
CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS: A RESISTENCIA 
 

1. Definición de Resistencia 

 A Resistencia é a cualidade física básica que nos permite aprazar ou soportar a fatiga, permitindo prolongar 
un esforzo sen diminución importante do rendemento. 

2. Clases de Resistencia  

CRITERIO DE 
CLASIFICACIÓN 

TIPO DE 
RESISTENCIA 

DEFINICIÓN EXEMPLO 

Segundo a cantidade 
de musculatura cor-
poral implicada 

1. Resistencia xeral ou 
orgánica 

Actividades nas que par-
ticipa prácticamente todo 
o organismo 

Carreira, natación 

 2. Resistencia local Actividades nas que par-
ticipa unha pequena parte  
da musculatura (menos 
do 40%) 

Nunha cadea industrial, 
apretar tornillos: só par-
ticipan os brazos 

Segundo as fontes de 
energía empregadas 

1. Resistencia aeróbica: 
existe un equilibrio entre 
o osíxeno necesitado e o 
aportado 

Esforzos de intensidade 
media. Duración da acti-
vidade: 3-4’ en adiante. 
Pulsacións entre 120-170 
p/m 

Excursións a pé, marcha 
prolongada en bicicleta. 

 2. Resistencia anaeróbi-
ca: existe un desequili-
brio entre o osíxeno ne-
cesitado e o aportado 

2.1. Láctica: Esforzos de 
intensidade submáxima. 
140 ou máis p/m, cunha 
duración de 20-30” ata 3-
5’  

Carreiras de velocidade 
prolongada, como o me-
dio fondo en atletismo 

  2.2. Aláctica: Esforzos de 
intensidade máxima, con 
esixencia de máxima 
velocidade e mínima du-
ración (máximo 15”). 
180p/m ou máis 

Halterofilia, saltos e lan-
zamentos en atletismo 
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3. Evolución da Resistencia 
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Ο A partires dos 12-14 anos, a Resistencia desenvólvese rapidamente, sendo un 90% do total. 

Ο Entre os 17-22 anos, o desenvolvemento da Resistencia é máximo. 

Ο Desde os 30 anos iníciase un lento proceso de involución que depende do nivel de entrenamento e 
das características individuais de cada persoa.
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4. Sistemas de entrenamento da Resistencia 

MÉTODOS SITUACIÓNS DE TRABALLO 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPCIÓN 

MÉTODOS CONTINUOS OU 
NATURAIS: está baseado na rea-
lización   dun   esforzo prolongado

1. Cros-paseo Traballo de resistencia ao aire li-
bre, que combina a marcha, a ca-
rreira, os exercicios ximnásticos e 
o xogo. 

durante un amplo espacio de tempo 
cunha  intensidade media ou baixa. 
Non hai pausas, e non existen 
cambios de ritmo importantes. 

2. Carreira continua O ritmo da carreira é uniforme, a 
intensidade é media-baixa, o terreo 
é brando e chairo (evitar asfalto e 
costas), e o tempo de carreira irá 
desde os 12-15’ ata os 45’.  

 3. Fartlek O ritmo de carreira é variable, 
buscando intercalar ritmos suaves
con ritmos medio-altos, e axudán-
donos dos accidentes do terreo 
(costas). O tempo de traballo vai 
dos 15-20’ ata os 40-45’. 

 4. Entrenamento total É unha progresión do cros-paseo. 
Sempre en carreira, combínanse 
exercicios ximnásticos, saltos, tre-
pas, xogos con elementos do terreo 
ou cos/as compañeiros/as, con in-
tensidade medio-alta. 
 

MÉTODOS INTERVÁLICOS 
OU FRACCIONADOS: propo-
ñen como sistema de traballo a 
partición do esforzo en outros va-
rios de intensidade submáxima, in-
tercalados con periodos  de recupe-
ración.

1. Interval-training Altérnanse períodos de esforzo con 
tempo de repouso. Exemplo: 
Correr 100m. lisos 5 veces segui-
das, cunha intensidade dun 60-70% 
da velocidade máxima, cami-ñando 
ata a liña de saída para recuperar. 

 2. Costas Carreira empregando costas de 
entre 60 e 200m, recuperando na 
baixada. Melloramos deste xeito a 
resistencia do tren inferior e a ca-
pacidade de impulso. 

 3. Circuito Único sistema de entrenamneto 
que non emprega a carreira fun-
damentalmente. Consiste en dispor 
nun espacio un número determi-
nado de estacións, donde se reali-
zan distintos exercicios un número 
de veces ou durante un tempo de-
terminado. 

 

 

                                                                                                      Seminario de Educación Física 3



5. Avaliación da Resistencia 

TIPO DE PROBAS DESCRIPCIÓN 
TEST DE COOPER Correr durante 12’ o meirande espazo posible. Míde-

se o espazo percorrido, e as pulsacións ao acabar de 
correr e ao cabo de 2’, para saber a capacidade de 
recuperación. 

CARREIRA DOS 1.000M Correr á máxima velocidade posible a distancia de
1000m. Importan as pulsacións ao acabar de correr e 
ao cabo de 2’. 

TEST DE COURSE-NAVETTE Necesítase un terreo chairo de 20m. Iníciase a proba 
ao ouvir un sinal acústico nunha cinta e hai que che-
gar ao outro extremo coincidindo co seguinte sinal. 
Así segue a proba e cada vez o sinal soará antes. Re-
matará a proba cando a persoa chegue ao outro ex-
tremo despois de que soe o sinal. 

6. Criterios xerais para o desenvolvemento da 
Resistencia 

6.1 CONTINUIDADE 
• O traballo ocasional non mellora a Resistencia.. 

6.2 TIPO DE RESISTENCIA 
• Traballar sempre primeiro a Resistencia aeróbica. 

6.3 PROGRESIÓN 
• Ir de menos a máis, tanto no tempo de traballo como no espazo percorrido. 

6.4 CONTROL DAS PULSACIÓNS 
• Empregar o control da toma de pulsacións en momentos determinados para saber cal é o nivel de esforzo 

e respectar o ritmo individual de traballo. 
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