
 

 

Exercicis proposats

Station de Trail ®  BerguedÀ

CORREDORS DEBUTANTS CORREDORS EXPERIMENTATS

Sessió 1 

Sessió 2

Objectius
01 02 03

Longueur : 2,350km
D+58m

Nocions que cal saber :

Sessió 1 

Sessió 2

Escalfament:

A quin ritme s’ha de treballar?

 

Consells pràctics

Final de la sessió : (recuperació)

Per progressar :
> 
> 

Longitud : 400 m
        : 53 m

Taller de Tècnica en Pujada

Anaeròbic làctic : És un procés que s’activa quan la capacitat d’oxigenació del cos és superat 
per la intensitat de l’esforç realitzat. Consisteix en la degradació del glucogen muscular en 
àcid làctic.

Pliometria:  És un mètode usat pel desenvolupament de la potència muscular, l’explosivitat 
i la velocitat. Permet multiplicar la capacitat de produir un moviment més potent en un 
període més curt.

Millorar la potència 
muscular en la fase 
anaeròbica làctica

Desenvolupar la 
potència en pujada

Millorar la 
cadència en 
pujada i en 
baixada

Iniciar l’escalfament amb 5 minuts de carrera lenta. S’inicia l’ascensió caminant a passes llargues. 
Una vegada al cim, es realitzaran exercicis pliomètrics, esquats, multisalts, multisalts laterals... 
2 minuts de recuperació. Repetir 3 vegades. Descens cap a l’inici de forma lenta per acabar amb 
estiraments. 

Durant el recorregut, i fins arribar al cim, 
s’alternaran trams de 100 metres que es 
realitzaran a passes llargues amb trams de 
100 metres que es realitzaran caminant.

Més de 200 metres a màxima velocitat a 
passes llargues, per després iniciar un 
descens a passes curtes fins l’inici. Repetir 4 
vegades amb 2 minuts de recuperació per 
cada sessió realitzada.

Més de 300 metres a màxima velocitat a 
passes llargues per després iniciar un 
descens a passes curtes fins el punt 
d’inici. Repetir 4 vegades. Recuperació 
activa, de baixa intensitat, durant 3 
minuts a la zona de l’inici de l’ascensió. 
Repetir 3 vegades les sessions amb les 
corresponents recuperacions actives.

Ascensió a màxima velocitat durant tot 
el recorregut per després iniciar un 
descens a passes curtes fins el punt 
d’inici. Repetir 4 vegades. Recuperació 
activa, de baixa intensitat, durant 3 
minuts a la zona de l’inici de l’ascensió. 
Repetir 4-6 vegades les sessions amb 
les corresponents recuperacions 
actives.

Opció : Descens ràpid a passes llargues per 
iniciar després una recuperació passiva, 
sense activitat, al punt d’inici. El temps de 
recuperació ha de ser igual al temps de la 
durada total de l’exercici (ascens + descens).

No augmentar la durada dels intervals, però sí el nombre de repeticions.
Alternar aquest taller amb l’ascensió curta, sempre respectant una recuperació d’almenys 
24 / 48h entre ambdós.

Finalitzada la sessió, 10 minuts de recuperació activa (caminar) amb una sessió 
d’estiraments passius.

La posició més 
adequada pel descens.

• Inclinar el cos endavant

• Mantenir els braços 90° 
efectuant un moviment 
d’endavant cap enrere

Hidratar-se durant la sessió!
Les durades i tipus d’exercicis proposats 
són indicatius i poden ser adaptats als 
paràmetres personals de cada corredor. 
(VMA, nivell d’entrenament...)

Visitar les Bases d’Acollida o www.stationsdetrail.fr 
per descobrir les Estacions de Trail, esdeveniments 
i els consells proposats pels nostres entrenadors de 
Trail !

• A la velocitat més alta que es 

pugui mantenir durant tot 

l’exercici

• L’última repetició s’ha de 

realitzar a la mateixa velocitat 

que la primera

• L’inici de l’exercici no ha de 

ser massa ràpid
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