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Introducció
En el futbol, com en molts altres esports, l’estruc-

tura corporal, la força, la potència i la velocitat es re-
lacionen amb el rendiment que presenten els esportis-
tes en el terreny de joc (Lago-Peñas, Rey, Casáis, & 
Gómez-López, 2014; Norton & Olds, 2001). En diver-
sos estudis realitzats amb jugadors de futbol professio-
nal es va observar que aquestes variables corporals i 
condicionals varien d’acord amb la posició que ocupen 
en el camp de joc (Barros et al., 2007; Bloomfield, 
Polman, & Donoghue, 2007; Bradley et al., 2009; De-

llal et al., 2011; Di Salvo, Baron, Tschan, Calderon, 
&  Bachl, 2007; Rampinini, Impellizzeri, Castagna, 
Coutts, & Wisløff, 2007; Wong Chamari, Dellal, & 
Wisloff, 2008).

El patró general de les accions en el futbol poden 
ser descrites com a dinàmiques, aleatòries i intermi-
tents (Bloomfield et al., 2007), la qual cosa involucra 
una gran varietat de processos fisiològics que operen 
en seqüències a l’atzar al llarg d’un partit. Això porta 
al fet que els jugadors siguin competents en les di-
verses manifestacions de les capacitats condicionals 
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2009; Hori et al., 2008; Malina, Ribeiro, Aroso, & 
Cumming, 2007; Tomas, Frantisek, Lucia, & Jaros-
lav, 2014). Al llarg d’un partit, els futbolistes d’alt 
nivell realitzen desplaçaments a intensitat mitjana i 
baixa, recorrent una distancia mitjana entre 10.000 a 
13.500 metres, amb diferències segons la posició de 
joc (Bangsbo, Mohr, & Krustrup, 2006; Barros et al., 
2007; Di Salvo et al., 2007). Igualment, de forma rei-
terada es realitzen esforços de curta durada i màxima 
intensitat amb períodes curts i irregulars de recupera-
ció, que malgrat ser menors en nombre i temps, són 
determinants en la competició (Barbero, 2002; Todd, 
Scott, & Chisnall, 2002). Cano i Romero (2000) asse-
nyalen que el nombre d’accions explosives executades 
pels jugadors disminueix a mesura que descendeix el 
nivell competitiu.

En els darrers anys, la velocitat en el futbol ha es-
tat considerada com una capacitat determinant del ren-
diment i èxit competitiu (Little & Williams, 2005). Les 
accions d’alta velocitat que es presenten durant un partit 
de futbol es poden classificar en accions que requerei-
xen acceleració, velocitat màxima o agilitat. L’accele-
ració és la taxa de canvi en la velocitat que permet a 
un jugador que aconsegueixi la velocitat màxima, en 
una quantitat mínima de temps. Els desplaçaments a alta 
velocitat que es registren durant un partit de futbol, es 
realitzen a una velocitat mitjana de 25,2 km/h, i sobre 
distàncies d’aproximadament 17 m, la qual cosa invo-
lucra tant l’acceleració, com la capacitat de velocitat 
màxima (Gregson, Drust, Atkinson, & Di Salvo, 2010). 
Malgrat que aquest tipus d’accions només representa el 
8-11% de la distància total recorreguda durant un partit, 
es constitueixen en els moments més crucials del joc, 
ja que contribueixen directament amb la possessió de la 
pilota i l’anotació d’un gol (Gregson et al., 2010; Reilly, 
Bangsbo, & Franks, 2000). 

Altres autors fan referència a la importància de l’agi-
litat com una qualitat física fonamental per a l’òptim 
acompliment dels jugadors de futbol (Hachana et al., 
2014; Young & Farrow, 2006). L’agilitat no té una de-
finició global, però sovint es reconeix com la capacitat 
per canviar de direcció o iniciar i detenir-se ràpidament 
(Little & Williams, 2005) i és el resultat de diversos 
factors neurofisiològics (Buttifant, Graham, & Cross, 
2002). Un jugador de futbol realitza canvis de direcció 
cada 2-4 segons i efectua entre 1.200 i 1.400 canvis de 
direccions durant un joc i en general en espais reduïts 

(Hachana et al., 2014). Vescovi (2006) explica que la 
importància de l’agilitat radica en el fet que proporcio na 
un fort fonament per al control neuromuscular, a causa 
que l’habilitat per canviar ràpidament de direcció aug-
menta el rendiment en l’atac proactiu i en la defensa 
reac tiva. El ritme ràpid del futbol competitiu d’elit exi-
geix que els jugadors posseeixin un millor desenvolupa-
ment de l’agilitat.

D’igual forma, la composició corporal d’un futbo-
lista és de particular importància per al rendiment. Per 
exemple, un alt percentatge en el greix corporal pot 
tenir incidència negativa sobre la velocitat de despla-
çament, alçada en el salt, incrementar la despesa ener-
gètica i disminuir la capacitat d’acceleració (Russell 
& Tooley, 2011; Silvestre, West, Maresh, & Krae-
mer, 2006; Svantesson, Zander, Klingberg, & Slinde, 
2008). En un estudi realitzat per Nikolaidis i Vassilios 
(2011) en jugadors internacionals van observar que la 
massa corporal i la massa lliure de greix estaven rela-
cionades amb la distància total recorreguda pel jugador 
durant el partit.

Malina, Eisenmann, Cumming, Ribeiro i Aroso 
(2004) van identificar diferències estadísticament sig-
nificatives en el salt vertical, velocitat sobre 30 metres 
i resistència aeròbica intermitent, entre defenses, mig-
campistes i davanters de grup de futbolistes juvenils 
d’elit que comptaven amb 4,5 anys d’experiència. En un 
altre estudi realitzat per Gil, Gil, Ruiz, Irazusta i Irazus-
ta (2007) van observar que els davanters van presentar 
millor resultat en la cursa de 30 metres i en el salt verti-
cal, en comparació amb els porters, defenses i migcam-
pistes. Wong et al. (2008) van estudiar setanta jugadors 
de futbol masculí amb 5 anys d’entrenament i van tro-
bar diferències significatives a nivell antropomètric i no 
significatives en el salt vertical, carrera de velocitat de 
30 metres, i VO2 màx.

El propòsit d’aquest estudi és identificar les caracte-
rístiques antropomètriques i coordinatives de joves juga-
dors de futbol colombià, d’acord amb l’edat, posició de 
joc i nivell de competència i estudiar les relacions entre 
aquest conjunt de variables. 

Metodologia
Participants 

La població de l’estudi va estar conformada per 
335 jugadors provinents de cinc equips de futbol de la 
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prejuvenil (15 i 16 anys) i juvenil (17 i 18 anys), ins-
crits en la primera divisió nacional (GF1) i en la primera 
divisió regional (GF2) del futbol colombià. Els partici-
pants del GF1 entrenaven una mitjana deu hores a la set-
mana i els del GF2 vuit hores. En la taula 1 es presenta 
la distribució dels participants segons el nivell de pràcti-
ca, la categoria i la posició de joc.

El projecte va ser aprovat pel comitè d’ètica de la 
Universitat de León, Espanya. Per tractar-se de menors 
d’edat, abans de l’inici de les valoracions es va realitzar 
una reunió amb els pares de família amb l’objectiu de 
donar-los a conèixer tots els aspectes del projecte amb 
els seus riscos, objectius, beneficis i obtenir l’autoritza-
ció de participació dels seus fills. Les mares i els pa-
res, un cop coneguts els detalls de l'estudi, van signar 
el consentiment informat i l’autorització de participació 
dels seus fills.

Procediment 
L’avaluació antropomètrica i de capacitats condicio-

nals dels jugadors es va realitzar en el laboratori de fi-
siologia de la Universidad Pedagógica Nacional, en el 
primer trimestre del 2011 durant la fase competitiva de 
tots els clubs. El conjunt de valoracions va ser realitzat 
per un fisiòleg de l’exercici i un grup d’experts a l’àrea 
en una sola sessió i sota les mateixes condicions per a 
cadascun dels equips participants. 

Avaluació antropomètrica
L’avaluació antropomètrica es va realitzar d’acord 

amb els protocols establerts per la International So ciety 
for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). 
El pes es va avaluar utilitzant una bàscula electrònica 
 (Healht Metter 599KL® 0-150 kg, amb 0,50 g de preci-
sió), l’altura amb un tallímetre (Detecto D52® Usa 60-
209 cm; precisió de 0,1 cm), es van prendre els plecs 
cutanis del bíceps, tríceps, subescapular, suprailíac, ab-
dominal, cuixa i gastrocnemis, amb un adipòmetre Har-
pender (Baty International RH15,® 0-80 mm; precisió de 
0,20 mm England) i amb aquesta informació es va cal-
cular el percentatge de greix a través de l’equació pro-
posada per Faulkner per a esportistes.

Les proves de condició física es van efectuar després 
de les valoracions antropomètriques, amb un escalfa-
ment estandarditzat previ de 20 minuts. 

 
Nivell de competència  

 
nGF1 (n=180) GF2 (n=155) 

Infantil 55 56 111

Prejuvenil 60 59 119

Juvenil 65 40 105

Porters 16 13  29

Defenses 58 51 109

Migcampistes 59 49 108

Davanters 47 42  89

5 
Taula 1. Distribució dels participants segons el nivell de pràctica, 
la categoria i la posició de joc

Prova d’agilitat 
L’agilitat va ser avaluada amb el test de Buttifant 

(Buttifant, Graham, & Cross, 2002) (BUT). Per a la 
realització de la prova es van col·locar 6 piques de 
fusta d’1,3 m d’alçada, separades entre sí per 4 m per 
a un recorregut de 20 m en ziga-zaga a través de les 
piques. El futbolista decidia quan iniciar el recorre-
gut i havia de realitzar-lo en el menor temps possi-
ble. Es van fer dos intents, un sortint per la dreta i 
un altre per l’esquerra, i per a l’anàlisi estadística es 
va prendre el millor registre. El temps de recuperació 
entre els intents va ser de sis minuts. Per al registre 
dels temps es va utilitzar el sistema de fotocèl·lules de 
llum infraroja model WL34-R240 (Marca Sick® Po-
tència d’encès: Relleu, SPDT. Aïllat. Max. Freqüèn-
cia d’encès: 10/s. Temps de demora: taula, ajustable 
0,5 a 10 s), les quals es van situar a l’inici i al final 
del recorregut. 

Prova de velocitat
La prova de velocitat es va realitzar en una pista 

d’atletisme sobre una distància de 30 metres. La sorti-
da era alta, en posició estàtica amb un peu trepitjant la 
línia de sortida i els esportistes decidien quan iniciar la 
prova. Les instruccions que van rebre els esportistes era 
de córrer a màxima velocitat. Cada jugador va realitzar 
dos intents, un iniciant la cursa amb el peu dret avançat 
i un altre amb l’esquerre, prenent el millor registre per 
a l’anàlisi estadística. L’interval de recuperació entre els 
intents va ser de sis minuts. Per al registre dels temps es 
va utilitzar el sistema de cel·les fotoelèctriques situades 
a l’inici i al final del recorregut.
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Prova de salt
Per a l’estimació de la capacitat de saltar es va utilit-

zar Optojump Microgate® Alemanya (precisió d’1/1000 
segons) amb dos tipus de salt: el salt amb contramo-
viment (CMJ) i el salt d’Abalakov. Es van realitzar 
dos intents, amb un interval de sis minuts entre els dos 
salts, seleccionant el millor registre per a l’anàlisi esta-
dística. 

Anàlisi estadística
Els resultats es van analitzar utilitzant el programa-

ri SPSS (versió 20.0; SPSS, Inc., Chicago, IL). Per 
determinar la normalitat de la mostra es va utilitzar la 
prova no paramètrica de Kolmogorov-Smirnov. Es van 

calcular les estadístiques descriptives de mitjana i des-
viació estàndard de les diferents variables per a cada 
grup, en funció del nivell, categoria i posició habitual 
de joc. Per determinar les correlacions existents entre 
variables es va utilitzar el coeficient de correlació de 
Pearson.

Resultats
A la taula 2 es presenta el valor mitjà i la desviació 

estàndard de les variables antropomètriques i condicio-
nals de cadascuna de les categories. En les variables 
antropomètriques s’observen diferències significatives 
entre les categories en totes les variables, a excepció del 
greix corporal. En relació a les capacitats condicionals, 
en totes les proves es van observar diferències significa-
tives en els valors obtinguts entre categories.

En funció del nivell competitiu, en la categoria in-
fantil es van presentar diferències significatives entre 
el grup GF1 i GF2 en la massa corporal, talla i altura 
trocantèrica i en les proves de Test 30 m, ABK i CMJ. 
En la categoria prejuvenil es van observar diferències 
significatives entre GF1i GF en totes les variables an-
tropomètriques, excepte en el greix corporal. Quant a 
les proves funcionals, es van presentar diferències sig-
nificatives en totes les variables. En la categoria juve-
nil es van identificar diferències significatives en les 
variables antropomètriques de massa corporal i altura 
trocantèrica. En les tres categories, tant en les varia-
bles antropomètriques com en les proves condicionals, 
el grup GF1 presenta millors resultats. A la taula 3 es 
presenten els resultats de les variables antropomètri-
ques i capacitats funcionals segons el nivell de compe-
tició i categoria.

 
 
Variable

Infantil 
(n=111) 

Mitjana ±DE

Prejuvenil 
(n=119) 

Mitjana ±DE

Juvenil 
(n=105) 

Mitjana ±DE

 
 
p

Edat 13,6 ± 0,5 15,6 ± 0,4 17,3 ± 0,4

Massa 
corporal (kg)

 
50,7 ± 8,8

 
59,4 ± 8,3

 
64,3 ± 12,7

 
<0,05

Talla (cm) 159,5 ± 5,6 168,4 ± 5,7 170,7 ± 6,0 <0,05

Altura 
trocantèrica (cm)

 
77,9 ± 4,86

 
80,5 ± 4,1

 
81,8 ± 4,0

 
<0,05

Greix corporal (%) 11,4 ± 5,5 10,1 ± 6,8 10,1 ± 6,9

BUT (s) 7,0 ± 0,3 6,4 ± 1,81 6,5 ± 1,3 <0,05

Test 30m (s) 4,7 ± 0,2 4,1 ± 1,16 4,2 ± 1,0 <0,05

CMJ (cm) 28,3 ± 5,2 32,4 ± 4,66 33,1 ± 4,7 <0,05

ABK (cm) 32,4 ± 5,4 37,8 ± 5,10 38,8 ± 5,0 <0,05

5 
Taula 2. Resultats de les variables morfològiques i de 
capacitats funcionals dels futbolistes en funció de la 
categoria

Infantil Prejuvenil Juvenil

Variable GF1 (n= 55) GF2 (n=56) GF1 (n=60) GF2 (n=59) GF1 (n=65) GF2 (n=40) P

Massa corporal (kg) 59,5 ± 5,8 49,6 ± 8,5 61.6 ± 8,1 57,0 ± 7,9 66,1 ± 14,2 60.9 ± 8,1 <0,05a,b,c

Talla (cm) 146,2 ± 6,2 161,1 ± 9,0 170,1 ± 6,1 166,4 ± 5,0 171,3 ± 5,9 169,6 ± 6,0 <0,05a,b

Altura trocantèrica (cm) 81,7 ± 4,8 77,5 ± 4,6 81,8 ± 4,3 79,08 ± 3,4 82,8 ± 3,8 79,9 ± 3,7 <0,05a,b,c

Greix corporal (%) 10,3 ± 6,1 11,5 ± 5,4 10,8 ± 6,3 9,4 ± 7,3 9,8 ± 7,0 10,6 ± 6,6

BUT (s) 7,0 ± 0,2 7,0 ± 0,3 6,7 ± 0,2 7,1 ± 0,4 6,7 ± 0,5 6,8 ± 0,3 <0,05b

Test 30 m (s) 4,5 ± 0,2 4,8 ± 0,2 3,9 ± 1,4 4,4 ± 0,6 4,2 ± 1,1 4,2 ± 0,7 <0,05a,b

CMJ (cm) 32,0 ± 5,7 27,8 ± 5,0 33,3 ± 4,9 31,5 ± 4,2 32,9 ± 4,6 33,6 ± 5,0 <0,05a,b

ABK (cm) 35,9 ± 4,8 31,9 ± 5,4 39,1 ± 5,4 36,5 ± 4,3 39,0 ± 5,0 38,2 ± 5,0 <0,05a,b

a categoria infantil; b categoria prejuvenil; c categoria juvenil.

5 
Taula 3. Resultats en funció del nivell competitiu i categoria 
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Com s’observa a la taula 4, quant a la posició que 
ocupen els jugadors es van presentar diferències signi-
ficatives únicament en les variables antropomètriques. 
En la massa corporal la diferència es va identificar entre 
els porters i els davanters; en la talla, entre defenses i 
davanters; en l’altura trocantèrica, entre defenses, mig-
campistes i davanters. En el cas del greix corporal, les 
diferències es van localitzar entre porters, davanters i 
defenses.

A la taula 5, es presenten els resultats entre el ni-
vell competitiu i la posició de joc. En els porters s’ob-
serven diferències significatives únicament en la prova 
de ABK. En el cas dels defenses, les diferències sig-
nificatives es van presentar en totes les variables an-
tropomètriques (amb excepció del greix corporal) i en 
les proves de CMJ, ABK, BUT. Als migcampistes les 
diferències significatives es van observar en la massa 
corporal, talla, altura trocantèrica i BUT. Finalment, 
en els davanters, les diferències significatives es pre-

senten en la massa corporal i l’altura trocantèrica. 
Quant a les proves de capacitats condicionals, existei-
xen diferències significatives en el Test 30 m i ABK. 
En tots els casos els millors resultats es presenten en 
el grup GF1.

Respecte a la relació entre variables, s’observen cor-
relacions positives i estadísticament significatives (0,05 
i 0,01) entre la massa corporal, la talla, l’altura trocan-
tèrica i el greix corporal. Igualment, es van identificar 
correlacions significatives positives (0.01) entre la mas-
sa corporal, la talla i l’altura trocantèrica, amb el CMJ 
i el ABK. 

Per contra, es van presentar relacions negatives sig-
nificatives (0,01i 0,05) entre el greix corporal i el CMJ, 
ABK, BUT i el Test de 30 metres.

Les correlacions entre les capacitats funcionals són 
positives i significatives (0,01 i 0,05) sent una correlació 
molt bona la que es presenta entre els resultats del CMJ 
i ABK, com calia esperar. (Taula 6)

 
Variable

Porters 
(n=29)

Defenses 
(n=109)

Migcampistes 
(n=141)

Davanters 
(n=89)

 

P

Massa corporal (kg) 65,4 ± 11,1 59,1±9,9 57,3±8,6 60,4 ± 18,1 <0,05a-d

Talla (cm) 171,5 ± 6,4 168,9±8,2 166,2±6,8 164,2 ± 23,5 <0,05b-d

Altura trocantèrica (cm) 82,5 ± 4,0 81,1±4,9 79,2±4,0 79,9 ± 4,6 <0,05b-d

Greix corporal (%) 14,1 ± 6,6 9,9±0.5 10,3±0.4 9,3 ± 6,5 <0,05a-b-d

BUT (s) 7,0 ± 0,3 7,1±0,5 7,2±0,5 6,5 ± 1,5 <0,05b-c-d

Test 30 m (s) 4,6 ± 0,3 4,5±0,2 4,5±0,2 4,2 ± 1,0

CMJ (cm) 31,9 ± 5,0 33,3±7,2 31,1±5,0 32,9 ± 5,6

ABK (cm) 38,5 ± 5,7 36,1±5,7 35,8±5,6 37,9 ± 6,2
a porters; b defenses; c migcampistes; d davanters.

Porters Defenses Migcampistes Davanters

Variable GF1 (n=16) GF2 (n=13) GF1 (n=58) GF2 (n=51) GF1 (n=76) GF2 (n=65) GF1 (n=30) GF2 (n=26) P

Massa corporal (kg) 67,4 ± 10,5 63,5 ± 11,8 63 ± 9,3 55,0 ± 9,3 63,1 ± 13,3 55,1 ± 9,3 65,5 ± 21,8 54,6 ± 10,1 <0,05b,c,d

Talla (cm) 172,8 ± 7,1 170,4 ± 5,7 168,9 ± 17,3 165,4 ± 7,8 168,8 ± 17 165,4 ± 7,8 164,5 ± 31,4 164,0 ± 8,1 <0,05b,c

Altura trocantèrica (cm) 83,5 ± 4,6 81,5 ± 3,2 81,8 ± 4,4 78,7 ± 4,2 81,4 ± 4,0 78,7 ± 4,1 81,6 ± 4,4 78,0 ± 4,1 <0,05b,c,d

Greix corporal (%) 14,0 ± 6,2 14,3 ± 7,2 9,7 ± 6,5 10,24 ± 5,8 9,7 ± 6,7 11 ± 7,3 10,4 ± 6,7 8,1 ± 6,1

BUT (s) 6,9 ± 0,3 7,1 ± 0,3 6,9 ± 0,4 7,3 ± 0,4 6,9 ± 0,4 7,4 ± 0,3 6,1 ± 2,0 6,9 ± 0,4 <0,05b,c

Test 30 m (s) 4,5 ± 0,1 4,7 ± 0,4 4,4 ± 0,2 4,6 ± 0,3 4,4 ± 0,2 4,6 ± 0,4 4,0 ± 1,3 4,5 ± 0,3 <0,05d

CMJ (cm) 33,4 ± 4,6 30,6 ± 5,1 32,4 ± 4,9 30 ± 5,8 32,5 ± 4,7 30 ± 5,9 34,1 ± 6,1 31,5 ± 4,8 <0,05b

ABK (cm) 41,6 ± 5,5 35,7 ± 4,3 38,0 ± 5,5 34,6 ± 5,5 37,8 ± 5,6 34,5 ± 5,6 40,0 ± 6,3 35,6 ± 5,3 <0,05a,b,d

a porters; b defenses; c migcampistes; d davanters.

5 
Taula 5. Resultats en funció de la posició en el joc i el nivell competitiu  

5 
Taula 4. Resultats en funció de la posició en el joc  
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Discussió
Tal com es podia esperar a causa dels processos bio-

lògics de creixement, desenvolupament i maduració que 
es presenten des de la infantesa fins a l’adolescència, els 
valors en les variables antropomètriques (a excepció del 
greix corporal) i en les proves de capacitats funcionals 
s’incrementen de forma significativa amb l’edat. La in-
existència de diferències estadísticament significatives en 
el cas del greix corporal podem relacionar-la amb l’expli-
cació aportada per Martínez (2010), qui planteja que en 
aquestes etapes de creixement el principal desenvolupa-
ment es produeix en el teixit muscular i ossi, més que en 
un altre tipus de teixit orgànic com el greix, especialment 
en el cas de subjectes actius com els d’aquesta mostra. 

Els resultats obtinguts en la massa corporal i talla 
dels nostres participants són inferiors als obtinguts en 
diferents estudis amb jugadors nord-americans, grecs, 
de Nova Zelanda, espanyols i francesos (Christou et al., 
2006; Gil et al., 2007; Huijgen, Elferink-Gemser, Post, 
& Visscher, 2009; Jullien et al., 2008; Lago-Peñas et 
al., 2014; Vanderford, Meyers, Skelly, Stewart, & Ha-
milton, 2004). Aquesta diferència de les variables an-
tropomètriques amb països amb major desenvolupament 
pot ser deguda a l’expressió fenotípica d’una potencia-
litat genètica modulada per agents endògens i exògens 
(Fernández & Ruiz, 2012). 

Pel que concerneix les capacitats funcionals, en la 
nostra revisió de la literatura es va observar heteroge-
neïtat en els resultats per a totes les proves. Per al cas 
de la prova de velocitat (30 m), que és la més utilitzada 
en futbolistes, els nostres resultats s’assemblen als re-
gistrats en l’estudi de Christou et al. (2006) amb juga-
dors grecs. No obstant això, són inferiors als obtinguts 
per Gil et al. (2007) amb un grup de jugadors espanyols 
entre 14 i 17 anys i superiors als trobats per Buzolín, 
Barbler, Barbler i Gobbi (2009) i per Tomas et al. 
(2014) amb nens brasilers d’entre 10 i 11 anys. En re-
lació amb la força explosiva del tren inferior, específi-
cament la capacitat de salt CMJ, identifiquem diversos 
estudis rea litzats amb futbolistes joves grecs, espanyols 
i portuguesos (Christou et al., 2006; Figueiredo et al., 
2009) els resultats dels quals s’assemblen als obtinguts 
en el nostre estudi, però són inferiors en relació amb 
el grup de futbolistes espanyols i portuguesos. Pel que 
fa a la valoració de l’agilitat trobem una gran varietat 
de proves, sent la prova shuttle run la més utilitzada 
en futbolistes joves. D’acord amb la revisió de la lite-
ratura, la prova de Buttifant de 20 m va ser utilitzada 
únicament en dos estudis, González (2008) amb univer-
sitaris colombians, i Rebelo i Oliveira (2004) amb joves 
portuguesos, amb dades que s’acosten als obtingudes en 
la nostra categoria juvenil.

 
Variable

Massa 
corporal

 
Talla

Altura 
trocantèrica

Greix 
corporal (%)

 
BUT

 
Test 30 m

 
CMJ

 
ABK

Massa corporal
1

,397** ,499** ,114* –,130* –,166* ,180** ,246**

0 0 0,046 0,025 0,022 0 0,002

Talla ,397** 1 ,561** 0,081 –.151** –0,073 ,209** ,174**

0 0 0,156 0,01 0,2 0,002 0

Altura trocantèrica ,499** ,561** 1 0,044 –,177** 0,013 ,166** ,156**

0 0 0,44 0,002 0,815 0,006 0,004

Greix corporal (%) ,114* 0,081 0,044 1 –,227** –,136* –,276** –,279**

0,046 0,156 0,44 0,001 0,002 0,001 0,002

BUT –,130* –,151** –,177** –,227** 1 ,173* ,227** ,265**

0,025 0,01 0,002 0,001 0,003 0 0

Test 30 m –,166* –0,073 0,013 –,136** ,173* 1 ,111* ,130*

0,022 0,2 0,815 0,002 0,003 0,003 0,042

CMJ ,180** ,209** ,166** –,276** ,227** ,111* 1 830**

0,002 0 0,004 0,002 0 0,042

ABK ,246** ,174** ,156** –,279** ,265** ,130* ,830** 1

0 0,002 0,006 0,001 0 0,003

** La correlació es significativa al nivell 0,01 (bilateral); * La correlació es significant al nivell 0,05 (bilateral).

5 
Taula 6. Correlacions entre les diferents variables 
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plicada per la diferència que es presenta en els factors 
estructurals (nerviosos, elàstics i hormonals) i en els as-
pectes qualitatius i metabòlics del múscul (tipus de fi-
bres) entre els grups poblacionals estudiats. Per al cas 
de l’agilitat, aquestes diferències es poden presentar en 
els factors de percepció i presa de decisions. Igualment, 
pot ser que la causa la trobem en els instruments i me-
todologies utilitzades en cada estudi per a l’avaluació 
d’aquestes capacitats condicionals. 

Quant al comportament de les variables antropomè-
triques i de capacitats condicionals segons el nivell de 
competitivitat, es va observar que els resultats obtinguts 
en totes les categories d’edat sempre van ser superiors 
en el grup GF1. Garganta Maia, Silva i Natal (1993) 
assenyalen que en futbolistes portuguesos, els jugadors 
de major nivell competitiu són els que presenten una 
massa corporal més elevada. Per contra Janssens, Van 
Renterghem i Vrijens (2002) obtenen resultats oposats 
en jugadors belgues. Pel que fa a la talla, alguns estudis 
com els realitzats per Ostojic (2003) i Casajús i Ara-
gonés (1997) no reporten diferències significatives en 
funció del nivell de competència. No obstant això, al-
tres autors com a Garganta et al. (1993) indiquen que en 
els jugadors joves existeix una relació entre el nivell de 
competència i l’altura. D’altra banda Todd et al. (2002) 
conclouen que l’altura no és un factor primordial en un 
esport com el futbol. 

Pel que fa a les capacitats condicionals, segons el ni-
vell de competència, no es van observar diferències sig-
nificatives entre els grups. No obstant això, els millors 
resultats van ser obtinguts pel GF1, i són els mateixos 
que assenyalen  Figuereido et al. (2009) en futbolistes 
infantils, que van identificar que el grup elit presentava 
millors resultats en les proves de salt SJ i CMJ i en les 
variables antropomètriques.

Aquesta heterogeneïtat en els resultats de l’impacte 
del nivell de competència sobre les variables antropomè-
triques i condicionals pot deure’s a diversos factors: la 
diferència en l’estat de maduresa dels nens i adolescents 
de cadascun dels estudis. La majorian va determinar 
l’edat de la població des de la perspectiva cronològica i 
no biològica; el temps d’entrenament que porta cada nen 
i adolescent i finalment els processos de selecció i detec-
ció de talents utilitzats en cada nivell. 

Des d’una perspectiva muscular les proves de 30 me-
tres, CMJ i ABK depenen de les qualitats neuromuscu-
lars i bioquímiques, que al seu torn estan lligades en 
gran manera a factors genètics i de maduració.

Quan s’analitza la relació de les variables antropo-
mètriques i condicionals amb les posicions habituals en 
el terreny de joc, s’observa que únicament en el cas 
de les variables antropomètriques existeixen diferèn-
cies estadísticament significatives. En el cas de la mas-
sa corporal van ser els porters els qui van obtenir els 
resultats més elevats, seguits pels defenses. Aquest 
resultat és oposat al trobat per Wong, Chamari, De-
llal i Wisloff (2009) amb 70 jugadors de Hong-Kong 
de 14 anys, on els defenses van ocupar el primer lloc 
quant a la massa corporal. El valor més baix de massa 
corporal en el nostre estudi el van presentar els mig-
campistes. Quant a la talla, en aquest estudi els porters 
van ser els més alts seguits pels defenses, coincidint 
aquest resultat amb l’assenyalat per Wong et al. (2009) 
Pel que fa al greix corporal, els de major percentatge 
van ser els porters, la qual cosa pot tenir explicació en 
les característiques de l’esforç físic (Sedano, 2009). Si 
bé els treballs que analitzen aquestes variables per po-
sicions en futbol infantil són escassos, no passa el ma-
teix en el cas de futbolistes adults, on són nombrosos 
els autors que s’han interessat per l’anàlisi comparativa 
entre les posicions de joc. 

En les variables condicionals encara que les dife-
rències no van ser significatives, cal ressaltar que en 
la prova d’agilitat (BUT), els millors resultats els van 
obtenir els davanters, mentre que els porters van pre-
sentar els resultats més baixos. Aquest mateix com-
portament es va observar en la prova de velocitat de 
30 m. Aquests resultats obtinguts pels porters, es po-
den deure al fet que el seu treball està més enfocat a 
les capacitats coordinatives, velocitat de reacció amb 
pilota i, fonamentalment, a desplaçaments més curts 
que els utilitzats en ambdues proves. Els nostres re-
sultats difereixen parcialment dels resultats obtinguts 
per Wong et al. (2009) que van observar que, els mi-
llors temps en la prova de velocitat el van obtenir els 
defenses, seguits de ben a prop pels migcampistes. 
Coincidim a identificar que els porters registren els 
temps més alts. En les proves de salt, específicament 
en el CMJ, els defenses van obtenir el millor resultat, 
seguit pels davanters i els porters, la qual cosa con-
corda amb el reportat per Wong et al. (2009) i Hori et 
al. (2008). Les correlacions entre les variables obtin-
gudes en aquest estudi, corresponen a les observades 
en diferents treballs (Meir, Newton, Curtis, Fardell, 
& Butler, 2001; Reilly et al., 2000).

Tomas et al. (2014) van reportar correlacions bai-
xes i no-significatives entre una prova de potència i una 
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ció: quatre girs de 90º i tres girs de 180º. No obstant 
això, per Negrete i Brophy (2000) la força i la potència 
tenen influència en els canvis de direcció i en la veloci-
tat, i aquesta relació només pot ser observable en pro-
ves on els canvis de direcció i de velocitat es realitzen 
sobre distàncies curtes. Young i Farrow (2006) plante-
gen que la potència i la força reactiva dels  músculs dels 
membres inferiors són determinants en l’agilitat dels 
futbolistes.

En conclusió, en relació amb el perfil antropomètric 
dels jugadors joves de futbol, s’observa que els proces-
sos de desenvolupament, de creixement i de maduració 
tenen més impacte en les qualitats condicionals que el 
nivell competitiu, la qual cosa faria suposar que el perfil 
antropomètric té poca influència en el procés de selecció 
d’aquests jugadors. Pel que fa al percentatge del greix 
corporal, ni el nivell competitiu ni l’edat cronològica 
semblen tenir influència en l’evolució d’aquesta varia-
ble, probablement perquè està associada fonamentalment 
a la dieta que té cadascun dels esportistes i perquè les 
modificacions relacionades amb el desenvolupament 
evolutiu estan vinculades, sobretot,  amb altres teixits 
orgànics com el muscular o l’ossi.

En relació amb les posicions habituals de joc, es va 
identificar un perfil específic per als porters i defenses, 
la qual cosa indica que aquestes posicions requereixen 
exigències específiques d’ambdues posicions. També 
s’observa que els defenses acompleixen millor les pro-
ves efectuades. D’altra banda, els porters presenten un 
rendiment inferior en variables com l’agilitat i la veloci-
tat, encara que aquest resultat pot estar vinculat a la falta 
d’especificitat de les proves seleccionades. 

Existeix una influència de les variables antropomètri-
ques en l’acompliment físic dels individus especialment 
notable en el cas del percentatge de greix corporal, ja 
que influeix de manera negativa en el rendiment en les 
capacitats físiques analitzades.

Els resultats obtinguts en l’àmbit internacional i en 
el nostre estudi, indiquen l’existència de característi-
ques morfològiques i funcionals específiques per a ca-
dascuna de les posicions de joc, la qual cosa comporta 
que l’entrenament d’aquests joves estigui dirigit a po-
tenciar aquestes característiques i la selecció i detec-
ció de talents, a identificar-les clarament. D’altra ban-
da, també es planteja la necessitat d’establir protocols 
d'avaluació estandarditzats, que permetin de forma més 
precisa realitzar comparacions entre els resultats de di-
ferents estudis.

Conflicte d’interessos
Els autors declaren no tenir cap conflicte d’inte-

ressos.
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