



L’entrenament amb gomes 


En aquesta època de confinament i d'equips d'entrenament complexos, una de les peces més 
senzilles, i també és una de les més efectives i versàtils: són les gomes.  Les gomes 
comparteixen moltes característiques amb el banc de nado, però presenten certs avantatges.  


Un avantatge evident és la seva portabilitat: Les gomes són lleugeres i flexibles i es poden utilitzar 
gairebé en qualsevol lloc.  Vistes en moltes piscines, en gimnasos i en instal·lacions de 
rehabilitació, les gomes han estat utilitzades històricament de forma tradicional, més que per la 
ciència, però podem deduir els mecanismes amb els quals poden funcionar. Imiten molt bé la 
tècnica braçada dels quatre estils i encare que no tenen cap trasferència a l’aigua, son un 
instrument molt útil per encarar el retorn a l’aigua.


Tot nedador es pot construir unes gomes, amb goma quirúrgica i unes manoples que no utilitzi. A 
internet hi ha un video molt actual de com fer-se unes gomes:


www.youtube.com : en cuarentena: fabrica tus propias gomas para natación en seco. 

https://youtu.be/wG3s4P-4UTE.


També les pots fer amb gomes quirùrgiques, la seva tensió depènen del diàmetre extern i intern 
de la goma, com també de la seva longitud.


 Diferents tipus de 

Gomes quirùrgiques            


També es poden comprar per internet: strechcordz, son les més conegudes.


El color indica una tensió de la goma.


¿Cóm treballar amb gomes?


És molt important sapiguer la força màxima que un nedador pot aplicar al traccionar unes gomes; 
¿Perquè? Per dos punts molt importants:


A) L’execució tècnica (amb una resistència molt elevada propera a la màxima individual, la 
tècnica mai és pot executar de forma adequada).


http://www.youtube.com
https://youtu.be/wG3s4P-4UTE


B) La durada o el nombre de repeticions, si son poques o poc temps ho podem fer amb una 
goma amb més resistència mentre que la tècnica  sigui correcte. I al contrari, si son durades 
més llargues la resistència de la goma tindrà que ser molt més baixa.


¿Cóm mesurar la força del nedador i la resistència de la goma?


Amb un dinamòmetre pots aval·luar la Força màxima del nedador en forma isomètrica en una 
posició de nado. 





També amb un dinamòmetre, podem mesurar la resistència de la goma estirant-le metro a metro.




Així sabrem a quin porcentatge de la Força màxima treballa el nedador, segons la distància a que 
es trovi la goma i el temps que volem que treballi.


És molt important sapiguer 
sempre a quina resisténcia 
treballa el nedador, controlar la 
tècnica i la goma té que estar en 
tensió des de l’inici fins al final 
de la braçada amb bona tècnica.


0

5

10

15

20

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m

Goma 1 Goma 2



¿Cóm treballar amb les gomes?


També es pot indicar el ritme de freqüència (nombre de braçades per minut). Equiparant a les de 
l’aigua, segons la intensitat i resistència del tipus de treball.

Temps % Fmax individual Entrenos

10-15 segons 80 - 60 % 8-12 x 15” rec / 1’30” a 3’

15-30 segons 60 - 50 % 6 - 10 x 30” rec / 1’ - 1’30”

30-1 minut 50 - 40 % 4 - 6 x 1’ rec / 1’-2’

1 - 3 minuts 40 - 30% 2 - 5 x 3’ rec / 2-3’


