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Objectiu. Analitzar les diferències existents entre la càrrega interna mesurada mit
jançant l’esforç percebut (CI EP) registrada per jugadors joves d’elit al llarg d’una
temporada. Metodologia. Van participar en l’estudi dinou futbolistes Sub19 perta
nyents a un club professional. Els jugadors van ser classificats en titulars i suplents.
El període competitiu va ser dividit en 2 períodes, 5 blocs i 30 microcicles. Resultats. La CI EP durant el període 2 va ser significativament superior (p < .01; ET = .35;
baix) que durant el període 1 en els titulars. A més, la CI EP registrada en el bloc
3 va ser significativament menor (p < .05; ET = 0,79; moderat) que en el bloc 5 en
els titulars. I finalment, es van obtenir diferències significatives en la CI EP dels
diferents tipus de microcicles tant en titulars com suplents (p < .01; ET = 0,68-1,94;
moderat-alt). Conclusions. Els resultats obtinguts mostren que la CI EP es manté
relativament estable al llarg de la temporada en futbolistes joves, no obstant això,
la setmanal pot variar en funció de la mena de microcicle atesa la ubicació del partit
previ i posterior.

Paraules clau: periodització, càrrega d’entrenament, percepció subjectiva de
l’esforç, temps de joc, futbol
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Introducció

La periodització de l’entrenament és una estratègia fo
namental per a millorar el rendiment dels futbolistes al
llarg de la temporada (Malone et al., 2018; Sparks et
al., 2017). No obstant això, aquesta és una tasca com
plicada atès que multitud de factors (tecnicotàctics, psi
cològics o condicionals) poden influir en la consecució
d’un rendiment òptim. Malgrat això, s’ha demostrat
que l’acumulació de la càrrega setmanal d’entrenament
pot estar associada amb una millora del rendiment (Jas
pers et al., 2017). A més, s’ha observat que una distri
bució adequada de la càrrega pot reduir la incidència
lesional (Gabbett, 2016). Per tant, quantificar pot ser
una estratègia útil de cara a conèixer la distribució de
les càrregues al llarg dels microcicles durant la tempo
rada.
Amb l’objectiu de conèixer la càrrega d’entrenament
en futbol s’han utilitzat mètodes objectius com els dis
positius de posicionament global (GPS) (Malone et al.,
2015), els quals aporten informació relativa als parà
metres físics (distància total recorreguda, distància re
correguda a diferents velocitats, número i magnitud
de les acceleracions, desacceleracions i canvis de di
recció), o els monitors de la freqüència cardíaca (FC)
(Lacome et al., 2018) que permeten obtenir dades d’FC
(FC màxima, FC mitjana i temps transcorregut en di
ferents zones d’intensitat). A més, també s’han utilit
zat mètodes de caràcter subjectiu, com l’esforç perce
but (EP) que permet conèixer la càrrega interna (CI)
registrada pels jugadors. Es tracta d’una eina de fàcil
accés, relativament fàcil d’usar i no necessita excessiu
temps per al processament de les dades (Los Arcos et
al., 2014), a més d’estar prèviament validada per al seu
ús amb futbolistes (Impellizzeri et al., 2004). Malgrat
això, pocs estudis l’han utilitzat per a conèixer la dis
tribució de la càrrega al llarg de la temporada (Los Ar
cos et al., 2017; Malone et al., 2015, 2018), raó per
la qual seria interessant aportar més coneixement amb
la finalitat de mostrar les possibles variacions en l’EP
declarat pels jugadors en funció dels diferents moments
de la temporada.
Conèixer la distribució de la CI mesurada mitjançant
EP (CI EP) al llarg dels microcicles, blocs i períodes
que componen una temporada pot ser interessant de cara
a optimitzar l’entrenament i aplicar protocols de recupe
ració específics a cada moment de la temporada. Alguns
estudis han mostrat que la CI EP roman relativament
estable al llarg del període competitiu en futbolistes sè
nior, presentant petites diferències entre períodes (Los
Arcos et al., 2017; Malone et al., 2015). No obstant
això, es necessita d’una recerca que abordi aquest aspec
te en jugadors joves.
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Per tant, el principal objectiu d’aquest estudi va ser
analitzar les diferències existents entre la càrrega interna
mesurada mitjançant esforç percebut (CI EP) registrada
per jugadors joves d’elit al llarg d’una temporada.

Metodologia
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Participants
Van participar en aquest estudi dinou futbolistes joves
d’elit (edat: 18.5 ± 0.5 anys, alçada: 178 ± 6 cm, mas
sa: 72.1 ± 6.3 kg, índex de massa corporal (IMC):
21.8 ± 1.7 kg m–²) pertanyents al mateix equip juvenil
(Sub19, amb una experiència en el club de 5 ± 4 anys)
d’un club de futbol de la Segona Divisió espanyola.
Els jugadors van entrenar 4 cops per setmana i van
disputar els partits oficials els caps de setmana (dissab
te o diumenge). L’equip estava compost per 3 porters,
7 defenses, 8 migcampistes i 4 davanters. Els porters
van ser exclosos de les posteriors anàlisis a causa del
seu rol durant el desenvolupament dels entrenaments i
partits. Abans d’iniciar l’estudi, es va informar a tots
els participants sobre el protocol de recerca i tots els
jugadors van signar el consentiment informat i també
els seus progenitors o tutors legals, en cas de jugadors
menors de 18 anys. L’estudi va seguir les pautes mar
cades en la Declaració d’Hèlsinki (Associació Mèdica
Mundial, 2013), va ser aprovat pel Comitè d’Ètica de
la Universitat Isabel I (CEI004) i es va realitzar sota
els estàndards ètics establerts per a les recerques en
ciències de l’esport i de l’exercici (Harriss i Atkinson,
2015).

Procediment
Es va recollir l’EP declarat pels jugadors durant les
120 sessions i 30 partits oficials de la temporada 20162017 (setembre-maig). Els jugadors van ser classificats
en dos grups: a) titulars, aquells que van iniciar el partit
i van disputar almenys 45 min (n = 291 observacions),
i b) suplents, aquells que no van participar en el partit o
el van fer menys de 45 min (n = 201 observacions). La
temporada va ser dividida en dues parts: període 1 (pri
mera tornada de la competició, 15 partits i 60 sessions
d’entrenament) i període 2 (segona tornada de la com
petició, 15 partits i 60 sessions d’entrenament). A més,
cada període va ser dividit en 5 blocs de 6 setmanes i
aquests, al seu torn, van ser dividits en 30 microcicles
(figura 1). Les setmanes en les quals l’equip no va dis
putar competició oficial van ser excloses de les anàlisis
posteriors (per Nadal), així com aquells jugadors que
no van estar disponibles per a algunes de les sessions
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Període
preparatori

Període
transitori

Període competitiu

Període 1

Bloc 1
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Figura 1
Esquema del disseny experimental utilitzat en el present estudi

Període 2

Bloc 2

Bloc 3

d’entrenament. Amb l’objectiu de comparar l’EP decla
rat pels futbolistes entre els microcicles i prenent com
a referència la competició, es van registrar quatre tipus
de microcicle: 1) dissabte-dissabte (M1, microcicle de
7 dies, 6 casos); 2) dissabte-diumenge (M2, microcicle
de 8 dies, 6 casos); 3) diumenge-dissabte (M3, micro
cicle de 6 dies, 5 casos), i 4) diumenge-diumenge (M4,
microcicle de 7 dies, 13 casos). La distribució dels con
tinguts tecnicotàctics i condicionals en cada tipus de mi
crocicle es mostra a la taula 1.

Càrrega interna mesurada mitjançant esforç
percebut (CI EP)
La CI EP d’entrenament va ser mesurada mitjançant el
mètode utilitzat per Foster et al. (2001). Deu minuts

Bloc 4

Bloc 5

després de la finalització de cada entrenament, a cada
futbolista se li mostrava l’escala RPE de 0-10 (Foster
et al., 2001) i el jugador declarava un valor que pos
teriorment es multiplicava per la durada total de cada
sessió d’entrenament. Els jugadors van respondre a la
pregunta: “quina duresa ha tingut l'entrenament?”,
realitzada sempre per la mateixa persona (preparador
físic de l’equip) (Los Arcos et al., 2017). Els juga
dors van declarar l’EP de manera aleatòria, sense la
presència d’altres companys i tenint restringit l’accés
als valors declarats pels companys. Els jugadors es
van familiaritzar amb l’ús de l’escala d’EP durant el
període preparatori. La durada de l’entrenament es va
registrar de manera individual des de l’inici de la seva
sessió (inclòs l’escalfament i els períodes de recupe
ració) fins al final d’aquesta (excloent els exercicis

Taula 1
Distribució dels continguts tecnicotàctics i condicionals en cada tipus de microcicle
Partit
previ

Partit
posterior

Entrenaments setmanals

Ds

Dge

M1

P

D

M2

P

D

M3

D

P

M4

D

P

Di
Recuperació i prevenció
(titulars)
Treball compensatori
(suplents)
(50-70 min)
Recuperació i prevenció
(titulars)
Treball compensatori
(suplents)
(50-70 min)
Recuperació i prevenció
(titulars)
Treball compensatori
(suplents)
(50-70 min)
Recuperació i prevenció
(titulars)
Treball compensatori
(suplents)
(50-70 min)

Dm

Dc

Dj

Dv

Ds

Dge

D

JP i AJ en espai
reduït
(75-90 min)

JP i AJ en espai
mitjà-gran
(75-90 min)

AJ en espai
reduït, ABP
(50-60 min)

P

D

D

JP i AJ en espai
reduït
(75-90 min)

JP i AJ en espai
mitjà-gran
(75-90 min)

AJ en espai
reduït, ABP
(60-70 min)

D

P

D

JP i AJ en espai
reduït
(75-90 min)

JP i AJ en espai
mitjà-gran
(75-90 min)

AJ en espai
reduït, ABP
(50-60 min)

P

D

D

JP i AJ en espai
reduït
(75-90 min)

JP i AJ en espai
mitjà-gran
(75-90 min)

AJ en espai
reduït, ABP
(60-70 min)

D

P

Nota. P: partit; D: descans; M1: microcicle dissabte-dissabte; M2: microcicle dissabte-diumenge; M3: microcicle diumenge-dissabte; M4:
microcicle diumenge-diumenge; AJ: accions jugades; JP: joc de posició; ABP: accions a pilota aturada.
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de tornada a la calma), igual que es va realitzar en
estudis previs amb futbolistes joves d’alt nivell (Los
Arcos et al., 2017).

Figura 2
Carga interna mesurada mitjançant l’esforç percebut (CI EP)
entre els períodes 1 i 2 de la temporada en titulars i suplents
**

2000

Anàlisi estadística

Resultats

Els titulars van registrar una CI EP durant les sessions
d’entrenament similar (ET = 0.11; trivial) a la regis
trada pels suplents (1785.00 ± 173.97 vs. 1765.86 ±
138.05 UA).

CI EP (UA)

1500

Els resultats es presenten com a mitjana ± desviació
estàndard. Es va emprar una prova t per a mostres in
dependents amb l’objectiu de comparar la CI EP en
els diferents períodes de la temporada entre titulars i
suplents. A més, es va utilitzar un ANOVA de me
sures repetides, amb l’ajust post hoc de Bonferroni,
per comparar la CI EP entre els diferents blocs de la
temporada, així com entre els diferents tipus de mi
crocicle (M1, M2, M3 i M4) per a cada grup (titulars
i suplents) de manera independent. Amb la finalitat de
conèixer la magnitud de les diferències a efectes pràc
tics, la mida de l’efecte (ET) va ser calculat mitjançant
l’estadístic d de Cohen i la seva interpretació va aten
dre el següent criteri: trivial, menor a 0.2; baix, en
tre 0.2 i 0.5; moderat, entre 0.5 i 0.8; alt, major a
0.8 (Cohen, 1988). L’anàlisi estadística es va rea
litzar amb el programa Statistical Package for Social
Sciences (SPSS® Inc, versió 24,0 Chicago, IL, EUA).
El nivell de significació estadística es va establir en
p ≤ .05.
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1000

500

0
Titulars

Suplents

Període 1

Període 2

* Dif. significatives (p < .05); ** Dif. significatives (p < .01).

La CI EP registrada pels titulars va ser significati
vament superior (p < .01; ET = 0.35; baix) en el pe
ríode 2 (1786.70 ± 136.51 UA) respecte al període 1
(1732.73 ± 153.03 UA). En canvi, no es van observar
aquestes diferències en els suplents (ET = 0.22; baix).
A més, no es van obtenir diferències significatives en la
CI EP registrada per titulars i suplents en els períodes
analitzats (figura 2).
A la figura 3 s’observa la CI EP registrada pels
titulars i els suplents durant cada bloc competitiu. Els
titulars van registrar més CI EP al bloc 3 que en el
bloc 5 (p < .05; ET = 0.79; moderat). D’altra banda,
no es van trobar diferències significatives (p < .05) en
la CI EP entre els titulars i suplents en els blocs com
petitius.

Figura 3
Resultats de la carga interna mesurada mitjançant esforç percebut (CI EP) en cadascun dels blocs de la temporada en els titulars (A) i
els suplents (B)
A)

Titulars

2000

B)

*

1500
CI EP (UA)

CI EP (UA)

1500

Suplents

2000

1000

500

1000

500

0

0
1

2

3

4

Blocs

5

1

2

3

4

5

Blocs

* Dif. significatives (p < .05); ** Dif. significatives (p < .01).

Apunts. Educació Física i Esports | www.revista-apunts.com

2020, núm. 140. 2n trimestre (abril-juny), pàg. 63-69

66

Quantificació de l’esforç percebut en futbolistes joves d’elit durant una temporada

J. Raya-González i D. Castillo

2000
CI EP (UA)

Titulars

2500

B)

1500
1000
500

Suplents

2500
2000

#

*#

CI EP (UA)

A)
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Figura 4
Resultats de la carga interna mesurada mitjançant esforç percebut (CI EP) en cadascun dels microcicles

*#

#

1500
1000
500

0

0
M1

M2
M3
Tipus de microcicle

M4

M1

M2
M3
Tipus de microcicle

M4

Nota. M1: dissabte-dissabte; M2: dissabte-diumenge; M3: diumenge-dissabte; M4: diumenge-diumenge en els titulars (A) i suplents (B).
* Diferències significatives en la CI EP respecte el microcicle 2 (p < .01); Ø Diferències significatives en la CI EP respecte el microcicle 3
(p < .01); # Diferències significatives en la CI EP respecte el microcicle 4 (p < .01).

A la figura 4 es mostra la CI EP registrada pels titu
lars i els suplents en els diferents microcicles. La CI EP
va ser significativament més gran en els M2 i M4 res
pecte als M1 (p < .01; ET = 1.17-1.77; alt), en els M2
respecte als M3 (p < .01; ET = 0.68-1.48; moderat-alt)
i en els M4 respecte als M3 (p < .01; ET = 0.76-1.94;
moderat-alt), tant per a titulars (figura 4A) com per a
suplents (figura 4B).

Discussió

L’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar les diferèn
cies existents entre la CI EP registrada per jugadors
joves d’elit al llarg d’una temporada. Els principals
resultats van mostrar que: a) la CI EP registrada pels
titulars i els suplents va ser similar; b) els titulars
van declarar una CI EP més gran en el període 2 de
la temporada; c) la CI EP va ser superior en el bloc
5 que en el 3, en els titulars, i d) la CI EP registrada en
els M2 i M4 va ser significativament superior que
en els M3 i M1.
El fet de participar de manera sistemàtica en la
competició oficial permet els jugadors mantenir, i fins
i tot millorar, el seu nivell de condició física al llarg
de la temporada (Silva et al., 2011). No obstant això,
s’ha demostrat que la condició física dels futbolistes
que no són sotmesos a aquest estímul (suplents o no
convocats) pot veure’s afectada negativament (Paras
kevas i Hadjicharalambous, 2018). Per contrarestar
aquesta disminució i així compensar els efectes de la
competició als que no han estat exposats els suplents,
una estratègia comunament utilitzada pels membres
del staff tècnic és l’aplicació d’un treball compensatori
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a realitzar el dia posterior al partit pels futbolistes que
van participar en menys de 45 min en el partit ante
rior (Los Arcos et al., 2017), la qual, també ha estat
duta a terme en aquest estudi mitjançant la prescrip
ció de treballs complementaris. No obstant això, en
el present treball no s’han observat diferències sig
nificatives en la CI EP registrada per titulars i su
plents en els períodes, blocs i microcicles analitzats.
Aquests resultats suggereixen que la sessió postpar
tit no va complir amb els objectius proposats i, que
per tant, seria interessant incloure noves estratègies
d’entrenament de cara a aconseguir replicar les exi
gències requerides en la competició per part dels su
plents.
Amb l’objectiu de mantenir un alt nivell de con
dició física al llarg de la temporada, els cossos tèc
nics varien la distribució de les tasques d’entrenament
de cara a reduir la CI en el segon període de la tem
porada (Brito et al., 2016). A pesar que es pogués es
perar el contrari, en aquest estudi es va observar una
CI EP més gran (p < .01; ET = 0.35; baix) durant el
període 2 (1786.70 ± 136.51 UA) respecte al perío
de 1 (1732.73 ± 153.03 UA) en els titulars. Aquest fet
posa de manifest que la fatiga acumulada al llarg de la
temporada s’associa a valors d’EP més alts (Moalla et
al., 2016). En aquest sentit, s’ha demostrat que els fut
bolistes joves toleren pitjor la mateixa CI que els futbo
listes sènior (Al Haddad et al., 2015), i concretament
en aquest treball s’ha obtingut una CI EP més elevada
cap al final de la temporada en els titulars. No obstant
això, aquesta diferència no s’aprecia en els futbolistes
suplents principalment pel fet que aquests no han acu
mulat la càrrega pròpia del partit oficial, la qual s’ha
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demostrat com la més elevada del microcicle (Los Arcos
et al., 2017). Així mateix, també sembla haver influït el
fet que les sessions compensatòries proposades per als
suplents no hagin tingut l’efecte de sobrecàrrega esperat
o almenys no hagin replicat les exigències de la compe
tició.
Quant a la CI EP registrada en cada bloc, en el pre
sent estudi no es van observar diferències significatives
ni en titulars ni suplents a excepció que en el bloc 3
es va registrar menys CI EP que al bloc 5 en els titu
lars. En aquest sentit, Malone et al. (2015) només van
obtenir diferències significatives en la CI entre el ter
cer bloc de la temporada respecte al primer (p < .01,
ES = 0.49). En aquesta mateixa línia, altres autories
també van observar aquesta absència de variacions en
la CI amb futbolistes professionals Sub23 (Los Arcos
et al., 2017). Aquests resultats semblen demostrar
l’existència d’una CI estable al llarg de la temporada
amb la finalitat d’evitar grans variacions en la CI i,
conseqüentment, reduir el risc de lesió en els futbolis
tes (Gabbett, 2016).
Els cossos tècnics varien la distribució de la CI al
llarg de la temporada en funció de la ubicació del partit
previ i posterior amb l’objectiu d’aconseguir un òptim
nivell de condició física dels jugadors que els garanteixi
unes condicions òptimes en competició (Los Arcos et
al., 2017). En aquest sentit, Azcárate et al. (2018) van
demostrar que la durada del microcicle (6-8 dies) no in
fluïa en la CI EP registrada pels futbolistes. En canvi,
en el present estudi es van obtenir diferències significa
tives tant en titulars (p < .01; ET = 0.68-2.00; moderatalt) com per a suplents (p < .01; ET = 1.17-1.98; alt),
entre els diferents tipus de microcicles analitzats (figura
4) i, més concretament, es va observar que la CI EP re
gistrada en M2 (dissabte-diumenge) va ser significativa
ment superior que en els M3 (diumenge-dissabte) i M1
(dissabte-dissabte) tant per a titulars com per a suplents.
Aquestes diferències reportades entre tots dos estudis po
den ser degudes, principalment, al nivell competitiu dels
futbolistes ja que els equips professionals poden modi
ficar l’estructura setmanal en funció de la competició.
No obstant això, en el futbol basi els dies d’entrenament
són fixos, per la qual cosa únicament es podrà variar la
intensitat de cadascun d’ells en funció del partit previ i
posterior, de cara a modular la càrrega d’entrenament.

Conclusions

Els principals resultats d’aquest estudi van mostrar una
CI EP registrada pels titulars i els suplents similar,
una CI EP que no varia substancialment al llarg de la
temporada encara que es registra una CI EP més gran
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en el període 2, petita, i una CI EP més gran al bloc 5
que en el 3 de manera moderada en els titulars, i una
CI EP superior en els microcicles més llargs tant en els
titulars com en els suplents. Els resultats obtinguts per
meten proporcionar un valuós coneixement als cossos
tècnics de cara a millorar la periodització de les càrre
gues d’entrenament en futbol i així optimitzar les estra
tègies d’entrenament.
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