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· RENDIMENT J ENTRENAMENT· 

Els coeficients ofensius i defensius. 
Una aportació a l'estudi pràxic dels esports 
d'equip 

Resum 

Mario Uoret 
Doctor en Ciències de l'Educació 
Professor d'Anatomia de l'INEFC-BarceÚJna 

El waterpolo és un esport aquàtic d'equip, subjecte a unes normes i 

institucionalitzat, que es practica en una superñcie limitada de piscina 

entre dos conjunts de set jugadors de camp (sis jugadors i porter) i 

amb la finalitat d'introduir la pilota a la t>orteria contrària. 
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Abstract 

Water polo is an aquatic team 
sport, subject to rules and 
institutionalised, played on the 
limited surface of a swimming pool 
between two groups of seven f/eld 
players (6 players and a goalkeeper) 
and with the aim of introducing the 
ball in the opposing net. The object 
of the study is centred on the 
praxical analysis of the game adion 
of 10 water polo matches in the 
preliminary stage and semi-finals of 
the Olympic Games, Barcelona, 
1992, which helped us to establish 
the coeficients of offensive and 
defensive evaluation, for the 
quantification of the praxis of 
whatever team game. To do it, it 
was necessary to establish a way 
that will grafically or textually to 
represent the sequences of game 
adion effected by players of a sport 
team, and that could catch all the 
praxical development of the game 
-the Praxiograma- which will study 
the Praxical Adions of Sport carriers 
of an Explicit, Intemal Logic. 
As a consequence of this method 
we could establish the offensive 
and defensive coefICients of a team 
sport that allowed us to quantify 
the technical adions and tadies 
that we consider more relevant to 
our work. The evaluation via 
offensive and defensive coeficients 
is a new method to study and 

apunts 

analysis of sports of co-operation 
and opposition that provide 
concrete information about specific 
adions in a game, and can be useful 
to the technician. In this way. the 
results of those coeficients in the 
Olympic Games, Barcelona 92, could 
be a point of departure and a valid 
contribution so that other 
investigators position and make 
correlation studies on analysis to 
improve said coeficients or the 
creation of others more relevant in 
their team sport. 
The possibility derives from this 
study to make praxiograms by 
computer methods and thereby 
reafize a rapid treatment of the 
fads and dired and relevant 
information for the technician. 
From the data forms or sheets are 
generated the papers of the 
classification of fads and those of 
interadion attack defence, as well 
as the graphics and all the statistical 
treatment that one wants to look at 
in the match or competition to be 
anafized, Besides praxiogramatic 
results considered, this study is 
presented as a method at the reach 
of technicians and high level 
trainers, to optimising the 
performance of their players and 
teams, from an exhaustive 
knowledge of each one of the 
game plays made during a game. 

L'objecte d'estudi es va centrar en l'anàlisi pràxica de l'acció de joc 

de I O partits de waterpolo de la fase preliminar i semifinals dels Jocs 

Olímpics de Barcelona-I 992, que ens ajudaren a confeccionar els 

coeficients de valoració ofensiva i defensiva, per a la quantificació de 

la praxi de qualsevol joc d'equip. 

Per això va caldre establir un procediments que representés 

gràficament o textualment les seqüències de l'acció de joc efec

tuades pels jugadors d'un equip esportiu, i que pogués recollir 

tot el desenvolupament pràxic del joc -el Praxiograma- el qual 

estudiarà les accions pràxiques del joc portadores d'una lògica in

terna explícita. 

A conseqüència d'aquest procediment vam poder establir els 

coeficients ofensius i defensius del joc d'equip que ens permete

ren poder quantificar les accions tècniques i tàctiques que consi

derem més rellevants per al nostre treball. La valoració mitjan

çant coeficients ofensius i defensius és un nou mètode d'estudi i 

anàlisi dels esports de cooperació i oposició que proporciona 

una informació concreta sobre accions específiques de joc, i que 

poden ser d'interès al tècnic. En aquest sentit, els resultats d'a

quests coeficients en els Jocs Olímpics de Barcelona-92, podria 

ser un punt de partença i una aportació vàlida perquè d'altres in

vestigadors se posicionin i efectuïn estudis de correlació o anàlisis 

per a la millora dels esmentats coeficients o la creació d'altres 

més rellevants en el seu esport d'equip. 

D'aquest estudi es deriva la possibilitat de fer praxiogrames per 

mètodes informàtics i aconseguir un ràpid tractament de les da

des i informació directa i rellevant per al tècnic ja que, a partir 

dels fulls de recollida de dades es generen els fulls de classificació 

de dades i les d'interacció atac/defensa, així com els gràfics i tot el 

tractament estadístic que es vulgui contemplar en el partit o 

competició a analitzar. 

A més a més d'allò considerat com a resultats praxiogramàtics, 

aquest treball es planteja com un mitjà a l'abast dels tècnics i entre-
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nadors d'alt nivell, per optimitzar el rendi

ment dels seus jugadors o equips, a partir 

del coneixement exhaustiu de cada una de 

les accions de joc realitzades en el transcurs 

del partit. 

Introducció 

El waterpolo, esport poc conegut bibliogrà-

10 partits de waterpolo en la fase preliminar 

i semifinals dels Jocs Olímpics de Barcelo

na-1992, que ens varen ajudar a confeccio

nar els coeficients de valoració ofensiva i 

defensiva, per a la quantificació (per part de 

l'equip tècnic, si així ho requerís) de la praxi 

de qualsevol joc d'equip. 

ficament i reglamentàriament parlant, gau- Material i mètodes 
deix d'unes arrels històriques innegables 

que es remunta a principis de segle i que 

s'ha consolidat com un dels esports d'equip 

amb major projecció intemacional a causa 

dels resultats que s'han succeït en la dècada 

dels anys noranta, i sobretot, com a conse

qüència de la plata olímpica de Barcelo

na-92, d'on va partir aquest estudi (I) i, so

bretot de l'or olímpic aconseguit a Atlan

ta-96. 

Però no podríem iniciar l'exposició d'a

quest esport si abans no exposéssim els 

seus criteris definitoris. El waterpolo és el 

nom que rep un joc que és practicat a l'ai

gua. El seu nom originari prové d'una ac

cepció anglesa que traduïda literalment po

dria significar Polo Aquàtic. Però la definició 

tècnica més precisa, seria: 

El waterpolo és un esport aquàtic d'equip, 

subjecte a unes normes i institucionalitzat, 

que es practica en una superficie limitada de 

piscina entre dos conjunts de set jugadors 

de camp (sis jugadors i porter) i amb la fina

litat d'introduir la pilota a la porteria 

contrària. 

Des d'una visió praxiològica, el waterpolo 

es podria definir com: 

Esport reglamentat de col'laboració-oposi

ció, que es comunica estratègicament a tra

vés de l'execució d'unes accions de joc en 

el medi aquàtic, portadores de significació 

pràxica (implícita o explícita). La seva finalitat 

seria la interacció de marca entre els con

junts integrants del duel simètric (2). 

Objecte d'estudi 

L'objecte d'estudi se centra, en aquest es

tudi, en l'anàlisi pràxica de l'acció de joc de 

Criteris d'elecció i selecció 
dels partits 

El criteri d'elecció dels partits exposats va 

respondre a les pautes següents: 

a) S'escolliren 10 partits, seguint la Meto

dologia del Grup d'Estudi i Investigació 

Sociomotriu (3). Els partits seleccionats 

foren: 

• Hongria-Itàlia (HON-ITA) 

• Grècia-Cuba (GRE-CUB) 

• Espanya-Holanda (ESP-HOL) 

• Espanya-Grècia (ESP-GRE) 

• Cuba-Hongria (CUB-HON) 

• Itàlia-Cuba (ITA-CUB) 

• Hongria-Espanya (HON-ESP) 

• Comunitat d'Estats Indep.-Estats Units 

(EUN-USA) 

• Comunitat d'Estats Indep.-ltàlia (EUN

ITA) 

• Estats Units-Espanya (USA-ESP) 

b) S'escolliren els partits de la fase prelimi

nar en ser l'estadi competicional on tots 

els equips es jugaven totes les possibilitats 

d'accedir a llocs privilegiats de la classifica

ció i arribar a les rondes finals. 

c) Es va escollir aquesta mostra perquè el 

Tomeig Olímpic és on, a priori, es podia 

reunir la màxima expressió de l'acció de 

joc del waterpolo, quant al seu nivell com

petitiu, estratègic, tècnic i dels sistemes de 

òbviament perquè ens interessava el 

nostre joc, per aportar dades que ens 

ajudessin a modificar i a reflexionar en les 

fallades o errors tàctics, així com en la 

comprensió del sistema de joc utilitzat 

per Espanya. 

e) Es desestimaven els partits jugats entre 

els equips mal classificats per la possibilitat 

de desvirtuar l'estudi, davant la seva pas

sivitat per la no consecució de primeres 

places de grup. 

f) S'escollien els partits de semifinals per 

l'oportunitat classificatòria que suposava 

per als quatre equips i l'oportunitat com

petitiva que se'n derivava, en la qual no 

es desvirtuava cap acció de joc. 

g) Es desestimaren les rondes finals per la 

possible passivitat d'alguns equips en no 

trobar-se entre els quatre primers classi

ficats i poder desvirtuar l'estudi. D'a

questa manera equips, teòricament més 

dèbils, es trobaven amb la facilitat d'arri

bar a llocs alts de la classificació final. 

h) Es va desestimar la final per: 

• Ser el partit més llarg. La presència de 

les tres pròrrogues confereix a la final 

un tracte especial en relació als ante

riors partits i podia fer variar els resul

tats estadístics. 

• La transcendència del partit, que po

dia emmascarar situacions tàctiques i 

recursos estratègics, a causa que els 

equips no arriscaven més del que 

joc, per a una posterior anàlisi pràxica. calia. 

d) Es va decidir estudiar, sobretot, el grup 

on intervenia Espanya, en ser l'amfi

triona, perquè estava obligada a guanyar 

tots els partits i afrontava una major res

ponsabilitat. la qual cosa havia de generar 

accions de joc de rellevant interès i, 

Mètode d'observació 

La metodologia d'observació seguida per al 

desenvolupament del present estudi ha es

tat una observació sistematitzada i prepara-
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da de tipus natural (4), per un mètode sub

jectiu i indirecte (5). 

El mètode seguit per part de l'observador 

ha estat el d'una observació participant de 

tipus passiu (6) mitjançant registre videogrà

fic que ens va permetre visionar tantes ve

gades com calgués els comportaments i ac

cions de joc amb la finalitat de consignar en 

registres escrits, els fets esdevinguts en el 

terreny aquàtic, de tal forma que ens per

metés seguir l'evolució pràxica i significant 

del joc waterpolístic. 

Material i mètode de fllmtlCió 

Per a la filmació d'aquests partits s'ha utilit

zat una càmera de video dels sistema vi

deo-B, marca Sony i model Handycam 

SP-5. Les filmacions han quedat enregistra

des en 5 cintes Sony P5- 90 HP-Metal. Les 

esmentades gravacions s'han copiat a un 

sistema VHS per al seu estudi i continu 

repàs. D'aquesta manera, no es fan malbé 

les cintes originals de la Federación Españo

la de Natación. 

Es va enquadrar tot el terreny de joc en 

l'inici del partit. Un cop l'equip es feia amb la 

possessió de la pilota i avançava a posicions 

ofensives, s'enquadrava amb el zoom la 

mitja piscina de joc, per millorar la visualit

zació de les accions de joc. Mitjançant una 

tècnica d'escombratge, es permetia el se

guiment de forma homogènia del desenvo

lupament de l'acció de joc. En aquests par

tits es registraren: 

• Els models d'execució tècnica 

• Els sistemes de joc 

• El comportament estratègic dels esmen

tats equips 

Una vegada filmats els partits, es repro- del full de recollida de dades. Està confi-

duïren amb l'ajuda del magnetoscopi gurat per: 

Sony VHS, Mod. SLV-262 PAL-HQ, en 

un monitor de TV Sony Trinitron Color, I. Full de classificació de les dades 

Mod. KV 1421 E de 21 ", per a la seva anà- • Que genera fulls de resultats gràfics i 

lisi pràxica. estadístics 

Mètode d'estudi de l'acció de joc 
en base al model funcional. 
El prfIXÚJgra1lUl 

Per a Parlebas, P. (19BI) (7), Praxiogra
ma és la "Représentation graphique de la 

séquence des actes moteurs successiva

ment accomplis par un individu ou un 

groupe qui exécute une tache motrice". 

(Representació gràfica de la seqüència 

dels actes motors successivament realit

zats per un individu o un grup que execu

ta una tasca motriu). 

Després de la definició, aquest autor pros

segueix més endavant i afirma "Dans le cas 

d'un jeu sportif, le praxéogramme devient 

un ludogramme". (En el cas del joc espor

tiu, el praxiograma es converteix en ludo

grama). 

En aquest cas, no estem d'acord amb 

l'esmentat autor, ja que considerem que 

es tracta de dues coses diferents. Per a 

nosaltres, Praxiograma serà la represen

tació gràfica o escrita de les seqüències de 

l'acció de joc efectuades pels jugadors 

d'un equip esportiu, i que recull tot el de

senvolupament pràxic del joc. Es diferen

cia del ludograma perquè plasma els 

"subrols" realitzats pels jugadors en els 

seus continus intercanvis ròlics (a excep

ció del porter que no canviaria de rol) i 

per tant estudia les accions de joc amb 

significació pràxica virtual (B). En canvi, el 

Praxiograma estudiarà les accions pràxi

ques del joc i seran portadores d'un lògica 

interna explícita (9). 

Confecció del }IrtIzIogratllll 

El praxiograma O praxograma és el mitjà 

de representació gràfica o escrita de 

l'acció de joc en els esports d'equip i, en 

concret, del waterpolo, i que s'ha extret 

2. Full d'interacció atac/defensa (10) 

• Que genera fulls de resultats gràfics i 

estadístics 

Com que el full de recollida de dades ge

nera els praxiogrames, cal mostrar el mèto

de seguit per a la confecció i complimenta

ció d'aquests fulls. 

Full de recollida de dades 
El full de recollida de dades és el mitjà que 

permet plasmar, per escrit, l'evolució pràxi

ca del joc i genera el full de classificació de 

dades. En la qual hauríem de tenir present: 

• La confecció d'una llegenda 

• Full de recollida de dades per a la de

fensa 

• Full de recollida de dades per a l'atac 

La llegenda. La llegenda és el mètode 

abreviat d'escriptura que permet transcriu

re allò ocorregut i explicitat en el joc. Les 

abreviatures que s'han elaborat es poden 

consultar en la figura I. 

Full de recollida de dades de la defen
sa. El full de recollida de dades per a la de

fensa es construeix a partir d'uns elements 

de referència que permeten anotar totes 

les circumstàncies del joc. Aquest full s'om

ple a partir de la utilització d'una llegenda 

que ens permet codificar ràpidament to

tes les accions de joc i efectuar un segui

ment posterior, com si es tractés del partit 

(fig. 2). 

Full de recollida de dades de l'atac. El 

full de recollida de dades per a l'atac es 

construeix exactament igual que l'anterior, 

tot considerant els elements de l'acció de 

joc intervinents en els models defensius. 

Aquest full s'omple a partir de la utilització 

de la llegenda descrita, que ens permet co

dificar ràpidament totes les accions de joc i 



núm .• = Possessions consecutives de la pilota 
• crllllOlhll1_ .... 81._ .,. .......... 

Mnúm = Moviment del núm. ? ........ d'IUA • .,..... 411 ................... 4 ............... 
MT = Moviment de tots els jugadors 

CO = CoI'locació 
Accions defensives 1 1 1+ 2+ 3+ 4+ 5 1 1 

TR = Transici6 Temps de joc 27 27 23 9 12 11 32 12 21 

Pnúm.-núm. = Pantalla dels números ? 

2B = Doble boia 
Contraatac 

ES = Atac estàtic 1a Defensa ZT ZT ZT Z1 -2-3 3+2 3+2 Z1 -2-3 TR P 

núm. +núm. = Superioritat/Inferioritat 1rAtac M2 ES ES ES 4+2 4+2 M2 TR CO 
núm.xnúm. = Contraatac 

LP = Llançament de penalty 2a Defensa ZT 

Pnúm. = P0sici6 de llançament 2n Atac ES 

MC = Llançament mig camp 

DA = Llançament dreta alt 
Ja Defensa 

oB = Llançament dreta baix 3r Atac 

CA = Llançament centra alt 
Passades 8 5 3 3 7-8 1 4 

CB = Llançament centra baix 

lA = Llançament esquerra an Passades al boia 1 1 1 

IB = Llançament esquerra baix Fanes ordiMries 1 1-2 3 
VO = Llançament vaselina dreta 

VC = Llançament vaselina centra 
Fanes ordiMries al boia 1 

VI = Llançament vaselina esquerra Expulsió 6 

PP = Passada del porter 
Passades en inferioritat 8 1 

J = Jugador 

P = Porter Penalti 

IT = Intercepció Llençament P3 P2 P5 P3 P1 PS 
RE = Refús 

RO = Robatori 
Gol oB 

PR = Pèrdua Aturada del porter CB 

R = RecuperaciÓ 
Rebuig JIA JOB PCBPR JOB 

HB = Enfonsament de la pilota 

PL = Pal Còrner J J 

FU = Pilota Fora Pilota al pal 
FA = Fans en atac 

FP = Final de la part Pilota fora 

Znúm. = Defensa en zona número? Recuperació de la pilota HB1 RE R01 

ZT = Zona Iotal 

IN = Defensa individual 

IP = Defensa individual pressionant Figurfl2. Finestrfl de Iu plflneUa d'EUA en defensa en el partit EUA-ESP (4f1 part). En lulfl colum1lfl de recoIIidfI 
PT = Prassi6 Total detlfldes s'explic/tu: EUAffl U1lfl flCc/Q defens/vu (l) que durfl27 s (27), flmb luformu defens/vfI Z01lfl Total (Z1J 
SD = Sense determinar que s'afflca, per part d'Espanya, amb afflc estàtic i moviment individual per Iu posició 2 (M2). En Iu mateixa fIC-
35" = T~ mèxim de possessI6 de la pilota ció defens/vu, en Iu qual EUA es manté en ZT, Espanya canvia Iu tàctica ofens/vu i continua amb afflc estàtic pur 

(ES). Espanya hafet 8 passades (8) i perd Iu pi/otu pel seu enfonsament en posició I (HBI). EUA recuperaria Iu 

Figura I. Llegendfl utí#tzada per transcriure les ac-
pílotu, i hauríem de continuar Iu jugada amb Iu pluneUa d'EUA en afflc. 

cians de joc ui foll de recoUidfI de dudes. 

efectuar un seguiment posterior, com si es del partit i de la interacció en el transcurs de percentatges i elaboració de coeficients (i 

tractés del partit (fig. 3). la competició. gràfics si es desitgés). 

Aquests fulls es construeixen a partir Les dades generades per les planelles s'han 

1. Full de classificació de les dades . El d'una classificació que nosaltres hem introdu"ft, ordenadament, en cada una de les 

full de classificació de les dades ve gene- adoptat en funció de les dades recollides, 4 caselles que indiquen el període dels que 

rat per l'anterior i recull sistemàticament tot intentant no repetir conceptes per no consta un partit, després de la generació de 

totes les accions de joc presents al wa- confondre l'estudi informàtic realitzat. les 30 variables d'atac i les 24 de defensa que 

terpolo i objecte d'estudi d'aquest tre- Aquests fulls s'han omplert manualment integraven la totalitat del full de classificació de 

ball. després de l'anàlisi del full de recollida de les dades. L'última casella vertical realitza el 

AI mateix temps, aquest full de classificació dades i la seva posterior translació - orde- càlcul percentual de les dades de cada una de 

de dades ens proporciona una dimensió nada- al full de classificació. Un cop fet les variables (vegeu fig. 4). 

funcional i un mètode d'estudi de la interac- això, es va traslladar al full de classificació Els fulls de classificació de les dades es divi-

ció del joc (atac-defensa), de la interacció informàtica, per al càlcul automàtic dels deixen en: 
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. RENDIMENT I ENTRENAMENT . 

Dimensió reglamentària 

8 d'1IgCIet cie 1992 P.atE~ F_~ Engloba l'estudi de 
Eat.dllllca d'EUA .... Atac ... p.t. ............. 1OZ ................. 

• Temps de joc en atac i defensa 
Possessions de la pilota 1 1 1 1 1 1+ 2+ 3 1+ 

• Gol 
Tempsde)oc 24 32 11 12 31 19 10 12 17 • Faltes ordinàries 
Contraatac • Expulsions 
1rAtac ES M5 TR TR ES TR 4+2 4+2 MT • Penaltis 

1a Defensa IN IN TR IP IP PR 3+2 3+2 IP • Esgotament del temps de possessió 

2n Atac ES • Faltes d'atac. 

2a Defensa Z3 

3r Atac 
Dimensió dels sistemes de joc 

3a Defensa 
Els elements que hem considerat meto-

dològicament rellevants han estat els se-
Passades 5 4·2 2 8 1 4 

güents: 
Passades al boia 1 O 1 1 1 • Nombre de possessions en atac 
Fanes ordlnèries 1 0-1 1 3 3 • Nombre d'accions defensives 
Fanes ordinèries al boia 1 • Nombre d'accions tàctiques en atac 
Expulsió 6 6 • Nombre de defenses consecutives 

Passades en superioritat 4 3 • Nombre de finalitzacions d'atacs i de-

Penalti fenses 

Llançament P4 P3 P1 • Nombre d'accions de contraatac 

Gol 
• Nombre de defenses de contraatac 

• Nombre de moviments ofensius 
Aturada del porter 

• Individuals 
Rebuig PIBR PIB 

• Dobles 
Còrner • Triples 
Pilota al pal lA • Integrals 

Pilota fora • Nombre de defenses en zona: 

Pèrdua de la pilota PR6 ROS TR FAS RE • Zona I 
• Zona 1-2 

• Zona2 
Figura). En el mateix pariU antmor, / conHnlUlnt l'acc/6 de joc abans /n/ctilda, EUA tindrà una jJOSeSS/ó de p/. • Zona 2-3 
Iota (1), que durarà 24 s (24). En aquesta acc/6, aquest equip es d/sjJosll en lIftIc estàtic pur (ES), I Espanya de-

• Zona 3 
fensa amb IndívidlUll (IN). EUA fa, en aquest atac, 5 passades en el perímetre (5), / passada al bola (1) I provo-

• Zona 2-3-4 ca unafalta ordinària (1). EUA perd la pilota en la posició 6 (pR6) / el recupera Espanya que tomaria a l'atac. 
• Zona 2-4 

• Zona 3-4 

• Zona4 
• Zona4-5 

• Fulls de classificació de les acciones de- Dimensió tècnica • Zona5 
fensives Els elements d'estudi que hem considerat • Zona total 

• Fulls de classificació de les accions ofen- rellevants han estat els següents: • Altres zones ("Indi", etc.) 

sives. • Nombre de passades en el duel simètric • Nombre de moviments posicionals en 

• Nombre de passades al boia 
atac 

2. Full d'interacció atac/defensa. Hem • Nombre de passades en superioritat • Nombre de pantalles 

comentat anteriorment que aquest apar- • Col· locació dels llançaments 
• Nombre d'atacs en superioritat 

tat no és objecte d'estudi en el present • Col.locació dels gols • Nombre de les posicions del llançament 

treball. • Intercepcions en atac i defensa 

• Rebots • Nombre de superioritats i atacs en supe-

DI-'/} ."UlJUUjtmcItnuIl • Nombre de recuperacions de la pilota en horitat 

atac i defensa • Nombre d'inferioritats i defenses en infe-

S'ha analitzat, en aquest apartat, l'acció de • Forma de la recuperació de la pilota en rioritat 

joc present al waterpolo, des d'una dimen- atac i defensa • Nombre d'accions tàctiques de consecu-

sió tècnica, tàctica i reglamentària. • Direcció dels llançaments del boia ció de gols 
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• Contraatac 

• Transició -= ........ ' 
• Estàtics ,. 20 Jo .. 
• Superioritat t-.DeJOC "ATN; PART PART PART PART TOTAL ... 

• Penalty POSSESSIONS o o o o o 

• Nombre de contraatacs finalitzats en 1 ACCiÓ o 

gol 2 ACCIONS CONSECUTIVES o 
• Nombre de transicions 3 ACCIONS CONSECUTIVES o 
• Nombre de gols en posició estàtica 4 ACCIONS CONSECUTIVES o 
• Nombre de gols en superioritat 5 ACCIONS CONSECUTIVES o 
• Nombre de les ubicacions posicionals 

6 ACCIONS CONSECUTIVES o 
dels gols de superioritat 

7 ACCIONS CONSECUTIVES o 
• Nombre de gols en la inferioritat 

FINAlITZACIO ACCIONS D'ATAC o o o o o 
• Nombre de les ubicacions posicionals 

dels gols en la inferioritat ACCIONS ACABADES o 

ACCIONS NO ACABADES o 

ACCIONS TAcnauES D'ATAC o o o o o 
CiIbl dels coejfelMts de vaIortIcI6 
ofBflSlIlll I defBflSlIlll CONTRAATAC o 

La valoració dels coeficients es realitza a 
TRANSICiÓ o 

partir dels estudis de Sarmento JF (1991) 
ESTÀTICS o 

(I I) que exposa unes fórmules per aclarir i ESTÀTICS AMB MOVIMENT o 

justificar el nivell de treball ofensiu i defensiu ESTÀTICS AMB PANTAlLA o 

en relació als partits, En base a les seves SUPERIORITAT o 

aportacions, considerem que els coefi- COL· LOCACiÓ o 
cients, per a l'estudi funcional del waterpo- ACCIONS DE CONTRMTAC o o o o o 
lo, han de ser: CONTRAATAC 1XO o 

CONTRAATAC 2X1 o 
a) Coeficient d'eficàcia ofensiva (CEa) 

CONTRAATAC 3X2 o 

núm. de gols CONTRAATAC 4X3 o 
CEO xlOO 

núm. de possessions CONTRAATAC 5X4 o 

CONTRAATAC 6X5 o 

b) Coeficient de concreció de l'atac 

(CCA) Figura 4. Finestra del foll d'un Praxíograma, on es mostra la dfsposlcíó c/assíflcada d'alguna de les dades en 
l'interior d'unes variables de l'atac. Hem de remarcar que s'elaboraren, en el macroestudi Doctoral, 5.fulls per a 

CCA 
núm. de gols 

xlOO l'estudi pràxíc de l'atac d'un equip i 5.fulls més per a l'estudi pràxíc de la defensa d'un equip. És a dir, que cada 

núm. lIanç.+núm. superiorit. partit generava 20.fulls de resultats, (10.fulls per a cada equip J. 

c) Coeficient de resolució ofensiva (CRO) 

CRO= 
núm. de gols 

xlOO 
núm.de llançaments f) Coeficient de resolució defensiva De l'estudi tk lo mostra 

(CRO) selecdotuUlfl tk lo competició 

d) Coeficient d'eficàcia defensiva (CED) gols rebuts S'estudia, en aquest apartat, els coeficients 
CRD= xlOO 

gols rebuts llançaments rebuts de la mostra seleccionada, en el seu conjunt 
CED xlOO i de l'equip d'Espanya, en particular. 

accions defensives 

e) Coeficient de producció defensiva Resultats L'eshllll dels coejfelMts 

(CPO) 
Els resultats mostrats en aquest estudi re- En el tractament de les dades dels praxio-

CDP llançaments rebuts xl 00 presenten una síntesi d'allò exposat en el grames es mostra una distribució dels 

accions defensives treball doctoral (12). coeficients ofensius de cada equip. En 
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qual cosa ens indica que de cada 100 

COEFICIENTS possessions (hipotètiques), aconseguia 

més de 27 gols. El CEO dels equips per-
PARTITS CEO CCA CRO CED CPD CRO 

dedors se situa, en aquest estudi, en el 
HON 24,14 20,00 31,82 15,22 56,52 26,92 20,62%. 

ITA (7-7) 24,14 17,50 28,00 15,56 48,89 31,82 b) La Mitjana del coeficient ofensiu CCA. 

(Coeficient de Concreció de l'Atac: 
GRE 33,33 33,33 37,50 26,32 63,16 41,67 

Gols/jNúm. Llançaments + núm. de 
CUB (9-10) 35,71 34,48 43,48 20,93 55,81 37,50 Superioritats] dels equips guanyadors és, 

ESP 34,29 30,00 38,71 13,04 45,65 28,57 en aquest estudi, del 27,44%. Espanya 

HOl (12-6) 17,65 20,00 28,57 26,09 89,13 29,27 
presenta un valor quelcom inferior als de 

la M d'equips guanyadors (24,50%). Els 
ESP 34,38 26,19 36,67 12,77 51,06 25,00 equips perdedors presenten una M del 

GRE (11-6) 18,75 17,65 25,00 22,45 61,22 36,67 19,87%. 

CUB 31,43 26,83 40,74 25,00 52,06 48,00 
e) La Mitjana del coeficient ofensiu CRO 

(Coeficient de Resolució Ofensiva: 
HON (11-12) 32,43 35,29 48,00 22,45 51,02 44,00 GoIs/Núm. Llançaments) dels equips 

ITA 31,43 31,43 40,74 17,02 48,94 34,78 guanyadors és, en aquest estudi, del 

CUB (11-6) 26,67 35,81 34,78 24,44 60,00 40,74 
37,34%. Espanya presenta un valor per 

sota de la M d'equips guanyadors 
HON 14,71 13,51 20,00 17,02 53,19 32,00 (31,90%), però com el CRD (defensiu) 

ESP (5-6) 22,86 22,86 32,00 10,20 51,02 20,00 és dels millors del tomeig (vegeu apartat 

CEl 22,86 24,24 34,78 10,87 50,00 21,74 
D, s'entén que Espanya és més resolutiu 

en le seves accions defensives que ofen-
EUA (8-5) 14,71 15,15 22,73 17,78 51,11 34,78 sives i això es tradueix que els equips ad-

CEl 25,00 23,53 34,78 22,50 47,50 47,37 versaris aconsegueixin marcar menys 

ITA(8-9) 30,00 30,00 47,37 17,39 50,00 34,78 
gols que els que Espanya comptabilitza. 

Els equips perdedors presenten una M 
EUA 12,90 18,18 25,00 12,77 85,96 19,35 del 29, 13%. 

ESP(4-6) 18,18 17,14 19,35 9,76 39,02 25,00 d) La Mitjana del coeficient defensiu CED 

Mitjana Gan 29,00 27,44 37,34 14,98 49,76 30,10 
(Coeficient d'Eficàcia Defensiva: Gols re-

buts/Accions defensives), és, en aquest 
Mitjana Pard 20,62 19,87 29,13 21,73 56,02 37,45 estudi, del 14,98%. Espanya presenta els 

Mitjana Esp 27,41 24,50 31,90 11,48 46,99 24,42 millors valors defensius del CED per va-

lor mitjà ja que, en aquest estudi s'han xi-

frat en un I I ,48%, la qual cosa indica 

Figura 5. Estudi global dels coefICients tractats, mitjançant el procesament de tots els numeradors i denomina- que una de gairebé deu accions defensi-
dors. Entre parèntesi, el resnltat del partit ves rebien gol, la qual cosa mostra 

l'efectivitat de l'estructura defensiva his-

pana. Les defenses perdedores mostra-

aquest estudi hem considerat necessari Discussió ven un índex mitjà del 21 ,73%. 

establir una relació entre els diferents e) La Mitjana del coeficient defensiu CPD 

coeficients, durant els partits analitzats en Després de l'estudi de les dades hem de (Coeficient de Productivitat Defensiva: 

la present investigació. En el quadre que a considerar: núm. de llançaments rebuts/accions de-

continuació es refereix es mostren tots fensives) dels equips guanyadors és, en 

els percentatges obtinguts de l'encreua- a) La Mitjana (M) del coeficient ofensiu aquest estudi, del 49,76%. Espanya con-

ment de variables considerat per nosal- CEO (Coeficient d'eficàcia ofensiva: tinua presentant uns bons valors defen-

tres en aquest estudi, en el qual s'ofereix núm. de gols/núm. de possessions) dels si us ja que situa el present coeficient en 

el valor mitjà dels guanyadors, dels per- equips guanyadors se situa, en aquest es- un valor mitjà del 46,99%, la qual cosa 

dedors i d'Espanya després de processar tudi, en el 29,60%. Espanya presenta un mostra que els equips adversaris 

tot els numeradors i denominadors dels valor equiparat sobre la M establerta, si- d'Espanya llençaren menys pilotes a por-

coeficients indicats (fig 5). tuant-se en una eficàcia del 27,41 %, la teria en les seves accions d'atac ja que 

74 apunts EducaCió Física i Esports (55) (68-76) 



l'equip amfitrió recuperava o aconseguia 

la pilota més vegades que la resta 

d'equips d'aquest estudi. La M del CPD 

dels equips perdedors es va situar en el 

58,02%. 

f) La Mitjana del coeficient defensiu CRD 

(Coeficient de Resolució Defensiva: Gols 

rebuts/Llançaments rebuts) ens mostra, 

en aquest estudi, que les defenses gua

nyadores assolien un coeficient del 

30, 10%. Espanya aconseguia, també, el 

major valor defensiu tot situant el valor 

mig del coeficient en 24,42%, la qual 

cosa ens indica que un de cada quatre 

llançaments era gol. Les defenses perde

dores, deixaven el coeficient en el 

37,45%. 

El valor d'aquest estudi per coeficients ens 

permet relacionar algunes de les variables 

presents en el praxiograma i que hem con

siderat rellevant d'analitzar per observar al

gunes de les eventualitats succeïdes durant 

la competició olímpica. És obvi que es 

poden relacionar d'altres variables, i que 

aquest estudi praxiogramàtic genera enor

mes possibilitats de relació de variables que, 

per raons lògiques, no es poden abocar en 

aquest estudi. 

Conclusions 

En aquest estudi s'ha presentat una anàlisi 

de la mostra olímpica de Barcelo

na-1992, mitjançant un model que expli

cités textualment tot l'esdevingut en el ter

reny de joc. L'estudi plantejat pot mostrar 

molts resultats i conclusions però, con

cretament, s'ha centrat en dues línies 

d'actuació, per una banda l'anàlisi global 

de la mostra de la competició, i per l'altra 

l'anàlisi dels partits d'Espanya dins de la 

mostra escollida. 

Anàlisi de la mostra escollida 
en els joc olímpics 

La valoració mitjançant coeficients ofensius i 

defensius és un nou mètode d'estudi i anàli

si dels esports de cooperació i oposició que 

proporciona una informació concreta so-

bre accions especffiques de joc, i que po

den ser d'interès al tècnic. En aquest sentit, 

els resultats d'aquests coeficients en els Jocs 

Olímpics de Barcelona-92, podria ser un 

punt de partença perquè d'altres investiga

dors es posicionin i efectuïn estudis de cor

relació o anàlisi per a la millora dels esmen

tats coeficients. 

Anàlisi d'Espanya en la mostra 
escollida 

Espanya té uns coeficients defensius relle

vants que se situen per sota de la mitjana 

dels coeficients defensius dels equips gua

nyadors, ja que estableix la Mitjana del seus 

CED en 11,48%, CPD en 46,99% i CRD 

24,42%, quan els equips guanyadors fixa

ven la Mitjana dels seus CED en 14,98%, 

CPD en 49,76% i CRD en 30,10%. Amb 

tota probabilitat, la defensa espanyola va ser 

la millor del T omeig Olímpic. 

Els coeficients ofensius, sense estar al ni

vell dels anteriors, se situen molt equili

brats amb els coeficients dels equips 

guanyadors, ja que Espanya estableix la 

Mitjana dels seus CEO en 27,41 %, CCA 

en 24,50% i CRO en 31 ,90%. En canvi, 

la Mitjana dels coeficients dels equips 

guanyadors s'estableix per als CEO en 

29%, CCA en 27,44% i CRO en 

37,34%. D'aquesta relació, s'entén que 

Espanya presenti un millor balanç defen

siu que hagi condicionat, amb tota possi

bilitat, més errors contraris mentre que, 

en atac, hagi finalitzat les seves accions de 

joc amb un èxit semblant al dels equips 

guanyadors. De la relació excel'lent de

fensa-bon atac, es deriva que Espanya no 

perdés cap partit durant el transcurs de la 

fase preliminar i semifinal olímpica. 

Consideracions finals 

a) Les variables creades per a l'observació 

de la mostra olímpica són, segons el nos

tre parer, totes les que es presenten en 

el transcurs de l'acció de joc en el water

polo. És evident que, el tècnic que desitgi 

fer servir aquest mitjà de suport en 

l'anàlisi de la seva acció de joc, pot reduir 

o concretar les variables a utilitzar, així 
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com creuar o relacionar, en forma de 

coeficients, les que ell consideri oportu

nes o més significatives, ja que el progra

ma que ha permès l'estudi és obert. 

b) Els resultats obtinguts mitjançant l'anàlisi 

praxiogramàtica permeten estudiar en 

profunditat, si es desitja, cada una de les 

variables presentades en els fulls de clas

sificació de les dades praxiogramàtiques, 

intenrelacionant-Ies i establint els estudis 

comparatius que interessen al tècnic o 

entrenador (com per exemple, nombre 

de passades per part; nombre de passa

des al boia; nombre de llançaments efec

tuats o rebuts; posicions per on s'en

caixen un major percentatge del gols, o 

posicions de major percentatge d'efec

tivitat ofensiva; nombre de faltes rebu

des; nombre de contraatacs, etc., per ci

tar alguna de les possibilitats. És evident 

que aquest estudi ha hagut de circums

criure's, i per això s'ha decidit estudiar 

únicament, els sistemes de jocs apare

guts en el transcurs de l'estudi de la mos

tra seleccionada i d'Espanya (a l'interior 

de l'esmentada mostra). D'això es deriva 

la possibilitat d'estudis pormenoritzats in

dividuals o de tota una competició, i ana

litzar les variables que es desitgin d'entre 

les proposades (30 variables en atac i 24 

en defensa del fulls de classificació de da

des, i 6 en atac i I 6 en defensa del full 

d'interacció atac-defensa, que constituei

xen el praxiograma). 

e) De l'estudi praxiogramàtic presentat, no 

es poden extrapolar resultats estadístics, 

tècnics, de sistemes de joc, etc., ja que 

cada partit respon a uns interessos dife

rents, amb uns jugadors diferents i amb 

accions de joc sempre inèdites (encara 

que semblants). En efecte, de l'estudi de 

les estratègies de l'acció de joc, es deriva 

que la gran possibilitat de permutes entre 

les diferents variables que configuren 

l'acció de joc, permet l'aparició d'accions 

sempre noves que han d'incorporar-se 

al bagatge del jugador. Probablement, un 

bon jugador de waterpolo serà cada ve

gada millor com més gran sigui l'es

mentat bagatge, o millor dit, com més 

gran sigui la seva experiència estratègica 

en l'acció de joc. 
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d) Aquest estudi mitjançant praxiogrames 

s'ha fet manualment i s'ha traslladat a un 

programa de processat informàtic, per 

tractar els fulls de classificació de les da

des i de les interaccions atac/defensa. 

A'Jxò queda resolt amb el programa in

formatitzat (plantejat durant el treball 

d'investigació (13) i que podria millo

rar-se en el futur) i que a partir de les pla

nelles o fulls de recollida de dades es ge

neren els fulls de classificació de dades i 

les d'interacció atac/defensa, així com els 

gràfics i tot el tractament estadístic que 

desitgi contemplar-se en el partit o com

petició a analitzar. 

e) A més de tot allò considerat com a resul

tats praxiogramàtics, aquest treball es 

planteja com un mitjà a l'abast dels 

tècnics i entrenadors d'alt nivell, per opti

mitzar el rendiment dels seus jugadors i 

equips, a partir del coneixement exhaus

tiu de cada una de les accions de joc rea

litzades en el transcurs del partit. 

Notes 

(I) LLORET, M (1994). An61isis de lo 
Acción de Juego en Waterpolo duran
te lo O/ímpiada de Barcelona-1992. 
Tesi doctoral. IN EFC. Universitat de Bar
ce�ona. 

(2) LLORET, M. (1994). Idem, p.6 

(3) Grupo de Estudio e Investigación Socio

motriz (1993). An61isis de los activida
des físicas de car6cter sociomotriz. 
Projecte d'Investigació. Universitat de Las 

Palmas. Aquest grup investigador sosté 

"Lo mostra que emprarem estorà cons
tituïda per un total de deu trabades de 
competició d'equips masculins de 
cada un dels esports ob¡ecte del nos
tre estudi". 
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(4) ANGUERA, M.T. (1978). Metodología de 
lo Observación en las Ciencias Huma
nas. Ed. a.tedra. Madrid, pp. 43-52. 

Aquesta autora parla sobre l'Observació 

Sistematitzada i Preparada de tipus natural: 
"El control que s'exigeix sobre allò ab

servat consisteix en procurar que 

l'ambient de l'observació sigui, com in
dica el seu propi nom -natura/-; en 

conseqüència, el clima d'una perfecta 
observació radica que el grup de perso
nes observades i els investigadors es 
comportin normalment". 

(5) BLAzQUEZ, D. (1990). Evaluar en Educa
ción Física. Inde Publicacions. Barcelona, 

pp. 61-62. 

(6) ANGUERA, M.T. (1978). Op. cito pp. 

128-135. L'esmentada autora comenta so

bre l'Observador Participant Passiu que 

"aquest rol passiu s'utilitza com una for
ma d'aïllar-se emocionalment i de mini
mitzar les interferències ocasionades 
per les reaccions i avaluacions afecti
ves. L'observador roman com un es
trany i és anònim per a l'observat, i con
sidera que desenvolupa un paper espe
cial no integrat amb els restants rols de 
lo seva situació". En efecte, les seleccions 

nacionals coneixen que en una Ollmpiada 

hi hauran nombrosos observadors que se

guiran el T omeig mitjançant filmacions, i 
això no altera les conductes dels grups 

d'estudi. Òbviament, només la selecció es

panyola coneixia el tècnic filmador de 

l'equip espanyol, que reproduïa videogràfi
cament els partits i suposava una observa

éió anònima de l'esdeveniment per a tots 

els equips participants. 

(7) PARLEBAS, P. (1981). Contribution a un le
xique commenté en science de l'action 
motrice. Publications INSEP. ParIs, pp. 

172-173. 

(8) LLORET, M. (1994). Ibidem, pp. 109-110 i 

674. 

(9) LLORET, M. (1994). Ibidem. És a dir, verta

ders elements significants, observables des 

de l'exterior i quantificables, per la qual cosa 
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poden provocar canvis en l'Acció Pràxica 

del Joc Ga que aquests paràmetres suficient
ment estudiats i analitzats, comportaran 

canvis d'estratègies, sistemes de joc o millo

res en els apartats tècnics, amb la qual cosa 

poden reestructurar l'Acció de Joc amb la fi
nalitat d'aconseguir la victòria en el partit i 

en el Tomeig). És, per tant, una variable 
quantitativa, i per aquesta raó convenim 

en denominar-la Lògica Intema ExplIcita de 

l'Acció de Joc, ja que es manifesta cap enfo
ra de l'estructura i, per tant, és portadora 

de significància pràxica. Pàg. I I I . 

(10) Que no serà motiu d'estudi en el present 
article. Es remet a l'interessat a la Tesi Doc

toral esmentada. 

(I I) 5ARMENTO, J. F. (1991), Determinaçóo 

de coeficientes para a va/orizaçóo do 
observaçóo do ataque em pólo aqu6ti
co. En "Nataçóo", Vol. IV, Núm. 13. lis

boa, maig(juny, pp. 7-8. 

(12) LLORET, M (1994), Ibidem, pp. 395-650. 
(13) LLORET, M (1994), Ibidem, pp. 391-394 i 

679-681. 
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