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Dades generals   

 Descripció: L'assignatura Teoria de l'Entrenament II té la seva base en l'assignatura de segon curs 
Teoria de l'Entrenament I. En el cas d'aquesta assignatura de tercer curs s’aprofundeixen les 
capacitats motrius i neuromotrius, així com es progressa fonamentalment cap a l'adquisició de 
coneixement en els àmbits de la programació de l'entrenament esportiu.  

 Crèdits ECTS: 6  
 Idioma principal de les classes: Català / Castellà 
 S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: Gens (0%) 
 S'utilitzen documents en llengua anglesa: Parcialment (10%) 
 Durada: Semestral (1r Semestre) 
 Curs: 3r 
 Professor: Dra. DIEGO CHAVERRI JOVÉ 

Competències 

Competències bàsiques: 
CB1- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que 
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en 
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de 
l'avantguarda del seu camp d'estudi. 
CB3- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la 
seva àrea d’estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, 
científica o ètica. 
CB4- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant 
especialitzat com no especialitzat. 
CB5- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per 
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia. 
 
Competències transversals: 
B2. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l’activitat física y de l’esport. 
B3. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. 
B4- Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 
 
Competències nuclears: 
C1 Dominar a nivell mig una llengua estrangera, preferentment l’anglès. 
C2- Utilitzar de forma avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.  
C4- Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de los dos llengües oficials de la URV 
 
Competències específiques: 
A3. Planificar, desenvolupar i controlar el procés d’entrenament en els seus diferents nivells. 
A4- Identificar, analitzar i aplicar els principis anatòmics, fisiològics, biomecànics, comportamentals i 
socials, als diferents camps de l’activitat física i l’esport. 
A7. Planificar, desenvolupar i avaluar la realització de programes d’activitats físic - esportives 
A9. Seleccionar i saber utilitzar el material y equipament esportiu, adequat para cada tipus d’activitat. 
 

Objectius d’aprenentatge 

1. Conèixer les qualitats físiques de l’ésser humà, incidint en l’estudi d’aquelles més relacionades 
amb un major component motriu. 
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2. Saber organitzar, segons situacions no complexes i complexes, les càrregues de treball per 
aconseguir els objectius que es determinen. 

Continguts 

 

1. -  Entrenament de la força. 

 Bases neurofisiològiques i adaptacions de l’entrenament de la força muscular. 

 Les diferents expressions de la qualitat de força.  

 Metodologia de l’entrenament de la força.  

 Valoració i control de la força. 

2. - Entrenament de la velocitat.  

 Bases neurofisiològiques de l’entrenament de la velocitat. 

 Metodologia de treball de la velocitat. 

 Valoració de la velocitat.  

3.- Entrenament de l’amplitud de moviment (ADM). 

 Conceptualització i fonaments de l’ADM 

 Metodologia de l’entrenament de l’ADM. 

 Valoració i control de l’ADM. 

4.- Aplicacions específiques de l'entrenament de la força, la velocitat i l’ADM 

 Aplicacions als esports individuals  

 Aplicacions als esports col·lectius 

 Altres aplicacions de l’entrenament 

 

 

Activitats 

Tipus d'activitat 
Hores amb 

professor 

Hores sense 

professor 
Total 

Sessions magistrals 30 0 30 

Classes pràctiques 10 15 25 

Presentacions orals  10 20 30 

 Seminaris (resolució de problemes,  anàlisis 

d’articles...) 
7 25 32 

Prova d'avaluació (teòrica) 3 30 33 

Total 60 90 150 

 

Metodologies docents 

Classes magistrals 

Resolució de casos pràctics (grups reduïts) 

Treball individual 

Presentació oral de treballs 

Avaluació 
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Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant 
l’heterogeneïtat de l’alumnat.  

 

 

Avaluació i qualificació 

Activitats d'avaluació 

Activitat 

d’avaluació 

 

Competències 

 

Descripció de l'activitat 
% 

Examen 1r 
parcial  

CB1 CB4 
C2 C4 

A3 A4 A9 

Examen tipus Test (preguntes amb 4 respostes possibles, 
només 1 de correcta, la resposta errònia resta 0,33 

punts) i alguna pregunta oberta o cas pràctic. 
(Entrenament de la Força) 

 
15 

Examen 2n 
parcial  

CB1 CB4 
C2 C4 

A3 A4 A9 

Examen tipus Test (preguntes amb 4 respostes possibles, 
només 1 de correcta. 

Una resposta errònia resta 0,33 punts) i alguna pregunta 
oberta o cas pràctic. 

(Entrenament de la Velocitat)) 

 
15 

Examen 3r 
parcial 

CB1 CB4 
C2 C4 

A3 A4 A9 

Examen tipus Test; preguntes amb 4 respostes possibles, 
només 1 de correcta. 

Una resposta errònia resta 0,33 punts. També pot haver 
alguna pregunta oberta o cas pràctic. 

(Entrenament de l’ADM i Aplicacions específiques de 

l'entrenament de la força, la velocitat i l’ADM). 

30 
 

Seminaris / 
Treballs 

CB2 CB3 CB5 
B2 B3 B4 
C1 C2 C4 

A2 A3 A7 A9 

Realització treball/s d’aprofundiment d’un tema i/o 
pràctiques. A determinar durant el curs. 

 
40 

 

Qualificació 

Tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, cal aprovar cada una de les parts, inclòs treballs, 
(nota igual o superior a 5) per a poder fer mitjana i així aprovar l’assignatura. 
Si l'alumnat suspèn alguna part de l'avaluació contínua es pot presentar només d'aquesta part a 
l'avaluació final. 

 Examen 1r parcial  (15%)  

 Examen 2n parcial (15%)  

 Examen 3r parcial  (30%) 

 Treballs d’aprofundiment i pràctiques (40%)  
 
Avaluació final 

Examen tipus Test; preguntes amb 4 respostes possibles, només 1 de correcta. Una resposta errònia 
resta 0,33 punts. També hi ha la possibilitat d’alguna pregunta oberta o cas pràctic a resoldre. 
Tot el contingut de l’assignatura (60%). Temes 1 al 4. 
 
Si algú ha suspès el/s treball/s d’aprofundiment o cas/os pràctic/s el/s haurà de tornar a presentar però 
la nota màxima a la qual podrà arribar serà de 7. 
 
Cal aprovar cada una de les parts, inclòs treballs, (nota igual o superior a 5.0) per a poder fer mitjana i 
així aprovar l’assignatura. 
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Les sessions pràctiques són de caràcter obligatori. La no realització comportarà la seva recuperació o 
realització d’una tasca extraordinària pactada amb el professor. 

 

 

 
Criteris específics de la nota No Presentat: 

Es considerarà que l’alumne no segueix avaluació continuada si no es presenta a la primera activitat 
planificada dins de l’avaluació continuada o no compleix amb les dates d’entrega de les tasques 
proposades. En tal cas, l’alumne directament haurà de fer avaluació final. 

Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat 
l'avaluació contínua. 
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Assignatures recomanades 

 Teoria de l’entrenament I i III. 
 Fisiologia de l’exercici I i II. 
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