
Molts esports es desenvolupen en un medi limitat i

constant, i molt semblant a l’entorn de la vida quoti-

diana. Aquest fet permet centrar els entrenaments i

la pràctica esportiva general en els aspectes tècnics,

ja que la base està consolidada. Per exemple, en

esports com el bàsquet, els moviments bàsics estan

relacionats amb moure’s, caminar, córrer i saltar en

una superfície dura. Aquests gests els hem après

abans dels tres anys, i els hem anat fent i repetint en

moltes situacions diferents al llarg de la nostra vida.

A més, durant la nostra etapa esportiva seguim fent-

los durant la major part de les hores del dia.

En d’altres esports, en canvi, només interactuem

amb el medi durant la pròpia pràctica esportiva, i fins

i tot podríem dir que només en alguns entrenaments

concrets. Així doncs, hi estem molt poc adaptats. En

l’esquí alpí és impensable fer les accions quotidianes

dins l’entorn de pràctica esportiva, i aconseguir així

una adaptació total i continuada. Cal aprofitar doncs

totes les hores possibles a reduir aquest dèficit, a

més d’entendre que la relació amb el medi ha estat

limitada durant tot el nostre aprenentatge, per més

hores que ens haguem passat a les pistes o en

entorns nevats, sempre seran majors les que ens

hem passat en contacte amb superfícies dures i no

lliscants.

És imprescindible dominar les posicions i moviments

bàsics abans d’iniciar-se en els viratges forçats en un

traçat determinat. Si no és així, quan forcem els

viratges o es presentin situacions més difícils serem

incapaços de mantenir-nos centrats, equilibrats i

segurs. Això ens conduirà a cometre errors que, amb

el temps, poden convertir-se en constants i molt difí-

cils de corregir. Cal assentar els moviments bàsics i

després començar a introduir la dificultat d’una tra-

ball específic durant tota una concentració, i podem

adonar-nos que l’evolució tècnica és poca. Fins i tot,

solen haver-hi situacions en què el nivell tècnic assolit

pels corredors durant els primers dies decreix a

l’acumular moltes més hores. Probablement, amb

menys treball específic, l’aprenentatge hauria estat el

mateix, i hauríem tingut temps per dedicar a altres

aspectes també rellevants en el procés d’aprenentat-

ge de la vida esportiva del corredor. Sobretot a llarg

termini: és més important la consolidació dels gests

on construirem després la tècnica específica que no

pas la ràpida evolució, ja que aquest seria probable-

ment un factor limitant del nivell d’aprenentatge final.

Formació general dels infants
D’altra banda, hem d’entendre que l’esquí és un mitjà

d’educació física i no un fi en si mateix, almenys en

edats de formació. És a dir, no hem de prioritzar una

excel·lent execució, sinó la millora de les diverses

capacitats físiques, coordinatives i actitudinals dels

infants i joves per a un bon desenvolupament. Fent-ho

així, el camí cap a l’alt rendiment serà més llarg, però

arribarà molt més lluny. La riquesa motriu que ens

dóna l’entorn nevat és tan elevada que, si ens dedi-

quem només a les tasques específiques, perdrem un

conjunt d’experiències molt útils pel desenvolupament

motor dels corredors. Així mateix, d’altres aprenen-

tatges conceptuals i actitudinals respecte al medi,

són de vital importància, i poden donar-nos els recur-

sos necessaris per prendre decisions tant en l’esquí

de recreació com al competitiu.

L’adaptació indispensable 
a un entorn diferent
Els objectius que ens hem de plantejar a pistes no

estan només encarats a passar pals. Cal que els

alumnes o corredors assimilin les posicions bàsiques

en cada situació i desenvolupin la percepció de la neu

(lliscament, profunditat, textura...). Cal que s’adaptin

al medi nevat de la mateixa manera que dominem el

medi terrestre, automatitzant tots els moviments

bàsics, i poder així fer-los de forma no conscient,

espontàniament, per centrar l’atenció en d’altres

aspectes.

✒ Robert Costa Arxiu�
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Preparació física

Oblidem-nos de la tècnica!

Pals educatius, exercicis analítics... de tant en tant cal oblidar-se de la

tècnica estricta! Les pistes d’esquí ens donen recursos per treballar-ho tot,

cal obrir els ulls a les moltíssimes possibilitats de treball!

La intenció d’aquesta exposició és tractar el tipus de

treball que podem fer a pistes, ja sigui per l’alta com-

petició, per l’aprenentatge de l’esquí o per la recrea-

ció. Un cop vista la realitat de classes d’esquí i

d’entrenaments, hem cregut oportú fer algunes con-

sideracions en relació a tipus de treball que cal fer a

les pistes:

El temps d’assimilació de la tècnica
D’una banda és important valorar el temps necessari

d’assimilació de la tècnica. És freqüent veure grups

de competició que repeteixen el mateix tipus de tre-

Una forma de treballar la resistència

aeròbica i la percepció de diferents

tipus de neu pot ser l’esquí de muntan-

ya o el forapista controlat amb una

ascensió sense remuntadors.
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Els descensos llargs i en posició

d’ou incidiran en la força isomè-

trica de les cames, sobretot a

nivell dels quàdriceps.
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Podem aprendre a diferenciar els tipus de

neu i les modificacions que pateixen al llarg

del dia, entre altres aspectes, fent activi-

tats que impliquin un aïllament controlat

dins el medi.
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jectòria obligada de forma progressiva. Mantenint

sempre aquestes posicions bàsiques. Això podrà

aconseguir-se amb variabilitat de moviments dins el

marc nevat, i preferiblement centrant l’atenció en

d’altres aspectes, automatitzant els gests bàsics.

Una proposta
Basant-nos en l’exposició i justificació que hem pre-

sentat fins ara, farem algunes propostes de tasques.

Totes elles tenen l’objectiu d’adaptar el practicant al

medi, algunes amb més aplicació funcional a la tècni-

ca, d’altres possiblement més divertides, més ade-

quades per infants, amb més requeriment de les

capacitats físiques... totes molt diferents! Cal agafar-

les només com una mostra i entendre l’adequació a

les persones que tinguem davant en cada moment,

als objectius de la sessió o de la temporada, a l’estat

del medi, al material disponible... i a totes les varia-

bles que influeixen en el procés d’aprenentatge. És

imprescindible una visió més àmplia del treball a pis-

tes i a la creativitat o inventiva de cada entrenador o

professor, per tal d’aprofitar els recursos que el medi

esquiable ens permet.

Podem introduir-les dins una sessió, o dedicar-hi tot

un dia. Poden ser una forma de descansar d’un entre-

nament intens, poden augmentar la intensitat o ser-

vir-nos de distracció d’aquelles sessions dedicades a

la tècnica o als conceptes específics. Per exemple,

després d’una classe amb monitor pot ser adequat

que l’alumne, pel seu compte, faci un repàs ràpid del

que li han proposat durant la sessió, i després dedi-

car-se a buscar sensacions en neus diferents, salts,

excursions, jocs... oblidant-se una mica de la tècnica

treballada.

A continuació presentem una taula amb quatre

columnes. A la primera i segona hi ha alguns aspec-

tes a desenvolupar, cal tenir molt clar què anem a

treballar segons l’objectiu de la sessió o de l’època

d’entrenaments i en quin sistema incideix principal-

ment. A la tercera hi consten unes tasques concre-

tes, però només com a mostra, doncs el nombre i

tipus de tasques a realitzar són infinites. I a la última

columna hi ha observacions en relació al material o al

tipus de pràctica. Podem creuar les tres columnes en

funció dels objectius, del nivell dels alumnes o corre-

dors i de les condicions que trobem. �

Fer activitats diferents a l’esquí, com raquetes de neu o bici-

trineu, ens pot aportar una visió, percepció i coneixements

molt útils per la competició o la interacció amb el medi.
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Aspectes a treballar

- Adaptació al material

- Control sobre el material

- Percepció duresa, humi-
tat... de la neu

- Lliscament / adaptació als
canvis de neu

- Adopció de la posició

- Adaptació al relleu

- Equilibri lateral / antero-
posterior

- Coordinació no específica

- Capacitats físiques 

- Capacitats físiques

- Capacitats físiques

- Control aeri

Sistema en 
que incideix principalment

- Perceptiu

- Perceptiu

- Perceptiu i cognitiu

- Propioceptiu

- Propioceptiu

- Propioceptiu

- Coordinació, equilibri

- Coordinació

- Resistència aeròbica

- Resistència anaeròbica

- Força

- Sistema vestibular i
kinestèsic

Proposta d’activitats

- Jocs en terreny pla

- Esquí lliure

- Boles de neu, jocs conven-
cionals, córrer...

- Esquí de muntanya, surf de
neu...

- Jocs amb desequilibris

- Baixades amb falta de visi-
bilitat o ulls tapats.

- Terreny pla, jocs de dese-
quilibrar els companys

- Descensos amb jocs de
pilota

- Excursions amb raquetes

- Rutes forapista (marca-
des!!)

- Buscar recolzaments forts
i amb salt. Baixades cur-
tes.

- Salts variats

Característiques 
i observacions

- Sense bastons, amb pilo-
tes toves.

- Variacions en mesura, radi
de gir, duresa...

- Sense material d’esquí: tri-
neu, calçat normal...

- Canvis de neu de forma
conscient

- Botes descordades, esquí
de fons

- Augmentem la dificultat
amb pista no traçada

- Observar tipus de neu per
no prendre mal.

- Pendents suaus

- No utilització de remunta-
dors

- Baixades llargues

- Neu pesada, crosta, ban-
yeres...

- Material d’esquí amb
esquís més curts

La mil lor manera

d’aprendre a controlar

el cos en totes les

situacions és gaudir

saltant i fent totes les

figures que ens passin

pel cap!
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