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ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA 

PRIMER SEMESTRE DEL CURS 2019/20 

Avaluació del rendiment en els corredors i corredores 

Continguts 

L'avaluació del rendiment és clau per poder realitzar una bona planificació de 
l'entrenament. Una adequada avaluació ens permetrà objectivar l'evolució dels nostres 
esportistes i al mateix temps identificar debilitats i fortaleses, facilitant per tant prendre 
decisions més individualitzades en els continguts d'entrenament. En aquest taller 
abordarem diferents tests de mobilitat articular, força i resistència; coneixerem de forma 
pràctica la seua execució, les alternatives d'equipament per fer-ho i la interpretació dels 
resultats obtinguts. 

Professorat 

Nacho Martínez Navarro 
● Doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Màster en Fisiologia i 

Entrenador Nacional d'Atletisme. 
● Actualment treballa com fisiòleg a la Unitat de Salut Esportiva de l'Hospital 

Vithas-Nisa 9 oct i imparteix docència en el Departament d'Educació Física i 
Esportiva de la Universitat de València, tasca que compagina amb la preparació 
física de corredors de ruta i muntanya al grup d'entrenament HdosO & Urban 
Running Clinic. 

● Component dels projectes d'investigació Penyagolosa Trails Saludable 2014, 
2015 i 2019 i CRS Marató de València 2016. 

● Ha format part del Comitè Organitzador de les edicions de 2012, 2014, 2016 i 
2018 del Congrés Internacional de Curses per Muntanya celebrades a la 
Universitat Jaume I de Castelló i imparteix docència en el Curs d'Expert 
Universitari en Trail Running a la Universitat UDIMA de Madrid . 

Dates 18 i 19 d’octubre de 2019 

Dies Divendres i dissabte 

Horari Divendres de 15.30h a 21.00 hores i dissabte de 9.00 a 13.30 hores 

Lloc 
Pavelló poliesportiu, circuit de camp a través de l'UJI i ruta organitzada pels voltants de 
l'UJI 

Preu 

● Estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d’empreses vinculades: 60 euros 
● Cònjuge, parella de fet, fills menors de 18 anys (segons les característiques de 

l'activitat oferta), d'un membre de la comunitat universitària. Empreses de 
servei de l'UJI (treballadors que desenvolupen la seva jornada laboral dins de 
l'UJI), monitors i monitores i entrenadors i entrenadores del Servei d'Esports: 60 
euros 

● AlumniSAUJIpremium:  65 euros 
● Altres col·lectius:   70 euros 

Places 10 mínim y 20 màxim 

Avaluació Assistència al 80% de les sessions teòrico-pràctiques presencials. 

Crèdits 0,5 créditos  

Duració 10 hores teòrico-pràctiques presencials 

Inscripció Fins al 13 d'octubre al Servei d'Esports de l'UJI o al web 

Més informació: 
http://ujiapps.uji.es/serveis/se/ambits/formacio/ 

Servei d’Esports 
964-728804/96472931 

http://ujiapps.uji.es/serveis/se/ambits/formacio/

