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Resum
Aquest treball se situa en la línia de l’anàlisi de partit (match analysis) utilitzant me-
todologia observacional. L’objectiu de l’estudi va ser l’execució del fonament tecni-
cotàctic control per Sergio Busquets –migcampista internacional del FC Barcelona–. 
L’instrument d’observació, elaborat ad hoc, és una combinació de format de camp i 
sistemes de categories. El procés de registre i codificació es va realitzar mitjançant el 
programari Lince, versió 1.2.1. Es va garantir la fiabilitat de l’instrument d’observació 
dissenyat ad hoc mitjançant concordança interobservadors, calculada mitjançant el 
coeficient Kappa de Cohen. En el marc teòric de la Teoria de la Generalitzabilitat es 
va validar l’instrument observacional i es va garantir la generalitzabilitat dels resultats 
obtinguts a partir del nombre de seqüències analitzades. Es van realitzar dues anà-
lisis diacròniques complementàries: una anàlisi de residus ajustats amb el programa 
GSEQ5 i una anàlisi de T-patterns realitzada amb el programa Theme, versió 6. Edu. 
Els resultats mostren estructures regulars de conducta en les quals Sergio Busquets 
realitza els controls amb l’interior del peu, col·locat en la línia endarrerida del seu 
equip i tenint per davant la línia avançada de l’equip rival; imprimint-li al control, a 
més, una intenció tàctica, per sortir pel costat contrari pel qual s’apropa la pilota. Les 
conclusions d’aquest treball són un punt de partida rellevant per al disseny de tas-
ques que tinguin com a objectiu el desenvolupament del fonament tècnic “control” a 
partir de l’anàlisi d’un jugador de referència.

Paraules clau: futbol, control de la pilota, Sergio Busquets, metodologia observa-
cional, generalitzabilitat, T-patterns
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Introducció 
Actualment, l’anàlisi del futbol es troba en una trepi-
dant evolució motivada pel desenvolupament de proce-
diments automàtics de registre del posicionament i mo-
viment de jugadors i pilota en el terreny de joc (Rein i 
Memmert, 2016). Però malgrat incipients esforços per 
capturar l’acompliment tecnicotàctic de manera auto-
màtica (Stein et al., 2017) aquest tipus de conductes 
són registrades de manera semiautomàtica mitjançant 
programaris de visualització, registre i codificació 
(Gabín et al., 2012). En aquest context, cada vega-
da té més rellevància internacional, per la robustesa 
metodològica que suporten les anàlisis de partits rea-
litzats, la metodologia observacional (Precia do et al., 
2019).

Encara que en el futbol són freqüents els treballs 
que, utilitzant metodologia observacional, incorporen 
l’anàlisi dels seus fonaments tècnics, cap d’ells es de-
senvolupa entorn de l’objecte d’estudi del present tre-
ball: el “control”. A partir dels trets comuns existents 
en la literatura especialitzada, el control pot definir-se 
com l’acció tècnica mitjançant la qual el jugador es 
fa amb el domini de la pilota deixant-lo en les condi-
cions òptimes per a l’execució, immediatament poste-
rior, d’una nova acció tècnica que doti de continuïtat 
el joc.

Per això, aquest fonament tècnic és, probablement, 
un dels millors exemples que tècnica i tàctica són in-
separables, i de com la tècnica serveix a la capacitat 
de decisió tàctica dels jugadors. Els fonaments tècnics 
són el mitjà, l’adaptació funcional de l’acompliment a 
la tasca, mentre que la intenció tàctica és la finalitat 
(Guilherme et al., 2015), i no es pot concebre un mitjà 
independentment de la finalitat al qual es destina (Cas-
telo, 1999).

En el futbol, un moviment aïllat únicament adquireix 
el seu veritable significat dins del context de joc (Guilher-
me et al., 2015). Sense un control adequat no es pot ren-
dibilitzar el comportament tecnicotàctic del jugador en la 
resolució de les canviants situacions de joc. Per això, re-
sulta convenient destacar la influència que tenen els con-
trols depenent del rol del jugador i la zona del camp on es 
realitzen (Sarmento, Marcelino et al., 2014).

El present treball se centra en l’anàlisi observacional 
de les seqüències que incorporen el fonament tecnicotàc-
tic control efectuades pel migcampista internacional del 
FC Barcelona de 1a divisió, Sergio Busquets. Aquesta 
decisió es justifica perquè el migcampista és un jugador 
el rol del qual requereix d’una gran varietat i qualitat 
en l’execució de controls (Maneiro i Amatria, 2018). 
A més, s’ha seleccionat un jugador format en el futbol 

base del FC Barcelona, club de referència internacional 
en el joc combinatiu (Sarmento, Anguera et al., 2014), 
amb una pedrera que suscita el reconeixement interna-
cional per la seva tasca de formació tecnicotàctica en el 
joc associatiu (Lapresa et al., 2018).

En primer lloc, es pretén dissenyar un sistema 
d’observació que permeti observar, analitzar i inter-
venir sobre el fonament tecnicotàctic “control”. Poste-
riorment, el treball té com a objectiu analitzar els con-
trols realitzats per un jugador de referència: el mitjà 
internacional del FC Barcelona, Sergio Busquets. La 
satisfacció d’aquest segon objectiu permetrà establir 
un model tecnicotàctic (Maneiro i Amatria, 2018) cap 
al qual encaminar la formació del jugador de futbol 
mitjançant l’oportú disseny de tasques (Stratton et al., 
2004).

Metodologia
En el present treball s’ha utilitzat metodologia obser-
vacional (Anguera, 1979). El disseny observacional, 
d’acord amb Anguera et al. (2011) és I/S/M: idiogràfic 
(s’observa el comportament d’un jugador de referència 
determinat); de seguiment inter (una pluralitat de sessions 
d’observació) i intrasessional (es registra la conducta de 
forma continuada, tram a tram, frame a frame), la qual 
cosa permet posteriors anàlisis diacròniques; i multidi-
mensional (amb diferents nivells de resposta que es re-
flecteixen en els diferents criteris de l’instrument d’ob-
servació). L’observació és activa, respecta el criteri de 
cientificitat, i directa, a partir dels enregistraments dels 
partits, emesos en obert.

Participants
En aquest treball es va seleccionar intencionalment a 
Sergio Busquets, un migcampista de referència inter-
nacional, que permetria generar un model de referència 
per  orientar el disseny de tasques quant al fonament tèc-
nic control. Aquest jugador pertany a la primera planti-
lla del FC Barcelona i juga en la posició de migcampista 
defensiu. Les seqüències constitutives del mostreig ob-
servacional es van obtenir de la semifinal de Copa del 
Rei (València CF-FC Barcelona) celebrada el 6 de fe-
brer de 2018 en l’Estadi de Mestalla i de la final de la 
Copa del Rei (FC Barcelona i Sevilla FC) que va tenir 
lloc el 21 d’abril de 2018 a l’estadi Wanda Metropolita-
no de Madrid.

Aquesta recerca va comptar amb l’aprovació del Co-
mitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat de La Rioja 
(expedient núm. 17250).
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Instrument d’observació
L’instrument d’observació, elaborat ad hoc, és una com-
binació de format de camp i sistemes de categories, sent 
l’enfocament general dels criteris un format de camp, 
però desenvolupant-se cadascun d’ells en un sistema de 

categories que compleix els requisits d’exhaustivitat i 
mútua exclusivitat. A la taula 1 es presenten de manera 
esquemàtica els criteris vertebradors i categories consti-
tutives de l’instrument d’observació (Castellano et al., 
2013; Castellano et al., 2007).

Taula 1 
Resum esquemàtic de l’instrument d’observació

Criteri o dimensió Codis i categories 

Motiu inici de seqüència IMP: manteniment de la possessió; IR: recuperació de pilota; IFTD: servei de falta directa a favor de l’equip 
observat; IFTI: servei de falta indirecta a favor de l’equip observat; IFJ: servei de fora de joc a favor de 
l’equip observat; ISC: servei de centre a favor de l’equip observat; ISB: servei de banda a favor de l’equip 
observat; ISE: servei de córner a favor de l’equip observat; ISP: servei de porteria a favor de l’equip 
observat.

Conseqüència de la seqüència CSP: manteniment de la possessió. CIR: Intercepció del rival -pèrdua de la possessió-. 
Interrupció a favor de l’equip observat: A favor / Dins, CAFD; A favor / Fora, CAFF. Interrupció en contra de 
l’equip observat: En contra / Dins, CCD; En contra / Fora, CCF. CGF: Gol a Favor.

Marcador EM: empata; W: guanya; L: perd.

Zona del camp on es 
desenvolupa l’acció

Camp propi: sector seguretat (Z10, Z20, Z30); sector creació camp propi 
(Z40, Z50, Z60).
Camp rival: sector creació camp rival (Z41, Z51, Z61); sector definició (Z70, 
Z80, Z90). 

Context d’interacció Possessió de la pilota per l’equip observat:
RMO: la línia endarrerida té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip rival. 
RAO: la línia endarrerida té la pilota per davant  de la línia avançada de l’equip rival.
MRO: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia endarrerida de l’equip rival. 
MMO: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip rival. 
MAO: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia avançada de l’equip rival.
ARO: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia endarrerida de l’equip rival. 
AMO: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip rival.  
GO: el porter de l’equip observat té la pilota. 
Possessió de la pilota per l’equip rival:
RMR: la línia endarrerida té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip observat. 
RAR: la línia endarrerida té la pilota per davant de la línia avançada de l’equip observat.  
MRR: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia endarrerida de l’equip observat. 
MMR: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip observat.  
MAR: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia avançada de l’equip observat. 
ARR: la línia mitjana té la pilota per davant de la línia endarrerida de l’equip observat. 
AMR: la línia avançada té la pilota per davant de la línia mitjana de l’equip observat. 
GR: el porter de l’equip rival té la pilota.

Fase IAP: inici acció tecnicotàctica prèvia; FAP: final acció tecnicotàctica prèvia; ICJ: inicio control; FCJ: final 
control; IAVJ: Inicio acció tecnicotàctica vinculada al control del jugador observat; FAVJ: final acció 
tecnicotàctica vinculada al control del jugador observat; IAJT: inici acció tecnicotàctica del jugador que actua 
després del jugador observat; FAJT: final acció tecnicotàctica del jugador que actua després del jugador 
observat.

Acció tecnicotàctica C: control de pilota; T: llançament; CP: control més passada; CM: control més conducció i/o driblatge; CMP: 
control, conducció i/o driblatge més passada; CB: cap; IOC: interrupció ocasional amb continuïtat.

Superfície de contacte del 
control

PL: planta del peu; IN: interior del peu; EX: exterior peu; TA: taló peu; EMP: empenya del peu; OT: altres 
parts del cos que no pertanyen al peu –pit, cuixa, etc.–

Orientació d’entrada de la pilota 
en el control

BEAD: quadrant davant-dret; BEAI: quadrant davant-esquerre; BETD: quadrant darrere-dret; BETI: quadrant 
darrere-esquerre.

Orientació de sortida de la 
pilota en el control

BSAD: quadrant davant-dret; BSAI: quadrant davant-esquerre; BSTD: quadrant darrere-dret; BSTI: quadrant 
darrere-esquerre.

Orientació del jugador en 
l’entrada de la pilota en el control

JEAD: quadrant davant-dret; JEAI: quadrant davant-esquerre; JETD: quadrant darrere-dret; JETI: quadrant 
darrere-esquerre.

Orientació del jugador en 
la sortida de la pilota en el control

JEAD: quadrant davant-dret; JEAI: quadrant davant-esquerre; JETD: quadrant darrere-dret; JETI: quadrant 
darrere-esquerre.

Jugadors rivals en centre 
de joc

S: centre de joc lliure; C: centre de joc congestionat; SO1: sector ocupat 1; SO2: sector ocupat 2; SO3: 
sector ocupat 3; SO4: sector ocupat 4; SO12: sectors ocupats 1 i 2; SO13: sectors ocupats 1 i 3; SO14: 
sectors ocupats 1 i 4; SO23: sectors ocupats 2 i 3; SO24: sectors ocupats 2 i 4; SO34. sectors ocupats 3 i 4; 
SL1: sector lliure 1; SL2: sector lliure 2; SL3: sector lliure 3; SL4: sector lliure 4.

sentit de joc

z 40

z 41

z 50

z 51

z 60

z 10
z 20

z 30

z 61

z 70
z 80

z 90
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Registre i codificació
El mostreig observacional recollit ascendeix a 105 se-
qüències que inclouen el fonament tècnic control efec-
tuat per Sergio Busquets. Cada seqüència està consti-
tuïda per un màxim de 8 files del registre: inici i final 
de l’acció tecnicotàctica del jugador que actua abans 
que el jugador observat (dimensions registrades: mo-
tiu inicio seqüència, zona, context d’interacció, acció 
tècnica); inici i final del control realitzat per Sergio 
Busquets (dimensions registrades: zona, context d’in-
teracció, acció tècnica, superfície control, orientació 
pilota entrada, orientació jugador entrada, rivals en 
centre de joc); inici i final de l’acció tecnicotàctica 
posterior al control efectuat per Sergio Busquets (di-
mensions registrades: zona, context d’interacció, ac-
ció tècnica); inici i final de l’acció tecnicotàctica del 
jugador que intervé sobre la pilota després del juga-
dors observat (dimensions registrades: zona, context 
d’interacció, acció tècnica, conseqüència de la se-
qüència).

D’acord amb Bakeman (1978), s’han utilitzat dades 
tipus IV, temps-base i concurrents; això és, les dades 
porten incorporats el paràmetre temps i concorren. L’ús 
d’aquesta mena de dades es fa congruent en tractar-se 
d’un disseny de seguiment intrasessional i multidimensio-
nal. Convé afegir que a l’entorn del programari d’anà-
lisi GSEQ, es tracta de dades de multievent (Bakeman i 
Quera, 1995).

El procés de registre i codificació dels partits 
disputats (figura 1) s’ha realitzat mitjançant el pro-
gramari LINCE, versió 1.2.1 (Gabín et al., 2012). 

Posteriorment, les dades obtingudes s’han exportat i 
recodificat per a la seva posterior anàlisi en els pro-
grames GSEQ i THEME. En tots dos casos, mitjan-
çant la sintaxi de codificació pròpia de tots dos pro-
gramaris, s’ha determinat conformement a la lògica 
interna del joc que l’anàlisi de residus ajustats en els 
retards contemplats i la detecció de T-patterns es rea-
litzi intraseqüència.

Control de la qualitat de la dada
En aquest treball hi ha hagut dos observadors que, des-
prés d’un procés de formació a partir d’Anguera (2003), 
han registrat els corresponents paquets de dades. Un pri-
mer observador ha registrat la totalitat del mostreig ob-
servacional, mentre que el segon observador ha registrat 
el 10 % del temps total.

S’hi ha garantit la fiabilitat de l’instrument d’ob-
servació, en forma de concordança, mitjançant el coe-
ficient Kappa de Cohen. Els criteris: “fase”, “su-
perfície de contacte del control”, i “marcador” han 
obtingut una concordança completa. La resta dels cri-
teris han obtingut una consideració de l’acord almost 
perfect a partir de Landis i Koch (1977), amb valors 
de Kappa de Cohen superiors a 0.80.

Per completar la qualitat de la dada, s’ha recorre-
gut a la teoria de la Generalitzabilitat (TG) –Cronbach 
et al. (1972)–, aplicada en el si del programari SAGT, 
versió, 1.0 (Hernández-Mendo et al., 2016). El disseny 
de generalitzabilitat s’ha desenvolupat respectant les fa-
ses exposades per Blanco-Villaseñor (1993): 1a fase. 

Figura 1 
Captura d’un moment del registre amb l’instrument d’observació en el si del programari LINCE, versió 1.2.1



D. Lapresa et al. Anàlisi observacional de l’execució del fonament tecnicotàctic “control” de Sergio Busquets   

P
E

D
A

G
O

G
IA

 E
S

P
O

R
TI

V
A

56Apunts. Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com 2020, núm. 140. 2n trimestre (abril-juny), pàg. 52-62

Pla d’observació de dues facetes, disposades de forma 
“creuada”: Seqüències (S), amb 105 nivells; Categ ories 
(C), amb 98 nivells, les 98 catego ries corresponents als 
criteris variables de l’instrument d’observació; 2a fase. 
Pla d’estimació, l’univers al qual es generabilitzen les 
dades s’estima per a una població infinita; 3a fase. Pla 
de mesura, on s’han realitzat dos plans de mesura: [Ca-
tegories]/[Seqüències], per avaluar la generalitzabilitat 
dels resultats a partir del nombre de seqüències obser-
vades. [Seqüències/Categories], per avaluar en el marc 
teòric de la TG la validesa de l’instrument d’observa-
ció; 4a fase. No ha estat necessari efectuar un pla d’op-
timització.

A la taula 2 es presenten els resultats del disseny 
[Categories]/[Seqüències] realitzat en el si dels re-
gistres corresponents a Sergio Busquets. La seva 
anàlisi mostra que la major variabilitat s’associa a 
la faceta [Categories], 50.101 %; seguida de la in-
teracció entre les facetes [Seqüències]/[Categories], 
49.899 %. Els resultats corresponents al pla de me-
sura Categories/Seqüències, reflecteixen l’homoge-
neïtat de les seqüències que constitueixen el mostreig 
observacional en obtenir-se un coeficient G relatiu 
(e²) = .991. Aquests resultats permeten afirmar que 
105 seqüències són suficients per garantir la gene-
ralitzabilitat dels resultats obtinguts a partir de les 
seqüències que inclouen control efectuat per Sergio 
Busquets. Per tant, no ha estat necessari realitzar un 
pla d’optimització.

D’altra banda, a partir dels resultats del pla de me-
sura que suposa col·locar la faceta “categories” en la 
faceta d’instrumentació, s’aborda la validesa de l’ins-
trument d’observació. En aquest marc metodològic, 
un instrument serà vàlid quan la variabilitat correspo-
nent a la faceta categories sigui molt elevada, la qual 
cosa es tradueix en un coeficient de generalitzabilitat 
igual o pròxim a zero. En aquest cas el coeficient re-
latiu de generalitzabilitat (e² = .000) reflecteix la capa-
citat de discriminació de la faceta categories i permet 
garantir, en el marc teòric de la teoria de la gene-
ralitzabilitat, la validesa de l’instrument d’observació 
dissenyat.

Anàlisi de les dades
En el vessant metodològic, aquest treball se situa en la 
línia de l’anàlisi de partit utilitzant metodologia obser-
vacional (Sarmento, Anguera et al., 2014) en la qual 
es fan treballs que utilitzen de manera complementària 
l’anàlisi seqüencial de retards (Bakeman i Quera, 1995) 
i la detecció de T-patterns (Magnusson, 1996) per a 
contribuir a la satisfacció dels seus objectius disciplina-
ris. Lapresa et al. (2013) van demostrar que, encara que 
determinats resultats obtinguts amb totes dues tècniques 
poden considerar-se convergents, a vegades posen de 
manifest dues cares diferents de la realitat d’un mateix 
objecte d’estudi. D’aquesta manera, en el present tre-
ball, s’ha realitzat una anàlisi de residus ajustats amb el 
programa GSEQ5 (Bakeman i Quera, 1995) i una anà-
lisi de T-patterns amb el programa THEME, versió 6 
Edu (Magnusson, 1996).

Mitjançant el programari GSEQ5 s’ha realitzat el 
càlcul dels residus ajustats entre conductes criteri
(given) i les conductes condicionades (target) sent 
zrc = xrc – erc / √erc(1 – pc)(1 – pr): Xrc la freqüència de ca-
sos en cada casella de la taula; erc  la freqüència de casos 
esperada per atzar; Pc la proporció de casos en cada co-
lumna; i Pr la proporció de casos en cada fila. Posterior-
ment s’han interpretat les diferències significatives entre 
les probabilitats condicionades (a partir de les freqüèn-
cies observades) i incondicionades (a partir de les fre-
qüències esperades), en el retard 0 o coocurrència i en el 
retard +1 (conductes que ocorren immediatament des-
prés –una fila després del registre de la conducta criteri).

De cara a la detecció de T-patterns, s’han seleccio-
nat els paràmetres de cerca que es detallen a continua-
ció; mínim d’ocurrències: igual o superior a 3; nivell 
de significació: s’ha utilitzat un nivell de significació de 
0.005; reducció de redundàncies: si més del 99 % de les 
ocurrències d’un nou patró temporal detectat comencen 
i finalitzen gairebé en el mateix temps que els patrons 
temporals ja detectats, el nou patró temporal ha estat re-
butjat; fast requirement activat: amb el que el límit tem-
poral inferior de l’interval crític es fixa en un valor igual 
a 0 amb el que els components de l’interval crític tendei-
xen a ocórrer, relativament, en ràpida successió.

Taula 2 
Resultats pla de mesura [Categories] / [Seqüències] 

 
Fonts de variació

Suma de 
quadrats

 
Gl

Quadrat 
mitjà 

 
Aleatori

 
Mixtos

 
Corregits

%
Error 

estàndard

[Seqüències] 6.871 104 0.066 -0.005 -0.005 -0.005 0 0

[Categories] 5571.829 97 57.442 0.542 0.542 0.542 50.101 0.078

[Seqüències][Categories] 5444.824 10088 0.54 0.54 0.54 0.54 49.899 0.008
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Resultats

Anàlisis de residus ajustats
A la taula 3 es presenten les transicions superiors a 
1.96 (p < .05), que indiquen una major probabilitat 
d’ocurrèn cia que l’esperada per l’atzar (relació d’acti-
vació entre les conductes criteri i condicionada) i les 
tran  si cions menors o iguals a –1.96 (p < .05) que mostren 
una relació d’inhibició entre conductes.

En el retard 0, s’ha buscat conèixer en quina mesura 
hi ha relació estadísticament significativa –ja sigui d’as-
sociació o inhibició– en la coocurrència de les conductes 
pertanyents a les dimensions: “orientació pilota entrada” 
i “orientació jugador entrada”; “orientació pilota sorti-
da” i “rivals en centre de joc”; “orientació jugador sor-
tida” i “rivals en centre de joc”.

D’altra banda, amb l’anàlisi seqüencial del retard 
1, s’ha pretès mostrar la relació estadísticament signi-
ficativa –ja sigui d’associació o inhibició– entre con-
ductes corresponents a files del registre consecutives, 
la qual cosa ens ha permès aprofundir en la relació 
entre les conductes corresponents a les dimensions: 
“orientació pilota entrada” i “orientació pilota sorti-
da”; “orientació pilota entrada” i “orientació jugador 
sortida”; “orientació jugador entrada” i “orientació ju-
gador sortida”.

Detecció de T-patterns
En el registre de les 105 seqüències que inclouen el 
fonament tècnic control efectuat per Sergio Busquets, 
s’han comptabilitzat 822 multiesdeveniments-files del 
registre, constituïdes per 476 multiesdeveniments-tipus, 
la qual cosa suposa una freqüència d’aparició de cada

Taula 4 
T-patterns detectats conformement als paràmetres i criteris de cerca, agrupats conforme la conseqüència de la seqüència. De cada 
T-patterns s’exposa el patró en format cadena, el nombre de seqüència del registre en què té lloc cada ocurrència del T-patterns, i el 
número d’ordre per a la seva identificació

 
Conseqüència

 
Rivals en centre de joc 

 
Patró format cadena

Ocurrències 
i nre. de seqüència n 

Orientació entrada 
davant-dreta i orientació 
sortida davant-esquerra

Sector ocupat 1 ((fap,z50,rao,cp,em icj,z50,rao,c,in,bead,jead,so1,
em) fcj,z50,rao,c,in,bsai,jsai,so1,em )

n = 3
(7,29,31) 1

Sectors ocupats 1 i 2 (icj,z51,rao,c,in,bead,jead,so12,em (fcj,z51,rao,c,in,
bsai,jsai,so12,em iavc,z51,rao,cp,em ))

n = 3
(5,11,19)

2

(icj,z50,rao,c,in,bead,jead,so12,em fcj,z50,rao,c,in,
bsai,jsai,so12,em )

n = 3
(4,50,73)

3

Orientació entrada 
davant-esquerra i 
orientació sortida 
davant-dreta

Sectors ocupats 1 i 2 ((fap,z50,rao,cp,w icj,z50,rao,c,in,beai,jeai,so12,w) 
fcj,z50,rao,c,in,bsad,jsad,so12,w )

n = 3
(66,83,88) 4

(icj,z50,rao,c,in,beai,jeai,so12,em fcj,z50,rao,c,in,b
sad,jsad,so12,em )

n = 4
(16,18,30,71) 5

multiesdeveniments-tipus d’1.72. Pel seu potencial informa-
tiu, a la taula 4 es presenten els T-patterns detectats que, 
complint els paràmetres de cerca, reflecteixen les dimen-
sions inici control jugador (ICJ) i final control jugador (FCJ).

Taula 3 
Anàlisis seqüencial en els retards 0 i +1; sent les conductes 
given les reflectides en la columna esquerra. En les cel·les 
corresponents, s’afegeix la conducta target o condicionada i el 
valor del residu ajustat estadísticament significatiu

Retard 0 Retard 1

Activació Inhibició Activació Inhibició

BEAD JEAD (7.11); 

JEAI (-3.41); 
JETI (-2.85); 
JETD (-2.26)

BSAI (5.28);
JSAI (5.28)

BSAD (-4.52); 
JSAD (-4.52)

BEAI JEAI (7.53)
JEAD (-4.48); 
JETD (-2.6)

BSAD (4.18); 
JSAD (4.18)

BSAI (-3.98); 
JSAI (-3.98)

BETI JETI (7.98)
JEAD (-2.07); 
JEAI (-2.85)

BSAI (-2.29);
JSAI (-2.29)

BETD JETD (8.48) JEAI (-2.56)

BSAD JSAD (10.25)

JSAI (-6.96); 
JSTI (-2.37); 
JSTD (-3.34)

BSAI JSAI (10.25)

JSAD (-6.96); 
JSTI (-2.15);
JSTD (-3.02)

BSTI JSTI (10.25)
JSAD (-2.37); 
JSAI (-2.15);

BSTD
JSTD (10.25);
SL3 (2.33)

JSAD (-3.34); 
JSAI (-2.56)

JSTD SL3 (2.33)

JEAD JSAI (4.17) JSAD (-2.83)

JEAI JSAD (3.19) JSAI (-3.41)
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Discussió i conclusions
S’ha garantit la fiabilitat de l’instrument d’observació 
dissenyat ad hoc mitjançant concordança interobserva-
dors, calculada mitjançant el coeficient Kappa de Co-
hen. En el marc teòric de la Teoria de la Generalitza-
bilitat (Cronbach et al., 1972) s’ha validat l’instrument 
observacional i s’ha garantit la generalitzabilitat dels re-
sultats obtinguts a partir del nombre de seqüències ana-
litzades.

Per a la satisfacció de l’objectiu disciplinar del tre-
ball s’han utilitzat de manera complementària dues tècni-
ques d’anàlisis que es troben en l’avantguarda de la me-
todologia observacional: l’anàlisi seqüencial de retards 
i la detecció de T-patterns. El primer compta amb un 
adequat suport conceptual i procedimental en el progra-
mari GSEQ (Bakeman i Quera, 1995) i ha estat utilitzat 
en futbol per realitzar anàlisi de partit (Sarmento, An-
guera et al., 2014). Respecte a la detecció de T-patterns 
(Magnusson, 1996), mitjançant el programari THEME, 
assenyalar que s’ha incrementat considerablement la 
seva presència en el futbol (Camerino et al., 2012), pel 
fet que el programari és lliure des de l’any 2012 per a ús 
acadèmic (http://www.patternvision.com).

L’anàlisi seqüencial de retards ha permès establir la 
relació d’associació o inhibició estadísticament signifi-
cativa entre les variables relacionades; mentre que els 
T-patterns detectats constitueixen una exemplificació 
concreta, amb un evident potencial informatiu (Ama-
tria et al., 2017), que permeten tipificar seqüències de 
joc que inclouen els controls efectuats per Busquets. 
D’aquesta manera, a partir dels resultats obtinguts en el 
present treball, es pretén generar referències reals i efi-
cients que marquin una fita cap al qual dirigir l’acom-
pliment quant al desenvolupament del fonament tecnico-
tàctic control.

A partir de l’anàlisi seqüencial de residus ajustats 
realitzat, s’han establert relacions d’associació (que es 
presenten en la figura 2) o d’inhibició, estadísticament 
significatives.

a) L’orientació d’entrada de la pilota i del jugador 
coincideix en els quatre quadrants (davant-esquerra; 
davant-dreta; darrere esquerra; darrere-dreta). També 
coin cideix l’orientació de sortida de la pilota i del juga-
dor després del control. Totes dues conclusions relati-
ves a les característiques d’una bona trobada del jugador 
amb la pilota s’ajusten a les recomanacions exposades 
per Castelo (1999) i Hughes (1990).

b) S’han detectat relacions d’associació estadística-
ment significatives quan la pilota entra (orientació d’en-
trada de la pilota) pels quadrants davanters (esquerra-
dreta), i Sergio Busquets li dona sortida (orientació de 
sortida de la pilota) a la pilota per l’orientació avançada 
contrària (dreta-esquerra). Reforça l’anterior afirmació 

el fet que s’hagin trobat, al seu torn, relacions d’inhibi-
ció a la sortida de la pilota pel mateix quadrant pel qual 
entra –excepte en el quadrant darrere-dreta (BETD)–. 
Aquests resultats reforcen la necessitat d’abordar el con-
trol com un concepte tecnicotàctic, com a nexe d’unió 
dotant de continuïtat a les següents accions del jugador 
(Guilherme et al., 2015).

c) S’han detectat relacions d’associació estadísti-
cament significatives quant a categories de les dimen-
sions orientació d’entrada de la pilota i orientació de 
sortida del jugador en els controls efectuats per Sergio 
Busquets. En concret, l’entrada de la pilota per davant 
(dreta-esquerra), s’associa significativament amb una 
orientació avançada contrària (dreta-esquerra) del juga-
dor en la sortida. Reforça el comentat anteriorment les 
relacions estadísticament significatives d’inhibició entre 
orientació d’entrada de la pilota i orientació de sortida 
del jugador pel mateix quadrant davanter. Aquestes pre-
misses en l’execució del control es troben en sintonia 
amb el que s’ha exposat en el paràgraf anterior, quant 
a la rellevància del control per dotar de continuïtat i in-
tenció al joc (Lago-Peñas i Dellal, 2010). Reflecteix, 
a més, la forma en la qual Sergio Busquets persegueix 
dotar d’amplitud el joc (Castellano et al., 2013), sortint 
la pilota pel costat contrari al que entra, respectant la 
màxima del futbol “la pilota ve d’un costat i va cap a 
l’altre”. D’altra banda, quan la pilota entra pels qua-
drants posteriors, no s’han detectat relacions significa-
tives d’activació; encara que sí d’inhibició al fet que 
quan la pilota entra per darrere esquerra Sergio Bus-
quets el faci sortir pel quadrant davant esquerra.

d) S’han detectat relacions d’associació estadísti-
cament significatives en controls en els quals Sergio 
Busquets s’orienta en l’entrada (orientació entrada del 
cos) cap endavant-dreta i té una orientació de sorti-
da del cos cap endavant esquerra (a més d’una relació 
d’inhibició a la sortida per aquest mateix quadrant). 
Igualment, el jugador s’orienta en l’entrada cap en-
davant-esquerra i el seu cos té una orientació de sor-
tida cap endavant-dreta (i inhibició davant-esquerra).
Aquestes característiques dels controls executats per 
Sergio Busquets encaixen amb la funció de nexe 
d’unió del control amb les accions tècniques que do-
nen continuïtat al joc, perseguint una idea concreta de 
joc en la qual la pilota “entra per una banda i surt per 
l’altra”; i, en la qual la pilota no surt pel costat que 
entra (Castelo, 1999; Hughes, 1990). La menor pre-
sència de relacions d’associació i inhibició en el qua-
drant posterior pot estar relacionada amb el fet que el 
jugador en aquests quadrants no veu el joc de “cara” 
(en el sentit del seu atac) i prevalgui la intenció d’as-
segurar la pilota (Serra-Olivares et al., 2017) en una 
zona en la qual la possessió corre el risc de tornar-se 

http://www.patternvision.com
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en amenaça per la pèrdua de pilota (Lago-Peñas i De-
llal, 2010).

e) Quant a la influència dels jugadors rivals en el 
centre de joc de Sergio Busquets, s’ha detectat una as-
sociació estadísticament significativa al fet que quan 
està lliure el sector 3 (SL3), executa la sortida de pi-
lota pel sector darrere-dreta (BSTD) amb el jugador 
orientat també cap a la sortida de pilota (JSTD). En 
altres paraules, en Busquets s’han tipificat controls 
que fins i tot estant lliure de jugadors rivals el sector 
SL3, el jugador surt pel sector SL4. Aquesta situació, 
que no és la idònia des del punt de vista teòric, convé 
relacionar-la amb els resultats exposats en els quals 
es mostra una relació d’associació significativament

estadística al fet que quan la pilota entra pels qua-
drants posteriors, la pilota entri per l’esquerra i surti 
per la dreta –en tots dos casos, l’orientació del juga-
dor coincideix amb la de la pilota tant en l’entrada 
com en la sortida (figura 2). Aquests resultats mos-
tren com Sergio Busquets imprimeix al control una 
intenció tàctica, per sortir pel costat contrari pel qual 
s’aproxima la pilota, malgrat tenir el quadrant con-
frontant lliure. L’execució d’aquesta decisió a partir 
d’una idea definida de joc (Sarmento, Marcelino et 
al., 2014) és possible a partir del mestratge en l’exe-
cució tècnica del fonament tècnic control, que porta 
aparellat el corresponent sentiment de competència 
(Weinberg i Gould, 2003).

Figura 2 
Representació gràfica de les relacions d’associació estadísticament significativa, exposades a la taula 3

Orientació d’entrada de la pilota en el control / Orientació del jugador en l’entrada de la pilota al control.

Orientació de sortida de la pilota en el control / Orientació del jugador en la sortida de la pilota al control i jugadors rivals en centre de 
joc (en gris, sectors ocupats pel rival).

Orientació del jugador en la sortida de la pilota al control / 
Jugadors rivals en centre de joc.

Orientació del jugador en l’entrada de la pilota al control / 
Orientació del jugador en la sortida de la pilota al control.
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Els T-patterns detectats sota els paràmetres de cer-
ca i requisits prefixats, permeten tipificar seqüències 
concretes de joc que incorporen totes les dimensions 
de l’instrument d’observació. En concret, els resultats 
exposats a la taula 4 aporten informació congruent amb 
el rol que adopta Sergio Busquets en l’FC Barcelona 
(Maneiro i Amatria, 2018), mostrant que aquest ju-
gador realitza els controls amb l’interior (IN), en les 
zones de creació del propi camp (Z50) i del camp ri-
val (Z51), i amb ell col·locat en la línia retardada del 
seu equip tenint per davant la línia avançada de l’equip 
rival (RAO). A més, la informació continguda en els 
 T-patterns permeten tipificar les següents seqüències 
que incorporen, a més, les característiques recentment 
exposades:

a) Sector 1 del centre de joc ocupat (SO1), amb em-
pat en el marcador, produeix un control de la pilota amb 
una orientació d’entrada de pilota i de jugador davant-
dreta (BEAD) (JEAD) i una orientació de sortida tant de 
la pilota com del jugador cap endavant esquerra (BSAI) 
(JSAI) (T-pattern amb núm. d’ordre 1).

b) Sectors 1 i 2 del centre de joc ocupats (SO12), 
amb empat en el marcador, produeixen un control de la 
pilota per part de Busquets amb una orientació d’entra-
da tant del jugador com de la pilota cap endavant-dreta 

i orientació de sortida tant del jugador com de la pilota 
cap endavant-esquerra (T-patterns amb núm. d’ordre 2 
i 3).

c) Sectors 1 i 2 del centre de joc ocupats (SO12), 
amb empat o marcador a favor, generen un control de 
la pilota per part de Busquets amb una orientació d’en-
trada tant del jugador com de la pilota cap endavant-
esquerra (BEAI) (JEAI) i orientació de sortida tant del 
jugador com de la pilota cap endavant-dreta (JSAD) 
(BSAD) (T-patterns amb núm. d’ordre 4 i 5).

Els T-patterns detectats reforcen, per les coinci-
dències, els resultats obtinguts amb l’anàlisi de resi-
dus ajustats però també els complementen a partir del 
potencial informatiu de cada configuració de clústers 
detectada (Amatria et al., 2016). Totes les seqüències 
de joc que inclouen control de Sergio Busquets reflec-
tides en els T-patterns, coincideixen amb el detectat a 
partir de l’anàlisi de residus ajustats (apartats a, b, c 
i d) quant a l’associació estadísticament significativa 
al fet que quan la pilota entra per un quadrant davan-
ter, la pilota surti pel quadrant oposat; i al fet que quan 
la pilota entra pel quadrant darrera-esquerra surti per 
 darrera-dret; coincidint, en tots dos casos, l’orientació 
del jugador amb la de la pilota, tant en l’entrada com en 
la sortida (figura 3).

Figura 3 
Representació gràfica de la informació continguda en els T-patterns detectats, exposats a la taula 4

T-pattern núm. 1 T-pattern núm. 2

T-pattern núm. 3 T-patterns núm. 4 i 5
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Els T-patterns ens mostren també que Sergio Bus-
quets és capaç d’imposar el sentit tàctic del joc, sortint 
per un quadrant ocupat per l’equip rival, encara malgrat 
el seu dominància lateral (Guilherme et al., 2015); ens 
mostra la competència, i el sentiment de competència, 
d’un dels actualment considerats millors migcampis-
tes defensius del panorama internacional (Weinberg i 
Gould, 2003).

Cal deixar constància, a manera de limitació d’aquest 
treball, que l’acompliment tecnicotàctic en el joc es tro-
ba condicionat per altres variables contextuals, a més del 
marcador que impera en el partit, com són el rol local-
visitant, la qualitat del rival al qual s’enfronta l’equip, o 
el rol del jugador (Lago-Peñas i Dellal, 2010; Sarmento, 
Marcelino, et al., 2014; Taylor et al., 2008), la interre-
lació del qual amb l’objecte d’estudi desenvolupat cons-
titueix una prospectiva interessant, alhora que permetria 
augmentar considerablement el mostreig observacional 
efectuat.

Les conclusions d’aquest treball són un punt de par-
tida molt rellevant per al disseny de tasques que tinguin 
com a objecte el fonament tècnic “control” a partir de 
l’anàlisi d’un jugador de referència. En el disseny de 
tasques ha d’incorporar-se una intenció tàctica que ha 
d’encaixar en la idea de joc de cada equip.
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