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1. CONDICIÓN FÍSICA. 
 
A Condición Física é un nivel que indica o estado no que se atopa unha persoa para 
poder desenvolver o seu traballo diario con enerxía, eficacia e sen agotarse en exceso, 
e que nos permitirá:  

 Realizar o traballo diario mellor e con menor cansazo.  

 Mellorar o noso estado de saúde.   

 Previr enfermidades.  

 
Este nivel de Condición Física dependerá de varios factores:  
 Exercicio físico: que provocará a mellora do nivel das nosas capacidades físicas. 

Por iso as persoas sedentarias teñen pouca condición física.  
 Unha boa alimentación: permitiranos que o noso organismo funcione 

correctamente, en caso contrario, prexudicaremos a saúde e a nosa condición 
física.  

 Consumo de certas substancias: prexudican o funcionamento orgánico, e en 
consecuencia o noso rendemento e a nosa condición física.  

 Descanso: sen un descaso mínimo para recuperarnos dos esforzos, a nosa 
condición física verase afectada de forma negativa.  

 As capacidades psíquicas: para mellorar as nosas capacidades físicas é preciso 
posuír boas capacidades psíquicas e traballalas axeitadamente, mellorando entón 
a nosa condición física.  

 A idade: a condición físicas vai aumentando conforme a persoa vai 
desenvolvéndose, pero chega un punto de máxima maduración en que comeza a 
diminuír paulatinamente.  

 As condicións xenéticas: os xenes da nosa familia e raza determinan o 
desenvolvemento das calidades físicas e o nivel da nosa condición física. 

 
 
 

2. CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS.  
 
 
2.1. RESISTENCIA.  
Capacidade que nos permite soportar e aguantar un esforzo durante o maior tempo 
posible. É esencial en deportes de longa duración como a maratón ou o ciclismo pero 
resulta fundamental na vida cotiá cando temos que facer un traballo de longa duración 
como os labores do campo: segar herba, cavar… 

 
Diferenciamos dous tipos de resistencia:  
Aeróbica: cando o esforzo para soportar é de pouca intensidade e longa duración, 

como ir en bicicleta ou correr varios quilómetros.  
Anaeróbica: cando o esforzo para soportar é de moita intensidade e curta duración 
(menos de 3 minutos), como unha carreira de 400 a 800 metros.  
 
A resistencia vai depender de factores como o tamaño do corazón, o funcionamento 
dos pulmóns e do sangue e a súa distribución polos músculos. Por iso, o adestramento 



da resistencia vai provocar como efectos fundamentais no organismo: o incremento do 
tamaño e musculatura do corazón, mellora da capacidade pulmonar, aumenta o 
número glóbulos vermellos no sangue e de capilares que a distribúen aos músculos.  
Para aumentar o noso nivel de resistencia aplicaremos distintos métodos de 
adestramento:  

 Métodos continuo: onde non se fan paradas para recuperar, como na carreira 
continua. A carreira con cambios de ritmo ou Fartlek e os circuítos rotativos 
continuos.  

 Métodos fraccionados: onde se fan paradas para recuperar, como no interval- 
training e o circuit- training.  

 
Podemos medir o noso nivel de resistencia a través de varias probas ou tests físicos 
como a carreira de 2.000 m, o test de Cooper (12 minutos) e a Course Navette.  
 
Como podemos controlar a intensidade do exercicio?  
A mellor maneira de controlar un exercicio, é saber a que ritmo traballa o noso motor 
“o corazón” calculando a frecuencia cardíaca nun minuto, que resulta de multiplicar as 
pulsacións en 6 segundos e multiplicando por 10 ou tamén en 15 segundos e 
multiplicando por 4. Para iso debemos aprender a tomarnos as pulsacións cos dedos 
índice e corazón (nunca co dedo pulgar) da man na arteria carótida (nun lado do 
pescozo), nas arterias radiais (no pulso, xunto ao nacemento do dedo pulgar) ou a 
través dos latexados que se perciben no costado esquerdo.  
 
Como controlar o esforzo para que sexa aeróbico?  
Para saber se un ejercicio é aeróbico ou anaeróbico é preciso que saibas que o paso 
dun ao outro é progresivo, que existe un intervalo no que conviven os dous 
metabolismos e que este paso é individual (para cada persoa diferente). Calcúlase a 
partir da F.C.M. (frecuencia cardíaca máxima) que é máximo número de pulsacións que 
pode alcanzar unha persoa, e que resulta de restarlle a idade desa persoa a 220.  
Se tomamos como exemplo unha moza de 12 anos, o seu FCM será de 208 p/ m:  

o Toda aquela actividade que se desenvolva por baixo do 40% da súa FCM (80 p/ 
m) considérase como actividade sedentaria.  

o Todo aquela actividade que se desenvolva entre o 40% e 60% da súa FCM (800 
e 120 p/ m) considérase como un esforzo aeróbico suave, onde non mellora 
moito a resistencia.  

o Toda aquela actividade que se desenvolva entre o 60% e 80% da súa FCM (120 
e 160 p/ m) considérase como un esforzo predominantemente aeróbico, aínda 
que se entra na zona de cambio aos esforzos anaeróbicos.  

o Todo aquela actividade que se desenvolva entre o 80% e 100% da súa FCM (160 
e 200 p/ m) considérase como un esforzo anaeróbico. 

 



 
 
RECORDA: na Educación Física preténdese o desenvolvemento e práctica de actividade 
física saudable, polo que en clase trabállase normalmente entre a zona aeróbica pura e 
a zona de cambio (máximo ata 14 na escala de Borg). Así, a proba de control de esforzo 
aeróbico está deseñada para que aprendades a controlar o voso esforzo e que este se 
desenvolver dentro da zona de cambio (zona onde se desenvolve a resistencia 
aeróbica de forma saudable)  

 
 
2.2. FORZA.  

Capacidade que nos permite crear unha tensión muscular, co fin de vencer unha 
oposición ou unha sobrecarga. É un indicativo da capacidade para xerar movemento.  

É esencial en deportes onde se levanten cargas como a halterofilia ou se lancen 
obxectos como lanzamento de peso, xavelina, e mesmo en saltos como os de altura, 
lonxitude e pértega; pero resulta fundamental na vida cotiá cando temos que levantar 
algún obxecto pesado ou cargar a compra, unha botella de butano, subir as escaleiras, 
cargar a mochila, etc.  

 
Diferenciamos dous tipos ou manifestacións da forza: 

Forza máxima: cando aplicamos a máxima forza fronte a cargas moi grandes, como ao 
empuxar un coche, ou en deportes como a halterofilia.  

Forza explosiva: cando aplicamos forza a cargas pequenas buscando gran velocidade 
no movemento realizado, como ao saltar obstáculo, ou en deportes que requiran 
saltos e lanzamentos como salto de altura e lanzamento de peso.  

Forza-resistencia: cando aplicamos forza a cargas pequenas pero durante un tempo 
prolongado, como cando cargamos as bolsas da compra, ou en deportes como o remo.  

 
A forza vai depender de factores como o tamaño do músculo, tipo de fibras musculares 
e coordinación intermuscular e intramuscular.  



O adestramento da forza vai provocar como efectos fundamentais o incremento do 
tamaño dos músculos ( hipertrofia muscular), modificación do tipo de fibras, mellora 
da coordinación intermuscular e intramuscular.  

 
Para aumentar o noso nivel de forza aplicaremos distintos métodos de adestramento:  

 Circuítos: son exercicios xerais de forza organizados a modo de circuítos 
oucircularmente, como o circuit-training e circuíto rotativo contínuo.  

 Pesas ou máquinas de forza: mediante a realización de exercicios con pesas ou 
máquinas de forza(rutinas). Organízase o adestramento a través da carga, 
número de repeticións e descanso.  

 Outros métodos:  

• Multisaltos (pliometría): saltos de diferentes modalidades e alturas.  

• Multilanzamentos: lanzamentos de diferentes modalidades e pesos.  

• Autocargas: exercicios onde empregamos como carga, o noso propio 
peso. 

 Exercicios por parellas: exercicios onde empregamos como carga, o corpo 
do compañeiro.  

 
Podemos medir o noso nivel de forza a través de varias probas ou tests físicos como o 
lanzamento de balón medicinal, salto horizontal, abdominais nun minuto....  

 
RECORDA: cando fagamos exercicios de forza debemos adoptar posturas correctas e 
utilizar cargas pequenas, especialmente nas idades de crecemento, debido a que 
podemos provocar deformacións na columna ( cifosis e escoliosis), lesións (hernias 
discales) e mesmo frear o crecemento.  

 
 
2.3. VELOCIDADE  

Capacidade que nos permite realizar un movemento o máis rápido posible. É esencial 
en deportes onde se requira realizar algunha acción en pouco tempo ou no menor 
tempo posible como as carreiras de curta distancia en atletismo ou tenis de mesa, pero 
resulta fundamental na vida cotiá para evitar que caia un vaso, alcanzar o autobús ou 
mesmo saír do instituto. Diferenciamos tres tipos de velocidade:  

 

 Velocidade de reacción: capacidade para reaccionar canto antes ante un 
estímulo, como na parada dun porteiro de balonmán ou nun combate de 
esgrima.  

 Velocidadexestual: capacidade para realizar un movemento único no menor 
tempo posible, como ocorre ao realizar un lanzamento a portería ou realizar un 
smash en tenis.  

 Velocidade de desprazamento: capacidade para percorrer unha distancia no 
menor tempo posible, como ocorre nunha carreira de 100 m. Depende de dous 
factores: amplitude e frecuencia de zancada.  

 
A velocidade vai depender de factores nerviosos e musculares como o tipo de fibras 
nerviosas e musculares. Por iso, o adestramento da velocidade vai provocar como 



efecto fundamental no organismo a mellora da coordinación intramuscular e 
intramuscular, hipertrofia muscular.  

Para aumentar o noso nivel de velocidade aplicaremos distintos métodos de 
adestramento, específicos a cada un dos tipos de velocidade, destacamos:  

 Velocidade de reacción: resposta ante diferentes estímulos. 

 Velocidade de desprazamento: costa cara abaixo, exercicios de mellora da 
técnica de carreira e adestramento de forza explosiva.  

 Velocidadexestual: repeticións con cambios de peso.  

 
Podemos medir o noso nivel de velocidade a través de varias probas ou tests físicos 
como o percorrido de 5x10m. ida-volta ou carreira de 50 m.  

 
RECORDA: cando fagamos exercicios de velocidade é preciso quentar moi ben a 
musculatura e estirala con exercicios dinámicos para evitar roturas fibrilares, pois se 
trata do traballo máis intenso ao que podemos someter á musculatura. 

 
 
2.4. FLEXIBILIDADE  
Capacidade que nos permite realizar movementos con gran amplitude. É esencial en 
deportes que precisen de movementos amplos e elegantes como a ximnasia artística, a 
natación ou a danza, pero resulta fundamental na vida cotiá cando temos que alcanzar 
un obxecto dun armario elevado ou escondido, peitearnos, etc.  
 
Diferenciamos dous tipos ou manifestacións da flexibilidade:  

 Dinámica: amplitude do movemento en accións dinámicas como lanzamentos ou 
patadas. 

 Estática: amplitude da postura mantida no tempo como un estiramento 

noquecemento ou unha figura en ximnasia artística.  
 
A flexibilidade vai depender fundamentalmente de factores musculares e articulares 
como a mobilidade das articulacións e a elasticidade da musculatura. Por iso, o 
adestramento da flexibilidade vai provocar unha mellor e máis ampla mobilidade 
corporal.  
 
Podemos medir o noso nivel de flexibilidade a través de varias probas ou tests físicos 
como a flexión profunda do tronco a través das pernas.  
 
RECORDA: todo o traballo de desenvolvemento da flexibilidade é pouco, debido a que 
é unha capacidade que se vai perdendo desde o momento en que nacemos; iso si, é 
necesario evitar estiramento que produzan dor articular ou muscular (só tensión), 
exercicios con rebotes e exercicios con malas posicións das costas están 
desaconsellados.  
Moito coidado co ioga, ximnasia rítmica, artes marciais, aeróbic e danza cando son 
dirixidos por persoas non cualificadas, pois adoitan repetir exercicios habituais no 
deporte, pero que son desaconsellados. 
 
 



3. CAPACIDADES MOTRICES  

 
 
3.1. COORDINACIÓN  

É a capacidade que nos axuda a solucionar con eficacia e precisión situacións motrices 
descoñecidas. As características dun movemento coordinado son a eficacia e a 
precisión. É esencial en deportes que requiren gran precisión de movementos como a 
ximnasia artística, os malabares, esquí, pero resulta fundamental na vida cotiá cando 
temos que realizar varios movementos á vez e coordinados entre eles, como embragar 
e cambiar de marcha ao conducir, etc. Diferenciamos dous tipos ou manifestacións da 
Coordinación:  

 Coordinación dinámica xeral: cando o movemento é global e participa a 
maior parte docorpo, por exemplo facer un salto esquiando ou realizar 
malabares con brazos e pernas.  

 Coordinación específica: cando o movemento esixe coordinación da 
vista con algunha parte do corpo (man, pé ou cabeza)  

 
 
3.2. AXILIDADE  

É capacidade de executar movemento non cíclicos (con diferentes sentidos e 
direccións) de forma rápida e precisa. As súas características son a velocidade unida á 
precisión como por exemplo superar un valo nunha carreira de obstáculos. É esencial 
en deportes que precisen gran velocidade na execución de xestos con cambios de 
dirección e sentido como o balonmán, ximnasia artística, esquí, pero resulta 
fundamental na vida cotiá ante un imprevisto como saltar un charco ou evitar un 
tropezo.  

 
 
3.3. EQUILIBRIO  

É a capacidade que nos permite manter unha posición, estática ou en movemento, 
anulando así as forzas que poidan influír nela. É esencial en deportes que requiran gran 
precisión na execución de xestos como tiro con arco e golf, ou requiran cambios 
constantes de orientación como o baloncesto, ximnasia deportiva e artística; pero 
resulta fundamental na vida cotiá ante un mal paso ou un desequilibrio inesperado.  

 


