
L’anticipació de fen si va en els es ports
d’equip: Un es tu di de la im portància
ator ga da a les se ves va ria bles

Resum
L’estudi que pre sen tem va pre ten dre

d’identificar les prin ci pals va ria bles que in -

ci dei xen so bre l’èxit en l’anticipació de fen -

si va i rea lit zar una je rar quit za ció del seu ni -

vell d’importància a par tir de les opi nions

dels ma tei xos prac ti cants de l’esport.

L’estudi es va rea lit zar amb una mos tra de

181 es tu diants d’Educació Se cund ària i

Uni ver si tat, tots ells amb ex pe rièn cia es -

por ti va ex traes co lar, d’edats com pre ses

en tre els 16 i els 20 anys, als quals se’ls va 

ad mi nis trar un qües tio na ri de 10 ítems

em mar cats en 6 ca te go ries de va ria bles:

les ca rac te rís ti ques de l’estímul, el con trol

per cep tiu mo tor, la con di ció fí si ca, la tàcti -

ca, la tècni ca i l’autoconfiança. Els sub jec -

tes ha vien d’ordenar-los d’acord amb la

im portància que els do na ven per acon se -

guir l’èxit en l’anticipació de fen si va. Els re -

sul tats van in di car que les va ria bles mi llor

con si de ra des van ser en pri mer lloc la

tàcti ca, se gui da pel con trol per cep tiu mo -

tor i l’autoconfiança. En ge ne ral, les va ria -

bles de na tu ra le sa in ter na de carà cter mo -

di fi ca ble i per tant en tre na bles (tàcti ca,

con trol per cep tiu mo tor, au to con fian ça i

tècni ca), es van con si de rar prio rità ries res -

pec te a les va ria bles poc o gens en tre na -

bles, com ara les ex ter nes (ca rac te rís ti ques 

de l’estímul) o les in ter nes poc mo di fi ca -

bles (ve lo ci tat).

Introducció

La prin ci pal preo cu pa ció de l’entre nament

es por tiu re si deix en la re cer ca de la mi llo ra

del ren di ment. Tan ma teix, prèvia ment al

tre ball pràctic rea lit zat pels en tre na dors

du rant l’entrenament i la com pe ti ció re sul -

ta ne ces sa ri iden ti fi car les ac cions que

com po nen aquest ren di ment. Cal, igual -

ment, iden ti fi car les va ria bles que in fluei -

xen so bre aques tes i ana lit zar-ne les pos si -

bi li tats de mi llo ra. D’acord amb aques ta

anà li si, els en tre na dors pro po sa ran es -

tratè gies d’entrena ment per ele var les que

si guin mo di fi ca bles i re lle vants per a

l’augment del ren di ment.

El tre ball que pre sen tem se cen tra en una

ac ció que de ter mi na el ren di ment en els

es ports d’equip, l’anticipació, que de fi nim 

com l’habilitat que per met de rea lit zar un

mo vi ment d’interposició en la tra ject òria
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Abstract
This study tried to iden tify the main

va ria tions that in fluen ce suc cess in de fen si ve 

an ti ci pa tion ad rea li ze a hie rarchy of its le vel

of im por tan ce, be gin ning with the opi nions of 

the pla yers them sel ves. 

The study was carried out with a sample of

181 High School and University students, all 

with sports experience outside school and

university, aged between 16 and 20, to

whom we gave a questionnaire of 10 items

in 6 different categories: the characteristics

of stimulus, perceptive motor control,

physical condition, tactics, techniques and

self-confidence. The students had to put

them in order according to the importance

they gave to have success in defensive

anticipation. The results showed that the

variations considered most important were,

in first place, tactics followed by perceptive

motor control and self control. In general,

the variations of an internal nature of

changeable character and, therefore,

trainable (tactics, perceptive motor control,

self confidence and technique) were

considered more important with respect to

the little or no-at-all trainable variations,

such as the external (characteristics of

stimulus) or the little changeable internal

ones (speed)

Key words
coincidence anticipation, motor anticipation,

sport, physical activity



de l’oponent o del mòbil, te nint en con si de -

ra ció la si tua ció del joc, les pròpies ca pa ci -

tats i les de l’oponent, així com les in ten -

cions tec ni cotà cti ques as sig na des d’acord

amb el sis te ma de joc del pro pi equip.

Aques ta ha bi li tat està cons ti tuï da per

l’anticipació ofen si va i l’anticipació de fen -

si va.

En con cret, pre te nem d’identificar les prin -

ci pals va ria bles que po den in ci dir so bre

l’èxit en l’anticipació de fen si va i in ten tar

una je rar quit za ció del seu ni vell d’impor -

tància a par tir de les opi nions dels ma tei xos

es por tis tes. En la me su ra en què una va ria -

ble si gui con si de ra da com a més re lle vant i

si gui més fàcil ment mi llo ra ble mit jan çant la 

pràcti ca, més gran en serà l’aplicabilitat a

l’entrenament i el seu po ten cial per és ser

mi llo ra da a tra vés d’aquest.

Les variables de l’anticipació
defensiva

Qual se vol mo vi ment d’anticipació a un

mòbil re que reix una ha bi li tat per cep ti vo -

mo triu que a la li te ra tu ra s’ha de fi nit com a 

an ti ci pa ció coin ci dent (coin ci den ce an ti ci -

pa tion) o in ter cep ció (in ter cep tion), de fi -

nida com la ca pa ci tat per rea lit zar un mo -

vi ment ajus tat a un ob jec te en mo vi ment, i

això per met ac cions com ara aga far o es -

qui var una pi lo ta o un ad ver sa ri.

En la nos tra re vi sió dels es tu dis rea lit zats 

so bre “coin ci den ce an ti ci pa tion” i “in ter -

cep tion”, em prant les ba ses de da des

PsycINFO i Sport Dis cus, vam tro bar dues

grans orien ta cions. D’una ban da, di fe rents

tre balls s’han cen trat en les va ria bles

exter nes al sub jec te que in ci dei xen so bre

aques ta ha bi li tat, men tre que d’altres

s’han en fo cat cap a les va ria bles in ter nes.

Res pec te a les va ria bles ex ter nes, els es -

tu dis han ana lit zat: les ca rac te rís ti ques de 

l’entorn que en vol ta els es tí muls, les ca -

rac te rís ti ques dels es tí muls, les ca rac te -

rís ti ques del mo vi ment a rea lit zar i el co -

nei xe ment de re sul tats.

De les ca rac te rís ti ques de l’entorn la prin -

ci pal va ria ble ana lit za da ha es tat la tex tu -

ra del fons (Le noir i cols., 1999a; Mon tag -

ne i Lau rent, 1994; Ro sen gren, Pick i Von 

Hofs ten, 1988; Sa vels bergh, 1990; Sa -

vels bergh i Whi ting, 1988; Van der

Kamp, Sa vels bergh i Smeets, 1997).

Pel que fa a l’estudi de les ca rac te rís ti ques 

de l’estímul els di fe rents tre balls han ana -

lit zat els sen yals pre vis a aquest (Oli vier,

Ri poll i Au di fren, 1997), la ve lo ci tat del

mòbil (Brown, 1983; Fayt i cols., 1997;

Fleury i Bard, 1985; Gag non, Bard,

Fleury i Mi chand, 1991 i 1992; Mols tad i

cols., 1994; Ri de nour, 1977), di fe rents

as pec tes de la tra ject òria del mòbil, com

ara di rec ció, al tu ra i distància al sub jec te

(Bel ka, 1985; Brown, 1983; Du rand i

Bar na, 1987; Issacs, 1990; Ri de nour,

1977), i tam bé la mida de la pi lo ta (Bel -

ka, 1985; Ri de nour, 1977). Fi nal ment,

tam bé s’han ana lit zat les re la cions en tre

sen yals pre vis i es tí mul eli ci ta dor, com

ara la con ti güi tat, ge ne ra li tat, va ria bi li tat,

pro ba bi li tat, com ple xi tat i dis tri bu ció de la 

pràcti ca (Pro teau i cols., 1989).

De les ca rac te rís ti ques del mo vi ment

d’intercepció s’ha ana lit zat la com ple xi tat

de la tas ca (Fleury i Bard, 1985). En re la -

ció al co nei xe ment de re sul tats, s’ha in ves -

ti gat la seva in fluèn cia en l’aprenentatge de 

l’anticipació (Jen sen, Pi ca do i Mo renz,

1981; Ma gill i cols., 1991; Van Loon,

Bue kers, Hel sen i Ma gill, 1998).

Res pec te a la in ves ti ga ció de les va ria bles

in ter nes, els es tu dis s’han cen trat en va -

ria bles per so nals, neu ro fi siolò gi ques, per -

cep ti vo mo trius i cog ni ti ves.

Les va ria bles per so nals es tu dia des han

es tat el sexe (D.E., Bel ka; 1985; Brady,

1993; Kuhl man i Bei tel, 1992; Meeuw -

sen, Goo de i Gog gin, 1995; Pe ters,

1997), l’edat (Bel ka, D.E., 1985; Du rand 

i Bar na, 1987; Hay wood, Green wald i Le -

wis, 1981; Issacs, 1983; Kuhl man i Bei -

tel, 1992; Meeuvw sen, Goo de i Gog gin,

1997; Oli vier, Ri poll i Au di fren, 1997),

l’experiència es por ti va (Brady, 1993;

Dun ham, 1989; Kuhl man i Bei tel, 1992;

Mill sla gle, 2000; Meeuw sen, Goo de i

Gog gin, 1995; Ri poll i La ti ri, 1997), el ni -

vell es por tiu (Blun dell, 1983) i la pràcti ca 

en l’activitat (Del Rey, 1982 i 1989; Gag -

non, Bard, Fleury i Mi chand, 1992; Hay -

wood, 1983).

Els es tu dis neu ro fi siolò gics han in ves ti gat

la fa ti ga me tabò li ca (Fleury i Bard, 1987 i 

1990), la fre qüèn cia car día ca, la fre qüèn -

cia res pi ratò ria i el fun cio na ment del sis te -

ma ner viós autò nom (Co llet i cols.,

1994).

Les va ria bles per cep ti vo mo trius més re lle -

vants es tu dia des han es tat el con trol vi -

sual (Coe llo, De lay, Nou gier i Orlia guet,

2000; Hay wood, 1984; Mill sla gle, 2000;

Van-Donkelaar i Lee, 1994), els pro ces -

sos per cep tius (Tre si lian, 1994) i l’estil

per cep tiu (Pi ca do, 1981).

Fi nal ment, els prin ci pals as pec tes cog ni -

tius es tu diats han es tat les es tratè gies

cog ni ti ves en l’anticipació, com ara la de

l’angle d’aproximació cons tant i les de re -

cer ca d’estímuls re lle vants (Fayt i cols.

1997; Le noir i cols., 1999b; Sar many i

Sla de ko va, 1990), l’estil cog ni tiu (I. Sar -

many, 1993), la memò ria (Del Rey, 1982 

i 1989) i l’autoimatge (Va nek, 1993).

De tots aques tes in ves ti ga cions res pec te a 

l’anticipació coin ci dent o in ter cep ció ex -

traiem el mo del de va ria bles que ex po sem 

a la fi gu ra 1.

En les si tua cions es por ti ves, glo bals i

com ple xes, en te nem que l’habilitat per

an ti ci par-se es tro ba con di cio na da per al -

tres as pec tes in terns, psi colò gics i per cep -

ti vo mo tors al ho ra: la tècni ca i la tàcti ca

del joc es por tiu. Con si de rem la tècni ca

com el co nei xe ment i el do mi ni de com

rea lit zar l’acció mo triu ne cess ària per a

l’anticipació i la tàcti ca com el co nei xe -

ment i el do mi ni de quan, on, per què i

per a què rea lit zar-la.

En aquest es tu di pre te nem d’analitzar la

va lo ra ció feta per jo ves amb ex pe rièn cia

es por ti va ex traes co lar de les va ria bles

més re lle vants, se gons el nos tre pa rer, en

l’anticipació es por ti va, in cloent-hi les de

l’anticipació coin ci dent al cos tat de la

tècni ca i la tàcti ca es por ti ves. Aques tes

va ria bles apa rei xen al mo del que es re pre -

sen ta a la fi gu ra 2.

Metodologia

Mos tra

L’estudi es va rea lit zar amb una mos tra de 

181 es tu diants d’Educació Se cund ària i

Uni ver si tat, d’edats com pre ses en tre els

16 i els 20 anys, amb ex pe rièn cia es por ti -

va ex traes co lar.

Instru ment de me su ra

Se’ls va ad mi nis trar un qües tio na ri en el

qual ha vien d’indicar sexe i edat. Tam bé
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se’ls de ma na va que hi in di ques sin la seva

ex pe rièn cia es por ti va, i se’ls pre gun ta va

so bre els es ports prac ti cats.

Tot se guit res po nien un qües tio na ri com -

post per 10 ítems, els quals ha vien d’or -

denar d’acord amb la seva impor tància,

des del més im por tant (1) fins al menys

im por tant (10). Aquests ítems s’exposen

a con ti nua ció:

 1. La ve lo ci tat i la tra ject òria de la pi lo -

ta/ata cant han d’estar a l’abast de les 

pos si bi li tats del de fen sor.

 2. El de fen sor ha de rea lit zar un càlcul

ade quat de com és la tra ject òria i la

ve lo ci tat de l’oponent/pi lo ta.

 3. El de fen sor ha de rea lit zar co rrec ta -

ment el mo vi ment tècnic de la in ter -

cep ció.

 4. El de fen sor ha d’estar co rrec ta ment

col·lo cat en re la ció amb la pi lo ta i

amb els ad ver sa ris.

 5. El de fen sor ha d’executar la in ter cep -

ció en el lloc i el mo ment opor tuns.

 6. El de fen sor ha d’intuir la pas sa da o el 

des pla ça ment del de fen sor, en fun ció 

de la si tua ció de joc.

 7. El de fen sor ha de te nir con fian ça en

les se ves pos si bi li tats per fer l’antici -

pació amb èxit.

 8. El de fen sor ha de ser molt ràpid.

 9. El de fen sor ha de coor di nar molt bé

tots els mo vi ments.

10. Les con di cions de vi si bi li tat del

mòbil i de l’adversari han de ser ade -

qua des.

Ca das cun s’emmarcava en una de les di fe -

rents ca te go ries de va ria bles con si de ra des

en el nos tre mo del de l’anticipació de fen si -

va: Ca rac te rís ti ques de l’estímul (ítems 1 i

10), con trol per cep ti vo mo triu (ítems 2, 9),

con di ció fí si ca (ítem 8), tècni ca (ítem 3),

tàcti ca (ítems 4, 5, 6) i au to con fian ça

(ítem 7).

Anàlisi dels resultats

Anàli si dels re sul tats des crip tius

Les pun tua cions in di ca des als di fe rents

ítems es van in ver tir, per què el més va lo -

rat tin gués una pun tua ció de 10 i el

menys va lo rat d’1. Els re sul tats s’indi quen 

a la tau la 1.
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•
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•
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Anticipació coincident i interceptació

Textura del fons

Senyals prèvies a l’estímul
Velocitat, direcció, alçada
i grandària de l’estímul
Relacions entre senyals
prèvies i estímul

Complexitat

•
•

•

Sexe i Edat
Experiència i nivell
esportiva
Pràctica

•
•
•

Cansament
Freqüència cardiaca
Freqüència respiratòria

Control visual
Estil perceptiu
Processos perceptius

Estratègies cognitives
Estil cognitiu
Memòria
Autoimatge

De l’entorn

Variables Externes

Dels estímuls

De la tasca
a realitzar

Coneixement
de resultats

Personals

Neurofisiològiques

Perceptivo
motrius

Psicològiques

Variables Internes

Fi gu ra 1.

Esque ma de les va ria bles de l’an ti ci pa ció coin ci den t i in ter cep ta ció.

Anticipació esportiva

AutoconfiançaTècnica Tàctica

Control perceptivomotriuCaracterístiques dels estímuls Condició física

Fi gu ra 2.

Va ria bles de l’an ti ci pa ció e spor ti va ana li tza des.

Ítems Va ria ble N Mínim Màxim Mitja Desv. típ.

Ítem 4 Tàctica 181 1,00 10,00 7,3591 2,6475

Ítem 6 Tàc ti ca 181 1,00 10,00 6,9448 2,6452

Ítem 5 Tàc ti ca 181 1,00 10,00 5,9282 2,5605

Ítem 2 Per cep ti vo mo triu 181 1,00 10,00 5,8785 2,7802

Ítem 7 Autoconfiança 181 1,00 10,00 5,7403 3,0375

Ítem 9 Perceptivomotriu 181 1,00 10,00 5,1381 2,5161

Ítem 3 Tècnica 181 1,00 10,00 4,7901 2,3142

Ítem 1 De l’estímul 181 1,00 10,00 4,7293 2,8183

Ítem 10 De l’estímul 181 1,00 10,00 4,3204 2,7360

Ítem 8 Condició fí si ca 181 1,00 10,00 4,2265 2,8458

N Vàlid (segons llis ta) 181

Taula 1.

Descriptius de les puntuacions en cada un dels ítems.



A par tir de les pun tua cions mit ja nes ob -

tin gu des en els di fe rents ítems em mar cats 

en cada una de les va ria bles vam po der

de duir la im portància ator ga da a ca das cu -

na. En pri mer lloc, vam tro bar que la mit -

ja na de l’ítem pit jor va lo rat va ser de

4,226 men tre que la del mi llor va lo rat va

ser de 7,359. L’escassa di ferè ncia en tre

una pun tua ció i l’altra mos tra que, en ge -

ne ral, to tes les va ria bles con si de ra des per

a l’estudi van ser con si de ra des im por tants 

per a l’anticipació i que la ne ces si tat de je -

rar quit zar-les va ser un mitjà útil per de -

ter mi nar-ne les prio rità ries.

Les con si de ra des com a més im por tants

pels pro pis prac ti cants van ser les que

fan re ferè ncia a la tàcti ca, re la cio na des

amb la po si ció (ítem 4, M = 7,359),

l’execució opor tu na de la in ter cep -

ció (ítem 6, M = 6,995) i la vi sió del joc

(ítem 5, M = 5,928).

El bloc de va ria bles se güent en im -

portància va ser el per cep tiu mo triu, re -

la cio nat amb el càlcul ade quat de tra -

ject òries i distàncies (ítem 2, M =

5,878) i amb el con trol del pro pi mo vi -

ment (ítem 9, M = 5,138). L’auto -

confiança va ser va lo ra da de for ma molt

si mi lar a les va ria bles per cep ti vo mo -

trius, (ítem 7, M = 5,740).

Per sota es va si tuar la va lo ra ció de la

tècni ca es por ti va (ítem 3, M = 4,790),

se gui da de les ca rac te rís ti ques dels es tí -

muls, la ve lo ci tat i la tra ject òria (ítem 1,

M = 4,729) i les con di cions de vi si bi li tat

(ítem 10, M = 4,320). La va ria ble con si -

de ra da menys re lle vant es va re fe rir a una

ca pa ci tat fí si ca bàsi ca, la ve lo ci tat (ítem

8, M = 4,226).

Anàli si de les di ferè ncies en fun ció

del sexe i la pràcti ca es por ti va

Vam rea lit zar un Mo del Li neal Ge ne ral, en 

el qual vam con si de rar el sexe i la pràcti ca 

es por ti va com a fac tors in de pen dents i les

pun tua cions en els di fe rents ítems com a

va ria bles de pen dents. Els re sul tats d’a -

questa anà li si no van mos trar diferèn cies

sig ni fi ca ti ves en la pro va dels con trasts

mul ti va riats, però sí, en la pro va dels efec -

tes in ter-subjectes. Aques tes di ferè ncies

s’exposen a les tau les 2 i 3.

Els re sul tats van mos trar di ferè ncies sig ni fi -

ca ti ves en tre els ho mes i les do nes en la im -

portància atri buï da a la ve lo ci tat (ítem 8,

p = 0,040) i a la coor di na ció de mo vi ments 

(ítem 9, p = 0,013). En tots dos ca sos les

do nes van va lo rar aques tes va ria bles per so -

bre dels ho mes.

La pràcti ca es por ti va tam bé va mos trar di -

ferè ncies pel que fa a la im portància ator ga -

da a l’autoconfiança (ítem 7, p = 0,022),

de ma ne ra que aquells que ha vien prac ti cat 

es ports col·lec tius la va lo ra ven per so bre

dels prac ti cants d’esports in di vi duals úni -

cament.

Discussió i conclusions

La tàcti ca es va mos trar com l’aspecte

més va lo rat per a l’èxit en l’anticipació

de fen si va. Les va ria bles tàcti ques, de na -

tu ra le sa cog nos ci ti va, són al ta ment mo -

di fi ca bles a tra vés d’explicacions teò ri -

ques i de pràcti ca de si tua cions de joc

amb feed back de re sul tats. Això ens por -

ta a pen sar que són els con tin guts més

im por tants de l’entrenament amb l’ob -

jectiu d’augmentar la ca pa ci tat d’antici -

pació de fen si va. En aquest as pec te se ran 

prio ri ta ris, des del punt de vis ta pràctic,

els es tu dis des ti nats a de ter mi nar, d’una

ban da, les es tratè gies més útils o efec ti -

ves per a l’aprenentatge tàctic i, d’una al -

tra ban da, els co nei xe ments més im por -
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Factor Ítems Noi Noia Sig.

Sexe Ítem 8 3,954 (0,305) 4,995 (0,399) p = 0,040

Ítem 9 4,750 (0,267) 5,855 (0,349) p = 0,013

Taula 2.

Ítems que mostraren diferències significatives en funció del sexe i la significativitat d’aquestes.

Factor Ítem Esp. individual Esp. col·lec tiu Ambdós Sig.

Pràcti ca Ítem 7 4,308 (0,582) 6,157 (0,392) 6,046 (0,379) p = 0,022

Taula 3.

Ítems que mostraren diferències significatives en funció de la pràctica esportiva i significativitat d’aquestes.

L’èxit en l’anticipació defensiva

Variables externesVariables internes

Modificables/Entrenables Poc Modificables/
Entrenables

D’alta
importància

De mitjana
importància

De poca
importància

La tècnica

Autoconfiança

Control
perceptivomotriu

La tàctica
De poca

importància

La condició física
(velocitat)

De poca
 importància

Característiques
dels estímuls

Figura 3.

Esquema dels resultats de l’estudi.



tants per a cada ti pus d’esport i per a

cada es port en con cret.

D’altres va ria bles con si de ra des com de

gran im portància van ser les per cep ti vo -

mo trius, re la cio na des amb l’ajustament i

con trol del mo vi ment en fun ció de les cir -

cumstàncies in ter nes i del medi. La seva

mi llo ra ha de ser prio rità ria en l’entre -

nament de base, re qui sit pre vi a la pràcti -

ca de qual se vol es port en con cret.

L’autoconfiança va ser con si de ra da d’una

im portància si mi lar a les ca pa ci tats per -

cep ti vo mo trius, te nint en comp te que

aque lla va aug men tar con si de ra ble ment

en els es por tis tes que ha vien prac ti cat es -

ports col·lec tius. Els es tu dis en aquest

camp hau rien d’identificar els mit jans més

útils per ma ni pu lar l’autoconfi ança / auto -

eficàcia (Escar tí i Guz mán, 1999; Guz -

mán, 1997; Mi ller, i McAu ley, 1987;

Tay lor, J. 1989) i pro po sar pro gra mes

d’intervenció d’aquesta va ria ble per ser

apli ca des pels en tre na dors (Guz mán,

Escar tí i Cer ve lló, 1995).

La va lo ra ció de la tècni ca va es tar per sota 

del con trol per cep tiu mo tor, de ma ne ra

que es va va lo rar més que l’esportista fos

una per so na coor di na da que do mi nés un

mo del de ter mi nat de mo vi ment (tècni ca).

D’altra ban da, les va ria bles con si de ra des

de menys im portància van ser la ve lo ci tat

i les ca rac te rís ti ques de l’estímul.

És in te res sant d’observar que les va ria bles 

de na tu ra le sa in ter na i va ria ble i, doncs,

en tre na bles, com ara la tàcti ca, el con trol

per cep tiu mo triu, l’autoconfiança i la

tècni ca van ser con si de ra des com les més

im por tants amb vis ta a l’èxit en l’an -

ticipació de fen si va. D’altra ban da, les in -

ter nes poc va ria bles (la ve lo ci tat), i les ex -

ter nes (ca rac te rís ti ques de l’estímul),

d’escàs o nul con trol i, per tant, poc o

gens en tre na bles, van ser con si de ra des

com les de menys im portància (fi gu ra 3).
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