
	  

Salt d’Alçada 

Exercicis escalfament: Exercicis d’activació i prevenció per l’entrenament 

del Salt d’Alçada. 

1) Exercicis bàsics: 

- Exercicis de mobilitat articular (Oscil·lacions): Amb un bon punt 

de recolzament fer diferents moviments balístics de cames per 

mobilitzar articularment la zona. Fer oscil·lacions frontals i laterals 

amb la cama estirada i fer oscil·lacions frontals i laterals acabant amb 

la cama flexionada on el moviment el dirigeix el genoll 

 

- Mobilitat articular-Activació de peus amb tanques: Amb un 

nombre entre 6 i 8 tanques fer diversos exercicis de mobilitat articular 

i activació de peus. Els exercicis son els següents: Passada  frontal 

doble recolzament, passada lateral doble recolzament, pèndol, 

passada frontal un recolzament i soldat. S’ha d’intentar en els dos 

primers exercicis, que l’atleta s’agafi el dit gros d’una mà amb l’altre 

mà i busqui estendre els braços, per així fer que es realitzi l’exercici 

amb el centre de gravetat alt. En tots els exercicis s’ha de buscar 

treballar de metatars i molt actius de peus. La separació de les 

tanques ha de permetre que l’atleta treballi amb comoditat i realitzant 

bé l’exercici amb les matisacions anteriors (4-6 peus). 

 

 
 



- Paravertebrals: Aquests són exercicis de protecció per al saltador 

d’alçada. Al fer caigudes constants al matalàs, és molt important 

aconseguir tenir una esquena ben forta i compacte per protegir 

l’impacte que provoca cada caiguda. Els paravertebrals són músculs 

petits que no s’acostumen a treballar, però que amb una bona 

estimulació tenen un paper molt important. Al ser músculs petits es 

fatiguen molt ràpid, i la forma adequada de treballar-los és amb 

moviments lents i constants. Al principi es pateixen molt i no es 

poden fer moltes repeticions, però poc a poc es poden anar 

augmentant sense cap problema (15-30 rep.). 

 

- Compactacions: En tots els salts en general és molt important estar 

compacte en moment de realitzar l’acció. En el moment de la batuda 

s’hi s’aconsegueix estar compacte s’aprofita tota la força generada. 

Els exercicis de compactació busquen treballar de forma isomètrica 

tota la faixa lumbar-abdominal i enfortir-la. Es important treballar en 

totes les posicions (Inferior, superior i lateral) i el temps i la dificultat 

es poden anar augmentant progressivament (20’’-1’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carrera d’aproximació: Des de l’inici del moviment fins el moment en que 

el peu de batuda inicia el contacte amb el terra. 

 

 

 

 

 

2) Conceptes bàsics: 

- Carrera en “J” remarcant que existeix una part recta i un altre en 

corba. Els nens han d’aprendre des de un principi, que la carrera es 

divideix en dos parts. Per a facilitar les coses, establir una referencia 

al terra per a l’inici de la corba (Tisa, con o esparadrap) o marcar tota 

la trajectòria amb con o marques. 

-  Obertura lateral d’uns 12-15 pies de cada nen. Una obertura menor 

provoca una corba massa tancada i perjudicial tant física com 

tècnicament. Establir una marca (Tisa, con o esparadrap) per 

després utilitzar la referencia per mesurar recte la carrera. En 

iniciació, que no hi ha carreres fixes, l’entrenador marca el lloc de 

sortida de l’exercici amb l’obertura i trajectòria adequades per a la 

majoria. 

- Carrera entre 4-6 passos de part. Iniciar al nen amb una carrera a 4 

passos y si tècnicament evoluciona bé, allargar aquesta carrera a 6 

de parat. No deixar realitzar pre-carrera, aquesta provoca 

normalment aquestes edats una falta de precisió, sobretot en el punt 



de batuda. Establir una marca (Tisa, con o esparadrap) d’inici que 

junt amb les anteriors permet veure si la carrera s’ha mesurat en línia 

recta. 

- La carrera d’impuls ha de ser progressivament accelerada, però 

controlada; a més a més s’ha de donar molta importància als últims 

recolzaments, sent aquest els més actius. Durant tota la carrera s’ha 

de procurar córrer circular, passant sempre el taló per la inserció 

isquio-gluti y fent el recolzament en la projecció vertical del cos en el 

terra. 

 

3) Exercicis bàsics: 

- Tècnica de carrera en corba o en el saltòmetre: Turmells, skiping, 

talons al gluti, skiping cama exterior y mogenburiano-soldadet. 

o En la tèc. de carrera en corba comences fent l’exercici i 

progressivament vas passant a carrera (50m). S’ha de 

practicar pels dos costats prioritzant sempre el costat bo (2:1). 

o En la tèc. de carrera al saltòmetre comences fent l’exercici i en 

els últims recolzaments augmentes la freqüència y finalitzes 

passant a carrera realitzant una “U”. En el cas dels talons al 

gluti, s’evoluciona a skiping en los últims recolzaments. S’ha 

de practicar pels dos costats prioritzant sempre el costat bo 

(2:1). 
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- Imitatius lents: Realitzar la distancia d’un salt complet  caminant 

remarcant tots els passos i prioritzant la part final. Aquí s’ha de 

prestar especial atenció a como s’utilitzen els braços, i com es 

realitza el penúltim-batuda. Una cop s’arriba a la batuda no es salta, 

se marca aquesta i s’eleva la cama lliure, seguidament el peu de 

batuda se posa de punta i s’intenta mantenir l’equilibri 5’’. Aquest 

exercici és avança’t i avorrit per a nens molt petits, no realitzar fins a 

infantil i en nens ja dirigits cap aquesta prova. 

 
 

- Talonaments: Amb la carrera completa marcada, realitzar tota la 

carrera d’aproximació augmentant progressivament la velocitat i 

continuant la carrera fins que se sobrepassa el segon saltòmetre. 



S’ha de practicar pels dos costats prioritzant sempre el costat bo 

(2:1). 
 

 

 

- Carreres en “S”: Les carreres en “S” s’han de realitzar principalment 

a la recta de la pista, però al llarg dels anys es pot acabar fent en la 

part corba de la pista en una distància d’uns 100m. L’objectiu 

d’aquest exercici és treballar aquesta part del salt de forma dinàmica. 

Es pot realitzar de diverses maneres per a treballar diferents 

obertures de cursa: Marcar un nombre fixe de carrils, fer un augment 

progressiu de carrils o fer una disminució progressiva de carrils. S’ha 

d’incidir molt en la inclinació del cos i en realitzar una carrera circular 

en tot moment. 
 
- Corbes: En una distància de 50m fer carreres progressives en la 

corba de la pista d’atletisme. Per a buscar una millor tècnica de 

carrera es poden marcar les 10-15 primeres passes de carrera 

buscant una amplitud correcte de carrera, que progressivament amb 

l’augment de velocitat s’assoleix amb facilitat. És important treballar 

pels dos costats, però sempre prioritzant el costat dominant. 
 

 

- Carreres circulars: Marcar amb tisa al terra un cercle, on el radi 

d’aquest sigui superior al de la carrera d’aproximació i inferior al de la 



corba de la pista. El nen ha de córrer a la velocitat que l’hi permeti 

mantenir tots els recolzaments sobre de la línia de tisa. El radi del 

cercle obligarà al nen a córrer bé, amb inclinació i amb una bona 

col·locació d’espatlles, on l’espatlla exterior sempre es mantindrà 

atalentada a l’interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Batuda: Des del final de la fase anterior fins que el peu perd el contacte amb 

el terra. 

 

 

 

1) Conceptes bàsics: 

- En la batuda, la punta del peu ha de dirigir-se al segon saltòmetre. El 

peu no ha d’estar ni massa tancat, ni paral·lel, ni massa obert. 

- Existeixen dos tipus de diferents de cama lliure: en pèndul curt i en 

pèndul llarg. S’ha de fer que els nens sempre realitzin el pèndul curt. 
L’altre opció és perjudicial tant física como tècnicament. 

 

 

 

- S'ha de fer saltar els nens amb la tècnica doble de braços a un 
pas: En la fase aèria del penúltim pas, el braç dret no oscil·la 

endavant coordinat amb la cama de recolzament, sinó que es manté 

darrere. En el penúltim recolzament i durant la fase de vol posterior, 

tots dos braços estan per darrere del cos i aniran junts, primer baix-

endavant i, després, endavant-a dalt durant la batuda. També es pot 

utilitzar la tècnica simple de braços: L'acció de braços és la mateixa 



que en carrera, però molt activa. En col·locar la cama de batuda 

(esquerra), el braç dret es troba avançat i l'esquerre endarrerit. Al 

final de la fase d'amortiguació de la cama de batuda, el braç i 

l'espatlla drets executen un moviment amunt-endavant i estan més 

alts que el braç esquerre que es creua per davant del pit en direcció 

a l'espatlla contraria. S'ha de procurar que l'acció de braços no faci 

perdre velocitat a la carrera i aquestes dues variants són les més 

adequades. 

 

- És molt important controlar la col·locació del tronc en el moment de la 

batuda. Una posició exageradament avançada no permet elevar la 

cama lliure i provoca una precipitació del salt cap a dins. S'ha 

d'intentar avançar la part de baix en els últims passos i fins i tot 

inclinar lleugerament el cap a l'interior en els últims recolzaments. 

 

2) Exercicis bàsics: 

- Skiping batuda al saltómetre: Turmells, skiping, talons al gluti, 

skiping cama exterior y mogenburiano-soldadet. 

o En els skiping batuda al saltòmetre comences fent l’exercici i 

en els últims recolzaments augmentes la freqüència y 

finalitzes fent una batuda creixent. En el caso dels talons al 

gluti, s’evoluciona a skiping en los últims recolzaments. S’ha 

de practicar pels dos costats prioritzant sempre el costat bo 

(2:1). 

 

 



- Imitatius de batuda: Simulació del treball penúltim-últim recolzament 

de forma seguida. Amb un nombre de tanques que progressivament 

es va disminuint (5-3 tanques) i poc a poc es va separant i pujant 

d’alçada, es realitzen treballs de batuda, recepció i impuls amb l’altre 

cama i anticipació i batuda un altre cop. La distancia ha de permetre 

realitzar l’exercici còmodament i podent buscar un perfeccionament 

d’aquesta part del salt. S’ha de buscar una bona reactivitat en 

l’exercici i una bona coordinació braços-cames prioritzant un treball 

de doble de braços. 

 

 

- Salts de Tisores: Amb cursa reduïda no superior a 4-6 passos. Aquí 

es pot fer una carrera més corbada en la seva totalitat. S'ha de donar 

molta importància a fer la batuda amb pèndol curt per no començar el 

salt amb la cama ja totalment estirada. Al principi es puja la cama 

lliure flexionada aprox. 90 º i sobre del llistó es fa l'acció de tisora 

estirant la cama. Es realitza com a primer mètode d'aprenentatge 

abans de saltar Flop. Més endavant es pot utilitzar com un preludi a 

la tècnica de Flop, així es treballa la verticalització del salt. Mentre no 

saltin l'alçada del seu pit NO poden passar a saltar Flop. 
 

 

 

 



- Salts de Flop Estàndard / Facilitat: Aplicant totes les matisacions 

fetes en els punts anteriors i posteriors a aquest apartat. Jugar amb 

els nens saltant amb calaixos i des del terra. Màxim 3 calaixos: 1 

(batuda), 2 (Penúltim) i 3 (Antepenúltim), i jugar amb més o menys 

calaixos, però sempre progressiu en alçada de més a menys. 

 

 

 

- Salts de Flop Carrera Reduïda: A partir d’una marca objectiu fixada 

per l’entrenador, es poden posar alçades objectiu per a les diferents 

carreres reduïdes. En categories menors inicia aquest treball a partir 

de 2 p.p i tan es pot puja progressivament el numero de passes entre 

sessions, com treballar més d’una carrera en una mateixa sessió. A 

falta de velocitat, al sortir de parat, s’obliga a buscar recursos i 

centrar l’atenció en altres aspectes del salt de forma més controlada. 

A mesura que es van complint els objectius es va augmentant el 

nombre de passes fins arribar a treballar amb la carrera completa. 

 

- Salts a tocar: Realitzant carrera reduïda o simplement marcant 

l'últim o els últims recolzaments des de parat, efectuar un salt 

intentant tocar l'objecte elevat. Es pot variar amb quina part del cos 

es toca l'objecte (Mà, colze, cap, espatlla, genoll). Important remarcar 

la utilització correcta de braços. 

 



Vol y Franqueig: Des del final de la fase anterior fins el contacte amb el 

matalàs. 

 

 

 

 

1) Conceptes bàsics: 

- Intentar que el punt alt de franqueig sigui a sobre i al mig del llistó. 

Així s'aconsegueix una major optimització del salt i en cas de tocar el 

llistó és més probable que es quedi. Depenent del punt de batuda es 

realitzarà una paràbola curta o llarga, i aquest punt ha d'estar dins 

dels paràmetres establerts. S'ha de prioritzar el respecte de la 

distància lateral, si se sobrepassa no es compleixen els aspectes 

anteriors i es pot caure fora del matalàs. 

 

 

 



- Evitar que el nen miri el llistó en el franqueig i així evitar una distorsió 

d'aquest. A més intentar que el nen dirigeixi el seu salt amb el braç 

interior ficant-l’ho per sobre del llistó. Això ajuda a una millor 

col·locació sobre del llistó i una major optimització del salt. 

2) Exercicis bàsics: 

- Caigudes: Fer que el nen agafi confiança en la caiguda. Dempeus 

sobre del matalàs, i sempre amb el control de l'entrenador, fer que el 

nen tanqui els ulls i posi els braços en creu. Seguidament li dius que 

es deixi caure sense modificar la seva posició i sense corbar el cos 

fins que contacti amb el matalàs. 

 

 

- Isomètric de franqueig: Estirats amb l’esquena al terra i les cames 

flexionades agafar-se els turmells i pujar la pelvis poc a poc fins el 

màxim individual. Un cop al màxim mantenir la posició 10’’ i baixar 

poc a poc fins contactar amb el terra, seguidament en el mateix 

moment que es realitza el contacte i sense desenganxar la pelvis del 

terra, realitzar una ràpida extensió de genolls. Repetir en cada sèrie 

cinc vegades l’exercici. 

 

- Arqueig dinàmic: Creuant els saltòmetres al matalàs i col·locant el 

llistó a una alçada raonable, fer repeticions d’arqueig saltant d’una 

banda a l’altre del matalàs. Realitzar un màxim de 10 repeticions 

seguides i evidentment parar l’exercici quan es fa nul. 



 

- Flop de parat: Realitzar salts d'aturat a dos peus totalment 

d'esquena al llistó o lateralment amb la cama de batuda més 

allunyada del matalàs. Tant d'una manera com de l'altra buscar un 

salt cap amunt i profund intentant arquejar al màxim. Es pot realitzar 

l'exercici damunt d'una plataforma o calaix (Ideal). 
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