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Apro xi ma ció con cep tual a la ve lo ci tat
en es ports d’equip: el cas fut bol

Resum
En el tre ball que pre sen tem s’ha dut a

ter me una apro xi ma ció con cep tual a la

ve lo ci tat en els es ports d’equip, on se

n’ha des ta cat el carà cter com plex, atès

que són múl ti ples i va ria des les ex pres -

sions que de for ma com ple ment ària i su -

per po sa da apa rei xen a cada un dels epi -

so dis del joc, el de no mi na dor comú dels

quals és la ma ni fes ta ció d’alts ni vells de

ve lo ci tat. Tam bé s’ha po sat en evidè ncia 

el de sen fo ca ment i el “des-con sens”

con cep tual exis tent en la li te ra tu ra es pe -

cia lit za da so bre el tema a l’hora de de fi -

nir la ve lo ci tat en el fut bol. En aquest

con text, en el qual la ve lo ci tat és vis ta en 

pers pec ti va com una rea li tat com ple xa

pel que fa a la seva es truc tu ra in ter na i

mul ti va ria da en la seva for ma d’exte -

riorització, aques ta, en la seva apli ca ció

en el fut bol, ha es tat de fi ni da com la ca -

pa ci tat d’un equip i/o ju ga dor per re sol -

dre de ma ne ra efi caç i amb un alt rit me o 

cadè ncia d’intervenció les tas ques / ob -

jec tius con subs tan cials a les di fe rents

fa ses i sub fa ses del joc.

Un cop de sen vo lu pa da la nos tra apro xi -

ma ció con cep tual a la ve lo ci tat en els es -

ports d’equip, s’ha pre sen tat de for ma re -

su mi da un nou sis te ma d’observació de

com por ta ments col·lec tius (“ba lo gra ma”)

que, adap tat con ve nient ment, per metrà

de con tro lar i quan ti fi car la ve lo ci tat d’una 

for ma ob jec ti va, prin ci pal ment en la seva

ves sant col·lec ti va.

Estat de la qüestió

És evi dent que la Teo ria Ge ne ral de

l’Entrenament Espor tiu ha ex pe ri men tat

una no ta ble evo lu ció en els úl tims anys.

La pro gres si va es pe cia lit za ció dels

tècnics es por tius, junt amb l’accentuat

en fo ca ment cien tí fic que es pre tén de

do nar a l’estudi de l’activitat fi si coes por -

ti va, han con tri buït, sens dub te, al de -

sen vo lu pa ment d’aquesta àrea de co nei -

xe ment. En aquest sen tit, l’aparició de

nom bro sos es tu dis que fo ca lit zen l’a -

tenció en la des crip ció de les ca rac te rís -

ti ques mor fo fun cio nals de les di fe rents

mo da li tats es por ti ves, cons ti tueix un

dels in di ca dors més re pre sen ta tius d’a -

quest pro grés pel que fa al co nei xe ment

fun cio nal de la com pe ti ció.

En una breu re vi sió cro nolò gi ca de les di -

ver ses ac ti tuds que han guiat l’orientació

de l’entrenament es por tiu fins al mo ment
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Abstract
In this work we have ca rried out a

con cep tual ap proach to speed in team

sports, in which we have emp ha si sed the 

com plex cha rac ter in vol ved, as the

ex pres sions are mul ti ple and va ried

which in a com ple men tary and ove rall

man ner, ap pear in each one of the

epi so des of the game who se com mon

de no mi na tor is the re vea ling of high

speed le vels. We have also put for ward a

cer tain con cep tual de sa gree ment exis ting 

in the spe cia li sed li te ra tu re on this

sub ject at the mo ment of de fi ning speed

in foot ball. In this con text, in which speed 

is seen as a com plex rea lity as to its

in ter nal struc tu re and mul ti-va ried in its

ex te rio ri sa tion met hod, this, in its

ap pli ca tion to foot ball, has been de fi ned

as the ca pa city of a team and/or pla yer to 

ef fi ciently re sol ve and with a high rhythm

or mea su re of in ter ven tion the

tasks/ob jec ti ves con subs tan tial to the

dif fe rent pha ses and sub pha ses of the

game.

Once de ve lo ped our con cep tual ap proach

to speed in team sports, we have

pre sen ted a new system of ob ser ving

co llec ti ve con ducts (ball gram) which,

sui tably adap ted, will allow us to con trol

and re gis ter speed in an ob jec ti ve way,

mainly in its co llec ti ve as pect.

Key words
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con cep tua li sa tion, clas si fi ca tion, con trol
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ac tual (ve geu tau la 1), es posa en evidèn -

cia que les di ferè ncies es truc tu rals exis -

tents en tre els di fe rents es ports (in di vi -

duals/col·lec tius, amb in cer te sa o sen se,

d’estructura ober ta/tan ca da, cí clics/si tua -

cio nals...) de man den dels tècnics es por -

tius (en tre na dors, pre pa ra dors fí sics,

col·la bo ra dors...) un trac ta ment par ti cu -

lar d’aquests. Pri mer con cep tual, que per -

me ti de di fe ren ciar-los, des ta cant-ne les

par ti cu la ri tats a par tir de la iden ti fi ca ció i

l’anàlisi dels ele ments que con fi gu ren la

seva es truc tu ra in ter na; i pos te rior ment

me to dolò gic, amb l’objecte de pos si bi li tar

el dis seny d’organitzacions de l’entrena -

ment es pe cí fi ques i sig ni fi ca ti ves, que fa -

ci li tin a l’esportista d’accedir a co tes més

al tes de pres ta ció i que tam bé ga ran tei xin

a l’en trenador una ac tua ció op ti mit za da

so bre el pro cés d’entrenament. (Tau la 1)

Cen trant-nos en els es ports d’equip i par -

tint del marc pre sen tat, la ma jor part dels

es pe cia lis tes cons ta ten que aques ta mena 

de mo da li tats res po nen a una es truc tu ra

fun cio nal de carà cter mul ti fac to rial que

cal mo de lar des d’una je rar quit za ció dels

fac tors con cu rrents en ter mes d’im -

portància, atès que són nom bro sos els

ele ments/com po nents que in fluei xen en el 

ren di ment com pe ti tiu. En aquest con text,

sem bla que la ve lo ci tat, en te sa com una

ca pa ci tat com ple xa que con di cio na la rea -

lit za ció i l’eficàcia de les ac cions dels ju -

ga dors i equips, cons ti tueix un fac tor de

ren di ment al qual hom li ha anat atri buint

una gran im portància.

En efec te, en els úl tims temps s’observa

amb re la ti va fre qüèn cia en la li te ra tu ra

es pe cia lit za da re la cio na da amb l’àmbit

dels es ports d’equip, la pre sen ta ció de

di fe rents pro pos tes que, amb una orien -

ta ció més con cep tual o més me to dolò gi -

ca, in ten ten d’aportar co nei xe ments teo -

ri copràctics en re la ció al fe no men de la

ve lo ci tat en aquest sub grup d’esports.

Pa ra do xal ment, mal grat la no ta ble evo -

lu ció ex pe ri men ta da en l’àmbit dels es -

ports en ge ne ral, el de no mi na dor comú

que ca rac te rit za una gran part d’aquests 

tre balls és la ma ni fes ta ció d’un abor dat -

ge con cep tual del pro ble ma, en cer ta

ma ne ra de sen fo cat i re duc cio nis ta, en

ig no rar d’una for ma no ex plí ci ta però si

im plí ci ta, com a mí nim dos as pec tes

sub stan cials i nu clears en el con text dels 

es ports d’equip.

En pri mer lloc sem bla ig no rar-se, a l’hora

d’abordar el pro ble ma, el seu carà cter

emi nent ment col·lec tiu. Per tant apa rei -

xen po si cions teò ri ques sos tin gu des so bre 

una pers pec ti va d’anàlisi on se so bre po -

sen els as pec tes in di vi duals (sub sis te -

ma ju ga dor) als col·lec tius (sub sis te ma

equip) en el pro cés de mo de lat ge del joc, i 

es con tem pla de sen cer ta da ment la rea li -

tat-equip com una suma de parts que ac -

tuen de for ma jux ta po sa da, autò no ma i

reac ti va. Així, és fre qüent ob ser var pro -

pos tes d’anàlisi que, pre nent com a pre -

text al gun dels es ports per tan yents a

aques ta ca te go ria, dis ser ten so bre el fe no -

men ve lo ci tat en te nent-la ex clu si va ment

com una ca pa ci tat mo triu o psi co fí si ca de

la per so na-es por tis ta. Això jus ti fi ca la pro -

li fe ra ció de tre balls on l’autor, sota la de -

no mi na ció de “ve lo ci tat en fut bol,

bàsquet, ho quei...” de sen vo lu pa em mas -

ca ra da ment una més o menys pro fun da

i/o en cer ta da ex po si ció re la ti va a la “ve lo -

ci tat del ju ga dor de fut bol, del ju ga dor de

bàsquet, del ju ga dor d’hoquei so bre pa -

tins...”, en la qual as pec tes com el ni vell

de con trac ti li tat de les fi bres mus cu lars,

l’orientació i in ten si tat de for ces en la

trans mis sió a les pa lan ques òssies o la

fun cio na li tat dels re cep tors sen so rials en

el con trol del mo vi ment, etc., ocu pen un

lloc pre fe rent en de tri ment d’altres fac tors

més com ple xos en la seva in ter pre ta ció,

re la cio nats amb la ma tei xa dinà mi ca de

co-in te rac ción mo triu (co mu ni ca ció-con -

tra co mu ni ca ció) o for mat or ga nit za tiu es -

truc tu ra dor de la con duc ta dels ju ga dors

(sis te ma de joc), que re sul ten ca rac te rís -

tics d’aquests es ports.

En se gon lloc, i d’acord amb la po si ció

teò ri ca ex po sa da an te rior ment, sem bla

ig no rar-se tam bé la ma tei xa na tu ra le sa i 

es sen cia li tat tac ti coes tratè gi ca d’a -

ques ta mena d’esports (Teo do res cu,

1984; Kon zag, 1984; Gréhaig ne,

1992; Cas te lo, 1994; Ba yer, 1994;

Gar gan ta, 1995; Va les, 1998; Are ces,

2000), en so bre di men sio nar-se as pec -

tes de cai re més bioe nerg ètic i/o bio -

mecà nic en el mo ment de je rar quit zar,

en ter mes de re llevà ncia, els fac tors con -

subs tan cials al mo del fun cio nal de ren -

di ment. En aquest sen tit, da vant de pro -

pos tes teò ri ques d’aquest ti pus, on la

ve lo ci tat és pre sen ta da com una qua li tat 

fo na men tal ment de de pendència con di -

cio nal-coor di na ti va que per met que el

ju ga dor de sen vo lu pi ac cions mo trius en

1a fase: INVESTIGACIÓ SECTORIAL

Estu di d’aquelles ma ni fes ta cions es por ti ves més ac ces si bles per a l’anàlisi cien tí fi ca (es ports

d’estructura tan ca da, cí clics i sen se in cer te sa –at le tis me, hal te ro fí lia, na ta ció–).

2a fase: GENERALITZACIÓ

Extra po la ció i apli ca ció a al tres es pe cia li tats es por ti ves dels co nei xe ments ob tin guts a la

fase an te rior, de sa te nent en la ma jo ria dels ca sos les par ti cu la ri tats mor fo fun cio nals de

ca das cu na.

3a fase: DIFERENCIACIÓ INCOMPLETA

Estu dis d’investigació bàsi ca re la tius a l’estructura i fun cio na li tat dels es ports, fet que

afa vo reix l’aplicació de me to do lo gies més cohe rents en la di rec ció i con trol de

l’entrenament.

4a fase: ESPECIALITZACIÓ

Estu dis d’investigació bàsi ca i apli ca da a par tir dels quals apa rei xen con cep tua lit za -

cions més par ti cu lars/es pe cí fi ques dels es ports, que con duei xen a la ges tió de me to -

do lo gies d’entrenament més per ti nents i sig ni fi ca ti ves (en tre na ment ba sat en la com -

pe ti ció).

Taula 1.

Evo lu ció de l’actitud i orien ta ció in ves ti ga do ra en els es ports.



un temps mí nim en de ter mi na des con di -

cions, par ti ci pem d’una idea en la qual

aques ta ca pa ci tat en els es ports d’equip

ha de ser en te sa des d’una pers pec ti va

més àmplia, com ple xa i mul ti fac to rial,

de de pendència or ga nit za ti va o tàcti ca,

re la cio na da amb el rit me/cadè ncia amb

què els equips i els ju ga dors ope ren per

re sol dre de for ma coor di na da en el

temps i en l’espai els pro ble mes de ri -

vats dels di fe rents es de ve ni ments del

joc: cons truc ció/fi na lit za ció del joc ofen -

siu i cons truc ció / evi ta ció en el joc de -

fen siu. Des del nos tre cri te ri, la ma ni fes -

ta ció d’índexs ele vats de ve lo ci tat en

aques tes si tua cions de carà cter es tratè -

gic ac cen tuat, pròpies dels es ports

d’equip, evi dent ment de pendrà més de

la ma tei xa es truc tu ra or ga nit za ti va

adop ta da pels equips (for mes de ra cio -

na lit za ció de l’es pai, me to do lo gies de

joc uti lit za des, dis tri bu ció de fei nes

tàcti ques en tre els ju ga dors...), que no

pas d’aspectes de na tu ra le sa més con di -

cio nal (pro duc ció i uti lit za ció d’energia

biolò gi ca) o de l’aptitud cog ni ti va del ju -

ga dor per pren dre de ci sions in di vi duals

(bi no mi per cep ció-de ci sió), que pos si -

ble ment pu guin no man te nir una coherè -

ncia glo bal amb la con duc ta de sit ja da

per l’equip. En aques ta ma tei xa lí nia ar -

gu men tal, Gar gan ta (1999), des ta ca i

pun tua lit za que en ca ra que en el con text 

es por tiu, “la ve lo ci tat ha es tat en te sa

com una ca pa ci tat mo triu el de sen vo lu -

pa ment de la qual es tro ba molt de ter -

mi nat per la fa ce ta genè ti ca, fet que li

con fe reix un re duït po ten cial d’entre -

nabilitat, sem bla clar que en els jocs

es por tius col·lec tius és pos si ble ser

ràpid sen se que es dis po si de les ca rac -

te rís ti ques d’un ve lo cis ta o d’un sal ta -

dor”.

En re sum, da vant aquest de sen fo ca -

ment con cep tual –se gons el nos tre pa -

rer–, amb aquest tre ball pre te nem d’a -

portar una idea més ajus ta da de la ve lo -

ci tat en l’àmbit dels es ports d’equip en

ge ne ral i del fut bol en par ti cu lar, que tin -

gui pre sent com a punt de par ti da les se -

ves par ti cu la ri tats mor fo fun cio nals. Ara

bé, un cop des ta cat el carà cter com plex, 

pre fe rent ment col·lec tiu i de de -

pendència tac ti coes tratè gi ca de la ve lo -

ci tat en aquest ti pus d’esports de con fi -

gu ra ció si tua cio nal i so cio mo triu, tam -

poc no es vo len dei xar de ban da aquells

al tres as pec tes que tra di cio nal ment

s’han ar gu men tat a l’hora d’explicar la

ve lo ci tat: fun cio na li tat mus cu lar, ap ti -

tud mecà ni ca, ca pa ci tat per cep ti va...,

com a fac tors de ren di ment re lle vants en 

els es ports d’equip i que con si de rem ne -

ces sa ris en la me su ra en què con tri buei -

xen a fer que el ju ga dor pu gui par ti ci par

d’una for ma més òpti ma i efi caç din tre

del pro jec te d’acció col·lec tiu que re pre -

sen ta l’equip.

Con cep te de ve lo ci tat
en es ports d’equip

En l’àmbit es por tiu, com en qual se vol al -

tra àrea de co nei xe ment, abun den els

con cep tes i, en con se qüèn cia, pro li fe ren

els ter mes i les de fi ni cions. En re la ció

amb el fe no men que ens ocu pa, en

l’esport en ge ne ral, s’evidencia la no

existència d’un con cep te co mu na ment

ac cep tat i uni ver sal de ve lo ci tat, atès que 

cada mo da li tat es por ti va, d’acord amb

les se ves par ti cu la ri tats, adop tarà una

de fi ni ció pròpia. En aquest sen tit, en te -

nem que per te nir una idea cla ra i no dis -

tor sio na da del sig ni fi cat, com po nents i

orien ta ció de la ve lo ci tat en els es ports

d’equip, serà re qui sit in dis pen sa ble par -

tir d’una con cep tua lit za ció que pren gui

com a re ferè ncia fo na men tal les ma tei xes 

par ti cu la ri tats mor fo fun cio nals d’aquells, 

de tal ma ne ra que, un cop iden ti fi ca des i

ca rac te rit za des les di ver ses si tua cions

del joc en les que es tro ba com pro me sa

aques ta qua li tat, si gui pos si ble de fi nir les 

ca te go ries es pe cí fi ques o for mes de ma -

ni fes ta ció de ve lo ci tat que són de man da -

des en aques ta mena de mo da li tats es -

por ti ves.

Mal grat que en ter mes glo bals i des

d’una con cep ció clàssi ca, la ve lo ci tat ha 

es tat en te sa com l’aptitud par ti cu lar per

re có rrer la més gran distància pos si ble

en la uni tat de temps, en una re vi sió bi -

bliogr àfi ca, que no pre tén de ser ex haus -

ti va, de les di ver ses con cep tua lit za cions

de la ve lo ci tat en els es ports d’equip, en

què es van pren dre com a cri te ris ta -

xonò mics tant el seu carà cter i ma ni fes -

ta cions com els fac tors que hi con -

corren, es po den des ta car dues ten -

dències a l’hora de de fi nir-la:

1.ª Con cep tua lit za ció de la ve lo ci tat

com a qua li tat mo triu de l’esportista:

n Carà cter = in di vi dual.

n Ma ni fes ta ció = pre fe rent ment cí cli ca

(des pla ça ments, ac ce le ra cions...).

n Fac tors li mi tants = for ça+coor di na ció.

n Exem ples:

u Frey (1977): “Ca pa ci tat que per met

de rea lit zar ac cions mo trius en un

lap se de temps si tuat per sota de les

con di cions mí ni mes do na des”.

u Go dik i Po pov (1993): “Ca pa ci tat per 

exe cu tar un mo vi ment en un es pai

de temps mí nim i amb la re sistència

ac ti va d’un ri val”.

u Mar tín Ace ro (1994): “Ca rac te rís ti ca 

que per met de mou re ràpi da ment,

lliu res de so brecà rre ga, un o més

ele ments del cos”.

2.ª Con cep tua lit za ció de la ve lo ci tat

com a qua li tat cog ni tiu-mo triu de l’es -

portista:

n Carà cter = in di vi dual.

n Ma ni fes ta ció = cí cli ca (des pla ça ments, 

ac ce le ra cions) i/o ací cli ca (fo na ments

tec ni cotà ctics).

n Fac tors li mi tants = for ça + coor di na -

ció + per cep ció/de ci sió.

n Exem ples:

u Be ne dek i Pal fai (1980): “Ca pa ci tat

múl ti ple, no no més com pos ta de la

ve lo ci tat de reac ció, de les sor ti des i

cur ses ràpi des, de la ve lo ci tat ges -

tual, sinó tam bé de ter mi na da pel

ràpid re co nei xe ment i va lo ra ció de la 

si tua ció de joc”.

u Ha rre (1987): “Ca pa ci tat psi co fí si -

ca que es ma ni fes ta per com plet en 

les ac cions mo trius quan el can sa -

ment no li mi ta la seva màxi ma ex -

pres sió”.

u Wei necK (1994): “Ca pa ci tat psi co -

cog ni ti va que per met una ac tua ció

ràpi da en una de ter mi na da si tua ció

de joc”.

u Mar tín Ace ro (2000): “Agru pa ció de

fac tors que per met de rea lit zar ac -

cions mo trius, en les con di cions do -

na des, en el me nor temps pos si ble,
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ga ran tint una an ti ci pa ció, una pre ci -

sió, l’òptima apli ca ció de la for ça...

en de fi ni ti va, pos si bi li tant el ren di -

ment com pe ti tiu bus cat”.

Ente nem que el con text con cep tual en què 

es de sen vo lu pen les dues tendències as -

sen ya la des, re sul ta sen se cap mena de

dub te in su fi cient per ex pli car el con cep te

de ve lo ci tat en els es ports d’equip. Això es 

jus ti fi ca per què no s’acaba d’establir, d’u -

na for ma cla ra, una de li mi ta ció que per -

me ti de di fe ren ciar tant l’orientació com el 

sig ni fi cat del con cep te clàssic de ve lo ci -

tat, pro pi dels es ports cí clics i d’es tructura 

tan ca da, tra di cio nal ment adop tat (de ve -

ga des in cons cient ment) tam bé per als es -

ports d’equip, del con cep te de veloci -

tat ca rac te rís tic i par ti cu lar d’a quest ti pus

d’esports, emer gent de la seva ma tei xa

na tu ra le sa so cio mo triu, ací cli ca, ober ta i

si tua cio nal. En con se qüèn cia, amb allò

que hem apun tat al guns au tors ja al bi ren,

de ma ne ra in ci pient, una con cep tua lit za -

ció de la ve lo ci tat en te sa com una qua li tat 

com ple xa que fa re ferè ncia a la cadè -

ncia/rit me ope ra tiu de l’equip, on se sub -

rat lla, en pri mer lloc, el seu carà cter

col·lec tiu, tot se guit la seva ma ni fes ta ció

en el joc, tant des d’una ves sant ofen si va

com de fen si va i, fi nal ment, es pre sen ten

com a fac tors li mi tants del seu ma jor o

me nor grau d’expressió en el joc, els que

es re la cio nen pre fe rent ment amb el ni vell

d’organització i pre ci sió amb què ma nio -

bren els equips en les di fe rents si tua cions

de la com pe ti ció. Par ti ci pant d’aquesta

idea, J. M. Gar cía, J. A. Ruiz, i P. Ruiz

(1996), po sen de ma ni fest que en aques -

ta fa mí lia d’esports “la ve lo ci tat de

l’equip de ter mi narà la ve lo ci tat de joc

per so bre de la ve lo ci tat de qual se vol

dels seus ju ga dors, per tant les ac cions

de joc gai re bé mai no vin dran de ter mi na -

des per la ve lo ci tat amb què es des pla -

cen els ju ga dors, sinó que nor mal ment es 

tro barà con di cio na da per la ve lo ci tat

amb què es mou la pi lo ta”.

Se guint la lí nia in di ca da per aquests au -

tors, i en un in tent d’establir una di fe ren -

cia ció cla ra del con cep te de ve lo ci tat apli -

ca da a es ports cí clics i a es ports d’equip,

as pec te que es fa ab so lu ta ment im pres -

cin di ble per de fi nir-la, en te nem que s’han

de te nir en comp te un se guit de cri te ris

com ara: l’objectiu/sig ni fi cat d’aquella,

l’objecte d’aplicació, el seu carà cter i for -

mat, així com els seus fac tors li mi tants

que, un cop ma ti sats, ens con dui ran a es -

ta blir una de fi ni ció pre ci sa d’aquesta qua -

li tat a l’hora de ser apli ca da a unes mo da -

li tats es por ti ves o a unes al tres (ve geu

tau la 2).

Doncs bé, un cop es ta bler tes aques tes di -

ferè ncies on es des ta ca el for mat mul ti fac -

to rial i com plex de la ve lo ci tat, el seu

carà cter òptim i op cio nal/dis cri mi na tiu en

l’aplicació i el seu sig ni fi cat d’anticipació/

sor pre sa so bre l’adversari, etc, i te nint en

comp te, d’altra ban da, la pròpia na tu ra le -

sa col·lec ti va i l’essencialitat tac ti coes -

tratè gi ca dels es ports d’equip, en te nem
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VELOCITAT

ESPORTS CÍCLICS CRITERIS ESPORTS D’EQUIP

n Arri bar abans (ra pi de sa)
Objec tiu/

Sig ni fi cat

n Anti ci par-se a l’adversari, sen se do nar-li temps per què

s’organitzi/es ta bi lit zi en ter mes ofens./de fens. (Sor pre sa)

n Pro pi cos de l’esportista
Objec te

d’aplicació

n Pi lo ta i/o pro pi cos de l’esportista

n Obli ga to ri/no dis cri mi na tiu:

Cons ti tueix un cri te ri d’eficàcia de pri mer or dre, i és con di -

ció ne cess ària i qua si su fi cient per a l’èxit

n Ma xi mal:

Ha d’expressar-se en el seu màxim ni vell per a l’èxit.
Carà cter

n Opcio nal/dis cri mi na tiu:

Re pre sen ta una op ció or ga nit za ti va de l’equip i el ju ga -

dor per afron tar les va ria des i can viants si tua cions de

joc.

n Òptim:

Cal dis po sar d’un rang com més am pli mi llor, per uti lit -

zar-lo de for ma ajus ta da a les ne ces si tats del joc.

n Bi fac to rial:

a) Fac tors bioe nerg ètics (pro duc ció d’energia im me dia ta 

per a la con trac ció mus cu lar).

b) Fac tors neu ro mus cu lars (uti lit za ció i con trol de ten sió

mus cu lar de sen vo lu pa da).
For ma t

n Mul ti fac to rial i com plex:

a) Fac tors col·lec tius:

a.1) Pro pis de l’equip (or ga nit za ció fun cio nal).

a.2) Aliens a l’equip (ope ra ti vi tat de l’adversari).

a.3) Con tex tuals / si tua cio nals (re sul tat, ti pus de

duel...).

b) Fac tors in di vi duals:

b.1) Con di cio nals/Coor di na tius/Cog ni tius.

n Ni vells de fre qüèn cia i am pli tud de mo vi ments de

l’esportista (dis po ni bi li tat neu ro mus cu lar).
Fac to rs

li mi tan ts

n Ni vells de pre ci sió de mo vi ments del ju ga dor i de l’equip

(dis po ni bi li tat tèc. -tàc. i tàct. -es trat.).

Taula 2.

Re su m de les di ferències en tre ve lo ci tat en esports cí cli cs i ve lo ci tat en esports d’e qui p.



que aques ta qua li tat es po dria de fi nir com 

la ca pa ci tat d’un equip i/o ju ga dor per re -

sol dre de ma ne ra efi caç i amb un alt rit -

me/cadè ncia d’intervenció, les tas ques/

ob jec tius con subs tan cials a les di fe rents

fa ses i sub fa ses del joc. En aques ta ma -

tei xa lí nia, Gar gan ta (1999), ja as sen ya -

la va en re la ció al sen tit/sig ni fi cat de la ve -

lo ci tat en aquest sub grup d’esports que

“la ve lo ci tat de joc re sul tarà, no del su -

ma to ri de ve lo ci tats par cials d’exe cució

dels ju ga dors con tem plats com a cèl·lula

o com a in di vi dua li tat, sinó més aviat de

la for ma en què l’equip, entès com una

su pe res truc tu ra, ges tio na col·lec ti va -

ment les di fe rents si tua cions de joc, ac -

tuant com una xar xa cel·lu lar in tel·li -

gent”. (Fig. 1)

Expressions de la velocitat
en el futbol

De la ma tei xa ma ne ra que en apar tats

an te riors d’aquesta ex po si ció s’ha ad vo -

cat per un des con fon dre allò que és con -

fós, en re la ció al de sen fo ca ment palès i

al carà cter re duc cio nis ta que, al nos tre

pa rer, re flec tei xen gran part dels tre balls

pu bli cats al vol tant de la ve lo ci tat en els

es ports d’equip, ens sem bla ne ces sa ri

tam bé res sal tar l’alt grau de con sens

exis tent en tre els es pe cia lis tes a l’hora de 

con tem plar la ve lo ci tat, i més con cre ta -

ment la seva ex pres sió en el joc, com a

una rea li tat que es pre sen ta de for ma

mul ti va ria da. Això vol dir que en aquest

sub grup d’esports no exis teix una úni ca

ex pres sió de ve lo ci tat, sinó di fe rents for -

mes d’aquesta, que han es tat ca te go rit -

za des i de fi ni des de ma ne ra par ti cu lar

per di ver sos au tors en els úl tims anys

(ve geu tau la 3).

En aquest con text d’abundant ri que sa

con cep tual, ca rac te rís tic, d’altra ban da,

en l’àmbit de les cièn cies de l’esport, so -

vint s’observa la pro li fe ra ció de de fi ni -

cions en les quals s’aprecia un afany

 desmesurat per en cun yar ter mes su po sa -

da ment au toex pli ca tius i nous per al lec tor, 

fet que con dueix, en la ma jo ria dels ca sos,

a l’aparició d’un pro ble ma ter mi nolò gic

evi dent. Aques ta di ver si tat ter mi nolò gi ca,

la pre ten sió ini cial de la qual se ria la de

con tri buir a per so na lit zar i en ri quir la nò -

48

Rendiment i entrenament

apunts EDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (69) (44-58)

Construcció ofensiva

Velocitat per...

Evitació

Finalització

Construcció defensiva

Conservar pilota
i

progressar/canalitzar

Recuperar pilota
i/o

evitar gol

Conservar Pilota
i

finalitzar

Contenir
i/o

recuperar pilota

Fi gu ra 1.

Dinà mi ca d’esdeveniments del joc: fa ses i ob jec tius.

AUTOR/ANY DE NO MI NA CIÓ

C. Álva rez

(1983)

Ve lo ci tat de trans la ció / Ve lo ci tat de reac ció / Ve lo ci tat

ges tual / Ve lo ci tat men tal.

F. Sei rul·lo

(1993)

Ve lo ci tat d’engegada o sor ti da / Ve lo ci tat d’intervenció /

Ve lo ci tat de can vi de rit me / Ve lo ci tat d’execució / Ve lo ci -

tat in ter mi tent.

G. Bauer

(1994)

Ve lo ci tat de per cep ció / Ve lo ci tat d’anticipació / Ve lo ci tat

de reac ció / Ve lo ci tat d’acció amb la pi lo ta.

J. Cua dra do

(1996)

Ve lo ci tat de reac ció / Ve lo ci tat d’acceleració / Ve lo ci tat

de trans la ció / Ve lo ci tat men tal / Ve lo ci tat ges tual / Ve lo -

ci tat tècni ca.

R. Mar tín

(1996)

Ve lo ci tat de joc / Ve lo ci tat de ju ga dor / Ve lo ci tat col·lec ti -

va d’atac / Ve lo ci tat col·lec ti va de de fen sa.

J. Gar cía, J. Ruiz

y P. Ruiz

(1996)

Ve lo ci tat de pre sa de de ci sió / Ve lo ci tat d’anticipació /

Ve lo ci tat de reac ció / Ve lo ci tat de con duc ció de la pi lo ta /

Ve lo ci tat de can vi de rit me i de di rec ció / Ve lo ci tat de

vigilàn cia.

J. Viei ra

(1996)

Ve lo ci tat de reac ció / Ve lo ci tat d’execució / Ve lo ci tat

màxi ma / Ve lo ci tat re sistència.

J. Gar gan ta

(1999)

(ba sa t en Wei neck

i Gam bet ta, 1998)

Ve lo ci tat de per cep ció / Ve lo ci tat d’anticipació / Ve lo ci tat

de de ci sió / Ve lo ci tat de reac ció / Ve lo ci tat de mo vi ment

sen se pi lo ta / Ve lo ci tat d’acció amb pi lo ta / Ve lo ci tat

d’acció de joc.

Ta ula 3.

De no mi na ció de les di fe rents ma ni fes ta cions de la ve lo ci tat en es ports d’equip, se gons di ver sos au tors.



mina d’expressions de la ve lo ci tat en els

es ports d’equip, por ta com a con se qüèn -

cia un cert col·lap se con cep tual, en apar -

èi xer idè ntics sig ni fi cants/ter mes re la cio -

nats amb di fe rents sig ni fi cats/con tin guts,

cir cumstància que di fi cul ta enor me ment

la crea ció d’un cor pus ter mi nolò gic prou

es ta ble, sòlid i clar que per me ti d’abordar

amb ri gor un es tu di ob jec tiu i no dis tor sio -

nat de la ve lo ci tat en el fut bol.

Da vant d’aquesta si tua ció de caos ter mi -

nolò gic i de man ca de con sens con cep -

tual, i en un in tent d’aportar cla ror so bre

el tema que ens ocu pa, la nos tra pro pos ta

en re la ció a les ex pres sions de la ve lo ci tat

en el fut bol es con cre ta en què aques ta es

ma ni fes tarà a par tir de dues ca te go ries fo -

na men tals: ve lo ci tat col·lec ti va i ve lo ci tat 

in di vi dual, les quals apa rei xen en el joc

com a pro duc te del con junt de con duc tes

que de sen vo lu pen du rant la com pe ti ció

els dos únics ele ments (equip i ju ga dor)

amb ca pa ci tat ope ra ti va en el marc del

ma cro sis te ma fut bol. Aques tes dues

grans for mes d’exteriorització de la ve lo ci -

tat en el fut bol, a més a més de res pon dre

a un mo del fun cio nal de carà cter com ple -

men ta ri, pel fet d’aparèixer de for ma si -

mult ània i su per po sa da en ca das cu na de

les si tua cions del joc, pre sen ten sub ca te -

go ries que es pe ci fi quen i ma ti sen les

formes i/o con texts es pe cials on es po den

do nar tot al llarg de la com pe ti ció (ve geu

fi gu ra 2).

Un cop pre sen tat el con junt d’expres -

sions de la ve lo ci tat que des de la nos tra

pers pec ti va po den pro duir-se en el

trans curs d’un par tit de fut bol, en te nem

que aques tes ex pres sions, en la seva

apli ca ció en el joc, es mos tra ran d’una

for ma su per po sa da i com ple ment ària en 

cada ins tant del par tit, i és enor me ment

com plex per a un ob ser va dor ex tern dis -

cer nir ob jec ti va ment i amb cla re dat qui -

na mo da li tat de ve lo ci tat ca rac te rit za

cada si tua ció de joc.

Ara bé, te nint en comp te les di fe rents fa -

ses que es truc tu ren l’acció de joc en el

fut bol i, més con cre ta ment, els ob jec tius 

tac ti coes tratè gics con subs tan cials a ca -

das cu na, creiem que sí que se ria pos si -

ble es ta blir re la cions més o menys es ta -

bles en tre les di fe rents ex pres sions de la

ve lo ci tat en el fut bol i les fa ses del joc

que con tex tua lit zen suc ces si va ment les

ac cions dels ju ga dors i els equips. El que 

es pro po sa, en aquest mo ment, és in ten -

tar de do nar res pos ta a un pro ble ma

d’adequació en tre les ex pres sions de la

ve lo ci tat en el fut bol i les va ria des si tua -

cions de joc que es pre sen ten als par ti ci -

pants du rant la com pe ti ció. En aquest

sen tit, par ti ci pem de la idea que a cada

fase del joc, sem pre i quan l’opció or ga -

nit za ti va dels equips si gui el de sen vo lu -

pa ment d’un joc ràpid, pre do mi narà de

for ma pre fe rent però no ex clu si va, una

ma ni fes ta ció con cre ta de la ve lo ci tat, tal 

com es re flec teix a la fi gu ra 3. Aques ta

po si ció con cep tual fa palès un cop més

el carà cter si tua cio nal, de pen dent del

con text del joc en què es tro bin im mer -

gits els par ti ci pants, de la ve lo ci tat en

aques ta mena d’esports.

Ve lo ci tat col·lec ti va

Un cop fi xat el nos tre plan te ja ment con -

cep tual, la tas ca que ens ocu parà a par tir

d’aquest mo ment serà la de de fi nir ca das -
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F
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T
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Velocitat ofensiva
Velocitat de circulació
de pilota

Velocitat defensiva
Velocitat de recuperació/
interrupció de pilota

Velocitat operativa

Velocitat cognitiva

Velocitat tècnico-tàctica
amb pilota

Velocitat tècnico-tàctica
sense pilota

Velocitat acceleració/
desacceleración

Velocitat
col·lectica

(Equip)

Velocitat
individual
(Jugador)

Velocitat de progressió
de pilota

Velocitat desplaçament

Fi gu ra 2.

Expres sions de la ve lo ci tat en el fut bol.

Fase
de construcció

Fase
d’evitació

FASES DE JOC EN FUTBOL

MANIFESTACIONS DE LA VELOCITAT DOMINANTS

Fase
de construcció

Fase
de finalització

Velocitat col·lectiva
ofensiva

Velocitat individual
amb i sense pilota

Velocitat col·lectiva
defensiva

Velocitat individual
sense pilota

Procès ofensiu Procès defensiu

Fi gu ra 3.

Apli ca cions de les di fe rents ma ni fes ta cions de la ve lo ci tat en el fut bol: fa ses del joc ver sus ve lo ci tat.



cu na de les ex pres sions de la ve lo ci tat

pre sen ta des a la fi gu ra 2 i, al ho ra, fer pa -

le sos els ele ments for ma dors i fac tors que

ca rac te rit zen cada una d’aquelles.

Per ve lo ci tat col·lec ti va s’entén la ca pa ci tat

d’un equip per re sol dre de ma ne ra efi caç

i amb un rit me/cadè ncia d’interven ció

alt, les tas ques/ob jec tius con subs tan -

cials a les di fe rents fa ses i sub fa ses del

joc. Aques ta ma ni fes ta ció de la ve lo ci tat,

tam bé ano me na da per al guns es pe cia lis -

tes com a “ve lo ci tat de joc”, “ve lo ci tat

d’equip” o “rit me de joc”, ha de ser con -

tem pla da com una op ció d’organitza ció

ope ra ti va a l’abast d’un equip, que aquest

ha de ges tio nar con ve nient ment, ma ni fes -

tant-la en un grau més gran o més pe tit,

en fun ció de di ver sos fac tors/contin gèn -

cies que con di cio na ran els seus inte -

ressos/ne ces si tats du rant la com pe ti ció,

com ara:

n El re sul tat mo men ta ni del par tit (fa vo ra -

ble/des fa vo ra ble).

n La gam ma de me to do lo gies de joc do -

mi na des per l’equip (ve geu tau la 4).

n Les ca rac te rís ti ques del joc de l’equip

ad ver sa ri.

n Les con di cions climà ti ques i del te rreny

de joc...

Aquest carà cter op cio nal de la ve lo ci tat

col·lec ti va, pren es pe cial sig ni fi cat en

l’àmbit del fut bol atès que en aquest es -

port, a di ferè ncia d’altres de la seva ma -

tei xa fa mí lia (bàsquet, hand bol... exis teix

una es cas sa o nul·la co di fi ca ció re gla -

ment ària del temps de joc, fet que dóna la

lli ber tat als equips per ac tuar de la for ma

que es ti min més opor tu na en re la ció a

aquest parà me tre, és a dir, sen se li mi ta -

cions/obli ga cions de ti pus re gla men ta ri

com ara: les res tric cions re la ti ves al

temps d’atac, temps de pos ses sió de la pi -

lo ta in di vi dual, joc pas siu...

Ara bé, si par tim del que hem ex po sat an -

te rior ment, on es pre sen ta la ve lo ci tat

col·lec ti va com la ca pa ci tat d’un equip per 

ac tuar ràpi da ment, tot ade quant-se tant

als seus in te res sos com a les se ves ne ces -

si tats en el joc, cal des ta car que se ran fac -

tors de na tu ra le sa pre fe rent ment tàcti ca

els que con di cio na ran en ma jor me su ra

aques ta for ma de ma ni fes ta ció col·lec ti va

de la ve lo ci tat en el fut bol, da vant d’altres

fac tors de mar cat carà cter ener ge ti co fun -

cio nal i/o bio mecà nic que tra di cio nal ment 

es van ar gu men tar per jus ti fi car l’obtenció 

d’una ele va da/òpti ma pres ta ció de ve lo ci -

tat en aquests es ports. Alguns d’aquests

fac tors de què depèn la ve lo ci tat col·lec ti -

va po den con cre tar-se en:

n La co rrec ta dis tri bu ció/re dis tri bu ció es -

pa cial de ju ga dors so bre el te rreny de

joc (mo vi ments fo na men tals de des ple -

ga ment i re ple ga ment col·lec tiu).

n L’aplicació en el joc d’una ac ti tud colla -

bo ra do ra ac ti va per part dels mem bres

de l’equip (aju des al pos seï dor de la pi -

lo ta, co ber tu res...).

n La con ser va ció d’un cert grau d’equilibri 

ofen siu i de fen siu du rant les fa ses de -

fen si va i ofen si va del joc, res pec ti va -

ment.

n El grau de pre ci sió i pro fun di tat en la

cir cu la ció de la pi lo ta.

n La dis po ni bi li tat tec ni cotà cti ca dels fut -

bo lis tes (ve lo ci tat in di vi dual amb pi lo ta

o sen se).

n L’estil de joc i les pres ta cions de l’ad -

versari...

Ve lo ci tat col·lec ti va ofen si va i ve -

lo ci tat col·lec ti va de fen si va

Com que da re flec tit a la fi gu ra 2, la ve lo ci -

tat col·lec ti va és pro duc te de dues ex pres -

sions com ple ment àries, re la cio na des

cada una d’elles amb les fa ses que es truc -

tu ren in ter na ment el joc dels equips: ve lo -

ci tat ofen si va i ve lo ci tat de fen si va.

Per ve lo ci tat ofen si va s’entén la ca pa ci tat 

d’un equip per im po sar un rit me de joc

ele vat, tot ma ni fes tant ràpi des cir cu la -

cions de la pi lo ta i els ju ga dors en

l’aproximació cap a la por te ria adver -

sària. Aques ta ex pres sió de la ve lo ci tat

col·lec ti va apa reix pa ral·le la ment en el joc 

sota unes al tres dues for mes in te rre la cio -

na des:

n D’una ban da, ve lo ci tat de pro gres sió

de la pi lo ta, sub ex pres sió que fa refe -

rència al rit me de des pla ça ment de la pi -

lota en la seva ca na lit za ció cap a la

por te ria ri val (pro fun di tat), i que serà

de fi ni da com la ca pa ci tat d’un equip

per tras lla dar ràpi da ment el cen tre del

joc, des del sec tor de re cu pe ra ció cap

als sec tors pro pi cis per a la fi na lit za ció, 

tot adap tant-se a les circum s tàn cies de 

cada si tua ció de joc.

n I, d’una al tra ban da, ve lo ci tat de cir -

cu la ció de la pi lo ta, re la cio na da amb

el rit me d’intercanvi de la pi lo ta en la

seva ca na lit za ció cap a la por te ria ri -

val (mo bi li tat), i que es de fi nirà com la 

ca pa ci tat d’un equip per trans me -

tre/in ter can viar ràpi da ment la pi lo ta

en tre els seus com po nents, tot adap -

tant-se a les cir cumstàncies de cada

si tua ció de joc.

La ma ni fes ta ció con jun ta en el joc, per

part d’un equip, de to tes dues sub ex -

pres sions de la ve lo ci tat col·lec ti va ofen -

si va, serà el sig ne del de sen vo lu pa ment

d’un joc ofen siu ràpid que po sarà en di fi -

cul tats l’adversari, en li mi tar el seu

temps de reor ga nit za ció de fen si va, la

seva ca pa ci tat per con te nir l’atac i/o in -

te rrom pre’l mo ment ània ment o de fi ni ti -

va ment.
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RESPUESTA DEL JUGADOR EN LA COMPETICIÓN

Velocidad/
sorpresa

Elevada
precisión

Coherencia
global

Gran adaptabilidad/
actualidad

MÈTODES

DE

JOC

MANIFESTACIONS DE LA VELOCITAT COL·LECTIVA

Ve lo ci tat Ofen si va Ve lo ci tat De fen si va

De pro gres sió De cir cu la ció De re cu pe ra ció

O

f.

Di rec te Elevada Moderada –

Indi rec te Moderada Elevada –

D

f.

Con ten ció – – Moderada

Pre sio nan t – – Elevada

Tau la 4.

Dependència tac ti coes tratè gi ca de la ve lo ci tat en fut bol: mèto des de joc ver sus ma ni fes ta cions col·lec ti ves

de la ve lo ci tat.



Per ve lo ci tat de fen si va s’entén la ca pa -

ci tat d’un equip per im po sar un rit me

de joc ele vat, exer cint una for ta pres sió

so bre el ri val, orien ta da a in te rrom pre

ràpi da ment i sen se ce dir te rreny l’acció 

ofen si va d’aquest. Aques ta al tra ex pres -

sió de la ve lo ci tat col·lec ti va, vin cu la da,

en aquest cas, a la fase de fen si va del joc 

de l’equip, es ma ni fes tarà en la com pe ti -

ció a par tir d’una úni ca for ma, que és la

ve lo ci tat de re cu pe ra ció, re la cio na da

amb l’actuació col·lec ti va dels ju ga dors

so bre la pi lo ta per tal de re cu pe rar-la, i

que es de fi nirà com la ca pa ci tat d’un

equip per in te rrom pre ràpi da ment de

for ma mo ment ània o de fi ni ti va la cir cu -

la ció de la pi lo ta en tre els com po nents

de l’equip ad ver sa ri, bo i adap tant-se

a les cir cumstàncies de cada si tua ció

de joc.

Ve lo ci tat in di vi dual

En l’àmbit dels es ports d’equip en ge ne -

ral, es ve ri fi ca, en els úl tims anys, la

presè ncia d’un bon nom bre de pu bli ca -

cions que orien ten els seus es for ços vers

un in tent d’aportar llum a la com pren sió

del fe no men ve lo ci tat des d’una pers pec ti -

va in di vi dual. El de no mi na dor comú que

les ca rac te rit za és el d’accentuar rei te ra -

da ment i po sar de ma ni fest com a no ve tat

que, en els es ports de ti pus si tua cio nal, la

ma jor o me nor pres ta ció de ve lo ci tat ex -

pres sa da pels par ti ci pants du rant el joc no 

pot ser atri buï da ex clu si va ment a parà me -

tres de ti pus bio mo tor (energ ètics i bio -

mecà nics), sinó que a més a més hau ran

de te nir-se en comp te d’altres as pec tes de 

na tu ra le sa cog ni ti va (in for ma cio nals), que 

te nen una re llevà ncia es pe cial en

l’explicació de la ve lo ci tat en aques ta

mena de mo da li tats es por ti ves. Des de la

nos tra pers pec ti va, aquest nou plan te ja -

ment, mal grat apor tar una vi sió més ajus -

ta da de la ve lo ci tat en els es ports d’equip

en ge ne ral i en el fut bol en par ti cu lar, no

fa res més que con ti nuar en la lí nia de so -

bre va lo rar, en la seva con cep tua lit za ció,

aque lles ex pres sions vin cu la des prin ci pal -

ment a una di men sió més in di vi dual, en

de tri ment d’altres ma ni fes ta cions de ca -

ràcter col·lec tiu, ja apun ta des aquí, que

se gons el nos tre pa rer, re cla men una

presè ncia pre fe rent per en ten dre co rrec ta -

ment el fe no men es men tat.

Al cos tat d’aquesta des me su ra da pre -

sència, en la li te ra tu ra es pe cia lit za da,

d’interpretacions de la ve lo ci tat on sim -

ple ment es res sal ta com a nou el ca -

ràcter bi no mial (cog ni ti vo mo tor) de les

res pos tes ve lo ces eme ses pels par ti ci -

pants, creiem que cal des ta car tam bé

que aques ta se go na for ma d’exteriorit -

zació de la ve lo ci tat, en al gun cas ano -

me na da com a “ve lo ci tat del ju ga dor”,

re pre sen ta una con di ció de sit ja ble però

no im pres cin di ble en la con duc ta in -

tegral del ju ga dor en la com pe ti ció.

Aques ta afir ma ció es jus ti fi ca fàcil ment

en com pro var, en nom bro sos ca sos, que

ac cions de sen vo lu pa des per fut bo lis tes,

ca rac te rit za des per exe cu tar-se sota un

for mat de res pos ta ràpi da en ter mes ges -

tuals (im por tants ac ce le ra cions glo bals

o seg ment àries), po den tra duir-se en res -

postes pre ci pi ta des i in cohe rents en ter -

mes col·lec tius, per què no s’adapten als

in te res sos/ne ces si tats de l’equip al qual

per tany (ve geu fi gu ra 4).

Re pre nent el tema que ens ocu pa en

aquest apar tat i, un cop de fi ni des les ca -

te go ries i sub ca te go ries de la ve lo ci tat

col·lec ti va en el fut bol cal, en aquest

mo ment, se guir un pro cés con cep tual si -

mi lar amb el con junt de ma ni fes ta cions

de la ve lo ci tat cir cums cri tes ara, al ju ga -

dor. Així, per ve lo ci tat in di vi dual s’en -

tén la ca pa ci tat d’un ju ga dor per con tri -

buir a re sol dre de ma ne ra efi caç i amb

un alt rit me/cadè ncia d’interven ció, les

tas ques/ob jec tius con subs tan cials al

joc del seu equip. En aquest sen tit, la fi -

na li tat de la ve lo ci tat in di vi dual en la

seva apli ca ció du rant el joc ha de ser en -

te sa com una con tri bu ció del ju ga dor a

ge ne rar in cer te sa en l’organització de

l’equip ad ver sa ri i/o a agi li tar la res pos ta 

ofen si va/de fen si va del seu equip, con -

ver tint-la en més efi caç. Con se qüent -

ment, la ma ni fes ta ció en el joc, per part

dels ju ga dors, d’accions mo trius ca rac -

te rit za des per ser exe cu ta des amb ra pi -

de sa no podrà ser in ter pre ta da com a

l’expressió ma xi mit za da d’una ca pa ci tat 

mo to ra autò no ma, al mar ge del con text

tàctic que la re cla ma.

De la ma tei xa ma ne ra que en el seu mo -

ment va ser pos si ble iden ti fi car un se guit

de fac tors que in ci dien en les di fe rents

ma ni fes ta cions de la ve lo ci tat col·lec ti va,

el con junt de fac tors que bàsi ca ment con -

di cio na ran les di fe rents sub ca te go ries de

ve lo ci tat in di vi dual en el fut bol po den con -

cre tar-se en:

n La dis po ni bi li tat cog ni ti va del ju ga dor

(trac ta ment d’informació i pre sa de de -

ci sions).

n La dis po ni bi li tat con di cio nal del ju ga dor 

(for ça dinà mi ca màxi ma, for ça ex plo si -

va i for ça ex plo si voelà sti ca).

n La dis po ni bi li tat coor di na ti va es pe cí fi ca 

del ju ga dor (fo na ments bàsics amb pi -

lo ta o sen se i de ri vats).

n La ca pa ci tat del ju ga dor per su por tar la

fa ti ga (re sistència mix ta es pe cial i po -

tència aerò bi ca).

D’entre aques ta nòmi na de fac tors asse -

nyalats cal des ta car, en un lloc pre fe rent,

els re la cio nats amb la dis po ni bi li tat cog ni -

ti va del ju ga dor i, més con cre ta ment, amb 

allò que serà de fi nit com a ve lo ci tat cog -

nitiva. Aques ta sub ex pres sió de la ve lo ci -

tat in di vi dual, en te sa com el pas pre vi (so -

lu ció men tal) a tota res pos ta ràpi da (so lu -

ció mo to ra) eme sa per un ju ga dor du rant

el joc, afec tarà de ma ne ra trans ver sal la

res ta de ma ni fes ta cions cir cums cri tes,

tant la ve lo ci tat tec ni cotà cti ca amb pi lo ta

com la ve lo ci tat tec ni cotà cti ca sen se pi lo -
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Fi gu ra 4.

Ca rac te rís ti ques de la con duc ta de sit ja da en el ju ga dor du rant la com pe ti ció.



ta del ju ga dor. En aquest sen tit, es pot

res sal tar una ve ga da més, que en els es -

ports d’equip no n’hi ha prou amb ser el

més ràpid en la rea lit za ció ges tual

d’accions mo trius, sinó que tam bé és im -

pres cin di ble ser ràpid pen sant, tro bant so -

lu cions i des co di fi cant els es tí muls que

pro ve nen de l’entorn, amb l’objecte de po -

der ac tuar d’una for ma an ti ci pa da en el

joc. Par tint d’aquest con text, la ve lo ci tat

cog ni ti va, ano me na da tam bé com a men -

tal, de pre sa de de ci sió o an ti ci pa ti va, re -

pre sen tarà la ca pa ci tat d’un ju ga dor per

ana lit zar ràpi da ment una si tua ció de joc

i, doncs, pren dre de ci sions ac tua lit za -

des/opor tu nes, en be ne fi ci pro pi i de

l’equip.

Ve lo ci tat in di vi dual tec ni cotà cti ca 

amb pi lo ta i ve lo ci tat in di vi dual

tec ni cotà cti ca sen se pi lo ta

De la ma tei xa ma ne ra que en el cas de la

ve lo ci tat col·lec ti va, la ve lo ci tat in di vi dual 

és pro duc te de dues ex pres sions re la cio -

na des amb el con text en què es tro ba im -

mer git el ju ga dor du rant la com pe ti ció

(ata cant amb pi lo ta/ata cant sen se/de fen -

sor): ve lo ci tat tec ni cotà cti ca amb pi lo ta i

ve lo ci tat tec ni cotà cti ca sen se.

Per ve lo ci tat tec ni cotà cti ca amb pi lo ta

s’entén la ca pa ci tat d’un ju ga dor per ac -

tuar de for ma pre ci sa i ràpi da en aque lles 

ac cions en què dis po sa de la pi lo ta o hi

man té con tac te, con tri buint a com plir els 

ob jec tius del joc de l’equip. Aques ta sub -

ex pres sió de la ve lo ci tat in di vi dual apa reix 

en el joc sota el for mat de ve lo ci tat ope ra -

ti va, ano me na da tam bé en al tres ca sos

com a tècni ca, ges tual, d’execució, d’ac -

ció amb pi lo ta o d’intervenció, i es de fi -

neix com la ca pa ci tat d’un ju ga dor per

aug men tar i/o dis mi nuir brus ca ment o

man te nir un ele vat rit me en els des pla ça -

ments glo bals i/o mo vi ments seg men ta -

ris, du rant el de sen vo lu pa ment d’accions 

amb la pi lo ta, en be ne fi ci pro pi i de

l’equip. Enca ra que aques ta sub ex pres sió

de la ve lo ci tat in di vi dual és con si de ra da de

gran im portància, es pot des ta car que, en

ter mes quan ti ta tius, la seva ma ni fes ta ció

du rant el joc serà con si de ra ble ment més

pe ti ta que la ve lo ci tat in di vi dual tec ni -

cotà cti ca sen se pi lo ta. Això es jus ti fi ca en

apre ciar-se que la ma jor part del temps

ac tiu del ju ga dor en la com pe ti ció es dóna 

en si tua cions d’absència de con tac te di -

rec te amb la pi lo ta (ata cant sen se pi lo -

ta/de fen sor), i són molt es cas sos els pe río -

des de temps (2 a 3 mi nuts per par tit) en

els quals aquest in ter vé en con tac te amb

la pi lo ta.

D’altra ban da, per ve lo ci tat tec ni cotà cti -

ca sen se pi lo ta s’entén la ca pa ci tat d’un

ju ga dor per ac tuar ràpi da ment, sen se

dis po sar de la pi lo ta o man te nir-hi con -

tac te, en aque lles ac cions en què in ter vé, 

con tri buint a com plir els ob jec tius del joc 

de l’equip. Aques ta al tra ex pres sió de la

ve lo ci tat in di vi dual, re la cio na da amb

l’activitat de sen vo lu pa da pel ju ga dor en

si tua cions on as su meix el pa per d’atacant

sen se pi lo ta o de de fen sor, es ma ni fes tarà

en la com pe ti ció a par tir de dues for mes,

to tes elles com ple men ta des per la ja de fi -

ni da ve lo ci tat cog ni ti va:

n En pri mer lloc, la ve lo ci tat de ac ce le -

ra ció-de sac ce le ra ció, tam bé ano me -

na da com d’a rren ca da, de sor ti da, de

reac ció o de can vi de rit me, que es de -

fi neix com la ca pa ci tat d’un ju ga dor

per reac cio nar i adap tar-se ràpi da -

ment da vant un es tí mul ex tern, en be -

ne fi ci pro pi i de l’e quip, tot in cre men -

tant i/o dis mi nuint brus ca ment el rit -

me del seu des pla ça ment glo bal o mo -

vi ment seg men ta ri.

n En se gon lloc, la ve lo ci tat de des pla ça -

ment, tam bé ano me na da com de cur sa, 

de mo vi ment sen se pi lo ta o màxi ma,

en te sa com la ca pa ci tat d’un ju ga dor

per mo bi lit zar-se glo bal ment a un rit -

me ele vat i man tin gut du rant un in ter -

val de temps breu o re duït, en be ne fi ci

pro pi i de l’equip.

El con junt d’aquestes sub ex pres sions de

la ve lo ci tat in di vi dual, que sota una de no -

mi na ció o una al tra, ca rac te rit zen la con -

duc ta ve loç del ju ga dor de fut bol, so vint

tam bé han es tat uti lit za des per part dels

es pe cia lis tes com a cri te ri ta xonò mic vàlid 

per a l’establiment de di fe rents per fils

pres ta tius dels ju ga dors; si es pren com a

re ferè ncia aquest as pec te s’aprecia una

gran va rie tat de ti po lo gies fun cio nals. Per

exem ple, és pos si ble iden ti fi car ju ga dors

que tot i que es ca rac te rit zen per dis po sar

d’alts ni vells de ve lo ci tat ope ra ti va, re col -

zats en la seva ex cel·lència tec ni cotà cti ca, 

mos tren un po bre ren di ment en aque lles

ac cions del joc que sol·li ci ten d’una ma -

ne ra pre fe rent l’aplicació d’alts graus de

ve lo ci tat de des pla ça ment o de ac ce le ra -

ció-de sac ce le ra ció. Da vant d’aquests,

tam bé és fre qüent ob ser var per fils de ju -

ga dors que mos tren una alta pres ta ció per 

al des pla ça ment ve loç sen se con tac te

amb la pi lo ta, però que en el mo ment en

què s’hi re la cio nen la seva ve lo ci tat

d’actuació de creix no ta ble ment. Da vant

d’aquesta si tua ció de di ver si tat pres ta ti va, 

d’una al tra ban da con subs tan cial als jocs

es por tius col·lec tius, a l’hora de con fec -

cio nar els equips cal bus car una com ple -

men ta rie tat de per fils fun cio nals que ga -

ran tei xi una sa tis fact òria so lu ció del con -

junt de va ria des i can viants si tua cions que 

ca rac te rit zen el joc.

Control de la velocitat
en el fútbol

No hi ha dub te que l’estudi sis temà tic, ob -

jec tiu i ri go rós del con junt d’esdeveni -

ments que se suc ceei xen tot al llarg d’un

par tit de fut bol és al ta ment com plex, si

par tim de les pre mis ses de va ria bi li tat, es -

pon ta neï tat i na tu ra li tat de les con duc tes

ma ni fes ta des pels ju ga dors i els equips en 

les di fe rents si tua cions de joc. D’altra

ban da, les crei xents exigè ncies re la ti ves a

la pres ta ció dels ju ga dors i dels equips en la

com pe ti ció re cla men que es de di qui una

aten ció es pe cial a l’anàlisi de les se ves

par ti cu la ri tats, per tal de po der de tec tar

quins són els trets do mi nants o fac tors

que ca rac te rit zen el joc i, en con se qüèn -

cia, pos si bi li tar una orien ta ció sig ni fi ca ti -

va del pro cés d’entrenament.

En aquest sen tit, el fet de des ta car el fac -

tor ve lo ci tat com a prio ri ta ri en una su po -

sa da je rar quit za ció dels com po nents in te -

grants del mo del de ren di ment en el fut bol 

ha es tat una cons tant en di fe rents tre balls

que pre nen com a ob jec te d’estudi el mo -

de lat ge de la pres ta ció com pe ti ti va en

aquest es port. En con se qüèn cia, dis po sar

de mèto des i ins tru ments que per me tin de 

quan ti fi car d’una for ma ob jec ti va la seva

ex pres sió du rant el par tit, tam bé ha es tat
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una preo cu pa ció re lle vant en el marc de l’a -

nàli si de la com pe ti ció i del con trol de

l’entrenament en els es ports d’equip en

ge ne ral.

Ara bé, la tra di cio nal con cep tua lit za ció de 

la ve lo ci tat en l’àmbit dels es ports d’e -

quip, orien ta da fo na men tal ment cap a les

ex pres sions que fan re ferè ncia a la seva

di men sió in di vi dual i, més con cre ta ment,

cap al ju ga dor ac tuant amb pi lo ta o sen se, 

pro vo ca un ac cen tuat in terès per disse -

nyar ei nes de con trol que pos si bi li tin deter -

minar les de man des de la com pe ti ció en

re la ció a aques ta ca pa ci tat en fo ca da de

ma ne ra prio rità ria des d’una pers pec ti va

in di vi dual. En aquest con text han apa re -

gut pu bli ca cions on es re co rre a di fe rents

mit jans i mèto des de con trol, que per me -

ten de por tar a ter me una ava lua ció de la

ve locitat ma ni fes ta da pel ju ga dor en la com -

petició (ve geu tau la 5 i 6), a par tir de

l’anàlisi dels des pla ça ments d’aquest,

tant en ter mes de vo lum (me tres to tals re -

co rre guts) com d’intensitat (ve lo ci tat en

me tres/se gon o quilò me tres/hora).

En con trast amb el que aca bem d’ex -

posar, es pot des ta car que són molt es -

cassos els es tu dis que han tin gut com a fi -

na li tat apor tar ins tru ments vàlids per al

con trol de la ve lo ci tat en la seva ves sant

més col·lec ti va, di men sió que ja ha es tat

des ta ca da com a més ca rac te rís ti ca i par -

ti cu lar en aquest ti pus d’esports. Aques ta

cir cumstància de buit pro ce di men tal/me -

to dolò gic per al con trol de la ve lo ci tat

col·lec ti va jus ti fi ca el nos tre in terès com a

es tu dio sos dels es ports d’equip per fer, en

un pri mer mo ment, una re vi sió re la ti va als 

di fe rents mèto des de con trol de la ve lo -

citat col·lec ti va que apa rei xen re flec tits

en la li te ra tu ra es pe cí fi ca so bre fut bol; i,

en un se gon mo ment, pre sen tar un nou i

ori gi nal sis te ma d’avaluació de com por ta -

ments col·lec tius ano me nat ba lo gra ma,

que en una de les se ves apli ca cions pos si -

bi li ta el con trol de la ve lo ci tat col·lec ti va

en les se ves ves sants tant ofen si va com

de fen si va.

En re la ció amb el pri mer as pec te, re vi sió

dels di fe rents mèto des de con trol de la

ve lo ci tat col·lec ti va re flec tits en la li te ra -

tu ra es pe cí fi ca, és in te res sant de res sal -

tar els tre balls de sen vo lu pats per Du -

grand (1989) i pos te rior ment per Pino

(2001). Els au tors hi por ten a ter me un

me su ra ment de la ve lo ci tat de trans mis -

sió de la pi lo ta i de la ve lo ci tat d’equip,

res pec ti va ment, des de la fór mu la de Du -

grand (nom bre de ju ga dors que in ter ve -

nen en l’acció ofen si va / nom bre de con -

tac tes rea lit zats en l’acció ofen si va),

que s’expressarà sen se uni tats i podrà

pren dre va lors com pre sos en tre 0 i 1; in -

di carà una ma ni fes ta ció de ve lo ci tat ele -

va da quan els va lors s’aproximen a la

uni tat i, ve lo ci tat re duï da, en els ca sos en 
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FONT N
DISTÀNCIA

RECORREGUDA (m)
MÈTODE

Know les y Broo ke

(1974)

40 4.834 No ta ció manual

Wade (1962) ? 1.600-5.486 No mencionat

Sma ros (1980) 7 7.100 Càmeres de TV (dues)

Reilly i Tho mas (1976) 40 8.680 Gravadora

Ohas hi i d’altres (1988) 2 9.845 Tri go no me tria (dues càma res)

Ekblom (1986) 10 9.800 No ta ció manual

Agne vik (1970) 10 10.200 Pel·lí cu la ci ne ma togr àfi ca

Van Gool i d’altres (1988) 7 10.245 Pel·lí cu la ci ne ma togr àfi ca

Bang sbo i d’altres 14 10.800 Ví deo (qua tre càme res)

Sal tin (1973) 9 10.900 Pel·lí cu la ci ne ma togr àfi ca

Wit hers i d’altres 20 11.527 Cin ta de vídeo

Ze len ka i d’altres 1 11.500 No es men tat

Taula 5.

Distància re co rre gu da per par tit se gons di ver ses fonts (Tho mas Reilly, 1999).

ACTIVITAT TEMPS (seg) DISTÀNCIA (m) VELOCITAT (km/h)

Estàti ca 469 0 0

Ca mi nar cap a da vant 1.026 908 <5

Co rre gu da len ta 2.199 4.338 5-11

Co rre gu da mit ja na 696 2.483 11-15

Co rre gu da a pas llarg 323 1.466 15-18

Co rre gu da ve loç 251 1.420 18-21

Esprint 39 277 21-24

Esprint màxim 30 244 24-27

Ca mi nar cap en re re 88 48 <3

Co rre gu da en re tro cés 417 660 3-21

Co rre gu da la te ral 94 213 0-21

Taula 6.

Exem ple d’anàlisi in for ma tit za da de les distàncies re co rre gu des per in ten si tats d’un ju ga dor de fut bol

(D‘Ottavio y Tran qui lli, 1993).



què els va lors ob tin guts es ti guin prop de

0. Un al tre tre ball que es pot res sen yar és 

el de sen vo lu pat per M. So bre ja no; O.

Car ce do i H. Cas te lla nos (2001), on es

rea lit za un me su ra ment de la ve lo ci tat de 

joc ofen siu pre nent com a re ferè ncia

l’anàlisi de les ano me na des uni tats

d’atac (con junt d’accions tec ni cotà cti -

ques i de con di ció fí si ca que rea lit za un

equip des que re cu pe ra la pi lo ta fins

que la perd), i més con cre ta ment, del re -

gis tre de la seva ex ten sió tem po ral i del

nom bre de pas sa des que es fan en ca das -

cu na. A par tir d’aquests cri te ris els au tors 

con si de ra ran les ve lo ci tats de joc ofen siu

se güents:

n Ve lo ci tat de joc 1 o len ta, sem pre que

en in ter vals de 6¢¢- 8¢¢ es pro duei xi una

pas sa da.

n Ve lo ci tat de joc 2 o alta, sem pre que en

in ter vals de 3¢¢- 6¢¢ es pro duei xi una

pas sa da.

n Ve lo ci tat de joc 3 o màxi ma, sem pre

que en in ter vals d’1¢¢ a 3¢¢ es pro duei xi

una pas sa da.

Aquests tre balls, en ca ra que po den és ser

va lo rats com a in te res sants i ori gi nals en

el seu plan te ja ment, per què orien ten el

seu es forç cap al con trol de la ve lo ci tat

col·lec ti va, pre sen ten al gu nes li mi ta cions

en con tem plar d’una for ma par cial i in -

com ple ta l’avaluació d’aquesta ca pa ci tat

en el fut bol. Es con si de ren par cials, atès

que ig no ren el con trol de la ve lo ci tat

col·lec ti va en la seva ves sant de fen si va, i

ava luen no més els graus de ve lo ci tat ma -

ni fes tats pels equips en el trans curs de la

fase ofen si va del joc; i in com plets, per què

dei xen de ban da parà me tres de na tu ra le -

sa es pa cial re la cio nats amb la pro fun di tat

de les ac cions de joc es tu dia des, que han

de te nir-se en comp te per a una anà li si cor -

recta de la ve lo ci tat col·lec ti va en la seva

di men sió ofen si va.

En re la ció amb el se gon as pec te, pre sen -

ta ció d’un nou i ori gi nal sis te ma d’ava -

lua ció de com por ta ments col·lec tius

ano me nat ba lo gra ma, és opor tú de pre -

ci sar-ne la im portància en con tem plar,

en tre les se ves pos si bi li tats d’apli cació,

la ca pa ci tat de quan ti fi car d’una for ma

ex haus ti va i com ple ta les dues prin ci -

pals ma ni fes ta cions de la ve lo ci tat

col·lec ti va en el fut bol. Per fer-ho, en tre

els seus pro ce di ments par ti cu lars de

càlcul, es con si de ra ran un con junt de pa -

ràmetres de na tu ra le sa es pa cial, tem po -

ral i mo dal que per me tran de de ter mi nar 

de for ma ob jec ti va la ve lo ci tat/rit me

amb què els equips ges tio nen la seva

con duc ta col·lec ti va en la re so lu ció de

les di fe rents si tua cions de joc.

El ba lo gra ma com a mèto de

de con trol de la ve lo ci tat col·lec ti va

Enca ra que el ba lo gra ma, en el seu ori -

gen, re pre sen ta un sis te ma d’observació

de com por ta ments col·lec tius orien tat a

l’obtenció d’un se guit d’indicadors mor fo -

fun cio nals per a l’anàlisi dels sis te mes de

joc en el fut bol, en te nem que aquest, con -

ve nient ment adap tat, per met de por tar a

ter me una ava lua ció de la ve lo ci tat

col·lec ti va en aquest es port. En efec te, si

par tim de la idea que el con junt d’accions

col·lec ti ves de sen vo lu pa des per un equip

al llarg d’un par tit pot res pon dre a parà -

me tres fun cio nals ben di fe rents (du ra da,

de sen vo lu pa ment es pa cial, grau d’elabo -

ració, rit me, etc.) i, si d’altra ban da tam bé 

par ti ci pem de la idea que to tes aques tes

ac cions es ca rac te rit zen per ser de ter mi -

na des en fun ció d’un se guit d’objectius

que pre nen com a re ferè ncia la pi lo ta

(con ser var-la, re cu pe rar-la, fer-la pro gres -

sar, evi tar-ne la pro gres sió, etc.), com -

pren drem que per ava luar el fac tor ve lo ci -

tat col·lec ti va en el fut bol, caldrà re có rrer

a mèto des d’anàlisi que pos si bi li tin de ter -

mi nar, en ter mes es pa cials, tem po rals i

mo dals, de qui na ma ne ra ges tio na un

equip la seva re la ció amb la pi lo ta tot al

llarg de les di fe rents ac cions col·lec ti ves

con subs tan cials als pro ces sos ofen siu i

de fen siu del joc.

Par tint del con text pre sen tat, el ba lo gra -

ma, com a sis te ma d’observació ja apli cat 

en l’àmbit dels es ports d’equip (Va les, 98

i Are ces, 00), reu neix un se guit de ca rac -

te rís ti ques que s’adeqüen a les ne ces si -

tats ex po sa des an te rior ment. Entre elles

des ta quen el fet de pren dre com a ele -

ment d’anàlisi prio rità ria el se gui ment del

des pla ça ment de la pi lo ta pel te rreny de

joc (prèvia ment di vi dit en zo nes –ve geu

fi gu ra 5–) en re la ció amb el temps; i el fet

de con tem plar com a cen tre d’anàlisi fo -

na men tal l’activitat com pe ti ti va de sen vo -

lu pa da pels equips i no pas l’activitat in di -

vi dual, com apa reix ha bi tual ment en els

es tu dis es pe cia lit zats so bre el tema. En

co rres pondència amb la pri me ra ca rac te -

rís ti ca, al ba lo gra ma es rei vin di ca el va lor

in for ma tiu del mòbil per a l’anàlisi de la

ve lo ci tat en el joc ja que aquell re pre sen ta

l’element al vol tant del qual gi ren i

s’estructuren to tes les ac cions del joc;

i amb la se go na, es prio rit za el con trol dels 

pro ce di ments d’actuació col·lec ti va de -

sen vo lu pats pels equips du rant la com pe -

ti ció, cir cumstància que per metrà d’a -

valuar els seus ni vells de ve lo ci tat de joc

ofen siu i de fen siu en la seva ves sant

col·lec ti va.

Doncs bé, amb l’aplicació del ba lo gra ma

es pos si bi li tarà l’atribució d’un va lor

numè ric de ter mi nat a cada una de les ac -

cions col·lec ti ves ofen si ves i de fen si ves

de sen vo lu pa des du rant el joc pels equips

con ten dents. Aquest va lor, sem pre su pe -

rior a zero i que s’expressarà sen se uni -

tats, serà re pre sen ta tiu de la ve lo ci tat

col·lec ti va ma ni fes ta da pels equips en

cada mo ment. A l’hora de l’avaluació es

con si de rarà que un equip ma ni fes ta una

ve lo ci tat col·lec ti va ele va da en els ca sos

en què la pun tua ció ob tin gu da, un cop

apli cats els pro ce di ments de càlcul opor -

tuns, s’allunyi de zero en més gran me su -

ra; per con tra, se ran re pre sen ta ti ves d’una 

ve lo ci tat de joc mo de ra da, to tes les ac -

cions el va lor de les quals s’aproximi a

zero.

Per a l’avaluació i el con trol de la ve lo ci -

tat col·lec ti va en el fut bol mit jan çant el

ba lo gra ma, cal con cre tar un se guit de

pro ce di ments de càlcul ma temà tic sim -

ples, que per me tran d’aproximar-nos a

una quan ti fi ca ció ob jec ti va de les di fe -

rents ma ni fes ta cions de la ve lo ci tat

col·lec ti va ja in di ca des. En re la ció a la

ve lo ci tat de pro gres sió ofen si va, ex -

pres sió de la ve lo ci tat col·lec ti va que

ens in for marà es sen cial ment so bre la ra -

pi de sa amb què es pro dueix l’apro -

ximació de la pi lo ta des del seu punt de

re cu pe ra ció cap a zo nes pro pí cies per a

la fi na lit za ció, per a fer-ne el càlcul

caldrà te nir en comp te un se guit de
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parà me tres a par tir dels quals es pos si -

bi li tarà la seva quan ti fi ca ció:

Parà me tres tem po rals: du ra da

Per tal de con èi xer l’extensió tem po ral de

les ac cions col·lec ti ves ofen si ves de sen vo -

lu pa des pels equips es re gis trarà la du ra -

da en se gons de ca das cu na.

Parà me tres es pa cials:

grau de pro fun di tat ofen si va (GPO)

Per tal de po der de ter mi nar la ver ti ca li tat

del joc ofen siu d’un equip, es re gis trarà la 

pro gres sió de la pi lo ta cap a la por te ria ri -

val acon se gui da en cada una de les ac -

cions col·lec ti ves de sen vo lu pa des per

aquell. L’anomenat grau de pro fun di tat

ofen si va va lo rarà, d’una ban da, el vo lum

de te rreny de joc en sen tit lon gi tu di nal,

que s’ha guan yat al ri val en el trans curs

de cada ac ció col·lec ti va ofen si va (pro -

gres sió); i, d’una al tra, el grau d’acos -

tament a la por te ria ad vers ària que s’ha

ob tin gut en el mo ment en què fi na lit za

l’acció es men ta da (pro xi mi tat). S’entén

que aquest se gon as pec te, pro xi mi tat a la 

por te ria ad vers ària, és de summa im -

portància a l’hora de va lo rar la pro fun di -

tat ofen si va, atès que és rao na ble en ten -

dre que a me su ra que el cen tre del joc es

des pla ça cap a la por te ria es men ta da, el

ni vell de pro duc ció d’obstacles o grau

d’oposició exer cit per l’adversari s’incre -

menta no ta ble ment en ter mes quan ti ta -

tius i qua li ta tius, cir cumstància que di fi -

cul ta enor me ment la pro gres sió ofen si va. 

La pro gres sió ob tin gu da per un equip en

el trans curs d’una ac ció col·lec ti va ofen -

si va podrà ser:

n Po si ti va: l’equip acon se gueix de guan yar 

te rreny un cop fi na lit za da l’acció col·lec -

ti va ofen si va.

n Neu tra: l’equip ni guan ya te rreny ni en

perd en el mo ment en què l’acció

col·lec ti va ofen si va fi na lit za.

n Ne ga ti va: l’equip perd te rreny al fi nal

de l’acció col·lec ti va ofen si va realit -

zada.

Te nint en comp te a la sub di vi sió de l’espai 

pre sen ta da a la fi gu ra 5, per al càlcul dels

di fe rents graus de pro fun di tat ofen si va

s’aplicarà la fór mu la se güent:

GPO = [(SFO - SIO) + SFO] + 4,

on:

GPO = grau de pro fun di tat ofen si va.

SFO = sec tor de fi na lit za ció ofen si va.

SIO = sec tor d’inici ofen siu.

4 = Cons tant que s’aplica per tal

d’eliminar va lors ne ga tius o iguals 

a zero.

Un cop ob tin guts aquests parà me tres, la

ve lo ci tat de pro gres sió ofen si va es cal cu -

larà apli cant l’expressió ma temà ti ca se -

güent:

VPO = GPO/Du ra da,

on:

VPO = ve lo ci tat de pro gres sió ofen si va.

GPO = grau de pro fun di tat ofen si va.

La ve lo ci tat de cir cu la ció ofen si va re pre -

sen ta una al tra ex pres sió de la ve lo ci tat

col·lec ti va que ens in for marà fo na men tal -

ment so bre la fre qüèn cia amb què es pro -

duei xen les ac cions tec ni cotà cti ques amb

pi lo ta dels ju ga dors en el trans curs de les

ac cions col·lec ti ves ofen si ves de sen vo lu -

pa des per l’equip al qual per tan yen. Per a

la quan ti fi ca ció d’aquesta ma ni fes ta ció de 

la ve lo ci tat col·lec ti va, igual que s’esde -

venia per al càlcul de la ve lo ci tat de pro -

gres sió ofen si va, caldrà re có rrer a un se -

guit de parà me tres que pos si bi li ta ran la

seva de ter mi na ció:

Parà me tres tem po rals: du ra da

Per tal de con èi xer l’extensió tem po ral de

les ac cions col·lec ti ves ofen si ves de sen vo -

lu pa des pels equips es re gis trarà la du ra -

da en se gons de ca das cu na.

Parà me tres mo dals:

grau d’elaboració ofen si va (GEO)

Fa re ferè ncia al nom bre de con tac tes

amb la pi lo ta que es pro duei xen en el de -

sen vo lu pa ment de cada una de les ac -

cions col·lec ti ves ana lit za des. Ens in for -

marà, bàsi ca ment, so bre l’elaboració

més o menys com ple xa que pre sen ta el

joc ofen siu d’un equip. Es cal cu larà mit -

jan çant el re gis tre del nom bre de con tac -

tes o evo lu cions de la pi lo ta (can vis de

zona a tra vés de la con duc ció) que es

pro duei xen en tre l’inici i el fi nal d’una

ac ció col·lec ti va ofen si va.
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Fi gu ra 5.

Sub di vi sió de l’espai de joc en sec tors i zo nes.



Par tint dels parà me tres ob tin guts, la ve lo -

ci tat de cir cu la ció ofen si va es cal cu larà

apli cant la fór mu la se güent:

VCO = GEO/Du ra da,

on:

VCO = ve lo ci tat de cir cu la ció ofen si va.

GEO = grau d’elaboració ofen si va.

Un cop de ter mi nats els pro ce di ments per 

al càlcul de les di fe rents ex pres sions de

la ve lo ci tat col·lec ti va ofen si va, es pre -

sen ten a con ti nua ció dos exem ples de

ba lo gra ma re pre sen ta tius d’accions que

res po nen a ni vells de ve lo ci tat col·lec ti va

ofen si va ele va da (ve geu fi gu ra 6) i mo de -

ra da (ve geu fi gu ra 7), per tan yents a par -

tits del Cam pio nat Na cio nal de Lli ga

Espan yo la de la tem po ra da 2000/2001.

En tots dos ca sos es pro ce dirà a

l’aplicació de les fór mu les dis sen ya des

per al càlcul de la ve lo ci tat de pro gres sió

ofen si va i de la ve lo ci tat de cir cu la -

ció ofen si va.

Fi nal ment, la ve lo ci tat de re cu pe ra ció de -

fen si va re pre sen ta la ter ce ra ex pres sió de

ve lo ci tat col·lec ti va que ens in for marà

prin ci pal ment so bre la ra pi de sa amb què

es pro dueix la neu tra lit za ció de les ac -

cions ofen si ves rea lit za des per l’equip ad -

ver sa ri. Per al seu càlcul caldrà con si de rar 

un se guit de parà me tres que pos si bi li ta -

ran la seva quan ti fi ca ció:

Parà me tres tem po rals: du ra da

Per tal de con èi xer l’extensió tem po ral de

les ac cions col·lec ti ves ofen si ves de sen vo -

lu pa des per l’equip ad ver sa ri es re gis trarà

la du ra da en se gons de ca das cu na.

Parà me tres es pa cials:

grau de con ten ció de fen si va (GCD)

Ens in for ma so bre el vo lum d’espai ce dit

per l’equip de fen sor per por tar a ter me

una re cu pe ra ció de la pi lo ta o in te rrup ció

del joc ofen siu de l’equip ad ver sa ri. Tam -

bé ofe reix in for ma ció so bre la lo ca lit za ció

dels es for ços de fen sius d’un equip i de

l’altre per neu tra lit zar el joc ofen siu del ri -

val. El ni vell de con ten ció de fen si va es de -

ter mi narà a par tir de l’anomenat grau de

con ten ció de fen si va, el qual podrà ma ni -

fes tar-se sota tres for mats dis tints al llarg

del joc:

n Po si ti va: l’equip de fen sor acon se gueix

que l’equip ri val per di la pi lo ta més

lluny de la por te ria contrària que on

l’havia re cu pe rat an te rior ment.

n Neu tra: l’equip de fen sor acon se gueix

que l’equip ri val per di la pi lo ta en el ma -

teix sec tor del camp on l’havia re cu pe -

rat prèvia ment.

n Ne ga ti va: l’equip de fen sor ce deix ter -

reny al ri val en la seva ne ces si tat

d’interrompre mo ment ània ment o de fi -

ni ti va ment l’acció col·lec ti va de l’ad ver -

sari.

El grau de con ten ció de fen si va, re la tiu a

l’equip de fen sor, serà cal cu lat a par tir de

l’expressió ma temà ti ca se güent, que

s’aplicarà a ca das cu na de les ac cions

col·lec ti ves de sen vo lu pa des per l’un equip 

i l’altre du rant el joc:

GCD = [(SFD - SID) + SFD] + 4,

on:

GCD = grau de con ten ció de fen si va.

SFD = sec tor de fi de l’acció de fen si va.

SID = sec tor d’inici de l’acció de fen si va.

4 = Cons tant que s’aplica per tal

d’eliminar va lors ne ga tius o iguals 

a zero.

Un cop ob tin guts aquests parà me tres, la

ve lo ci tat de re cu pe ra ció de fen si va es cal -
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VPO = [(5 – 2) + 5] + 4 / 10 = 1,2

VCO = 6 / 10 = 0,6

Duració: 10¢¢
Grau d’elaboració: 6 tocs
Grau de profunditat: sect. 2 ®  sect. 5

Sectors

5

4
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2

1

Gol

Temps (seg.)

2¢28¢¢ 2 32¢ ¢¢ 2 36¢ ¢¢ 2 40¢ ¢¢ 2 44¢ ¢¢ 2 48¢ ¢¢ 2 52¢ ¢¢ 2 56¢ ¢¢ 3 00¢ ¢¢ 3 04¢ ¢¢

Fi gu ra 6.

Re pre sen ta ció gràfi ca (ba lo gra ma) d’acció col·lec ti va ofen si va reei xi da ex pres sa da sota parà me tres de ve lo ci -

tat col·lec ti va ele va da (Cam pio nat Na cio nal de Lli ga Espan yo la, tem po ra da 2000/2001).

5

3

2

1

Gol
Sectors

Temps (seg.)

32 10¢¢¢ 32 14¢ ¢¢ 32 18¢ ¢¢ 32 22¢ ¢¢ 32 26¢ ¢¢ 32 30¢ ¢¢ 32 34¢ ¢¢ 32 38¢ ¢¢ 32 42¢ ¢¢ 32 46¢ ¢¢

4

Duració: 26¢¢
Grau d’elaboració: 10 tocs
Grau profunditat: sect. 3 ®  sect. 5

VPO = [(5 – 2) + 5] + 4 / 26 = 0,46

VCO = 10 / 26 = 0,36

Fi gu ra 7.

Re pre sen ta ció gràfi ca (ba lo gra ma) d’acció col·lec ti va ofen si va reei xi da ex pres sa da sota parà me tres de ve lo ci -

tat col·lec ti va re duï da (Cam pio nat Na cio nal de Lli ga Espan yo la, tem po ra da 2000/2001).



cu larà apli cant l’expressió ma temà ti ca se -

güent:

VRD = GCD/Du ra da,

on:

VRD = ve lo ci tat de re cu pe ra ció de fen si va.

GCD = grau de con ten ció de fen si va.

Com en els ca sos an te riors, tam bé es pre -

sen ten dos exem ples de ba lo gra ma re pre -

sen ta tius d’accions que res po nen a ni vells 

de ve lo ci tat col·lec ti va de fen si va mo de ra -

da (ve geu fi gu ra 8) i ele va da (ve geu fi gu -

ra 9), per tan yents a par tits del Cam pio nat

Na cio nal de Lli ga Espan yo la de la tem po -

ra da 2000/2001. En tots dos ca sos es

pro ce dirà a l’aplicació de les fór mu les dis -

sen ya des per al càlcul de la ve lo ci tat de

re cu pe ra ció de fen si va.

Com a conclusió

En aquest tre ball s’ha por tat a ter me una

apro xi ma ció con cep tual a la ve lo ci tat en

els es ports d’equip, on se n’ha des ta cat el

carà cter com plex, atès que són múl ti ples i 

va ria des les ex pres sions que de for ma

com ple ment ària i su per po sa da apa rei xen

a cada un dels epi so dis del joc, el de no mi -

na dor comú dels quals és la ma ni fes ta ció

d’alts ni vells de ve lo ci tat. Tam bé s’ha fet

palès un cert de sen fo ca ment i “des-con -

sens” con cep tual exis tent a la li te ra tu ra

es pe cia lit za da so bre el tema a l’hora de

de fi nir la ve lo ci tat en el fut bol. En aquest

sen tit, el nos tre in tent d’aproximació con -

cep tual a la ve lo ci tat par teix del re co nei -

xe ment de la ma tei xa na tu ra le sa dels es -

ports d’equip i més con cre ta ment del seu

carà cter so cio mo tor, col·lec tiu i emi nent -

ment tàctic i es tratè gic. En aquest con -

text, en el qual la ve lo ci tat és vis ta en

pers pec ti va com una rea li tat com ple xa pel 

que fa a la seva es truc tu ra in ter na i mul ti -

va ria da en la seva for ma d’exteriorització,

aques ta, en la seva apli ca ció en el fut bol,

ha es tat de fi ni da com la ca pa ci tat d’un

equip i/o ju ga dor per re sol dre de ma ne ra

efi caç i amb un alt rit me o cadè ncia

d’intervenció les tas ques/ob jec tius con -

subs tan cials a les di fe rents fa ses i sub fa -

ses del joc.

Pos te rior ment, en di fe rents apar tats del

tre ball, tam bé s’ha re fle xio nat so bre la im -

portància atri buï da als di fe rents fac tors i

ex pres sions que ca rac te rit zen la ve lo ci tat

en el fut bol. En aquest sen tit, des prés de

rea lit zar una breu re vi sió bi bliogr àfi ca, es

cons ta ta que la ma jor part dels es pe cia lis -

tes so bre el tema han adop tat una po si ció

con cep tual en re la ció a l’explicació del fe -

no men de la ve lo ci tat en aquest es port, on 

es prio rit zen fac tors con subs tan cials a

una di men sió in di vi dual, en de tri ment

d’altres ele ments re la tius i ca rac te rís tics

de la ma tei xa na tu ra le sa col·lec ti va del

joc. Aques ta si tua ció, al nos tre ju di ci mal

en fo ca da, jus ti fi ca la nos tra dis crepà ncia i 

in terès per so bre di men sio nar la im -

portància d’aspectes de na tu ra le sa col -

lectiva i tac ti coes tratè gi ca da vant d’al tres

de na tu ra le sa in di vi dual i ener ge ti co fun -

cio nal, ar gu men tats tra di cio nal ment en el

trac ta ment de la ve lo ci tat en aquest sub -

grup d’esports.

Fi nal ment, un cop de sen vo lu pa da la nos -

tra apro xi ma ció con cep tual a la ve lo ci tat

en els es ports d’equip, s’ha pre sen tat de

for ma re su mi da un nou sis te ma d’ob -

servació de com por ta ments col·lec tius

(ba lo gra ma) que, con ve nient ment adap -

tat, per metrà de con tro lar i quan ti fi car la

ve lo ci tat d’una for ma ob jec ti va, prin ci pal -

ment en la seva ves sant col·lec ti va. Entre
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Recuperació

Duració: 26¢¢
Grau de contenció: sect. 4 ® sect. 2

Sectors

5

4

3

2

1

Temps (seg.)

VRD = [(1 – 4) + 1] + 4 / 26 = 0,07

9¢12¢¢ 9¢16¢¢ 9¢20¢¢ 9¢24¢¢ 9¢28¢¢ 9¢32¢¢ 9¢36¢¢ 9¢40¢¢ 9¢44¢¢ 9¢48¢¢

Fi gu ra 8.

Re pre sen ta ció gràfi ca (ba lo gra ma) d’acció col·lec ti va de fen si va reei xi da ex pres sa da sota parà me tres de ve lo ci -

tat col·lec ti va re duï da (Cam pio nat Na cio nal de Lli ga Espan yo la, tem po ra da 2000/2001).

Recuperació

Duració: 10¢¢
Grau de contenció: sect. 4 ® sect. 3

Sectors

5

4

3

2

1

Temps (seg.)

VRD = [(3 – 4) + 3] + 4 / 10 = 0,6

60¢02¢¢ 60¢06¢¢ 60¢10¢¢ 60¢14¢¢ 60¢18¢¢ 60,22¢¢ 60¢26¢¢ 60¢30¢¢ 60¢34¢¢ 60¢38¢¢

Fi gu ra 9.

Re pre sen ta ció gràfi ca (ba lo gra ma) d’acció col·lec ti va de fen si va reei xi da ex pres sa da sota parà me tres de ve lo ci -

tat col·lec ti va ele va da (Cam pio nat Na cio nal de Lli ga Espan yo la, tem po ra da 2000/2001).



els pres supò sits me to dolò gics en què es

fo na men ta el sis te ma es men tat, des ta -

quen el fet de pren dre com a ele ment

d’anàlisi prio rità ria el se gui ment del des -

pla ça ment de la pi lo ta pel te rreny de joc

en re la ció amb el temps, i el fet de con -

tem plar com a cen tre d’anàlisi fo na men tal 

l’activitat com pe ti ti va de sen vo lu pa da pels 

equips i no l’activitat in di vi dual com ha bi -

tual ment apa reix als es tu dis es pe cia lit zats 

so bre el tema. Te nint en comp te aques tes

ca rac te rís ti ques, amb l’aplicació del ba lo -

gra ma es pos si bi li tarà l’atribució d’un va -

lor numè ric de ter mi nat a ca das cu na de

les ac cions col·lec ti ves ofen si ves i de fen si -

ves de sen vo lu pa des du rant el joc, que

serà re pre sen ta tiu de la ve lo ci tat col·lec ti -

va ma ni fes ta da en cada mo ment pels

equips con ten dents.
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