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Resum 

La tàctica esportiva constitueix l'ele
ment central dels esports d'oposició . 
En aquests esports, l'anàlisi exclusi
vament tècnica és insuficient per com
prendre l'enfrontament entre els con
tendents. Per això és necessari dis
posar de procediments que permetin 
analitzar la tàctica esportiva. 
En aquest treball proposem, en primer 
lloc, les pautes i els principis que hau
ria de contemplar l'avaluació tàctica. 
Posteriorment, revisarem els indica
dors tàctics més utilitzats en els es
ports individuals i d'equip i suggerirem 
camins per identificar índexs tàctics 
més rellevants i quantificables. Final
ment, valorarem els avantatges i les 
limitacions dels diversos procedi
ments per quantificar i registrar els 
indicadors tàctics. 

Paraules clau: tàctica, esport, 
avaluació. 

Introducció 

A l'article precedent (Riera, 1995) 
hem acotat la noció tàctica, reservant
la per als esports d ' oposició. Hem 
mostrat també que en aquests esports 
la tàctica representa una graó més en
tre l'estratègia i la tècnica esportives, 
i hem assenyalat que les seves carac
terístiques principals són la lluita, 
l'objectiu parcial i les decisions ràpi
des del/s esportista/es en funció de les 
accions del/s seu/s oponent/s. 
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ANÀLISI DE LA 
TÀCTICA ESPORTIVA 

"Per tant, hi ha cinc maneres de conèixer el futur vencedor. Guanyen els que saben quan s' ha de 
lluitar i quan no. Els que saben discernir quan utilitzar moltes o poques tropes. Els que tenen tropes 
en les quals rangs superiors i inferiors tenen el mateix desig. Els que s'enfronten amb preparatius a 
enemics desprevinguts. Els que tenen generals competents i no limitats pels seus governs. Aquestes 
són les cinc maneres de conèixer elfutur vencedor." (Sun Tzu, aC) . 

Aquesta definició tàctica suggereix 
els camins a seguir per poder efec
tuar-ne l'avaluació. Si no poguéssim 
avaluar la tàctica, aquest concepte 
deixaria de ser útil per analitzar 
l 'aprenentatge i comprendre la com
petició esportiva. Per això, en aquest 
treball, proposarem pautes i criteris 
per avaluar la tàctica individual i 
col.lectiva. 
Aquesta última dècada s 'han incre
mentat de manera considerable les al
ternatives per avaluar la tàctica (Ba
llarini i Guindani, 1993; Bresciani, 
1992; Crevosier, 1984; Dufour, 1990; 
Echeverría, Gorostiaga i Kubañ, 1989; 
Lasierra i Escudero, 1993; Mathie, 
1991; McPherson, 1994; Sabatier, 
1991). 
Davant la disparitat dels enfocaments 
alternatius per avaluar la tàctica, en 
aquest apartat ens centrarem en la re
cerca d'indicadors i procediments que 
permetin l'avaluació tècnico-tàctica i 
que siguin coherents amb la definició 
de tàctica que hem proposat (Riera, 
1995). 
Per tant, els objectius d' aquest article 
són: 
• Establir les pautes i els principis per 

a l'avaluació tàctica. 
• Ajudar a identificar els possibles 

indicadors tàctics . . 
• Comparar els procediments per re

gistrar els indicadors tàctics. 

Principis per a l'avaluació en els 
esports tàdics 

En l'entorn militar, Von Clausevich 
llança diverses advertències sobre 

com avaluar correctament les accions 
militars després de la batalla: 

"Si la crítica vol repartir elogis i cen
sures entre els combatents, cal in
tentar posar-se exactament en la se-

, va situació, és a dir, relacionar tot 
el que sabien i va poder motivar les 
accions de cadascun; pel contrari, 
prescindir de tot el que no podia 
saber o no sabia i, sobretot, com a 
conseqüència del resultat... ja que 
l'estat de les coses que origina un 
fet mai no es presenta davant del s 
ulls de la crítica exactament igual a 
com es presentava als ulls del que 
el va resoldre en la realitat." (c. 
Von Clausevich, 1831). 

El mateix autor critica especialment 
tres procediments erronis d ' avalua
ció: 
• L'ús maldestre i inadmissible de 

determinats sistemes parcials i in
complets. 

• L'ús de termes tècnics i metàfores 
que no són altra cosa que el guarni
ment de la relació crítica. 
L'abús d'exemples històrics. 

Opinem que aquests consells i errors 
detectats en l ' avaluació de l'acció mi
litar poden traslladar-se fàcilment a 
l'entorn esportiu: 
• En criticar l'actuació tàctica d ' un 

esportista, sovint incloem en la nos
tra anàlisi dades que ells no podien 
conèixer: la situació d' un contrari o 
un company que el fa indicacions 
perÒ que estan fora del seu camp de 
visió ... així com el propi resultat de 
l'acció criticada: pèrdua de la pilo-
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ta, posició difícil per al llançament... 
En 'moltes ocasions, se sobrevalora 
un resultat positiu, tot i que no sigui 
necessàriament fruit d'accions tàcti
ques adequades. En canvi, es menys
preen bones actuacions tàctiques quan, 
com és lògic que succeeixi sovint, 
no porten a la consecució de l'ob
jectiu: victòria, classificació, gol... 

• L'avaluació tàctica sol comportar 
l'observació d'un reduït nombre de 
factors i no sempre els més relle
vants. Sovint, es prenen com a indica
dors tàctics aspectes molt indirec
tament relacionats amb qüestions 
tàctiques. Sovint es seleccionen in
dicadors ràpids i fàcils d'obtenir, 
tot i que només ofereixen una visió 
parcial i pobra de la tàctica. 

• L'ús d'expressions suposadament 
autoexplicatives sol ser un procedi
ment força freqüent. Rarament, l'ús 
d'una "terminologia pròpia" fa re
ferèp.cia explícita dels aspectes con
crets en què es basa. Així, etique
tem un jugador o un equip amb ex
pressions del tipus "tàcticament bo" 
o "nul.litat tàctica" sense indicar 
detalladament en què basem les 
nostres afmnacions. Opinem que, tal 
com també afirma Von Clausevich, 
"un sol succés exposat raonadament 
és més instructiu que deu relatats a 
la lleugera" (pàgina 149). 

• S'abusa de l'argument basat en l'ex
periència, en la participació i l' ob
servació de moltes competicions. 
L'experiència és, com a mínim, in
suficient, ja que cada situació és di
ferent, els participants són diferents 
i la dinàmica de la competició és 
irrepetible. 

Davant la dificultat de l'avaluació de 
la tàctica a causa de la imprevisibili
tat de l'actuació dels oponents i amb 
la finalitat de contribuir a evitar errors 
anteriors, suggerim alguns principis 
que orientin l'avaluació en els es
ports, d'oposició. Aquests principis 
haurien de considerar-se suggeriments 
metodològics derivats de la nostra 
concepció tàctica. 
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Segons la nostra opmlO, sense que 
l'ordre de presentació reflecteixi la 
seva importància relativa, els princi
pis més importants en què hauria de 
basar-se l'avaluació tàctica són: 
Imprevisibilitat. Si la tàctica es defi
neix a partir de l'enfrontament entre 
dos o més oponents, l'anàlisi tàctica 
ha de ser adequada per reflectir el 
canvi constant de les relacions entre 
ells. En l'avaluació tàctica es dóna la 
paradoxa d'intentar trobar constàn
cies i regularitats en les relacions 
d'oposició que, en gran part, són im
previsibles. 

Interdependència. L'anàlisi de la tàcti
ca ha de captar la influència i la inter
dependència dels diversos elements 
que hi incideixen: característiques 
tècniques pròpies i dels adversaris, si
tuació pròpia i de l'adversari, la tra
jectòria del mòbil (si n'hi ha), resultat 
parcial, temps disponible ... 

Subordinació. La tàctica individual 
s 'ha de supeditar a la tàctica de 
l'equip i, alhora, la tàctica individual 
o col.lectiva s 'ha de subordinar a l' es
tratègia global. Per tant, l'anàlisi tàc
tica ha de contemplar la subordinació 
als objectius d'ordre superior. 

Globalitat. L'anàlisi tàctica es pot 
portar a terme a partir de la minucio
sitat de moment a moment, decisió a 
decisió, o des d'una perspectiva més 
global. La simple enumeració de les 
successives decisions tàctiques aïlla
des pot conduir a un conjunt d'anèc
dotes irrepetibles. Per això, cal que 
les dades particulars serveixin per 
captar la globalitat, l'essència de la 
tasca tàctica. 

Adaptabilitat. Cada situació tàctica és 
diferent. L'avaluació tàctica s 'ha 
d'adaptar a les característiques espe
cífiques de cada situació competitiva: 
peculiaritats de la disciplina esporti
va, contendents, terreny, entorn ... 

Simplicitat. Una anàlisi complexa no 
sempre és la millor, sinó més aviat el 
contrari. Pretendre comprendre la to
talitat de l'essència tàctica, el 100%, 
pot ser fins i tot contraproduent. Un 

indicador simple que permeti com
prendre un percentatge petit de la va
riabilitat tàctica pot ser, malgrat tot, 
de gran utilitat. La simplicitat està ín
timament relacionada amb l'eficièn
cia. 

Intencionalitat. El comportament humà 
no es pot analitzar amb independència 
del seu objectiu. L'actuació d ' un es
portista s'ha de contemplar des de la 
perspectiva del que pretén aconseguir. 
La descripció de les accions sense te
nir present les seves intencions, no 
ens permetrà comprendre les deci
sions tàctiques. 

Rellevància. Cal escollir indicadors 
rellevants de la tàctica. Sovint, la va
loració tàctica es porta a terme a par
tir d'indicadors tècnics o que només 
tenen una relació indirecta i llunyana 
amb la tàctica. Sovint, la comoditat és 
la principal raó per seleccionar els in
dicadors tàctics, sense revisar abans 
la seva adequació a la comprensió de 
l'enfrontament entre els oponents. 

Temporalitat. L'anàlisi tàctica ha de per
metre captar la seqüència i la tempo
ralitat de les accions entre els opo
nents. Com que les accions dels 
esportistes són mútuament interde
pendents, l'oblit de la temporalitat pot 
representar una gran pèrdua de temps. 

Arbitrarietat. Qualsevol avaluació 
comporta una arbitrarietat pel que fa 
al que cal avaluar, així com als crite
ris de l'avaluació. Cada entrenador té 
les seves preferències sobre quins as
pectes caldria observar i com cal fer
ho. Per tant, l'anàlisi tàctica no es pot 
fer amb independència dels objectius 
de l'entrenador. 

Objectivitat. Tot i que cada tècnic pu
gui seleccionar indicadors diferents, 
tots s 'han de definir amb el màxim 
d'objectivitat possible. Tota valoració 
comporta la comparació de les dades 
recollides, almenys entre dos períodes 
o dues situacions diferents. Per tant, 
és imprescindible que aquests indica
dors tàctics s 'hagin obtingut amb un 
mateix criteri. 
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BARCELONA 92 
TENN IS FINAL 

Homes 

indiv idual 

ROSSET M. SUI 6(7) 6 

ARRESEJ. ES P 6(2) 4 

SERVEI Rosset 

Primer servei 

"Aces" 31 

Punts guanyats 72 

% entrats 48% 

Total entrats 86 

Segon servei 

"Aces" 2 

Punts guanyats 41 

Total 93 

Dobles faltes 13 

G.DRETA Guany. Per. 

Toma I servei O - 6 

Torna 2 servei 3 - 6 

Cops de fons 12 - 57 

Passing shots O - O 

Globus O - O 

Volees 4 - 2 

Deixades O - O 

Rematades 3 - O 

Validesa. Tot indicador tàctic ha de 
permetre aproximar-nos a la com
prensió de la lluita, el combat entre 
els oponents, així com el resultat del 
seu enfrontament. 
Aquests principis no s'han de seguir 
amb rigidesa i cal adaptar-los a les 
peculiaritats de cada esport i als ob
jectius de l'avaluació (investigació, 
ensenyament, competició). Complir 
tots aquests principis pot ser una tasca 
difícil, ja que fins i tot alguns d'ells 
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3 

6 

4 8 Durada: 5h 3m 

6 6 

Arrese P. CLAU 

I Pilota de "break" 

83 Pi lota de joc 

7 1% Pi lota de set 

122 Pilota de partit 

Igualades 

Jocs en blanc 

Punts 

2 

30 

5 1 

5 

Guany. Per. G.DRETA 

O 12 Torna I servei 

I 6 Torna 2 servei 

8 28 Cops de fons 

8 2 Passing shots 

I 3 Globus 

3 3 Volees 

O O Deixades 

I O 

Quadre 1 

són, en part, contraposats. Per això, 
en cada avaluació s 'ha de donar prio
ritat a uns principis en detriment 
d'uns altres. 
Per tot això, proposaríem els criteris 
següents per fer correctament l'ava
luació tàctica, després de la jugada, 
període o competició: 
• Situar-se a la posició de l'esportista 

o de l'equip amb independència del 
resultat. 

• Disposar d'indicadors tàctics que es 

RENDIMENT I ENTRENAMENT 

Rosset Arrese 

Tot. Guany. Tot. Guany. 

IS - 5 17 - 5 

49 - 28 55 - 28 

3 - 3 3 - 2 

I I O - O 

** 13 ** - 13 

** 6 ** - 8 

** 173 ** - 179 

Guany. Per. Guany. Per. 

O 

O 

3 

2 

O 

7 

3 

-
-

-

-

-
-

-

IS I - 5 

I O - 3 

3 1 3 - 18 

2 5 - 6 

I O - O 

7 2 - 2 

O 2 - O 

refereixin a aspectes rellevants, con
crets i observables de la relació en
tre tots dos contendents. 

• Seleccionar aquells indicadors més 
adequats a les característiques es
pecifiques de cada competició a 
avaluar. 

A continuació veurem Com aquests 
principis ens ajuden a seleccionar els 
indicadors tàctics adequats a cada 
modalitat esportiva. 
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Indicadors de la tàctica 
esportiva 

Seguint aquestes pautes i principis 
per a l'avaluació tàctica, en aquest 
apartat ens proposem identificar els 
possibles indicadors adequats per por
tar-la a terme. Tot i que hi ha molts 
elements en comú, separem l'anàlisi 
en funció de si l'esport implica o no 
la col.laboració entre companys. 

Esports d'oposició sense col.laboració 
En la majoria d'esports individuals 
d'oposició (bàdminton, judo, lluita, 
esgrima ... ) no se sol avaluar la tàctica, 
almenys de manera sistemàtica. Això 
no obstant, l'esportista i l'entrenador 
obtenen de la competició informació 
tàctica que utilitzen per planificar 
els entrenaments i les competicions 
pròximes. 
Revisarem la informació disponible 
en aquells esports que solen obtenir 
dades del que succeeix en la competi
ció (tennis, judo) i posteriorment fa
rem una proposta per millorar l'ava
luació tàctica. 

Valoració habitual de la tàctica individual 
Per valorar els indicadors habituals 
partirem d'un esport que serveixi 
d'exemple i model. Seleccionem el 
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tennis, ja que de manera regular i des 
de fa molts anys en totes les competi
cions importants, es porten a terme 
diverses estadístiques tècnico-tàcti
ques que interessen els periodistes, 
comentaristes, tècnics i espectadors. 
El quadre 1 correspon al full de resul
tats de la final de tennis individual 
masculina als Jocs Olímpics de Bar
celona. 

Revisem els principals indicadors i 
reflexionem sobre la informació tàcti
ca que en podem obtenir. 
Servei: 
• El total de primers i segons serveis 

entrats, així com el nombre d'aces 
són indicadors tècnics ja que no in
formen sobre el lloc on la pilota 
toca el terra, ni de la situació prèvia 
de l'oponent. 

• El nombre de dobles faltes és un in
dicador tècnic. 

• Els jocs guanyats amb el servei pro
pi subministren una indirecta infor
mació tàctica, ja que reflecteixen la 
superioritat i inferioritat del que 
serveix en el seu enfrontament amb 
el resultat. 

Punts clau: 
• Les oportunitats materialitzades o 

perdudes, juntament amb l'eficàcia 
tècnico-tàctica reflecteixen la forta-

lesa psicològica del tennista en els 
moments clau. 
El total de punts indica el grau 
d'igualtat en els jocs, tot i que l'es
tadística presentada no reflecteix si 
s 'han obtingut amb el servei a favor 
o en contra, ni el moment del partit. 

Cops de dreta o de revés: 
• S'ignora en quines situacions s'uti

litzen les diferents accions tècni
ques, especialment l'acció prèvia 
de l'oponent. 

• La varietat de la accions tècniques 
utilitzades pot ser un indicador llu
nyà dels recursos tàctics de què dis
posa el tennista. 

Deduïm que els indicadors utilitzats 
en l'anàlisi d'aquest partit no se
gueixen els principis que hem propo
sat anteriorment i no reflecteixen el 
procés d'enfrontament entre els opo
nents: 
• Les dades acumulades no permeten 

conèixer la seqüència d'accions 
d'ambdós contendents i els seus 
efectes relatius. 

• S'ignoren els resultats parcials i el 
moment del partit en el qual es rea
litzen les diverses alternatives tàcti
ques. 

• Barregen aspectes tècnics, tàctics, 
condició física i psicològica, sense 
permetre valorar la incidència de 
cadascun d'ells. 

Com a conclusió podem afirmar que 
les dades obtingudes en aquest partit 
de tennis poden servir per al periodis
ta, però s 'han de perfeccionar per tal 
que siguin cie gran utilitat per als tèc
nics de l'esport. Probablement si en 
altres esports d'oposició sense col.la
boració reviséssim la informació re
collida per a l'anàlisi tàctica, la situa
ció seria similar o pitjor que la que 
hem comentat en tennis. 

Recerca d'indicadors rellevants de la tàctica 
individual 
Per trobar indicadors vàlids i relle
vants de la tàctica hi ha múltiples ca
mins possibles, sempre que permetin 
abordar l'element essencial de l'en
frontament, és a dir, la lluita entre dos 
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Període o temps de la Resultat parcial 

competició 

O' O-O 

0,20 ' I-O 

competidors que s'oposen directa
ment. La nostra proposta a inclou tres 
parts: 
• Identificació de les alternatives tàc

tiques individuals. 
• Seguiment de les seqüències tàcti

ques individuals. 
• Representació gràfica de les se

qüències tàctiques individuals més 
freqüents i rellevants. 

- Identificació de les alternatives tàc-
tiques: 

En tennis, les estadístiques anterior
ment indicades es podrien millorar. 
Amb l'ajut d'un ordinador adaptat i 
un programa específic per al tennis, 
es podrien catalogar i avaluar tots els 
cops de cada jugador. Actualment hi 
ha diversos sistemes infonnàtics es
pecífics per al tennis i altres esports 
d'oposició sense col.laboració. 
No obstant això, amb independència 
de que es disposi o no d'un suport in
formàtic, és necessari que l'avaluació 
penneti abordar l'element essencial 
de l'enfrontament, és a dir, la lluita 
entre dos competidors que s'oposen 
directament i deliberadament: 
• Estratègia de cada esportista durant 

tota la competició. 
• Situació de cada esportista en fun

ció de la situació de l'oponent. 
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Situació i relació Accions de X 

espacial X i Y 

situació inicial atac x l 

---

--- ---

atac x2 

situació final 

atac x3 

Quadre 2 

Característiques del mòbil: situació, 
trajectòria, efecte, etc. 

• Accions de cada jugador en funció 
de les accions de l'oponent. 

• Ritme del combat. 
• Resultats de cada acció (parcials) i 

resultat final. 
• Seqüència de les darreres accions de 

cada esportista abans de concloure un 
punt, un atac, un període, etc. 

• Eficàcia de les diferents accions 
ofensives o defensives. 

• Tipus d'atac i defensa més uti-
litzats, etc. 

Malgrat això, tot i que pugui semblar 
que el nombre d'indicadors tàctics és 
enorme, en realitat són variacions 
d'un grup reduït de formes d' oposar
se. A més, els esportistes acostumen a 
utilitzar un nombre encara més reduït 
de totes les possibles accions tàctiques. 
Els millors esportistes dominen dos o 
tres tipus d'actuacions tàctiques, amb 
múltiples petites variacions. Per aquest 
motiu, la tipificació i la simplificació 
de les principals accions tàctiques en 
facilita l'avaluació, ja que l' observa
dor de la competició obté una infor
mació tàctica molt valuosa, a partir de 
la catalogació de les accions de cada 
esportista. 
En judo, F. Talens (7è. Dan) afirma 
que les accions tàctiques es poden 

RENDIMENT l ENTRENAMENT 

Accions de Y Conseqüències 

defensa y l 

---

de fensa y 2 punt X 

---

agrupar al voltant d'un nombre reduït 
d'alternatives: 
• Atac directe en moviment. 
• Atac directe estàtic. 
• Atac repetit (arrítmic). 
• Acció-reacció-acció: provocar la 

reacció de l'oponent i aprofitar-ne 
la reacció. 

• Confusió: amenaçar en un lloc i 
atacar-ne un altre. 

• Encadenament: utilitzar una tècnica 
-la defensa no pennet continuar 
amb la tècnica- utilitzar una tècni
ca diferent en la mateixa direcció. 

• Anticipació: anticipar les accions 
tècniques del contrari. 

• Rèplica: atacar -no tenir èxit i re
tirar-se- contraatac. 

• Contra-directa: atacar ---esquiva
contraatac. 

• Contra-indirecta: atacar -bloque-
ja- contraatac. 

• Passar a lluita al terra. 
En tots els esports d'aquest grup, és 
possible identificar prèviament les al
ternatives tàctiques pròpies d'aquest 
esport. La majoria de les categories 
tàctiques de judo serien similars a les 
que es podrien identificar en altres es
ports del grup, com ara tennis, lluita, 
boxa, karate o esgrima. En altres dis
ciplines esportives d'oposició, com 
ara la cursa de 1.500 m o bé alguna 
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de les modalitats de ciclisme en pista, 
és possible també identificar prèvia
ment les alternatives tàctiques. El re
glament i la funcionalitat de l'espor
tista limiten les alternatives tàctiques 
possibles. La simplificació de l'en
frontament pot permetre compren
dre'n els elements essencials. 
Per tant, en l'avaluació tàctica podem 
prendre diversos indicadors de l'en
frontament o podem tipificar prèvia
ment les alternatives tàctiques més 
importants, però mai hauríem de per
dre la seqüència d'accions entre amb
dós oponents per permetre 'ns detectar 
si l'esportista escull l'acció més ade
quada al moment. 

- Seguiment de les seqüències tàcti-
ques: 

Un cop identificades les unitats tàcti
ques sobre les quals voldríem obtenir 
informació, cal disposar d'un proce
diment per efectuar-ne el seguiment. 
Malauradament, en general les dades 
recollides (indicadors) es registren 
acumulativament impedint captar la 
seqüència de l'enfrontament. 
Per això, atès que reconèixer la se
qüència tàctica és essencial per com
prendre les actuacions dels esportis
tes, tot seguiment hauria de permetre 
obtenir informació de les seqüències 
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tàctiques durant la competició. Per 
tant, l'avaluació tàctica ha de com
portar el seguiment dels elements es
pecificats al quadre 2. 
Aquest model de full d'observació 
mostra la seqüència temporal de les 
accions dels oponents prèviament ti
pificades, juntament amb alguns deIs 
elements essencials per comprendre 
la tàctica emprada: moment de la 
competició, resultat parcial, situació 
espacial dels dos oponents i eficàcia 
assolida. La combinació d'aquesta in
formació amb les característiques dels 
esportistes (tècniques dominants, ha
bilitat de les parts del cos, condició fí
sica, fortalesa psicològica .. . ) submi
nistra dades valuoses per comprendre 
la tasca tàctica dels oponents. 
No obstant això, en la majoria dels 
casos no és possible, i potser tampoc 
convenient, fer un seguiment tan 
complet de totes les interaccions que 
es produeixen durant la competició. 
Malgrat tot, convé insistir que qualse
vol simplificació que oblidi la se
qüència pot representar una pèrdua 
d'informació rellevant. 
Per això, tot i que sovint l'anàlisi tàc
tica es redueix a quantificar l'eficàcia 
de cadascuna de les accions tàctiques 
de cada oponent sense abordar la in
teracció entre ells, creiem preferible 

que el seguiment tàctic abraci algunes 
de les seqüències parcials de l'enfron
tament. Així doncs, pot ser molt inte
ressant registrar les darreres accions 
abans d'una bona conseqüència (punt, 
toc ... ), les darreres accions que han 
impedit que s'aconsegueixi la conse
qüència desitjada o bé les primeres 
accions (preparació per a l'atac) des
prés d'una interrupció reglamentària. 
La freqüència d'ocurrència de cada 
acció i seqüència, correlacionada amb 
el període de la competició i la situa
ció relativa dels oponents, permet ob
tenir diferents índexs que intenten re
sumir l'enfrontament: eficàcia per 
atac, eficàcia de cada tècnica ofensiva 
o defensiva, tècniques utilitzades en 
moments crítics, tècniques més uti
litzades en cada període de l'enfron
tament, tècniques emprades per con
trarestar les diferents accions de 
l'oponent... 
Aquestes dades parcials es poden com
binar entre elles, obtenint-ne múlti
ples possibles indicadors compostos 
de la tàctica. El nombre d'accions en 
un partit és immens. Per això, tot i 
que les tècniques informàtiques per
metin obtenir una quantitat ingent de 
dades, convé que en funció dels objec
tius de l'anàlisi tàctica se seleccionin 
els indicadors directes i compostos 
més adequats per reflectir l'oposició 
entre ambdós oponents. 
Els principis exposats anteriorment 
poden ajudar a escollir els indicadors 
i índexs més pertinents i simples, sen
se oblidar que d ' un registre complet 
en podem obtenir diversos índexs 
parcials, mentre que d'un registre par
cial no en podem conèixer la seqüèn
cia de l'enfrontament. 

- Representació de les seqüències 
tàctiques: 

Finalment, tot i que en els esports 
d'oposició sense col.laboració no se 
solen representar les interaccions tàc
tiques, creiem altament convenient 
representar les seqüències tàctiques 
més freqüents i rellevants. En moltes 
ocasions un gràfic ajuda a compren-
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dre l'essència de l'enfrontament i a 
valorar la importància de la ubicació 
espacial dels oponents a la pista. Així 
mateix, una visualització en vídeo 
d'una seqüència d'atac-defensa per
met captar aspectes sonors que en 
molts casos són importants, i que si 
no passarien desapercebuts. 
Per això, amb finalitats didàctiques i 
pràctiques, recomanaríem la repre
sentació d'algunes seqüències tàcti
ques sempre que incloguin els ele
ments següents: situació i posició 
d'ambdós oponents, espai que ocupen 
a la pista, límits de zona i de pista, se
qüència d'accions d'ambdós conten
dents i conseqüència parcial de l' atac
defensa. 

Esports d'oposició i col.laboració 

En els esports d'aquest grup, els 
gràfics constitueixen la manera més 
habitual d'avaluació tàctica; s'hi re
presenten l'avaluació de les accions 
dels equips i de la pilota. A més 
d'aquesta valoració qualitativa, en al
guns esports com ara el bàsquet, el 
voleibol, el futbol americà o l 'hand
bol, es valoren, des de fa bastants 
anys, les accions tècnico-tàctiques 
mitjançant diversos indicadors quan
titatius. En altres esports com ara el 
futbol, l 'hoquei o el waterpolo, la 
quantificació tàctica és més recent. 
En l'avaluació tàctica d'aquests es
ports s'afegeixen unes dificultats es
pecials derivades del nombre d'ele
ments simultanis a observar, la seva 
enorme variabilitat i els múltiples cri
teris existents en jutjar l'adequació de 
cada decisió tàctica. 
Valorarem la manera habitual d'anàli
si tàctica i, posteriorment, suggerirem 
una proposta per millorar-la. 

Valoració habitual de la tàctica col.lectiva 
Per analitzar l'abast dels gràfics i dels 
indicadors tàctics, revisarem les ca
racterístiques de la representació 
gràfica i els indicadors usats amb més 
freqüència en bàsquet, perquè és un 
dels primers esports en els quals es 
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varen prendre dades estadístiques de 
la competició. 

- Representació gràfica de les ac-
cions tàctiques: 

Els gràfics utilitzats en bàsquet, fut
bol, handbol, voleibol o hoquei inten
ten reflectir una part d'una jugada 
d'atac i la seva defensa. En tots 
aquest gràfics apareixen uns elements 
comuns, tot i que utilitzen signes i co
dis diferent: 
o Les línies que delimiten les zones 

del terreny de joc. 
o La representació de l'objectiu de 

l'atac: porteria o cistella. 
o L'ordre de les situacions, posicions 

i trajectòria de diversos atacants. 
o Les accions del jugador que pos

seeix la pilota: passar, tirar, dri
blar ... 

oL' ordre de les situacions, posicions 
i trajectòria de diversos defensors. 

o La trajectòria de la pilota. 
o El resultat de l'atac. 
Tot i que els gràfics només reflec
teixen les darreres accions prèvies al 
desenllaç de l'atac, el nombre de sig
nes que inclou cada gràfic permet 
avaluar l'acció tàctica representada. A 
més, en un mateix esport, cada entre
nador sol utilitzar signes diferents, 
cosa que complica encara més l' anàli
si tàctica, ja que alguns jugadors so
len tenir dificultats per comprendre 
amb claredat el seu significat. 
Resumint podríem afirmar que 
aquests gràfics tenen una certa difi
cultat per: 
o Seguir la seqüència d'accions. 
o Captar les principals relacions d'o

posició en un moment donat. 
o Integrar la trajectòria de la pilota i 

la dels dos equips. 

Indicadors tècnico-tàctics en bàsquet: 
Revisem l'abast tàctic dp les dades 
estadístiques obtingudes i divulgades 
durant els Jocs Olímpics de Barcelo
na: 
Marcador cada 5': 
o És una informació parcial de l'evo

lució del marcador, no suficientment 

RENDIMENT I ENTRENAMENT 

valuosa perquè no va acompanyada 
dels fets rellevants de cada període 
de 5': qui jugava en cada equip, qui 
ha llançat, des d'on ... 

Llançaments i punts aconseguits: 
o El nombre de llançaments des de 

cada zona pot ser un indicador tàc
tic. 
El percentatge d'encerts de llança
ments de 2 o 3 punts no és un in
dicador tècnico-tàctic si no va 
acompanyat del grau d'oposició dels 
jugadors de l'equip contrari. 

o El percentatge d'encerts en els tirs 
lliures és un indicador tècnic. 

o El nombre de tirs lliures tindria un 
component tàctic si s'indiqués en 
quina zona i moment s'han generat 
les faltes sancionades amb tirs lliu
res: dos o tres tirs, en atac, en de
fensa, per recuperar ràpidament la 
pilota ... 

Accions: 
o Els rebots i els robatoris reflec

teixen l'enfrontament tàctic entre 
els dos equips. 

o Els taps reflecteixen l'oposició en
tre dos jugadors. 

o Les pèrdues de pilota indiquen un 
error tècnic. 

o Les faltes comeses podrien ser un 
indicador dels recursos tècnics per 
frenar el jugador contrari, però pot 
tenir també un enfocament tàctic 
per recuperar la pilota. 

o Les faltes rebudes mostren primor
dialment l'absència de recursos tèc
nics de l'equip contrari per frenar 
un jugador. 

o Les violacions (passes i dobles) són 
indicadors d'errors tàctics. 

o Les assistències són una mostra de 
l'èxit de la col.laboració entre dos 
jugadors. 

Temps de joc: 
o El temps que cada jugador participa 

podria reflectir tant característiques 
tàctiques com de l'esforç realitzat o 
de la condició física del jugador. 
Per això, és un indicador que no 
aporta una informació precisa, si no 
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va acompanyat de la seqüència 
d'accions i del ritme de joc. 

En resum, algunes dades són tècni
ques, altres tàctiques (individuals i/o 
col.lectives), mentre que la majoria 
tenen components tècnico-tàctics i de 
condició física i requereixen una in
formació addicional no disponible en 
el full de resultats habituals. A més, la 
presentació acumulada de les dades 
impedeix conèixer la seqüència d'ac
cions entre ambdós equips. 

Recerca d'indicadors rellevants de lo tòctica 
col.ledivo 
Novament hi ha múltiples solucions 
per aconseguir abordar l'especificitat 
de la tàctica col.lectiva mitjançant in
dicadors adequats. Cada alternativa 
d'avaluació tàctica tindrà diversos 
avantatges i inconvenients. Per això, 
cada entrenador o investigador en 
funció de les característiques del seu 
esport i dels objectius que pretengui 
assolir, escollirà el tipus d'anàlisi tàc
tica que consideri més adequat. 
El nostre objectiu és presentar alguns 
suggeriments comuns a la majoria 
dels esports d'oposició i col.labora
ció. Novament, la nostra proposta 
d'avaluació de la tàctica col.lectiva 
pretén simplificar l'avaluació, però 
ressaltant l'oposició directa entre els 
dos equips, desglossant-la en tres fa
ses: 
o Identificació de les unitats tàctico

col.lectives. 
o Seguiment de les seqüències tàcti

co-col.lectives. 
o Representació de les seqüències 

tàctico-col.lectives. 

No comentarem la recerca d'indica
dors de la tàctica individual, ja que 
les propostes serien similars a les que 
hem comentat per als esports d'oposi
ció sense col.laboració, tot i que cal
dria subordinar-los a la tàctica 
col.lectiva. És a dir, l'anàlisi de la tàc
tica individual portaria al seguiment 
de la seqüència d'accions d'un juga
dor que es relaciona amb els seus 
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companys i adversaris, el mòbil i els 
espais del terreny de joc. 

- Identificació de les unitats tàctico-
col.lectives: 

En aquests esports, la noció d'indica
dors tàctics és molt important ja que 
no és possible analitzar la suma de to
tes les seqüències tàctiques de cada 
esportista. Cal trobar indicadors de la 
globalitat de l'actuació tàctica de 
l'equip. Els principis exposats ante
riorment poden ajudar a seleccionar 
els indicadors més rellevants. 
En la revisió que hem fet de les esta
dístiques habituals de bàsquet hem 
constatat que hi ha pocs indicadors 
que reflecteixin clarament l'evolució 
de la tàctica col.lectiva. Una cosa si
milar trobaríem en l'anàlisi tàctica 
d'altres esports d'equip. Malgrat tot, 
cada entrenador complementa les es
tadístiques oficials amb la informació 
que obté mitjançant l'observació i la 
revisió de les filmacions dels partits. 
Aquesta informació és subjectiva i 
normalment qualitativa però útil per a 
l'entrenador. 
Estem convençuts que seria altament 
pOSItlU per al desenvolupament 
d'aquests esports trobar indicadors 
tàctics rellevants i quantificables. Sa
bem que la tasca no serà fàcil, però 
creiem que cal provar-ho. Per això, 
farem algunes consideracions pel que 
fa als criteris per a l'elecció d'indica
dors tàctics aplicables a aquells es
ports que lluiten per i mitjançant un 
mòbil, tot i que alguns suggeriments 
es podrien adaptar a altres esports 
d'oposició en què els equips lluiten 
bàsicament per aconseguir un espai 
(ciclisme per equips, diverses modali
tats de vela i motociclisme ... ). 

Consideracions sobre la recerca d'in
dicadors de la tàctica col.lectiva: 
Sovint s'opina que el millor indicador 
es deduiria de l'estudi de les deci
sions i accions individuals de cada ju
gador. Hom creu que la combinació 
de les decisions i accions de tots els 
membres de l'equip aclariria l'anàlisi 

tàctica. Com que aquest objectiu és 
pràcticament impossible tot i que es 
disposés d'un sofisticat suport tècnic, 
se sol arribar a la conclusió que no es 
pot abordar la tàctica col.lectiva. 
No compartim aquesta opinió per 
moltes raons: 
o Les decisions individuals poden ser 

valuoses per conèixer la tàctica in
dividual, però no ens aproximen a 
la tàctica de l'equip. 

o La combinació i la seqüència de de
cisions individuals de tots els juga
dors d'ambdós equips, podria ser 
un camí utòpic d'investigació, però 
no seria útil per a l'anàlisi tàctica 
de cada partit. 

o La recerca dels indicadors tàctics 
col.lectius s'ha de fer mitjançant 
una altra metodologia que permeti, 
com a mínim, complir amb els dos 
principis bàsics: rellevància i sim
plicitat. 

Per això, opinem que la unitat fona
mental i més simple per abordar la 
tàctica col. lectiva és la passada. Les 
raons per basar l'essència de l'anàlisi 
tàctica en la passada provenen del fet 
que aquesta: 
o Implica la col./aboració de, com a 

mínim, dos membres d'un equip. 
o Pressuposa que s 'ha superat l' opo

sició del contrari, ja que per poder 
passar cal que abans el company 
s'hagi desmarcat. 

o Involucra el mòbil, que és l'element 
pel qual ambdós equips lluiten per 
aconseguir. 

Col.laboració, oposició i mòbil, són 
les tres paraules clau per analitzar la 
tàctica col.lectiva, tant en atac com en 
defensa: 
o L'equip que aconsegueixi fer arri

bar la pilota a un jugador que és en 
situació de poder infligir un mal a 
l'equip contrari, tindrà més oportu
nitats de guanyar (atac). 

o L'equip que aconsegueixi que no 
arribi la pilota a cap membre de 
l'equip contrari en disposició de fer 
mal, tindrà més oportunitats de no 
perdre (defensa). 
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Per tant, la seqüència tàctica més im
portant i simple està íntimament rela
cionada amb la passada susceptible 
de causar un mal a l'equip contrari. 
Acotem aquesta afirmació: 

En l'anàlisi tàctica no només s'hau
rien d'anotar les passades que han 
aconseguit una cistella, punt o gol 
(assistències), sinó també aquelles 
passades que han creat una ocasió 
de perill amb independència que 
s'aconsegueixi o no l'objectiu. 

• La passada ha d'anar acompanyada 
de la zona del terreny del joc. 
Passar de manera adequada però en 
una zona sense possibilitats d'infli
gir un càstig a l'equip contrari, no 
té el mateix abast tàctic. Per tant, en 
futbol, el temps de possessió de la 
pilota no és un indicador suficient 
per comprendre la tàctica. 

• La passada es pot contemplar com 
el centre de l'anàlisi tàctica en atac 
amb accions que la precedeixen 
(driblar i desmarcar-se) i accions 
que la segueixen (llançar, passar o 
penetrar). 

• La passada es pot contemplar com 
el centre de l'anàlisi tàctica en de
fensa amb accions per tal que 
l'equip contrari no rebi (marcatge i 
intercepció) i accions perquè si 
l'equip contrari té la pilota no pugui 
passar-la o llançar (encalç o inter
posició). 

• La passada, juntament amb el des
plaçament amb la pilota, està direc
tament relacionada amb el ritme de 
joc (alentiment i acceleració). 

Per tant, l'avaluació de la tàctica 
col.lectiva gira al voltant de les ac
cions que cada equip porta a terme 
per aconseguir passar a un company o 
dificultar la passada d'un contrari. En 
els esports en els quals el nombre de 
tocs en cada equip està delimitat pel 
reglament com ara el voleibol, -la 
passada encara és l'element central. 
Lògicament, en els esports on el re
glament no permet la passada entre 
companys (tennis i pilota basca per 
parelles), en l'estructura del joc pre
domina l'oposició a la col.laboració. 
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Acceptant la importància de la passa
da en els esports d 'equip, es poden ti
pificar les accions en atac i defensa: 
En atac és possible identificar algunes 
de les accions col.lectives que afavo
reixen la passada i les accions poste
riors a la seva realització: 

Accions prèvies a la passada: 
Fer un bloqueig. 
Aclarir i crear espais. 
Desmarcar-se. 
Girs per rebre la pilota. 
Recolzar el posseïdor de la pilota. 
Fer una paret. 
Fer un creuament. 
Oferir una solució al posseïdor de 
la pilota. 
Arrossegar un defensor. 

• Buscar superioritats numèriques en 
determinades zones. 

• Temporitzar l'atac per esperar els 
companys, etc. 

Accions posteriors a la passada: 
• Fer una altra passada. 
• Penetrar. 

Llançar la pilota per aconseguir 
l'objectiu tàctic (gol, cistella, punt...), 
etc. 

En defensa, és possible identificar al
gunes de les accions col.lectives que 
intenten perjudicar la realització de la 
passada o la seva utilitat tàctica. 

RENDIMENT I ENTRENAMENT 

Accions prèvies a la passada: 
• Marcar el possible receptor de la pi

lota. 
Ajudar un jugador que pugui ser 
desbordat. 

• Tancar espais. 
• Robar o interceptar la pilota. 
• Canviar de defensa davant d'un 

bloqueig. 
• Marcar el posseïdor de la pilota. 
• Realitzar pressing a tot el terreny 

de joc. 
• Realitzar cobertures múltiples. 
• Avançar o retardar la línia defensi-

va, etc. 
Accions posteriors a la passada: 
• Impedir o dificultar el llançament. 
• Impedir o dificultar una altra 

passada. 
• Impedir o dificultar la penetració, 

etc. 
Per tant, prendre la passada com a 
unitat tàctico-col.lectiva ens ajuda ti
pificar les accions tàctiques més fre
qüents en els esports d ' oposició i 
col.laboració. 

- Seguiment de les seqüències tàcti-
co-col.lectives: 

Per seguir la seqüència tàctica d'amb
dós equips és convenient obtenir in
formació similar a la dels esports sense 
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col.laboració, però referida a les ac
cions de l'equip (vegeu el quadre 3). 
L'exemple de model de full d'obser
vació que es mostra al quadre 3 per
met mostrar la seqüència temporal de 
les accions prèviament tipificades dels 
equips oponents. Aquí les accions ti
pificades i la seqüència tàctica són 
col.lectives. En el seguiment de les 
seqüències tàctiques d'aquests esports 
és més important observar globalment 
les accions de l'equip, que el compor
tament individual de cada jugador, si 
no es té un interès especial a analitzar 
la contribució tàctica d'un jugador 
concret. 
Malgrat tot, hem de reconèixer la di
ficultat de realitzar aquest seguiment 
durant tota la competició, especial
ment en aquells esports on és molt 
alta l'alternança de possessió de la pi
lota (futbol, hoquei, rugbi ... ). En 
aquests esports, probablement seria 
més útil realitzar el seguiment de les 
escasses però decisives seqüències 
tàctiques properes a la porteria. En . 
canvi, en els esports on l'alternança 
és més regular (bàsquet, handbol, wa-
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Situació i relació Accions atacants 
espacial dels de l'equip X 
equips Xi Y 

situació inicial x I penetra 

x2 desmarca 

x3 desmarca 

situació passi x I llança a x2 

situació recepció x2 rep 

x2 penetra 

situació final x2 llança a 
porteria, 

cistella, ... 

Quadre 3 

terpolo ... ) és possible obtenir infor
mació de la seqüència tàctica en cada 
possessió de la pilota. 
No obstant això, tot i que es pot por
tar a terme un seguiment global d'amb
dós equips, en molts casos pot ser su
ficient efectuar el seguiment de la 
seqüència tàctica d'alguns membres 
de l'equip, en determinades zones o 
fases de la competició en les quals 
l'entrenador o l'investigador estiguin 
interessats (defensa, atac , contraatac, 
jugades a pilota parada, accions prè
vies a una ocasió de gol, accions que 
han evitat o bé han anul.lat una oca
sió de gol...). 
Així mateix, és possible simplificar 
l'anàlisi de la tàctica col.lectiva mit
jançant l'obtenció d'alguns indica
dors que reflecteixen alguna part essen
cial de l'enfrontament. Donat que la 
passada és una unitat tàctico-col.lecti
va rellevant, el seguiment tàctic es 
pot centrar en les passades que fa 
cada equip (vegeu el quadre 4). 
A partir d'aquestes dades sobre les 
passades i les seves conseqüències, en 
conjunció amb la durada de l'atac, es 

Accions defensives Conseqüència 
de l'equip Y 

y I pressiona 

y2 marca a x2 crea o tanca 
espai 

y3 marca a x3 crea o tanca 
espai 

y3 intenta pilota de ningú 
interceptar 

y2 press iona x2 pilota controlada 

y3 protegeix ocasió de gol, 
punt , ... 

porter no gol, cistella, ... 
deté 

poden obtenir múltiples indicadors de 
la freqüència i percentatge de tipus de 
llançament de cada període, per a 
cada jugador, grau d'eficàcia, pilotes 
perdudes ... Novament, amb l'ajut de 
suport informàtic és possible calcular 
una gran quantitat d'índexs directes i 
derivats, però no hauríem d'oblidar 
que l'important és que ens permetin 
apropar-nos a comprendre la lluita 
entre ambdós equips. 
No obstant això, convé valorar la pro
porció entre l'esforç aconseguit per 
obtenir les dades i la informació que 
en podem utilitzar. En moltes oca
sions dades simples però fàcils d'ob
tenir poden subministrar informació 
útil i global de la tàctica col.lectiva. 
Així, la freqüència d'ocasions en què 
un equip ha pogut perjudicar seriosa
ment l'equip contrari, el percentatge 
de possessió de la pilota i fins i tot la 
trajectòria de la pilota sobre el terreny 
de joc durant tot el partit poden ser 
indicadors tàctics parcials però inte
ressants, tot i que no informen de l'en
frontament directe entre els equips (la 
seqüència d'accions entre ells). 
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Passi Recepció 

Temps Tipous Jugador Zona Control Jugador Zona Conseqüència 

l ' 15" 30 m 

4' 5m 

6'20' 20 

", . " 

Qualsevol anàlisi de la tàctica col.lec
tiva hauria de trobar un equilibri entre 
el registre dels elements repetitius (es
quema, sistema, jugades assajades ... ) 
i dels elements imprevisibles (impro
visació, iniciativa, combinacions no
ves .. . ). Correspon a l'entrenador i a 
l'investigador seleccionar tant els in
dicadors simples com els índexs com
postos més adequats als seus objec
tius d'avaluació del seu esport. 

- Representació de les seqüències 
tàctico-col.lectives: 

Abans hem comentat que general
ment les representacions gràfiques de 
la tàctica col.lectiva solen ser molt 
complexes ja que hi intervenen mas
sa elements. És per això que és con
venient trobar procediments per sim
plificar la representació gràfica de 
manera que ràpidament permetin cap
tar-ne el que és essencial. 
Atès que el nombre de recursos tàc
tics de cada equip en atac (formes de 
passar, driblar, llançar .. . ) i en defensa 
(tipus de defensa: zona, individual...) 
són limitats i les alternatives de fina
lització de les jugades d'atac també 
són reduïdes, és possible simplificar 
la representació gràfica de les seqüèn
cies de les accions d'ambdós equips. 
A partir de la tipificació de les dife
rents alternatives tàctiques, és possi
ble reflectir en un gràfic només els 
elements bàsics de les seqüències tàc-

apu!ds, Educoció fjsico i Esports ¡ 995 (40) 47·60 

xl 

x3 

xl 

... 

B Bé 

E Bé 

B Fallada 

. .. . .. 

Quadre 4 

tiques més freqüents: les situacions 
sobre el terreny de joc i les trajec
tòries dels jugadors que tenen un pa
per rellevant, els espais creats, les dar
reres passades, la trajectòria de la 
pilota, el resultat de l'atac ... 
A més, sol ser molt útil obtenir 
gràfics dels punts acumulats de cada 
equip o de la diferència relativa, com 
s'utilitza en voleibol. Si a cada punt 
d'aquests gràfics hi afegim alguns 
dels elements tàctics que han contri
buït a aquests resultats parcials, 
s'obté també un bon resum del que ha 
succeït a la competició. 

Registre dels indicadors tòdics 

Després de suggerir algunes alternati
ves per aprofundir en l'anàlisi de la 
tàctica individual i col.lectiva, en 
aquest apartat analitzarem el procedi
ment i els instruments per registrar els 
indicadors tàctics. Escapa dels límits 
d'aquest treball exposar els detalls de 
cadascuna de les tècniques del regis
tre, per la qual cosa ens limitarem a 
exposar les passes a seguir i valora
rem les principals característiques 
dels diferents instruments del registre. 
Lògicament, l'entrenador o l' investi
gador hauran d'adaptar el procedi
ment i escollir l'instrument de regis
tre que més s'ajusti als seus objectius 

x2 

x2 

x4 

. .. 

E avanç 

E ocasió de gol 

F pèrdua de pi lota 

. .. . .. 

i als recursos disponibles: econòmics, 
tècnics, humans i temporals. 

Procediments de registres dels 
indicadors tàctics 
Tota avaluació, amb independència 
de l'aspecte a avaluar, segueix uns 
passos similars. En relació a l ' anàlisi 
de la tàctica esportiva, el procediment 
d'avaluació hauria de contemplar les 
passes següents: 
• Determinar els objectius de l'anàli

si tàctica. Abans de seleccionar els 
indicadors tàctics hem de delimitar 
l'abast de l'avaluació. Estem inte
ressats a realitzar una investigació 
rigorosa o el nostre objectiu és mes 
limitat i pràctic? L ' avaluació, la 
portarem a terme durant l'entrena
ment o en una competició real? Pre
tenem avaluar la tàctica o només 
alguns indicadors que considerem 
importants? 

• Seleccionar els indicadors tàctics. 
En funció dels objectius, cal esco
llir els indicadors tàctics que es 
considerin més adequats. 

• Escollir l'instrument de reRistre. 
L'objectiu i els indicadors seleccio
nats ajudaran a escollir l'instrument 
de registre. Com comentarem més 
endavant, cada instrument de regis
tre té els seus avantatges i limita
cions i hem d'escollir el més idoni. 

• Registrar els indicadors tàctics. En 
competició o durant l'entrenament, 
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haurem de situar-nos en condicions 
per poder registrar els indicadors 
tàctics amb el màxim d'objectivitat 
i precisió possible. 

• Analitzar els resultats obtinguts. La 
quantificació dels resultats ens aju
darà a prendre decisions concretes 
durant la competició o en la planifi
cació dels entrenaments. 

• Revisar el procediment de registre. 
Finalment, cal comparar els objec
tius amb les dades obtingudes. Du
rant el desenvolupament de qualse
vol procediment de registre convé 
realitzar successius ajustos en la se
lecció dels objectius, els indicadors 
i els instruments de registre. 

Instruments de registre dels 
indicadors tòdics 
Sovint, se seleccionen els indicadors 
a registrar en funció de l 'instrument 
de registre disponible. Creiem que, tal 
com hem indicat en el procediment, 
l'ordre ha de ser l'invers: en funció 
de l'objectiu de l'anàlisi tàctica se se
leccionen els indicadors i posterior
ment es tria l'instrument de registre 
més adequat. Opinem que bona part 
dels objectius tàctics són assolibles 
amb instruments simples i que els ins
truments sofisticats i costosos no 
sempre són els més útils. 
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Tots els instruments de registre ser
veixen per obtenir informació i es po
den agrupar de moltes maneres. Segons 
entenem nosaltres, els instruments 
bàsics són l'entrevista, l'observació i 
la filmació. Farem una descripció 
breu de cada instrument i en revisa
rem els principals avantatges i limita
cions. 

Entrevista 
a) Descripció de l'entrevista: 
La conversa és el principal camí que 
utilitzem les persones per obtenir in
formació. La xerrada, les preguntes i 
les respostes formen part de l'activitat 
diària de l'entrenament i la competi
ció. Per això , no ha de sorprendre 
ningú que una entrevista sistemàtica i 
planificada a l 'entrenador i/o els es
portistes pugui subministrar informa
ció tàctica molt valuosa. Amb un 
qüestionari específic i adequat a les 
peculiaritats de l'esport, és possible 
obtenir informació inaccessible amb 
altres tècniques, tal com ha demostrat 
Mahlo (1981). 
Durant l'entrenament i abans de la 
competició, mitjançant l'entrevista 
directa o qüestionari -entrevista sis
temàtica i planificada- és possible 
esbrinar el grau de comprensió gels 
plantejaments tàctics. Després de la 

competició, l'entrevista és el millor 
camí per conèixer les intencions i els 
elements que han influït en les seves 
decisions personals. 
b) Avantatges de l'entrevista: 
• Permet preguntes directes. 
• Adequat per a la investigació. 
• Coneixement de les vivències per

sonals. 
• La informació sol ser fàcilment 

quantificable. 
c) Limitacions de l'entrevista: 

Requereix la col.laboració activa 
sincera de l'entrevistat. 

• El coneixement és sempre subjectiu 
i parcial. 

• No sempre es pot portar a terme 
amb els oponents. 

Observació 
a) Descripció de l 'observació: 
L'observació de l'entrenament .i de la 
competició és la principal font d'in
formació que tenen l'entrenador i els 
tècnics esportius. L'observació forma 
part de l'activitat diària de l'entrena
dor, però per tal que es converteixi en 
una tècnica precisa i vàlida requereix: 

La definició acurada dels indica
dors a observar i dels criteris d 'ava
luació. 

• Un observador expert i coneixedor 
de l'esport. 

• Un sistema per registrar el que 
s'observa. 

Hi ha múltiples suports per registrar 
l'observació, sent el full d'anotacions, 
el magnetòfon i l'ordinador els més 
utilitzats. Analitzarem els avantatges i 
les limitacions de l'observació i, pos
teriorment, valorarem les característi
ques específiques de cada suport. 
b) Avantatges de l'observació: 
• Aplicable a tots els equips. 
• No requereix necessàriament un 

instrumental complex. 
• Un sol observador permet obtenir 

informació vàlida. 
c) Limitacions de l'observació: 
• Sovint són necessaris diversos ob

servadors. 
• Període llarg d'entrenament dels 

observadors. 
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• Dificultat d'acord entre observa
dors. 

• Errors motivats per la fatiga i la 
manca d'atenció de l'observador. 

• Impossibilitat de repetir el fenomen 
observat. 

Full d'anotacions 
a) Descripció del full d'anotacions: 
Molts esports utilitzen una plantilla 
per registrar els indicadors seleccio
nats. En un full prèviament elaborat, 
un observador expert anota directa
ment la freqüència d'ocasions en què 
succeeix el fenomen estudiat. 
b) Avantatges del full d'anotacions: 
• Senzillesa i rapidesa de registre. 
• Fàcil comprensió. 
• Quantificació immediata, cosa que 

permet actuar en temps real. 
c) Limitacions del full d'anotacions: 
• Dificultat per registrar i anotar al

hora molts indicadors. 
• Generalment es perd la seqüència 

d'accions per acumulació de dades. 

Magnetòfon 
a) Descripció del magnetòfon: 
Un simple magnetòfon pot ser un ins
trument vàlid per registrar les accions 
dels esportistes. 
b) Avantatges del magnetòfon: 
• Reduït cost i manejament fàcil per 

part del mateix observador. 
• Registrar no impedeix continuar 

observant. 
• Adequat per a l'observació. 
• Permet registrar la seqüència de les 

accions. 
c) Limitacions del magnetòfon: 
• Temps necessari per reproduir tota 

la cinta. 
• Requereix una quantificació poste

rior. 
• No serveix per prendre decisions 

immediates. 

Ordinador 
a) Descripció de l'ordinador: 
L'ordinador és l'instrument amb més 
futur per registrar les seqüències tàc
tiques. Actualment, amb un petit ordi
nador portàtil de cost reduït, és possi-
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ble de registrar simultàniament o con
secutivament molts indicadors de la 
tècnica i la tàctica esportives. El ma
nejament de l'ordinador cada vegada 
és més amistós i senzill. La rapidesa 
del procés permet obtenir immedia
tament els resultats directes i compa
rats, tant de manera gràfica o mitjançant 
una llista. Les dades introduïdes es 
poden analitzar segons molts criteris, 
cosa que permet a l'entrenador pren
dre decisions durant la competició. 
Per escollir l'ordinador cal determinar 
abans el nombre de dades a introduir, 
la rapidesa i simultaneïtat de la seva 
introducció i els resultats que es volen 
obtenir, ja que determinaran: 
• El sistema d'introducció de les da

des: teclat estàndard, teclat especí
fic, tauleta gràfica, xarxa de diver
sos ordinadors ... 

• La capacitat d'emmagatzematge. 
• El processador necessari. 
• El suport en el qual es presentaran 

els resultats: pantalla, impressora ... 
b) Avantatges de l'ordinador: 
• Registrar la seqüència temporal de 

les accions. 
• Registrar alhora diversos indicadors 

d'ambdós oponents mitjançant diver
sos ordinadors connectats entre ells. 

• Emmagatzemar dades en un suport 
magnètic. 

• Comparar les dades actuals amb les 
d'altres competicions. 

• Prendre decisions immediatament. 
• Obtenir quadres i gràfics il.lustratius. 
• Desenvolupar un sistem~ expert espe

cífic per a cada disciplina i objectiu. 
c) Limitacions de l'ordinador: 
• No és aconsellable per registrar fenò

mens ocasionals. 
• Selecció, adquisició i manteniment 

de l'equip adequat. 
• La durada i el cost de l'adequació 

del programa als interessos de l'ob
servació. 

• El període d'entrenament dels usuaris. 

Filmació 
a) Descripció de la filmació: 
La televisió i el vídeo, juntament amb 
l'ordinador, han revolucionat el regis-
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tres dels esdeveniments esportius. El 
baix cost de les cambres portàtils, la 
seva senzillesa de manejament i l'alta 
definició de les imatges faciliten l'es
tudi de la tècnica i la tàctica esporti
ves. 
Una de les principals característiques 
de la grandesa de l'espectacle espor
tiu és la imatge del moviment humà, 
la comunicació no verbal inherent a 
l'esport, és fàcilment comprensible 
des de diferents cultures. No obstant, 
per tal que la filmació permeti acon
seguir unes imatges adequades per 
obtenir informació tàctica, cal definir 
abans els objectius de la filmació ja 
que incidiran en la selecció de: 
• La cambra i l'òptica adequades. 
• La ubicació de la cambra. 
• Els criteris de filmació: cambra 

fixa, seguiment d'un esportista, de 
la pilota, mig camp, atac/defensa ... 

• El sistema d'emmagatzematge de 
les imatges: durada de la cinta, qua
litat... 

b) Avantatges de la filmació: 
• Repetició de la gravació tantes ve

gades com calgui. 
• Es poden registrar les accions de 

tots els oponents. 
• Pot aconseguir informació tant dels 

més mínims detalls com de la visió 
global. 

• La connexió, en un futur pròxim, 
amb l'ordinador. 

c) Limitacions de la filmació: 
• Dificultats: ubicació de la/es cam

bra/es, permisos, drets d'imatge ... 
Lentitud en la presa de decisions 
tàctiques durant la competició. 

• Necessitat de la visualització poste
rior per quantificar els indicadors 
tàctics. 

Comentaris finals 

Quatre comentaris resumiran la nostra 
proposta d'anàlisi de la tècnica espor
tiva: 
• Les característiques específiques de 

la tàctica (oposició, iniciativa, rapi
desa ... ) comporten que els principis 
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per poder fer la seva avaluació han 
de ser especifics i, en gran part dife
rents dels utilitzats en esports tèc
nics. 

• Les intencions i decisions tàctiques 
s'han d'analitzar conjuntament a la 
situació i les intencions dels opo
nents. Per tant, l'anàlisi tàctica 
comporta l'estudi de les relacions 
d'oposició: què fan els esportistes o 
equips, en cada moment de l'en
frontament. 

• Darrere la selecció d'indicadors, la 
tipificació de les unitats didàcti
ques, el seguiment de les seqüèn
cies tàctiques i la representació de 
les accions tàctiques més freqüents 
i eficaces, s'hi amaga un únic ob
jectiu: simplificar la complexitat de 
l'anàlisi tàctica i destacar el que és 
essencial de l'enfrontament entre 
els oponents. 

• La metodologia per fer l'anàlisi tàc
tica s'ha d'ajustar als objectius i als 
recursos disponibles. Estem con
vençuts que és possible trobar proce
diments fàcils, i no necessàriament 
costosos, per registrar els ' indica
dors tàctics rellevants, quantifica
bles i útils per conèixer els punts 
forts i febles de cada esportista o 
equip. 
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