament, 

aquests tenen una rutina diària que no podem controlar al 100% i que 

poden afectar als resultats d’aquest i qualsevol estudi.  

Finalment, cal destacar que el test principal utilitzat, el Tennis-specific 

agility endurance test, ha estat interessant utilitzar-lo, ja que, en 
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comparació a altres tests, s’adapta millor als desplaçaments del tennis, però 

es podrien haver utilitzat altres tests de resistència anaeròbica més 

publicats per a comprovar els resultats de l’entrenament proposats, ja que, 

com s’ha vist, l’avaluació d’aquest test ha estat confosa en un principi.  
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6. Conclusions 

Pel què fa a l’objectiu marcat en aquest treball: “Aplicar un entrenament de 

resistència anaeròbica adaptat al tennis per a la millora d’aquesta capacitat 

condicional”,  i a la hipòtesi esmentada al principi d’aquest estudi: “La 

realització d’un treball de resistència intermitent d’alta intensitat permet 

obtenir un bon rendiment de les vies anaeròbiques”, cal dir que, segons els 

resultats obtinguts, l’objectiu s’ha complert tot i les confusions inicials, però 

que la hipòtesi necessita de més investigacions degut a les limitacions ja 

esmentades.   

Tot i aquestes limitacions, penso que l’entrenament proposat ha dotat 

d’unes millores importants als subjectes, pel què fa a la velocitat, tal com 

s’ha vist en els temps del test principal i en el T-Test. A més, tal com hem 

vist en els resultats del Yo-Yo intermityent recovery test de nivell 2, les vies 

més aeròbiques no s’han vist quasi afectades i això recolza l’estudi de Iaia i 

Bangsbo (2010). Tot i això s’ha de tornar a destacar la falta d’un grup 

control per a corroborar tots els resultats obtinguts en aquest estudi.  

A més, penso que la proposta d’exercicis intermitents d’alta intensitat que 

s’exposa en aquest treball pot ser interessant introduir-la en diferents 

moments de l’any durant els entrenaments físics de tennis, ja que s’adapta 

a les demandes fisiològiques d’aquest esport i pot economitzar alguns dels 

entrenaments físics, ja que la seva durada és relativament breu, 30-40 

minuts, depenent dels diferents paràmetres de càrrega.  

Finalment, pel què al treball en sí en relació als aprenentatges que s’han 

adquirit al llarg del grau de CAFE, penso que m’han servit per a 

desenvolupar de millor manera el treball, ja que la branca del rendiment 

esportiu sempre m’ha cridat l’atenció. A més, cal dir que, gràcies als 

coneixements obtinguts al grau, des de fa 2 anys porto l’entrenament físic 

d’un grup de competició al qual intento ajudar dia a dia.  
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8.1 Consentiment informat participants 
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8.2 Consentiment informat pares 
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