
PREGUNTES FREQÜENTS 
1. Què és Training Peaks? 

Training Peaks és una plataforma/software d’entrenament específic per esports de resistència i 
serà l’eina amb la qual treballarem per dur a terme el pla d’entrenament. L’aplicació permet 
planificar entrenaments de diferents modalitats, analitzar-los de manera rigorosa o bé fer un 
seguiment detallat de la condició física de l’esportista, entre d’altres múltiples funcions que ens 
beneficiaran a l’hora d’entrenar de manera òptima cap a l’objectiu.


2. Com sé quin és l’entrenament que he de fer cada dia? 

Un cop dins l’aplicació, si vas a la pestanya “Calendar” trobaràs els entrenaments de cada 
setmana en forma de requadre. L’icono de cada entrenament mostra a quina esport es refereix 
(cursa a peu, ciclisme, natació, btt, etc.). Si cliques al requadre se t’obrirà una pestanya amb les 
especificacions de la sessió, és a dir, trobaràs una petita descripció sobre en què consisteix 
l’entrenament i un resum estructurat de la sessió.


3. Com vinculo del meu dispositiu (Garmin, Suunto, Polar..) amb Training Peaks? 

Dins del teu conte, clica sobre el teu nom a la part superior dreta i selecciona “Settings” - “Apps 
& Devices”. A partir d’aquí clica sobre la marca del teu dispositiu i segueix les instruccions 
(segurament hauràs d’iniciar sessió a la teva conta Garmin, Suunto.. i ja quedarà vinculat). Cada 
vegada que se’t carregui un entrenament a una d’aquestes contes, automàticament se’t penjarà a 
Training Peaks.


4. Què significa el color verd, groc, taronja i vermell que em surt un cop he realitzat un 
entrenament? 

Els colors mostren el grau de compliment que hi ha hagut entre la sessió que hi havia planificada i 
el que tu has completat. De manera que el color verd significa que s’ha complert amb la sessió, el 
color groc significa que has fet menys del que hi havia previst, el color taronja vol dir que has fet 
més del compte i el color vermell significa que no s’ha fet l’entrenament.




5. Què són les zones d’entrenament? 

Les zones d’entrenament són les que ens permeten entrenar les diferents capacitats fisiològiques 
de l’organisme que incideixen en el rendiment dins els esports de resistència. Dit d’altra manera, 
si no entrenessim tenint en compte les zones, no sabríem quin factor limitant del nostre rendiment 
estem millorant i, per tant, l’entrenament no tindria cap sentit ni cap intenció.


6. Com s’estableixen les zones d’entrenament? 

En funció de la tecnologia de la qual disposem, les zones poden establir-se en funció de la 
freqüència cardíaca, del ritme (només en cursa a peu) i de la potència. Per establir-les ho farem 
a través de diferents tests específics de l’esport en el qual vulguem configurar les zones. Per 
exemple, si volem establir les zones de potència en ciclisme, el que farem serà realitzar un test de 
20’. Si volem Establir les zones de ritme i freqüència cardíaca per la cursa a peu, podem realitzar 
un test de 20’ o 30’ o realitzar una cursa d’una distància al voltant dels 10-12km.

*No et preocupis per l’establiment de les zones, això ho aniré actualitzant jo de forma periòdica 
cada vegada que fem un test I aquestes varïin. Només has de tenir clar quins valors comprèn cada 
zona. 

7. Quins beneficis té entrenar a cada zona? 

Per respondre aquesta pregunta et recomano que facis una ullada a l’article que vaig penjar al 
bloc on parlo precisament d’aixó. T’adjunto l’enllaç a continuació: 


https://www.rpujoltrainer.com/post/adaptaciones-fisiologicas-entrenamiento 

8. Què és el Llindar Anaeròbic o FTP? 

El FTP (Functional Threshold Power) o Llindar Anaeròbic és aquell valor de potència, ritme o 
freqüència cardíaca més alt que podem sostenir de manera estable durant 1 hora. És un 
paràmetre molt rellevant dins els esports de resistència, ja que marcarà molt el rendiment de 
l’esportista. Tant important és que les zones d’entrenament mencionades anteriorment es 
configuraran en funció d’aquest valor de FTP.


9. Què és el TSS?  

És l’acrònim en anglès de Training Stress Score. És la 
mètrica que utilitza Training Peaks per quantificar la 
càrrega que ha suposat la sessió d’entrenament en 
funció de la durada i la intensitat d’aquesta. Dit d’altra 
forma, és la mètrica que ens mostrarà l’impacte que ha 
tingut l’entrenament. Com més elevat sigui el TSS d’una 
sessió, més càrrega haurà suposat.




10. Quina diferència hi ha entre TSS, hrTSS i rTSS? 

La principal diferència entre aquests tres indicadors és simplement el paràmetre que utilitzen per 
quantificar la càrrega de l’entrenament. En aquest cas, el TSS utilitza la potència com a principal 
variable; el hrTSS utilitza la freqüència cardíaca de l’entrenament; i el rTSS utiliza el ritme (només 
en cursa a peu).


11. Què és el IF? 

És l’acrònim en anglès de Intensity Factor. És un indicador que ens mostra a quin percentatge del 
nostre FTP hem treballat al final de la sessió o en moments específics d’aquesta. El valor de IF 
sempre s’expressa amb 0.00 o 1.00, no s’expressa amb %. De manera que si al final de la sessió 
l’IF ha estat de 0.97, voldrà dir que hem entrenat al 97% del nostre FTP. Com més proper a 1.00 o 
més sobrepassi aquest valor (1.02, 1.07…), més intensa haurà estat la sessió d’entrenament.


12. Què significa RPE? 

És l’acrònim en anglès de Rating of Perceived Exertion. És una escala de percepció de l’esforç 
que podem utilitzar en segons quins entrenaments per tenir una referència subjectiva de la 
intensitat. En aquesta escala els valors van de 1 a 10, tenint en compte que 1=percepció d’esforç 
molt baix i 10=percepció d’esforç màxim. Ho veuràs reflexat a l’aplicació en alguns entrenaments, 
tests i al final de les sessions d’entrenament, on el mateix software et demana que valoris de 1 a 
10 la percepció d’esforç de la sessió.


13. Què passa si una setmana giro o canvio l’ordre dels dies d’entrenament? 

Lo ideal seria seguir sempre els entrenaments de la manera que estan planificats, ja que estan 
estructurats de manera que s’arribi bé físicament a sessions més intenses i respectant els 
descansos. Depenent de la tarifa que hagis escollit, les modificacions te les puc fer jo a 
consciència quan hi hagi setmanes que no et vagin bé els dies establerts. Si alguna setmana en 
concret has girat algun dia d’entrenament per una causa major, amb la conta bàsica de Training 
Peaks pots moure els entrenaments que ja hagis fet a qualsevol dia (pots moure sempre 
entrenaments del passat però no pots moure els futurs.


14. Quines pautes nutricionals hauria de seguir? 

Si la teva intenció és realitzar una dieta estricte, controlada i individualitzada, la meva 
recomanació és que ho consultis amb un nutricionaista. Jo et puc donar algunes pautes bàsiques 
a tenir en compte de cares a la ingesta de nutrients en funció de l’entrenament:


- Abans de l’entrenament: si es tracta d’una sessió llarga a intensitats baixes, la principal via 
energètica que utilitza l’organisme són els greixos. En canvi, si es tracta d’una sessió de 
sèries a alta intensitat, la via energètica utilitzada són els hidrats de carboni. Per tant, la 
meva recomanació sempre és que hi hagi una base d’hidrats de carboni amb més o menys 
quantitat de greix en funció del tipus d’entrenament.


- Durant l’entrenament: si són sessions curtes (1h o menys) no cal que et suplementis amb 
res. Ara bé, en sessions més llargues (1h30’ o més) sí que és interessant hidratar-se de 
manera constant i menjar alguna barreta energètica o gel.




- Després de l’entrenament: per recuperar la musculatura la principal via energètica que 
utilitza l’organisme són les proteïnes. Per tant, la ingesta d’aquestes al final de l’entrenament 
hauria de ser-hi acompanyades de hidrats de carboni o greixos (el que et vingui més de 
gust).


*Si has escollit el Pla Avançat o Premium et puc incloure consells de nutrició durant la setmana 
tant per entrenaments, com per competicions. 

15. Si em sento bé, puc allargar la durada de l’entrenament o realitzar més nombre de 
sèries? 

No és el més recomanable, ja que la durada i el nombre de sèries estan establerts en funció del 
teu nivell i de la fatiga teòrica que suposarà aquell entrenament. Tot i això, dependrà molt de 
l’esport que es tracti: en el cas del ciclisme, no passa res si fas 30’ o 1h de més sempre i quan la 
intensitat no sigui alta; en el cas de córrer, si que és més important respectar els temps. No 
obstant, tingues en compte que en esports de resistència, sempre val més quedar-se un pèl curt 
que excedir-se. 


16. He de fer estiraments? 

El tema dels estiraments ha estat molt discutit els últims anys i no hi ha una concens clar. Veuràs 
que en el pla d’entrenament no et poso quan has de fer estiraments, ja que és una cosa molt 
personal que hi ha persones que ho necessiten i altres que no. El meu consell és que si vols fer 
estiraments, sigui sempre després d’un entrenament molt poc intens, mai després de fer 
sèries o sessions d’alta intensitat.


17. Què faig si vull fer una competició? 

Sempre que vulguis anar a fer una cursa, envia’m un correu i crearé aquell esdeveniment concret 
al calendari. Encara que siguin competicions curtes, avisa’m uns dies abans, ja que segurament 
haurem de fer alguna modificació al calendari. També pots crear les competicions tu mateix anant 
al dia que es faci del calendari, clicant el botó + i seleccionant “Event”. A partir d’aquí 
introdueixes les informació de l’esdeveniment i quedarà guardat.


18. Com sé que estic millorant el meu rendiment? 

Les millores en el rendiment es poden veure en els diferents tests que anirem fent (millorant 
registres anteriors), a les competicions o analitzant diferents gràfiques que ofereix Training Peaks. 
En aquest cas, sempre que vegi alguna cosa rellevant en el teu rendiment t’enviaré un correu amb 
una captura de pantalla d’allò que he vist que has millorat.


19. Hauria de fer-me una prova d’esforç en algun moment del pla? 

La meva recomanació és que facis una prova d’esforç al principi de començar-lo i la vagis 
repetint cada 12-18 mesos, en funció de la necessitat.




20. Què passa si em salto algun entrenament? 

Si és un dia puntual no passa res, pots aprofitar si aquella setmana tens dia de descans per fer-lo 
allà. Si preveus que hi haurà una setmana que et serà difícil seguir els entrenaments m’ho pots 
comunicar i mirarem de compatibilitzar-ho el millor possible. 


