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Resum
La iniciació de jugadors molt joves al futbol, que ja és habitual, ha justificat propostes d’adaptació que pretenen facilitar el primer 

contacte del nen amb aquest esport. Els especialistes coincideixen d’assenyalar el futbol 3 com la proposta de joc més recomanable en la 
iniciació al futbol, en ser la unitat mínima que permet el desenvolupament de tots els principis del joc. El present treball pretén analitzar 
l’efecte, en l’acompliment tècnic del jugador prebenjamí, d’una unitat didàctica construïda per garantir el respecte a aquests principis, a 
partir d’unes premisses de joc que fomenten la superioritat numèrica de l’equip en fase ofensiva. Mitjançant models de regressió logística 
simple s’ha analitzat la qualitat –adaptació (al procés formatiu del nen) i èxit (si implica continuïtat de l’atac –passi encertat– o suposa tir)– 
dels contactes tècnics realitzats pel jugador de categoria prebenjamí en el joc de futbol 3, abans i després de la realització de la unitat didàc-
tica. S’ha constatat que la unitat didàctica objecte d’estudi millora la qualitat de l’acompliment tècnic del jugador de categoria prebenjamí.

Paraules clau: metodologia observacional, futbol 3, unitat didàctica, prebenjamí, tècnica, regressió logística

Abstract
Soccer: Effects of a Teaching Unit in Early Initiation

Common early initiation into soccer has justified soccer formats adapted to the needs of children. Experts recommend 
a 3-a-side format in soccer initiation as the minimum unit to ensure development of all the game’s principles. This paper 
analyzes the impact on the technical performance of players aged 5-7 of a teaching unit designed to ensure respect for 
these principles based on a set of premises that promote the numerical superiority of the team on attack. We have built 
simple logistic regression models to study the quality - adaptation (to the formative process of the child) and success (if it 
entails continuity of the attack - passes correctly - or leads to a shot) - of the technical contacts made by players aged 5-7 
in a 3-a-side soccer game before and after the realization of the teaching unit. We found that the teaching unit under study 
improves the quality of the technical performance of players aged 5-7.

Keywords: observational methodology, 3-a-side soccer, teaching unit, players aged 5-7, technique, logistic regression
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Introducció
La defensa explícita de l’especialització en jugadors 

molt joves en l’esport té escassa defensa en la literatura 
científica, sent nombrosos els treballs que alerten sobre 
els seus riscos (Baker & Robertson-Wilson, 2003; Ma-
lina, 2010; Weirsma, 2000). I encara que diverses asso-
ciacions internacionals de rellevància (World Health Or-
ganization i International Federation of Sports Medicine, 
1997; American Academy of Pedia trics, 2000) l’han 

 desaconsellat, en esports com el futbol s’està produint 
una més primerenca i intensa especialització esportiva, 
sent ja ús habitual que el nen comenci la seva pràctica, 
mitjançant inscripció a club o similar, en l’etapa d’edu-
cació infantil. El fort condicionament social que aboca el 
nen a la pràctica de futbol en aquestes edats ha justificat 
propostes d’adaptació que  pretenen facilitar el primer con-
tacte amb el futbol (Ardá & Casal, 2003; Benedek, 2001; 
Lapresa, Arana, Garzón, Egüén, & Amatria, 2010).
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competicions de futbol base resideix en les 19 fede-
racions territorials, excepte les de caràcter nacional 
que depenen de la Real Federació Espanyola de Fut-
bol, el que propicia que la proposta longitudinal de 
modalitats de competició sigui molt heterogènia (Ro-
mero & Vegas, 2003; Lapresa, 2009). D’entre totes 
les modalitats “oficials” de futbol, organitzades per 
les federacions territorials, és la modalitat de futbol 
5 (F-5) la que menor nombre de jugadors i espai del 
terreny de joc incorpora. Encara que, en el fons, la 
pràctica de F-5 es correspon, àmpliament, amb les 
premisses generals de pràctica de la modalitat de fut-
bol sala adult (Lapresa, Álvarez, Arana, Garzón, & 
Caballero, 2013), en determinades federacions terri-
torials s’utilitza en la iniciació més primerenca (Ardá 
& Casal, 2003; Lapresa, Amatria, Egüén, Arana, & 
Garzón, 2008) com a pas previ al futbol 7 (F-7) o fut-
bol 8 (F-8); que, al seu torn, es constitueixen com a 
propostes més adaptades (Capranica, Tessitore, Gui-
detti, & Figura, 2001; Escudero & Palao, 2005; La-
presa, Arana, & Garzón, 2006; Prado & Nava, 2007) 
en l’organització longitudinal de la competició de fut-
bol cap a la modalitat adulta de futbol 11 (F-11), ja 
implantada de forma unànime al territori nacional en 
categoria infantil, 11-12-13 anys (Romero & Vegas, 
2003).

En la iniciació al futbol, els especialistes coinci-
deixen a assenyalar el futbol 3 (F-3) com la proposta 
de joc més recomanable (Wein, 1995; Serra-Olivares, 
González-Víllora, & García-López, 2011; Lapresa, 
Arana, Anguera, Pérez, & Amatria, 2016). Això és 
a causa que la modalitat de F-3 és la unitat mínima 
de joc que comprèn en el seu desenvolupament la to-
talitat dels principis de joc, fonamentals i específics 
(Costa, Gola, Greco, & Mesquita, 2009; Gola & 
Pinto, 1994; González-Víllora, Serra-Olivares, Pas-
tor-Vicedo, & Da Costa, 2015; Queiroz, 1983; La-
presa et al., 2010).

Ara bé, la mera pràctica de F-3 no satisfà el respec-
te a aquests principis de joc. Lapresa, Arana, Garzón, 
Egüén i Amatria (2008) van dissenyar una unitat didàc-
tica (publicada en obert per la Universitat de La Rioja 
i el Comitè Nacional d’Entrenadors de la Real Fede-
ració Espanyola de Futbol) amb l’objectiu que, en la 
modalitat de F-3, el joc es vegi afavorit pel respecte a 
aquests principis, la qual cosa permetrà una major ade-
quació de l’acompliment tècnic del nen, a partir d’unes 
premisses de joc que fomenten la superioritat numèrica 

de l’equip en fase ofensiva (Wein, 1995). A la taula 1 
i a la figura 1 es presenten de forma esquemàtica les 
35 tasques constitutives destacant-se: la relació entre 
atacants i defensors, el tipus d’oposició que té lloc, i 
els principis específics tant ofensius com a defensius 
que satisfan.

En el present estudi es va a analitzar –mitjançant mo-
dels de regressió logística simple– l’efecte que té la rea-
lització d’aquesta unitat didàctica en l’acompliment tèc-
nic del jugador de primer any de categoria prebenjamí 
(5-6-7 anys) en la modalitat de F-3; en concret, pel que 
fa a l’adaptació –a les necessitats del procés formatiu del 
nen– i/o eficàcia dels contactes que el nen realitza sobre 
la pilota.

Mètode
La investigació es basa en un disseny observacional 

(Anguera, 1979; Anguera, Blanco-Villaseñor, & Losa-
da 2001; Anguera, Blanco-Villaseñor, Hernández-Men-
do, & Losada, 2011) de: seguiment intersessional 
(abans i després de la impartició de la unitat didàctica) i 
també intrasessional (s’estudien les conductes de forma 
continuada durant tota la sessió de registre (Lapresa, 
Aragó, & Arana, 2012); nomotètic (diferents equips 
que no actuen com a unitat) i multidimensional, del que 
derivaran els diferents criteris de l’instrument d’obser-
vació. L’observació és no participant, es regeix per cri-
teris de cientificitat, i el grau de perceptivitat és total.

Participants
El present estudi s’ajusta a les recomanacions èti-

ques i deontològiques del Col·legi Oficial de Psicò-
legs d’Espanya, inclòs el relatiu al consentiment in-
format dels participants. El mostreig observacional ha 
estat de caràcter intencional (Anguera et al., 1995), 
seleccionant-se els tres equips amb major nombre de 
victòries obtingudes en la competició organitzada per 
la Federació de la Rioja de Futbol (FRF) en catego-
ria prebenjamí de primer any (5-6-7 anys). Aquests 
equips van participar en dos triangulars disputats, 
prèviament i posteriorment, a la unitat didàctica pro-
posada. Tots dos triangulars es van jugar sota la mo-
dalitat de F-3. S’han complert els següents requisits 
de constància intersessional: mateixa pista poliespor-
tiva, mateix temps de joc, mateix àrbitre, mateixa pi-
lota (núm. 5). 
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Taula 1. Relació de tasques a partir de la relació atacants/defenses, tipus d’oposició i principis específics ofensius/defensius

Sessió Tasca
Relació atacants/
defenses

Tipus d’oposició Principis específics ofensius/defensius

1a 1 Relacions topològiques Sense oposició Relacions topològiques F-3

1a 2 Relacions topològiques Sense oposició Relacions topològiques F-3

1a 3 Relacions topològiques Sense oposició Relacions topològiques F-3

1a 4 Relacions topològiques Sense oposició Relacions topològiques F-3+ Progressió

1a 5 1 x 0 Sense oposició Progressió

1a 6 1 x 0 Sense oposició Progressió

1a 7 1 x 0 Sense oposició Progressió

1a 8 2 x 0 Sense oposició Progressió + Cobertura ofensiva

1a 9 2 x 0 Sense oposició Progressió + Cobertura ofensiva

1a 10 2 x 0 Sense oposició Progressió + Cobertura ofensiva

1a 11 2 x 0 Sense oposició Progressió + Cobertura ofensiva

1a 12 3 x 0 Sense oposició Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud

1a 13 3 x 0 Sense oposició Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud

1a 14 3 x 0 Sense oposició Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud

1a 15 3 x 0 Sense oposició Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud

1a 16 3 x 1 Obstacles inamovibles Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud

1a 17 3 x 1 Obstacles inamovibles Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud

1a 18 3 x 1 Oposició passiva Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud

1a 19 3 x 1
Oposició amb defensa 
dificultat

Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud / Contenció

1a 20 3 x 1 Oposició lliure Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud / Contenció

2a 21 2 x 1 Obstacles inamovibles Progressió + Cobertura ofensiva

2a 22 2 x 1 Obstacles inamovibles Progressió + Cobertura ofensiva

2a 23 2 x 1 Oposició passiva Progressió + Cobertura ofensiva

2a 24 2 x 1
Oposició amb defensa 
dificultat

Progressió + Cobertura ofensiva / Contenció

2a 25 2 x 1 Oposició lliure Progressió + Cobertura ofensiva / Contenció

2a 26 3 x 2 Obstacles inamovibles Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud

2a 27 3 x 2
Obstacles inamovibles / 
Oposició passiva

Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud

2a 28 3 x 2
Obstacles inamovibles / 
Oposició passiva

Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud

2a 29 3 x 2
Oposició amb defensa 
dificultat

Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud / 
Contenció + Concentració

2a 30 3 x 2 Oposició lliure
Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud / 
Contenció + Concentració

2a 31 Relacions topològiques Sense oposició
Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud /  
Contenció + Cobertura defensiva + Concentració

2a 32 3 x 3
Oposició amb defensa 
dificultat

Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud /  
Contenció + Cobertura defensiva + Concentració

2a 33 3 x 3
Oposició amb defensa 
dificultat / Oposició 
lliure

Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud /  
Contenció + Cobertura defensiva + Concentració

2a 34 3 x 3 Oposició lliure
Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud /  
Contenció + Cobertura defensiva + Concentració

2a 35 3 x 3 Oposició lliure Progressió + Cobertura ofensiva + Amplitud / 
Contenció + Cobertura defensiva + Concentració
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Figura 1. Representació gràfica de les tasques constitutives de la unitat didàctica, sent: a) defensor, b) defensor dificultat; 
c) atacant sense pilota; d) atacant amb pilota; e) entrenador;  recorregut realitzat sense pilota ( ); recorregut realitzat amb 
pilota ( ); recorregut a realitzar sense pilota ( ) recorregut a realitzar amb pilota ( ); passada ( ). 
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Per a la realització d’aquest estudi s’ha disse-

nyat un instrument d’observació ad hoc (Castañer, 
 Torrents, Anguera, & Dinušová, 2009), a partir de 
l’estructura d’observació recollida en les diferents 
versions del Sistema d’Observació en Futbol, SOF 
(Jonsson et al., 2006) i la proposta metodològica per 
a l’adaptació d’habilitats motrius bàsiques i genèriques 
al futbol per a nens de 6 a 10 anys elaborada per La-
presa, Arana i Carazo (2005). L’instrument d’observa-
ció és una combinació de format de camp i sistemes de 
categories (Anguera, Magnusson, & Jonsson, 2007; 
Planes & Anguera, 2015), ja que cadascun dels siste-
mes de categories, exhaustius i mútuament ex cloents 
(Anguera & Hernández-Mendo, 2013), es troben si-
tuats en una estructura multidimensional de format de 
camp (taula 2).

Registre i codificació
El registre de les dades (Hernández-Mendo et al., 

2014) s’ha realitzat mitjançant el programa ThemeCo-

der, tenint en consideració el treball de Jonsson et al. 
(2006). Cada partit està compost per una sèrie de juga-
des, les quals, al seu torn, estan compostes per un de-
terminat nombre d’accions. En total, el mostreig obser-
vacional efectuat ascendeix a 1.223 contactes abans de 
la unitat didàctica i 1.461 contactes després de la unitat 
didàctica.

Control de la qualitat de la dada
Els observadors van ser dos, i a partir de la con-

cordança dels seus registres s’ha garantit la fiabilitat de 
les dades analitzades. El segon observador ha registrat, 
almenys, el 10% de les jugades de cadascun dels par-
tits-equip observat que sustenten el mostreig observa-
cional, sis abans i sis després de la impartició de la 
unitat didàctica. El càlcul del coeficient Kappa (Cohen, 
1960) s’ha realitzat mitjançant el programa informàtic 
GSEQ, versió 5.1., tenint en consideració les recomana-
cions de Bakeman i Quera (1995, 2011). En els registres 
de tots dos observadors corresponents als 12 paquets 
de dades-equip observat, el valor mínim aconseguit pel 

Núm. Criteri Categories: codis i breu descripció

1 Possessió de la pilota PO) Possessió per equip observat; PC) possessió per equip contrari; Inob) inobservabilitat.

2 Zona d’inici d’acció
ZS10, ZS20, ZS30 –sector seguretat–, ZS40, ZS50, ZS60 –sector creació–, ZS70, ZS80, 
ZS90 –sector definició–.

3 Zona de final d’acció
ZE10, ZE20, ZE30 –sector seguretat–, ZE40, ZE50, ZE60 –sector creació–, ZE70, ZE80, ZE90 
–sector definició–.

4 Contacte amb pilota

C1) Un sol toc i, a més, servei reglamentaris; C12) intent de control de 2 o més tocs i pèrdua; 
C2) el jugador (inclosa la capacitació del porter per agafar-la amb la mà) controla la pilota i 
posteriorment la llança, independentment que arribi a un company o que sigui recuperada pel 
rival; C23) el jugador controla la pilota, la condueix i perd; C24) el jugador controla la pilota, la 
condueix, intenta desbordar a un o diversos adversaris i la perd; C3) el jugador controla la pilota, 
la condueix i la llança, independentment que arribi a un company o que sigui recuperada pel 
rival; C4) el jugador controla la pilota, la condueix i desborda a un o diversos adversaris abans 
de llançar-la, independentment que arribi a un company o que sigui recuperada pel rival; C5) 
Toc de cap.

5 Interrupcions

FDFT) Servei de falta a favor de l’equip observat; FDSN) servei neutral a favor de l’equip ob-
servat; FFSB) servei de banda a favor de l’equip observat; FFSE) servei de cantonada a favor 
de l’equip observat; FFSP) servei de porta a favor de l’equip observat; CDFT) servei de falta en 
contra de l’equip observat; CDSN) servei neutral en contra de l’equip observat; CFFB) servei de 
banda en contra de l’equip observat; CFSE) servei de cantonada en contra de l’equip observat; 
CFFF) servei de cantonada o de porta en contra de l’equip observat.

6 Intercepcions P) Pèrdua de pilota; R) recuperació; IOC) intercepció ocasional amb continuïtat.

7 Tir
TG) Tir amb la consecució de gol; TU) tir interceptat per un jugador de l’equip contrari que no 
és el porter; T) tir als pals sense consecució de gol; TF) tir fora; TP) tir blocat o rebutjat pel 
porter.

5 
Taula 2. Instrument d’observació
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una consideració de l’acord, a partir de Landis i Koch 
(1977, pàg. 165), de almost perfect.

Anàlisi de les dades mitjançant models 
de regressió logística

S’han dissenyat tres models de regressió logística 
simple per analitzar la qualitat de l’acompliment tècnic 
del jugador prebenjamí en la modalitat de F-3, abans i 
després de la realització de la unitat didàctica. 

En el primer dels models de regressió logística 
simple dissenyats, la configuració dicotòmica de la 
variable criteri és: èxit (si el contacte tècnic implica 
continuïtat de l’atac, passi encertat, o suposa tir); i 
no-èxit (si l’acció tècnica no implica continuïtat de 
l’atac o no inclou tir). En el segon dels models dis-
senyats, la configuració dicotòmica de la variable cri-
teri –adaptada a les necessitats del procés formatiu del 
nen– és: adaptada (si el contacte tècnic sobre la pilota 
inclou conducció); i no adaptada (si el contacte tècnic 
sobre la pilota no inclou conducció). En el tercer i úl-
tim model de regressió logística simple, la configura-
ció dicotòmica de la variable criteri es correspon amb 
la combinació dels dos models anteriors: èxit + adap-
tada (si el contacte sobre la pilota inclou conducció 
i implica continuïtat de l’atac –passada encertada– o 
suposa tir); versus la resta de les possibles combina-
cions. En els tres casos, en tractar-se de models de re-
gressió simple, s’inclou una única variable predictora 
prenent com a referència el F-3 abans de la realització 
de la unitat didàctica. En ser les variables criteri dico-
tòmiques i manejar una única variable predictora, els 
models de regressió logística simple es representen de 
la següent forma:

P(Y) = 
1

1 + e–(β0 + βX)

sent: P(Y), la probabilitat que ocorri un succés determi-
nat; i, la constant de Euler =2,718281; X, la variable 
predictora; β0, la constant; i β el coeficient de regressió 
logística.

Resultats
El primer model de regressió logística simple no es 

pot desenvolupar a causa que no existeix relació esta-
dísticament significativa entre la variable criteri –èxit/

 B E.T. Wald Gl Sig. Exp (B)

Després UD 0,327 0,085 14,701 1 0 1,387

Constant –1,018 0,065 246,822 1 0 0,361

5 
Taula 4. Resultats estimats per als coeficients del model: B i les 
Exp (B), intervals de confiança i nivels de significació, en el tercer 
model de regressió logística simple

5 
Taula 3. Resultats estimats per als coeficients del model: B i les 
Exp (B), intervals de confiança i nivels de significació, en el primer 
model de regressió logística simple

 B E.T. Wald Gl Sig. Exp (B)

Després UD 0,476 0,112 18,095 1 0 1,609

Constant –2,004 0,088 513,308 1 0 0,135

no èxit en el contacte– i la variable predictora –joc de 
F-3 abans i després de la unitat didàctica. En el segon 
(χ² = 14,751; p = 0,000) i tercer model (χ² = 18,313; 
p = 0,000) de regressió logística simple planificats, sí 
que es constata relació associativa significativa entre ca-
dascuna de les variables criteri i la variable predictora. 
Per a la construcció i desenvolupament d’aquests models 
de regressió logística simple s’ha emprat el procediment 
“introduir” que incorpora el paquet estadístic SPSS, 
versió 19.0.

En valorar l’ajust corresponent al segon model de 
regressió logística simple s’obté que el model prediu 
el 69,70% dels casos analitzats. A més, el segon mo-
del de regressió logística simple desenvolupat obté un 
0% de sensibilitat i un 100% d’especificitat. Pel que 
fa a l’estimació (taula 3) el valor de Exp (B) correspo-
nent al joc de F-3 desenvolupat després de la unitat di-
dàctica és superior a la unitat i significatiu; per tant, la 
probabilitat que el contacte tècnic impliqui conducció 
és 1,387 vegades major si pertany al joc de F3 desen-
volupat després de la impartició de la unitat didàctica, 
que si es desenvolupa sense haver-se impartit la unitat 
didàctica. En relació amb la predicció, la probabilitat 
que un contacte sigui adaptat serà de: 0,334 si pertany 
al joc després d’haver rebut el nen la unitat didàctica; 
mentre que la probabilitat pronosticada per a aquest 
contacte abans de la impartició de la unitat didàctica és 
d’un 0,265.

El tercer model de regressió logística prediu el 84,9% 
dels casos analitzats; obtenint un 0% de sensibilitat i un 
100% d’especificitat. En relació a l’estimació (taula 4) 
el valor de la Exp (B) corresponent al joc desplegat des-
prés de la impartició de la unitat didàctica és superior a 
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VAla unitat i significatiu, per la qual cosa la probabilitat que 
un contacte inclogui conducció i impliqui continuïtat de 
l’atac o suposi tir és 1,609 vegades major que si pertany 
al joc de F-3 abans de la impartició de la unitat didàctica. 
En relació a la predicció, la probabilitat que un contacte 
inclogui conducció i impliqui continuïtat de l’atac o in-
clogui tir és de 0,178 després d’haver-se impartit la uni-
tat didàctica, i de 0,119, si pertany al joc desenvolupat 
pel nen abans d’haver rebut la unitat didàctica.

Discussió i conclusions
D’acord amb Wein (1995) i González, García, Pas-

tor i Contreras (2011) els jocs simplificats són un pont 
entre l’entrenament analític d’aspectes tècnic-tàctics i 
el complicat joc reglamentari. La modalitat sota la qual 
es disputa el joc és un condicionant determinant en la 
construcció de les tasques que es desenvolupen en els 
entrenaments que constitueixen la realitat quotidiana del 
futbol base (Clemente, Couceiro, Martins, & Mendes, 
2012; González et al., 2011; Vegas, 2006). En la més 
primerenca iniciació al futbol, el F-3 es presenta com 
la modalitat de joc més adaptada (Lapresa et al., 2016; 
Serra-Olivares et al., 2011; Wein, 1995).

Lapresa et al. (2008) van dissenyar una unitat didàc-
tica capaç de condicionar el desenvolupament tàctic del 
nen en la modalitat F-3 de manera que, per una banda, 
es respectessin els principis del joc de futbol (Queiroz, 
1983), i per un altra, es facilités la superioritat numèri-
ca en fase ofensiva de l’equip en possessió de la pilota. 
Aquest treball pretén respondre a l’objectiu d’analitzar 
l’efecte d’aquesta unitat didàctica en el desenvolupament 
tècnic del jugador de categoria prebenjamí.

La tècnica d’anàlisi de regressió logística ofereix una 
gran varietat de possibilitats en l’aplicació de la metodo-
logia observacional a l’activitat física i l’esport (Anguera 
& Hernández-Mendo, 2015), a partir de l’àmplia quan-
titat de dicotomies (Hellevik, 2007) –èxit/no-èxit; efi-
caç/no-eficaç; adaptat/no-adaptat, adequat/no-adequat; 
etc.– que poden ser plantejades en el seu si (Lapresa et 
al., 2016). Els tres models de regressió logística simple 
realitzats han permès analitzar de la qualitat, adaptació i 
èxit, dels contactes tècnics realitzats pel jugador de cate-
goria prebenjamí en el joc de F-3, abans i després de la 
impartició de la unitat didàctica. 

El primer model de regressió logística no ha pogut 
satisfer-se ja que no existeix relació d’associació sig-
nificativa entre les variables relacionades. La finalitat 
d’aquest model responia a l’interès de determinar la pro-

babilitat que un contacte resultés reeixit, incloent una 
passada encertada o un tir o no, abans i després que el 
nen cursés la unitat didàctica.

En el segon model de regressió logística simple s’ha 
categoritzat la variable criteri com: adaptada, si el contac-
te tècnic implica conducció; i com no adaptada, si l’acció 
tècnica desenvolupada sobre la pilota no inclou conduc-
ció. Aquesta decisió s’ha pres a partir de la unanimitat de 
criteri trobada en relació a la idoneïtat de l’habilitat mo-
triu conducció en l’edat que ens ocupa (Benedek, 2001; 
Casal & Ardá, 2003; Lapresa et al., 2005; Lapresa et 
al., 2008; Vegas, 2006; Wein, 1995). A través d’aquest 
segon model de regressió logística simple s’ha constatat 
que existeix una probabilitat 1,387 vegades major que el 
contacte tècnic inclogui conducció en la modalitat de F-3 
després que el nen hagi viscut la unitat didàctica.

Finalment, en el tercer model de regressió logística 
simple s’ha constatat que la probabilitat que un contacte 
sigui eficaç i adaptat a les necessitats del nen, inclogui 
conducció i suposi continuïtat d’atac propi mitjançant 
una passada encertada o tir és 2,553 vegades major en 
el joc desenvolupat després d’haver-se cursat la unitat 
didàctica.

D’aquesta forma, es conclou que la unitat didàctica 
desenvolupada per Lapresa et al. (2008), publicada en 
obert per la Universitat de La Rioja i el comitè Nacio nal 
d’Entrenadors de la Real Federació Espanyola de Futbol, 
a més de ser capaç de condicionar el joc del nen en la 
modalitat de F-3 respectant els principis específics del 
futbol i facilitant la superioritat numèrica en fase ofensiva 
de l’equip en possessió de la pilota, millora la qualitat de 
l’acompliment tècnic del jugador de categoria prebenjamí 
en la modalitat de F-3, pel que fa a l’adaptació i eficàcia 
de les habilitats tècniques que es realitzen sobre la pilota 
(Ardá, 1998; Ardá & Casal, 2003; Carvalho & Pacheco, 
1990; De la Vega et al., 2008; Escudero & Palao, 2005; 
Lapresa, 2009; Lapresa, Arana, Anguera, & Garzón, 
2013; Pacheco, 2007; Vegas, 2006; Wein, 1995).
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