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Valoració del rendiment esportiu 

Entenem per valoració del rendiment esportiu 

els processos mèdics, biomecànics, tècnics, 

condicionals o psicològics encaminats per 

obtenir informació sobre la prestació de 

l’esportista. És quelcom decisiu en el procés 

d'entrenament i en la detecció de  talents 

esportius. 

El rendiment esportiu pot prendre diverses 

expressions segons la modalitat esportiva.  

No obstant això, en la majoria d’esports les 

accions que comporten potència són les més 

rellevants. Són clars exemples d’aquesta 

potència els salts i els llançaments. 

La potència en l’esport 

La potència pròpia de les accions esportives 

és el que denominem potència muscular. 

Aquesta és bàsicament la força que podem 

aplicar a una velocitat concreta. Normalment 

en les accions esportives aquesta velocitat 

acostuma a ser màxima o propera a la 

màxima. 

 

Cada esport presenta una potència 

determinada ja que les necessitats de força 

útil són diferents en cada modalitat. No és el 

mateix, per exemple, la potència muscular 

necessària per fer un xut al futbol que la que 

necessita un halteròfil per aixecar les peses. 

 

 

Cada esport presenta unes 

característiques de força concretes 

que precisa d’uns nivells de 

potència o uns altres 

 

 

La ciència descobreix els 

campions de l'esport 

Les expressions de rendiment esportiu determinen de forma 

directa el resultat en moltes disciplines. 

Accions com les del xut en futbol o la de 

projecció al judo necessiten d’alts nivells de 

potència que, com que es manifesten contra 

resistències molt diferents, precisen de nivells 

de força específics. 

GRÀFIC O IMATGE 

Potència = Força (N) x 

velocitat (m·s-1) 

Qui som? 

El "Sport Performance Analysis Research Group" és un grup de 

recerca que té com a principals objectius: 

1. Analitzar els diferents paràmetres que influencien el rendiment 

esportiu 

2. Analitzar l’eficàcia de mètodes, mitjans i sistemes d'entrenament 

i prevenció de lesions per incrementar el rendiment esportiu 



La capacitat de salt 

El salt és una expressió de la motricitat 

humana en la que un sistema s’impulsa a 

través de l’aire al llarg d’una trajectòria. 

 

Des d’un punt de vista de la mecànica 

muscular és la combinació d’una contracció 

excèntrica (allargament) que emmagatzema 

energia elàstica muscular, que s’alliberarà en 

una fase concèntrica (escurçament). A 

aquesta combinació la denominem cicle 

estirament-escurçament 

 

 

Modalitats com el salt d’alçada a l’atletisme o el voleibol tenen 

entre els seus esportistes autèntics talents en quant a la capacitat 

de salt vertical es refereix. 

GRÀFIC O IMATGE 

El salt constitueix una de les 

accions clau en moltes modalitats 

esportives. 

 

El que provoca un salt amb gran 

alçada és una alta velocitat 

d’enlairament que dependrà de les 

capacitats físiques dels esportistes. 

 

 

Michael Jordan 

122 cm 

Com sabem quant salta un esportista? 

Per a la valoració de la capacitat de salt 

vertical, avui dia l’instrument més utilitzat és la 

plataforma de contactes. L'instrument calcula 

el temps del salt, mitjançant un 

microcontrolador que detecta fins a 

mil·lisegons, en funció del qual determina la 

longitud del salt. 

 

 

 
 

La plataforma de contactes ens 

permet valorar la capacitat de salt 

vertical. 
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La majoria de plataformes de contactes o de forces presenten un 

aspecte molt similar a la de la fotografia 

Longitud= 1/2 acceleració de la 

gravetat · (temps de vol/2)2 



La potència de llançament 

Les accions de força de les extremitats 

superiors són determinants en moltes 

modalitats esportives.  

 

En moltes d’elles també es combinaran 

accions concèntriques i excèntriques dels 

músculs implicats en l’acció. 

 

 

 

Esports com el beisbol o proves com el llançament de pes a l’atletisme 

precisen d’una gran potència de tren superior per realitzar els 

llançaments amb èxit. 

GRÀFIC O IMATGE 

La potència les extremitats 

superiors és fonamental en 

nombroses modalitats esportives. 

 

Un llançament molt llunyà serà el 

resultat de generar la força 

necessària per impulsar l’objecte 

que es vol llançar a una gran 

velocitat. 
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Com calculem la potència de llançament? 

La potència (P) de les extremitats superiors 

d’un esportista es pot mesurar amb diversos 

sensors. El més utilitzat i més fiable en 

l’actualitat és un transductor lineal. Aquest 

aparell es lliga a la barra o objecte que 

l’esportista ha de moure i calcula el 

desplaçament i el temps que triga en fer el 

mateix.  

 

 

 

 
 

 

 

Els transductors lineals ens 

proporcionen la potència amb la 

qual els esportistes realitzen les 

seves accions. 

 
Això permet avaluar millores i 

comparar individus. En els nostres 

estudis hem detectat que les 

característiques musculars dels 

esportistes presenten diferències 

significatives. Aquesta qüestió 

afecta al seu entrenament i 

rendiment en competició. 
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El test de pressió sobre banc horitzontal amb barra  utilitzant un 

transductor lineal és el més utilitzat en el món de l’esport per 

avaluar la potència del tren superior dels esportistes. 

P = Força (N) · desplaçament (cm) 

temps (s) 


