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resum
L’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar el nombre de situacions d’un contra un i la seva relació amb els intents de llançament 

i l’èxit de la possessió. Van participar-hi 54 nens i 67 nenes (anys: M = 10,40; DE = 0,32) de sis equips masculins i sis de femenins 
de minibàsquet (9-11 anys). La mostra va consistir en 3.812 possessions de pilota de 24 partits. Es va utilitzar un disseny nomotètic, 
seguiment, multidimensional. Es van construir els instruments d’observació i registre i es van formar vuit observadors que poste-
riorment van visualitzar i van registrar els partits filmats. El valor mitjà del nombre de situacions d’un contra un per possessió de 
pilota va ser de 0,62 (DE = 0,79). Els resultats van reflectir relacions estadísticament significatives entre la situació d’un contra un 
i ambdós criteris, l’intent de llançament (2 = 59,456; p = ,000) i l’èxit de la possessió (2 = 5,729; p = ,017). En el joc de minibàs-
quet s’haurien d’afavorir les situacions d’un contra un. 

Paraules clau: basquetbol, minibàsquet, esports d’equip, anàlisi de joc, presa de decisió

Abstract

Analysis of One-On-One Situations in Youth Basketball

The purpose of this study was to analyse the number of one-on-one situations and their relationship with shooting attempts 
and possession success. It included 54 boys and 67 girls (ages: M=10.40, SD=0.32) from six male and six female mini-
basketball teams (aged 9-11). The sample consisted of 3,812 ball possessions in 24 matches. A nomothetic, ongoing and 
multidimensional design was used. The observation and recording instruments were constructed and eight observers were 
trained who subsequently viewed and recorded the matches that had been filmed. The mean number of one-on-one situations 
per ball possession was 0.62 (SD=0.79). The findings showed statistically significant relationships between one-on-one 
situations and both criteria: shooting attempts (2=59.456; p=.000) and possession success (2=5.729; p=.017). One-on-
one situations should be encouraged in mini-basketball. 
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introducció
L’estudi de la capacitat cognitiva s’ha centrat tradi-

cionalment en la presa de decisió en els esports d’equip 
(Baker, Côté, & Abernethy, 2003; Blomqvist, Väntti-
nen, & Luhtanen, 2005; Del Villar, Iglesias, Moreno, 
Fuentes, & Cervelló, 2004; Tallir, Musch, Valcke, & 
Lenoir, 2005). La presa de decisió es defineix com el 
procés pel qual se seleccionen les accions motrius apro-
piades per executar una resposta (Iglesias, Sanz, García, 
Cervelló, & Del Villar, 2005). De les distintes pràcti-
ques esportives, els esports d’equip són els més com-
plexos quant a presa de decisió (Gréhaigne & Godbout, 

1995; Gréhaigne, Godbout, & Bouthier, 1997; Mora-
Mèrida, Díaz, & Elósegui, 2009). Aquestes modalitats 
esportives exigeixen al jugador una activitat decisional 
extra, a causa fonamentalment de l’existència de dos 
equips amb companys i adversaris que persegueixen 
objectius contraris durant el joc. Per aquests motius, 
diferents autors destaquen la importància de treballar 
la presa de decisió alhora que les accions motrius espe-
cífiques i fins i tot abans, des de la iniciació esportiva 
(Gréhaigne, God bout i Bouthier, 2001; Thorpe, Búnker, 
& Almond, 1986; Turner & Martinek, 1999). En aquest 
sentit, diverses investigacions aplicades confirmen la 
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possibilitat de millorar la presa de decisió mitjançant 
la pràctica (De Bortoli, De Bortoli, & Márquez, 2002; 
French & Thomas, 1987; Iglesias et al., 2005; Williams 
& Davids, 1995, 1998).

El minibàsquet és un miniesport que va sorgir a par-
tir de l’adaptació del basquetbol a les necessitats i possi-
bilitats dels nens (Daiuto, 1988). Pel fet que va ser dis-
senyat per a la iniciació esportiva, hauria de tenir gran 
importància el treball de la presa de decisió. Una de les 
formes més reals de treballar la presa de decisió en mi-
nibàsquet és sota condicions d’oposició, sigui individual 
o col·lectiva. 

Tradicionalment, pel nivell de desenvolupament de 
les capacitats cognitivomotrius dels nens a aquestes 
edats, els entrenadors basen el treball de la presa de 
decisió en la situació d’un atacant contra un defen-
sor (un contra un). Aquesta és la situació real de joc 
més bàsica i de menor complexitat, quant a estímuls a 
què atendre, per treballar la presa de decisió. A més 
a més, l’un contra un és una situació de joc limita-
da (per l’espai, oponent, temps i objectes), que dóna 
lloc que emergeixin processos de presa de decisió 
(Araújo, Davids, Rocha, Serpa i Fernándes, 2003), 
i alhora exigeix que els participants descobreixin les 
seves possibilitats de decisió i acció en relació amb 
el context (Cordovil et al., 2009; Turvey, 1992). De 
manera que la situació d’un contra un implica l’ocu-
pació de l’habilitat de presa de decisió i també de les 
accions motrius individuals (Araújo, Davids, Rocha, 
Serpa i Fernándes, 2003; Maxwell, 2006). El fet que 
el basquetbol sigui un joc d’equip no significa que 
no hi hagi lloc per a les oportunitats d’un contra un, 
atès que les situacions d’un contra un permeten fixar 
l’oponent parell i fins i tot l’imparell, la qual cosa 
possibilita desestabilitzar la defensa i augmentar els 
intents de llançament pròxims a la cistella (Wissel, 
1994). Per aquests motius és necessari el treball de la 
situació d’un contra un en minibàsquet.

Piñar (2005) va modificar una sèrie de regles amb 
l’objectiu d’augmentar el nombre de situacions d’un 
contra un que jugaven els nens, entre altres variables. 
No va trobar diferències en la mitjana de situacions d’un 
contra un fetes per cada jugador després d’introduir les 
modificacions (M = 2,33; DE = 3,33 contra M = 2,52; 
DE = 3,19). Arias, Argudo i Alonso (2008) van com-
parar l’efecte de dues modalitats de la línia de tres punts 
sobre el nombre de situacions d’un contra un que juga-
ven els nens. Els resultats van demostrar un augment de 
possessions de pilota en què els participants feien una 

o més situacions d’un contra un amb la línia de tres 
punts delimitada per la zona restringida (26,5 % contra 
22,6 %). No obstant això, no s’han trobat estudis des-
criptius en minibàsquet que analitzin la situació d’un 
contra un en un context real de joc. 

Com que la literatura revisada postula la importància 
de la situació d’un contra un en relació amb la presa de 
decisió, les accions motrius específiques, els intents de 
llançament i l’èxit en la possessió de la pilota, sembla 
necessari fer estudis que hi aportin informació. L’objec-
tiu d’aquest estudi va ser analitzar el nombre de situa-
cions d’un contra un i la seva relació amb els intents de 
llançament i l’èxit de la possessió. L’anàlisi de la rela-
ció de les situacions d’un contra un amb els intents de 
llançament i l’èxit en la possessió aportarà informació 
sobre la qualitat de la decisió dels jugadors amb pilota 
en aquesta circumstància de joc. 

Material i mètode
Participants

Els participants van ser 54 nens i 67 nenes (anys: 
M = 10,40; DE = 0,32) de sis equips masculins i sis de 
femenins de minibàsquet (9-11 anys). Ells havien prac-
ticat basquetbol de manera federada durant 2,31 anys 
(DE = 0,76). A la setmana practicaven una mitjana de 
5,18 hores (DE = 1,07) durant 3,53 dies (DE = 0,53). 
Els equips estaven federats i jugaven en l’àmbit auto-
nòmic. La mostra va consistir en 3.812 possessions de 
pilota de 24 partits. La selecció dels equips i jugadors 
va ser deliberada, ja que aquests van complir els crite-
ris d’inclusió: a) que l’equip participés en tots els par-
tits acordats, i b) que els nens de cada equip fossin els 
mateixos en tots els partits. A més a més, vuit entre-
nadores van seleccionar els equips, que van ser els de 
major nivell i més homogenis en edats, experiència prè-
via i nivell de joc d’una lliga federada. La selecció de 
les possessions de pilota va ser mitjançant un mostratge 
total (Anguera, 2003). Els pares dels participants i els 
entrenadors van proporcionar un consentiment informat 
per participar en aquest estudi. 

Disseny
Es va utilitzar la metodologia observacional, accep-

tada com a metodologia empírica per a les cièn cies del 
comportament (Anguera & Blanco, 2003). El disseny va 
ser nomotètic, seguiment, multidimensional  (Anguera, 
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Blanco & Losada, 2001), pel fet que: a) tant els equips 
masculins com els femenins van jugar 12 partits (dins 
cada categoria els enfrontaments van ser aleatoris); b) la 
selecció dels partits a analitzar va ser aleatòria d’entre 
tots els disputats al llarg d’un any en una lliga federada 
d’àmbit autonòmic; c) de cada equip es va filmar com 
a mínim un partit i com a màxim tres, i d) l’instrument 
d’observació va contenir les dimensions. En tots els 
partits, els requisits de constància intersesional van ser: 
a) els jugadors participants van ser els mateixos, b) els 
participants van jugar tots els partits en pistes idènti-
ques (28 × 15 m), c) la defensa individual va ser obliga-
tòria, d) l’altura de les cistelles va ser de 2,60 metres, 
e) els partits van seguir el mateix reglament.

Procediment
L’instrument d’observació es va construir ad hoc 

i va ser un format de camp (per al criteri 1) combinat 
amb sistemes de categories (per als criteris 2, 3 i 4) 
(Anguera, Magnusson, & Jonsson, 2007). El procés 
d’elaboració va seguir tres etapes: a) un grup de sis 
experts (entrenadores i investigadors) van determi-
nar els criteris mitjançant les estratègies empiricoin-
ductiva i teoricodeductiva; b) es va fer una definició 
operacional de cada criteri i les seves categories, i 
c) aquest instrument va ser perfeccionat durant la for-
mació dels observadors. El criteri 1 respon a una es-
tructura típica dels formats de camp, ja que no hi ha 
un conjunt tancat de possibilitats de codificació. Els 
sistemes de categories compleixen els requisits d’ex-
haustivitat i mútua exclusivitat. Els criteris de l’ins-
trument van ser:

1. Nombre de situacions d’un contra un: nombre 
de confrontacions directes amb l’adversari a la pista 
davantera. Els experts van fixar els aspectes clau se-
güents per determinar les situacions d’un contra un: 
a) el jugador atacant amb pilota havia de desplaçar-se 
botant amb sentit de profunditat cap a la cistella, b) el 
defensor havia de situar-se en la línia imaginària entre 
el cèrcol i el jugador amb pilota, c) el defensor havia 
d’estar de cara al jugador atacant amb pilota, i d) la 
situació d’un contra un finalitzava quan el defensor no 
estava situat en la línia imaginària entre el cèrcol i el 
jugador amb pilota.

2. Situacions d’un contra un: a) es fa una situació 
d’un contra un o b) no es fa una situació d’un con-
tra un.

3. Intent de llançament: a) es produeix intent de 
llançament o b) no es produeix intent de llançament.

4. Èxit de la possessió: a) s’aconsegueix encistellar 
o b) no s’aconsegueix encistellar.

Es va construir un instrument de registre a partir de 
l’adaptació d’un full de càlcul de Microsoft Excel 2003 
(Microsoft Corporation, USA), a què nosaltres vam afe-
gir un programa per capturar i processar els vídeos (Vir-
tual Dub, v. 1.7.0.). Aquest instrument va permetre als 
observadors registrar les dades en el full d’Excel mentre 
ells visualitzaven els partits filmats. Aquest instrument 
va proporciona diversos avantatges: a) actualitzar les da-
des i corregir-les, b) emmagatzemar les dades amb més 
seguretat, c) analitzar les dades amb major rapidesa i 
flexibilitat, d) seguir un procediment senzill i e) generar 
resultats de forma més fiable.

Per guiar el procés de formació dels observadors, 
nosaltres vam crear un manual de formació i d’instruc-
cions a partir del qual es va fonamentar la formació 
dels observadors (Arias, Argudo, & Alonso, 2009). Es 
van formar vuit observadors segons les fases d’entrena-
ment i ensinistrament suggerides per Anguera (2003). 
Els observadors van acumular una experiència mínima 
de 30 hores. La fiabilitat dels observadors es va obte-
nir mitjançant una avaluació intraobservador al final del 
procés de formació. Per a això els observadors van vi-
sualitzar un fragment de 123 possessions de pilota d’un 
partit diferent dels propis de la investigació. Posterior-
ment, els observadors van tornar a observar el mateix 
fragment després de set dies de no observació. La fiabi-
litat de l’observació es va obtenir a través d’una avalua-
ció interobservador al final del procés d’observació. Per 
a aquesta avaluació es va utilitzar el 15 % de les posses-
sions de pilota dels partits propis de la investigació, per 
a la qual cosa es van observar cinc períodes de joc selec-
cionats aleatòriament. La fiabilitat es va calcular mitjan-
çant el coeficient de correlació intraclasse per al criteri 1 
i el coeficient Kappa per als criteris 2, 3 i 4. La fiabilitat 
va assolir valors entre ,96 i 1 per als observadors i entre 
,95 i ,99 per a l’observació.

Dos col·laboradors van filmar els partits (Everio 
Full HD-GZ-HD7, JVC, Japó), per a la qual cosa la 
càmera de vídeo es va situar transversalment a la pista 
de joc, al costat oposat a on estava la taula d’anotació. 
La ubicació va ser elevada a cinc metres del sòl i a dos 
metres de la línia de banda i l’enfocament va ser sobre 
el centre de la pista i amb el camp obert per abraçar el 
major espai possible en la gravació. La càmera girava 
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Situació 
d’un contra un

Intent de llançament Èxit en la possessió

Es fa No es fa S’encistella No s’encistella

n % n % n % n %

Es fa 2.879 75,5 934 24,5 1.071 28,1 2.741 71,9

No es fa 2.230 58,5 1.582 41,5 884 23,2 2.928 76,8

sobre l’eix que marcava el trípode quan era necessari. 
Com a norma general, en la gravació havia d’aparèixer 
el jugador amb pilota, la pista i la cistella, a més de la 
resta de jugadors.

Els vuit observadors van fer la presa de dades mit-
jançant un registre sistematitzat a partir de l’observa-
ció dels vídeos dels partits (Anguera, 2003). La tècnica 
de registre va consistir a indicar el nombre de vegades 
que apareixia cada conducta (criteri 1) i el codi de cada 
conducta (criteris 2, 3 i 4) per possessió de pilota en 
l’instrument de registre. Els observadors van utilitzar el 
protocol d’observar cada possessió de la pilota quatre 
vegades a velocitat real de vídeo per incrementar la fia-
bilitat de l’observació. Si era necessari, els observadors 
observaven cada possessió a velocitat de 25 fotogrames 
per segon. Els observadors van centrar la seva atenció 
en cada observació sobre cada criteri. Les categories per 
als criteris 2, 3 i 4 van ser codificades mitjançant un sis-
tema numèric per facilitar el registre. Cada observador 
va observar i va registrar tres partits.

Les dades van ser tractades estadísticament amb el 
paquet estadístic SPSS v. 17.0 per a Windows (SPSS, 
Inc., USA). Mitjançant aquest paquet es van fer anàli-
sis descriptives a través de mitjanes i desviacions estàn-
dards, recomptes i percentatges. Es va utilitzar la prova 
khi quadrat per contrastar la independència de les situa-
cions d’un contra un, els intents de llançament i l’èxit de 
la possessió.

resultats
El valor mitjà del nombre de situacions d’un contra 

un per possessió de pilota va ser de 0,62 (DE = 0,79). 
Aquest resultat va suposar que en el 45,3 % de les pos-
sessions de pilota es juguessin una o més situacions 
d’un contra un. Els resultats van reflectir relacions es-
tadísticament significatives entre la situació d’un con-
tra un i l’intent de llançament (2 = 59,456; p = ,000) i 
entre la situació d’un contra un i l’èxit de la possessió 
(2 = 5,729; p = ,017). La probabilitat de fer un intent 
de llançament després d’una situació d’un contra un 

va ser del 75,5 % (residu ajustat = 7,7) i la probabili-
tat de no fer-lo després d’una situació d’un contra un 
va ser del 24,5 % (residu ajustat = –7,7). La probabi-
litat d’aconseguir èxit en el llançament després d’una 
situació d’un contra un va ser del 28,1 % (residu ajus-
tat = 2,4) i la probabilitat de no aconseguir-lo després 
d’una situació d’un contra un va ser del 71,9 % (residu 
ajustat = –2,4). No obstant això, la probabilitat d’acon-
seguir èxit en el llançament sense situació d’un contra 
un va ser del 23,2 % (residu ajustat = –2,4) i la proba-
bilitat de no aconseguir-lo sense situació d’un contra 
un va ser del 76,8 % (residu ajustat = 2,4) (taula 1).

Discussió
A partir de la literatura consultada, es posa de 

manifest la importància de la situació d’un contra un 
en minibàsquet (Araújo et al., 2003; Cordovil et al., 
2009; Maxwell, 2006; Piñar, 2005; Turvey, 1992; 
Wissel, 1994). Basant-se en aquesta importància, l’ob-
jectiu d’aquest estudi va ser analitzar el nombre de si-
tuacions d’un contra un i la seva relació amb els intents 
de llançament i l’èxit de la possessió. Els resultats van 
mostrar que aproximadament en la meitat de les pos-
sessions de pilota els participants van jugar una situació 
d’un contra un. Aquest resultat va ser similar al trobat 
per Piñar (2005). En minibàsquet masculí i femení, 
després de modificar diverses regles (disminució de la 
grandària de la pista, acostament de la línia de tret lliu-
re, inclusió de la línia de 3 punts a 4 metres, augment 
de períodes i temps de joc i enfrontament de tres contra 
tres) va trobar una mitjana de 2,52 (DE = 3,19) situa-
cions d’un contra un després d’analitzar 12 partits. La 
transformació d’aquest resultat, a partir de les dades 
relatives al nombre de jugadors, partits i possessions 
de pilota, reporta una mitjana superior a les 0,62 si-
tuacions d’un contra un. No obstant això, els resul-
tats d’aquest estudi van ser superiors als d’Arias et al. 
(2008). Ells van mostrar que en el 26,5 % de les pos-
sessions de pilota els participants feien una o més si-
tuacions d’un contra un després d’analitzar nou partits 

3 
Taula 1 
Recompte i percentatge de 
la relació entre les situacions 
d’un contra un i els intents 
de llançament i l’èxit en la 
possessió
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en minibàsquet femení. Segons la literatura consultada, 
les situacions d’un contra un podrien augmentar en el 
joc a partir de: a) la reducció del nombre de jugadors 
en l’espai, b) la proximitat entre atacant i defensor, a 
través de la defensa individual i c) l’obertura de les de-
fenses. Aquestes són circumstàncies que es van produir 
en l’estudi de Piñar (2005) i en aquest treball, com a 
conseqüència de les regles de joc, i podrien ser les cau-
ses que determinessin les diferències respecte als resul-
tats obtinguts per Arias et al. (2008). 

Els nens que tinguin més oportunitats de resposta 
durant el joc, tindran més opcions de desenvolupar les 
seves habilitats de manera significativa. Per aquest mo-
tiu és important que durant el joc augmenti la densitat 
de situacions en què el nen ha de practicar (Memmert 
& Harvey, 2008). Com que l’habilitat de presa de de-
cisió es pot millorar mitjançant la pràctica (De Bor-
toli et al., 2002; French & Thomas, 1987; Iglesias et 
al., 2005; Williams & Davids, 1995, 1998), a partir 
d’Araújo, Davids, Rocha, Serpa i Fernándes (2003) i 
de Maxwell (2006) s’infereix que com més gran sigui 
la participació en les situacions d’un contra un majors 
seran les possibilitats de desenvolupar la presa de de-
cisió i les accions motrius específiques. En compara-
ció amb els resultats trobats en la literatura científica 
consultada, les dades d’aquest estudi suggereixen que 
el nombre de situacions d’un contra un obtingut seria 
adequat perquè mitjançant aquesta circumstància de joc 
es contribuís al desenvolupament de la presa de deci-
sió, des d’un punt individual. Això és molt important 
en un esport tan complex com el minibàsquet, on el 
nombre d’estímuls a què cal atendre és molt elevat. 
En aquest esport els jugadors han de tenir en compte 
els companys, adversaris, la pilota, la cistella, l’espai 
i el temps per executar decisions al més ràpidament 
possible, per la qual cosa diversos autors identifiquen 
el desenvolupament d’aquesta habilitat com un factor 
d’eficàcia (Gil, Capafons, & Labrador, 1993; Rink, 
French, & Tjeersdma, 1996).

Els resultats obtinguts confirmen la vinculació esta-
blerta per la literatura (Piñar, 2005; Wissel, 1994) entre 
les situacions d’un contra un i els intents de llançament 
i l’èxit en la possessió de la pilota. Aquest resultat sug-
gereix la importància de la situació d’un contra un en la 
fase ofensiva. Des d’una perspectiva global, les situaci-
ons d’un contra un haurien permès dividir la defensa i de-
sestabilitzar-la com a fase prèvia a l’intent de llançament 
(Wissel, 1994). L’atacant implicat en la situació d’un con-
tra un hauria aconseguit trencar el període d’estabilitat per 

la qual es caracteritza aquesta situació del joc (Cordovil et 
al., 2009; Passos et al., 2008; Gréhaigne, Bouthier, & 
David, 1997). És a dir, el jugador en possessió de pilota 
hauria descobert les seves possibilitats de decisió i acció 
en relació amb el context (Cordovil et al., 2009; Turvey, 
1992) i l’oponent no hauria estat capaç d’anticipar-se al 
defensor o contrarestar la seva decisió. Segons la literatu-
ra consultada, algunes de les variables que haurien pogut 
determinar la decisió de l’atacant haurien estat: a) l’al-
tura, distància i velocitat relativa al parell de jugadors, 
b) el pla d’acció elaborat prèviament, c) la zona del camp 
respecte a la cistella on es produís la situació i d) el conei-
xement previ dels jugadors (Cordovil et al., 2009; Passos 
et al., 2008; Passos, Araújo, Davids, Gouveia, & Ser-
pa, 2006). Com que l’avaluació de la presa de decisió es 
pot fer com a resultat de l’actuació (Abernethy & Zawi, 
2007; French & Thomas, 1987; Granda et al., 2006; Gil 
et al., 1993; Iglesias et al., 2005), el resultat de la rela-
ció entre les situacions d’un contra un amb els intents de 
llançament i l’èxit de la possessió pot ser un indici per 
valorar la qualitat en la presa de decisió dels jugadors. En 
aquest sentit, la qualitat de la presa de decisió dels juga-
dors amb pilota seria del 75,5 % respecte a l’intent i del 
24,5 % respecte a l’èxit del llançament.

La relació entre la situació d’un contra un i l’intent de 
llançament va ser més gran que la relació amb l’èxit de la 
possessió de la pilota, com així ho van demostrar els re-
sultats. Això suggereix que la majoria dels intents de llan-
çaments van ser precedits per una situació d’un contra un 
(75,5 %). Sembla lògica la diferència en la força de les re-
lacions, ja que l’intent de llançament pot ser conseqüència 
de superar l’oponent directe. No obstant això, aconseguir 
cistella després del llançament dependrà més de la qualitat 
del llançament que d’haver superat l’oponent. No obstant 
això, la relació entre la situació d’un contra un i l’èxit en 
el llançament (p = ,017) sembla suggerir que la qualitat 
del llançament va poder estar influenciada per les carac-
terístiques de la subfase que va ocórrer després de superar 
l’oponent, és a dir, si un atacant amb pilota superava el 
defensor amb facilitat podria haver gaudit d’unes millors 
condicions de llançament que si la superació del defensor 
no resultava tan fàcil. Aquesta explicació es va veure re-
forçada perquè l’èxit en el llançament va ser major després 
d’una situació d’un contra un que si no es produïa aquesta 
situació, però aquest suggeriment ha de ser interpretat amb 
precaució perquè no es va comprovar mitjançant aquest 
treball.

Els resultats d’aquest estudi han de ser interpretats 
amb precaució per la pèrdua de validesa interna que 
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se’ls suposa. No obstant això, es van complir els aspec-
tes fonamentals que ha de reunir una investigació feta 
mitjançant una metodologia observacional: a) elaboració 
conjunta amb els observadors de l’instrument d’obser-
vació, b) entrenament dels observadors i c) obtenció de 
la fiabilitat (Castellano & Hernández, 2000; Castella-
no, Hernández, Gómez de Segura, Fontetxa, & Bueno, 
2000). A més a més, es van recollir les característiques 
dels participants quant a nivell de pràctica, vuit entrena-
dors van seleccionar els equips de major nivell, es van 
fixar criteris d’inclusió i requisits de constància interse-
sional i els enfrontaments entre els equips i la selecció 
dels partits va ser aleatòria. De manera que els resultats 
d’aquest estudi, sí que tenen una transmissió directa a la 
pràctica real i permeten cobrir un espai interessant sobre 
el qual hi ha un buit en la literatura científica.

Conclusions
En conclusió, aquest estudi aporta informació des-

criptiva sobre la situació d’un contra un en minibàsquet: 
a) aproximadament, cada dues possessions de pilota els 
participants juguen una situació d’un contra un; i b) hi ha 
una relació estadísticament significativa entre les situa-
cions d’un contra un i els intents de llançament i l’èxit 
en la possessió de la pilota. Aquests resultats tenen dues 
grans implicacions. En primer lloc, es confirma la ne-
cessitat d’afavorir les situacions d’un contra un en el joc 
de minibàsquet, així com el seu desenvolupament amb 
major assiduïtat en la programació de les sessions d’in-
iciació al basquetbol, perquè els nens descobreixin les 
seves possibilitats en relació amb les limitacions del con-
text. Això possibilitaria que ells practiquessin les habili-
tats motrius i de presa de decisió. A més a més, perme-
tria desestabilitzar la defensa i augmentar els intents de 
llançament pròxims a la cistella. El predomini d’aquesta 
situació en minibàsquet pot proporcionar experiències 
de més gaudi, ja que permet al jugador tenir el pilota 
(Piñar, Cárdenas, Conde, Alarcón, & Torre, 2007). En 
segon lloc, en aquest treball es presenten una sèrie d’ex-
plicacions que per les seves característiques no han po-
gut ser comprovades. Aquestes suggereixen que l’anàlisi 
de l’un contra un pot tractar-se a través d’un enfocament 
ecològic. Això implica la necessitat de fer noves inves-
tigacions que permetin analitzar l’entramat de relacions 
que es produeixen en la situació d’un contra un i les que 
poden limitar les decisions de la parella de jugadors. Per 
aquest motiu, els treballs futurs han de fer-se a partir de 
la comprensió del joc com un sistema dinàmic complex.
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