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Resum
L’objectiu d’aquest es tu di és es ta blir una

re ferè ncia dels parà me tres ci nean tro -

pomè trics en les di fe rents edats del fut bo -

lis ta en eta pa es co lar i la seva re la ció amb 

de ter mi nats com po nents de la con di ció fí -

si ca es pe cí fics d’aquest es port: ve lo ci tat

de des pla ça ment amb pi lo ta i sen se, fle xi -

bi li tat de la mus cu la tu ra is quio su ral, i al -

tres d’inespecífics, com ara el de sen vo lu -

pa ment mus cu lar dels fle xors de la mà, i

com pa rar-los amb al tres po bla cions.

La mos tra (n) està for ma da per 136 nens

d’edats com pre ses en tre els 9 i els

14 anys. Tots ells prac ti quen el fut bol de

for ma fe de ra da en di fe rents equips de la

Co mu ni tat Autò no ma d’Aragó.

Es van pren dre les mi des an tro pomè tri -

ques se güents: pes, ta lla, plecs cu ta nis,

pe rí me tres i dià me tres i van rea lit zar els

tests se güents: 10x5 m amb pi lo ta i sen -

se, es tu di di na momè tric ma nual i fle xió

an te rior del tronc.

En els re sul tats ci nean tro pomè trics ob -

tin guts ob ser vem que hi ha una dis mi nu -

ció de la suma de plecs cu ta nis di rec ta -

ment pro por cio nal a l’e dat i un aug ment

de l’IMC. No s’ob ser va pa tró di fe ren cial

en la dis tri bu ció de greix en les di fe rents

edats.

Les da des dels tests ens evi den cien la dis -

mi nu ció, in ver sa ment pro por cio nal a

l’edat, de la di ferè ncia dels temps ob tin -

guts en la rea lit za ció del test 5x10 m amb

pi lo ta i sen se, a més a més d’una co rre la -

ció es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti va en tre el

de sen vo lu pa ment mus cu lar i la coor di na -

ció en la con duc ció d’un mòbil. Tro bem

ne ces sa ri in cul car un hàbit de tre ball en

fle xi bi li tat des de les pri me res edats de

for ma ció com a as pec te im por tant en la

pre ven ció de le sions i pos si ble ment en la

mi llo ra del ren di ment.

Introducció

Cada es port té un pa tró ci nean tro pomè tric 

es pe cí fic (Álva ro, 1992; Ara go nés i Ca sa -

sús, 1991; Can da, 1999; Ca sa sús i Ara -

go nés, 1993; Fran co, 1998; Gu tié rrez,

1987, i Ru bio, Fran co, Pe ral i Bo qué,

1993) que és el més adient per a la seva

pràcti ca. És més di fí cil des criu re el mor fo -

tip ideal en els es ports d’e quip que no pas

en els es ports in di vi duals, a cau sa del ma -

jor nom bre de parà me tres que de ter mi nen 

el ren di ment es por tiu (Ara go nés y Ca sa -

jús, 1991).

S’han pre sen tat es tu dis que de ter mi nen

el per fil ci nean tro pomè tric del fut bo lis ta

i la seva evo lu ció en els úl tims anys, les

di ferè ncies se gons el lloc que ocu pen,

se gons a quin ni vell ju guen, va ria cions

al llarg de la tem po ra da (Ara go nés y Ca -

sa jús, 1991, 1993, 1997; Gar cía, Ge -

rar do y Mo re no, 1998, y Rico, 1997)

etc., però són pocs els que ens de ter mi -

nen l’e vo lu ció d’a quests parà me tres en

les di fe rents edats de l’es por tis ta se gons 

la mo da li tat prac ti ca da (Ense ñat, Ma ta -
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Fut bol, Edats es co lars, Ci nean tro po me tria,
Ve lo ci tat de des pla ça ment,
Fle xi bi li tat

n Pa ra ules cla u

Abstract
The aim of this study is to es ta blish a re fe ren ce of

the cie nant hro po me tric pa ra me ters in foot ba llers

of dif fe rent ages in school ages and the

re la tions hip with cer tain com po nents of physi cal

fit ness both spe ci fic to this sport, speed of

mo ve ment with and wit hout the ball, fle xi bi lity of

the is quio su ral mus cles and not spe ci fic, such as

the mus cu lar de ve lop ment of the fle xors of the

hand, and to com pa re them with ot her

po pu la tions. The sam ple (n) is for med of 136 boys

bet ween the ages of 9 and 14. All prac ti se foot ball

and are fe de ra ted in dif fe rent teams of the

Au to no mous Com mu nity of Ara gón. We took the

fo llo wing ant hro po me tric mea su re ments: weight,

height, skin folds pe ri me ters and dia me ters and

held the fo llo wing tests: 10x5 m. with and without

ball, manual dynamometry and front flexion of the

trunk.

In the cineanthropometric results obtained we

can see how there is and decrease of the total

of skin folds directly proportional to age and an

increase of IMC. We did not see any standard

differential in the distribution of fat in different

ages. The data of the test shows the decrease,

inversely proportional to age, the difference of

the times obtained in the performance of the

5x10 m. test with and without ball, as well as a

statistically significant correlation between

muscular development and co ordination in the

management of a mobile. We see it as

necessary to instil a work habit in flexibility from 

an early age as an important aspect in the

prevention of injuries and possibly in a better

performance. 

Key words
Football practise, School age, Cineanthropometry,

Speed of movement, Flexibility



ma la y Ne gro, 1992; Font de vi la y Ca -

rrió,1993).

Pa ral·le la ment, exis tei xen es tu dis so bre

les ca pa ci tats fí si ques que hi ha im pli ca -

des en el fut bol (Ense ñat, Ma ta ma la y Ne -

gro, 1992; Font de vi la y Ca rrió, 1993),

però són es cas sos els tre balls en què es

de sen vo lu pin tests es pe cí fics per al fut bo -

lis ta (Do mín guez, 1997; Rico, 1997;

Holl mann, 1979; Gon zá lez y Ainz, 1998,

y Reilly, 1997). Una de les man can ces tí -

pi ques és la fal ta d’im pli ca ció de la pi lo ta

en aquest ti pus de test. Això per me tria un

mi llor es ta bli ment de les di ferè ncies en tre

re sul tats i la com pa ra ció amb al tres po -

bla cions.

La ve lo ci tat de des pla ça ment en dis -

tàncies cur tes i amb can vis de di rec ció és

fo na men tal per a qual se vol fut bo lis ta.

Està de mos trat que la ma jo ria de les ac -

cions que aca ben en gol es pro duei xen en

aquest ti pus de mo vi ments (Fer nán dez,

1997, y Gu tié rrez, 1989).

La mo bi li tat de l’ar ti cu la ció del ma luc té

un pa per molt im por tant en el ren di ment

del fu tur fut bo lis ta, aquest ha d’es tar

prou de sen vo lu pat i fle xi ble per po der

evi tar de sa jus tos mus cu lars i les con se -

güents le sions pròpies del fut bo lis ta.

Aques ta fun ció co rres pon a la mus cu la tu -

ra an te rior i pos te rior de la cui xa ja que

són uns mús culs ti pi fi cats com a pro -

blemà tics per ser molt po tents, es tar

molt de sen vo lu pats i, en ge ne ral, es cur -

çats per fal ta d’un tre ball es pe cí fic de fle -

xi bi li tat (Wei neck, 1994b).

La man ca de tre balls res pec te dels cri te -

ris an te riors ens ha con duït a de sen vo lu -

par un es tu di que te nia com a ob jec tiu

es ta blir una re ferè ncia dels parà me tres

ci nean tro pomè trics en les di fe rents edats 

del fut bo lis ta en eta pa es co lar i la seva

re la ció amb de ter mi nats com po nents de

la con di ció fí si ca es pe cí fics d’a quest es -

port: ve lo ci tat de des pla ça ment amb pi -

lo ta i sen se, i fle xi bi li tat de la mus cu la tu -

ra is quio su ral, i al tres d’i nes pe cí fics, com 

ara el de sen vo lu pa ment mus cu lar dels

fle xors de la mà.

La lògi ca cien tí fi ca ens obli ga a com pa rar

els nos tres re sul tats amb els tro bats en al -

tres po bla cions i es ta blir el grau de re la ció

que exis teix en tre les ca pa ci tats fut bo lís ti -

ques en les di fe rents edats.

Material
i mètodes
Per a la rea lit za ció d’aquest tre ball s’ha

es tu diat una mos tra (n) de 136 nens

d’edats com pre ses en tre els 9 i els

14 anys. Tots ells prac ti quen el fut bol de

for ma fe de ra da en di fe rents equips de la

Co mu ni tat Autò no ma d’Aragó. La pre sa

de da des es va rea lit zar al fi nal de l’estada 

en un cam pus de fut bol d’estiu.

Les da des han es tat ob tin gu des sem pre

per un ma teix ob ser va dor.

Es van ob te nir les me su res an tro pomè tri -

ques se güents:

n Pes, alç ària.

n Plecs cu ta nis: bí ceps, trí ceps, sub es ca -

pu lar, su prai líac, ab do mi nal, cui xa an -

te rior i me dial de la cama.

n Dià me tres: bies ti loï dal de ca nell, bie pi -

con di li hu me ral i bi con di li fe mo ral.

n Pe rí me tres: braç con tret, cin tu ra, nat ja, 

cui xa i cama.

Les me su res van ser rea lit za des se guint

les nor mes es ta bler tes per la ISAK (So cie -

tat Inter na cio nal d’Avenços en Ci nean tro -

po me tria).

Per va lo rar la com po si ció cor po ral es va

uti lit zar l’ín dex de mas sa cor po ral o ín dex

de Que te let (pes en kg di vi dit per l’alç ària

en me tres al qua drat). Per es ta blir l’ín dex

de greix cor po ral i la seva dis tri bu ció es va

uti lit zar la pre sa de plecs cu ta nis, el seu

su ma to ri, i es va di fe ren ciar en tre tronc:

sub es ca pu lar, su prai lía ca i ab do mi nal;

ex tre mi tats su pe riors (ES): plec del bí -

ceps, trí ceps; i in fe riors (EI): plec me dial

de la cui xa i de la cama. L’ín dex cin tu -

ra/ma luc (ICM), va ser cal cu lat di vi dint el

pe rí me tre ab do mi nal en la cin tu ra pel pe -

rí me tre glu ti i ens va ser vir per apor tar da -

des so bre l’a di po si tat cen tral iden ti fi ca da

com un fac tor di rec ta ment re la cio nat amb 

el risc de ma lal tia car dio vas cu lar (Ro drí -

guez, Gusi, Va len zue la, Ná cher, No gués y 

Ma ri na, 2000).

Per a la pre sa de da des es va uti lit zar l’ins -

tru men tal de me su ra se güent: bàscu la

mar ca SECA, “ta llí me tre” mar ca KAWE,

cin ta an tro pomè tri ca mar ca ROTARY, pa -

quí me tre mar ca CPM, compàs de plecs

marca HOLTAIN.

A tots els van ser rea lit zats els tests se -

güents:

Re có rrer 10 ve ga des 5 me tres

en el me nor temps pos si ble

Aquest test es tro ba inclòs dins de la ba te -

ria Eu ro fit amb l’ob jec tiu de de ter mi nar la

ve lo ci tat de des pla ça ment amb can vis

d’di rec ció i l’a gi li tat (VV.AA., 1992). El

sub jec te se si tua dret, da rre ra la lí nia de

sor ti da, en un te rreny pla i an ti llis cant. En

sen tir el sen yal ha de re có rrer a la màxi ma 

ve lo ci tat els 5 me tres que el se pa ren de

l’al tra lí nia; tre pit jar-la i tor nar una al tra

ve ga da a la lí nia de sor ti da. Cada lí nia

serà tre pit ja da 5 ve ga des. L’úl ti ma ve ga -

da es pas sa la lí nia de sor ti da sen se fre -

nar. Es va rea lit zar dues ve ga des, la pri -

me ra sen se pi lo ta i la se go na, des prés de

cinc mi nuts, ha vien de con duir una pi lo ta

de la for ma més còmo da per a ells, però
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sem pre trepitjant-la en les línies marca -

des i dins del carril establert per a realitzar 

la prova.

Exis tei xen d’al tres tests es pe cí fics per al

fut bol (Ji mé nez, 1998 y Wei neck,

1994a) però no sal tres triem aquest, per -

què té un pro to col molt es pe cí fic i per què 

ens per metrà de de ter mi nar si exis tei xen

di ferè ncies en tre la rea lit za ció amb pi lo ta 

i sen se.

Di na mo me tria ma nual: test inclòs a la ba -

te ria Eu ro fit que va lo ra la for ça màxi ma

ex plo si va isomè tri ca dels mús culs fle xors

de la mà (VV.AA., 1992). El di namò me tre 

es gra dua va a les ca rac te rís ti ques del sub -

jec te, de for ma que la part de la me su ra

que di en fo ra i la se go na fa lan ge del dit del

mig estigui vertical.

La pro va es rea lit za va dret, amb la mà do -

mi nant, el braç en lí nia amb l’a vant braç

sen se to car el cos i amb la mà pa ral·lela a

la cui xa. El sub jec te rea lit za la màxi ma

fle xió dels dits sen se fer cap mena de fle -

xió, ex ten sió o ro ta ció de la mà. Cada sub -

jec te va rea lit zar un mí nim de dos in tents i 

se’n va anotar el millor.

Fle xió an te rior del tronc: El sub jec te se

si tua des calç so bre un graó d’on surt

una es ca la re gla da en cen tí me tres amb

va lors ne ga tius (cap amunt) i va lors po -

si tius (cap avall). La po si ció de par ti da

és dret amb els peus junts i les ca mes

com ple ta ment es ti ra des to cant amb la

pun ta dels dits el me su ra dor col·lo cat

just da rre ra seu. El sub jec te rea lit za

una fle xió pro gres si va i màxi ma de

tronc amb to tes dues mans, que ha de

man te nir du rant al menys dos se gons.

Es re gis tra el va lor acon se guit en la po -

si ció ex tre ma amb les dues mans. Si el

punt està per so bre el punt 0 (al tu ra del

su port dels peus), s’ob tindrà un va lor

ne ga tiu, en cas con tra ri serà un va lor

po si tiu.

L’ins tru men tal uti lit zat ha es tat:

n Test 5x10 m: Cin ta mètri ca fi ber glass

tap 30 m, qua tre cons, guix blanc,

cronò me tre mar ca Ci ti zen LC Quartz

Stop watch.

n Estu di di na momè tric ma nual: di namò -

me tre de mà TKK 1201.

n Fle xió an te rior de tronc: fa bri ca ció me -

su ra dor gra duat en cen tí me tres de -25

a +20 cm.

Esta dís ti ca ment la mos tra va ser ana lit za -

da uti lit zant la mit ja na, la des via ció

estàndard i el Test de la t de Stu dent en

va lors apa re llats quan es trac ta del ma teix 

sub jec te. La sig ni fi ca ció es con si de ra es -

ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti va si la pro ba bi li -

tat és in fe rior al 5 %.

Per a aquest es tu di des crip tiu hem uti lit -

zat un PC i el full de càlcul EXCEL amb el

seu pa quet es ta dís tic.

Resultats

Tant a la tau la 1 com al gràfic 1 i 2, veiem 

les ca rac te rís ti ques de la mos tra res pec te

de l’e dat, pes i alçària.

Obser vem una evo lu ció lògi ca i uni for me 

d’a quests parà me tres pas sant d’un crei -
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Test fle xió pro fun da del tron c Test 5 m ´ 10 sense i amb pilota

EDAT

(anys) N =136

ALÇÀRIA

(cm)

PES

(kg)

 9 23 136,63±6,11 33,62±7,75

10 27 142,09±5,65 37,34±7,74

11 20 145,06±7,28 41,10±8,88

12 30 150,04±7,41 42,60±7,91

13 23 158,62±8,81 48,41±8,61

14 13 167,90±7,22 56,55±7,72

n TAULA 1.
Ca rac te rís ti ques de la mos tra.



xe ment mitjà de 5 cm/any i aug ment

de pes de 4 qui los/any a un as cens de

8-9 cm/ any i 6-8 qui los/any, co rres po -

nent a un pe río de sen si ble del crei xe -

ment. És en tre els 13-14 anys on es

 produeix un crei xe ment ac ce le rat de l’or -

ga nis me atès que el de sen vo lu pa ment

hor mo nal pro duït en aques ta edat de ter -

mi na un aug ment molt sub stan cial del

pes mus cu lar. Als 11 anys l’alç ària no -

més aug men ta en 3 cm/any i es man té

pro por cio nal l’aug ment en el pes. La

mos tra dels 12 anys pre sen ta un aug -

ment de 5 cm/any i l’aug ment de pes és

so la ment d’1 kg. Aquest fe no men pot

ser de gut al crei xe ment lon gi tu di nal dels 

sub jec tes que en ca ra no han pre sen tat

un aug ment de pes per què no han en trat

al pro cés de la pu ber tat.

En els re sul tats ob tin guts res pec te dels

plecs cu ta nis (tau la 2) i del seu su ma to ri

(gràfic 3) ob ser vem una ho mo ge neï tat en

els 9 i 10 anys, es pre sen ta un aug ment

sig ni fi ca tiu als 11 anys, i dis mi nueix pro -

gres si va ment a par tir dels 12 anys. En re -

la cio nar aques tes da des amb les es men -

ta des an te rior ment (pes, alç ària) tro bem

una ex pli ca ció lògi ca, car el pes aug men ta 

de forma important, però no ho fa l’al -

çària.

Els va lors ob tin guts a les edats de 14 anys 

s’a jus ten als que la bi blio gra fia es ta bleix

per a fut bo lis tes pro fes sio nals on el seu

su ma to ri de 6 plecs és de 50 mm (Ca sa -

sús y Ara go nés, 1997).

L’e vo lu ció dels pe rí me tres i dià me tres

és di rec ta ment pro por cio nal a l’e dat i

co rres pon lògi ca ment amb el seu de -
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EDAD
9 10 11 12 13 14

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

n GRÀFIC 3.
Su ma to ri de 7 ple cs (mm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

170

160

150

140

130

120

n GRÀFIC 1.
Alçària (cm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

60

55

50

45

40

35

30

25

20

n GRÀFIC 2.
Pes (kg).

EDAT

 (anys)

BÍCEPS

(mm)

TRÍCEPS

(mm)

SUBESCAP.

(mm)

SUPRAIL.

(mm)

ABDOMINAL

(mm)

CAMA

(mm)

CUIXA

(mm)

S

(mm)

9 5,91±2,13 12,2±4,28 7,15±3,23 7,47±4,59 10,5±7,1 12,02±4,73 18,2±8,49 73,53±32,06

10 5,87±2,11 12,2±4,82 7,70±5,37 6,90±3,61 10,3±4,99 12,1±4,80 17,16±6,58 72,30±30,68

11 7,16±3,82 14±5,59 9±5,01 9,73±6,28 13,7±8,43 13,38±6,02 19,88±9,10 85,12±36,63

12 6,31±2,80 12±4,6 8,34±4,71 9,18±5,36 14,3±9,35 12,09±4,46 16,39±6,07 78,04±31,71

13 5,59±2,22 10,5±4,14 6,78±2,70 6,83±2,43 9,86±5,08 10,32±3,55 14,85±6,23 64,71±24,71

14 4,63±1,12 8,02±2,12 6,81±1,39 6,31±2,05 10,1±4,99 7,88±2,01 10,85±2,65 54,65±13,53

n TAULA 2.
Plecs cu ta nis i Su ma to ri.

EDAT

EDAT

EDAT



sen vo lu pa ment evo lu tiu (tau la 3, grà -

fics 4 i 5).

En la dis tri bu ció del greix cor po ral (tau -

la 4) ens tro bem amb una evo lu ció en

els va lors que es co rres pon amb el de -

sen vo lu pa ment nor mal de l’a do les cent.

En efec te, ob ser vem uns va lors d’IMC

que pro gres sen dis cre ta ment amb l’e -

dat, igual com els va lors co rres po nents

al tronc. De for ma tam bé ha bi tual

 trobem una dis mi nu ció de l’ICM, dels

7 plecs de l’ES i de l’EI. El con junt de da -

des ens re tor na a la idea de la in fluèn cia

no per ni cio sa de la pràcti ca del fut bol en 

nens i ado les cents.

La fle xi bi li tat és una qua li tat re gres si va

que va dis mi nuint de for ma im por tant a

par tir dels 10 anys. Com a con se qüèn -

cia, la gran mo bi li tat de l’ar ti cu la ció del

ma luc tam bé es va re duint pro gres si va -

ment fins arri bar a l’e dat adul ta. Ja en la

pu ber tat, i a cau sa de la mo di fi ca ció de

les pro por cions cama-tronc, serà di fí cil

que el pú ber arri bi a to car-se la pun ta

dels peus, i això mal grat no ha ver-se

pro duït cap es cur ça ment dels mús culs

ni de les ar ti cu la cions (Wei neck,

1994b). Aquest fet el con fir mem amb

els va lors ob tin guts (tau la 5) on mal grat

ser ne ga tius en to tes les edats, són en tre 

els 11 i 13 anys els que ob te nen pit jors

re sul tats. És en aquest pe río de sen si ble

de crei xen ça on més s’es tan mo di fi cant

les pro por cions tronc/cama.

Mal grat tot, els re sul tats com pa rats

amb els ob tin guts en al tres po bla cions

de la seva edat (Wei neck, 1994) pre -

sen ten va lors in fe riors. Això ens pot in -

di car que ja s’es tan pro duint les mo di fi -
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EDAT
9 10 11 12 13 14

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

Natja

Bessó

Cintura

Bíceps contret

Cuixa

n GRÀFIC 4.
Perímetres (cm).

EDAD
9 10 11 12 13 14

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

EPI HúmerEPI Fèmur Biestiloïdal

n GRÀFIC 5.
Diàmetres (cm).

EDAT

(anys)

BÍCEPS 

CONTRET

 (cm)

CUIXA

 (cm)

BESSON

BIPEDESTACIÓ

(cm)

CINTURA

(cm)

NATJA

(cm)

EPI 

HÚMER

(cm)

BIESTILOÏDAL

(cm)

EPI FÈMUR 

(cm)

9 21,58±2,72 42,24±4,62 28,54±3,23 64,95±7,37 73,13±7,53 5,79±0,61 4,29±0,41 8,49±0,63

10 22,89±2,76 43,41±4,64 29,5±2,60 66,29±7,59 75,59±7,73 5,79±0,35 4,81±0,47 8,69±0,44

11 22,42±3,18 44,94±4,31 30,03±3,41 68,26±7,94 77,97±7,41 5,90±0,35 4,68±0,35 8,85±0,51

12 23,75±2,02 46,5±4,51 31,62±2,40 69,75±7,95 80,03±7,16 6,15±0,43 4,88±0,33 9,09±0,47

13 25,02±2,55 47,3±4,51 32,83±2,30 69,79±6,34 81,91±7,13 6,41±0,52 5,04±0,36 9,34±0,55

14 25,96±1,79 45,1±13,01 33,58±2,80 73,16±4,91 85,13±4,51 6,68±0,38 5,25±0,25 9,32±0,65

n TAULA 3.
Pe rí me tres i dià me tres.



ca cions en la mus cu la tu ra es men ta da

abans, a cau sa de la pràcti ca es pe cí fi ca 

del fut bol, on en ge ne ral hi ha una es -

cas sa pràcti ca de la fle xi bi li tat en les

se ves ves sants de mo bi li tat i elas ti ci tat

mus cu lar.

Els va lors ob tin guts en la pro va de ve lo -

ci tat de des pla ça ment sen se pi lo ta (tau -

la 6) són in fe riors als de ter mi nats per al -

tres es tu dis amb po bla cions de nens fut -

bo lis tes d’a ques tes edats (Na ran jo, Mo -

ri lla, Beaus, Me di na, Cas ta ño y Ca rras -

co, 1998) i si els com pa rem amb els ba -

rems es ta blerts per a la ba te ria Eu ro fit

(VV.AA., 1992) tro bem que els nos tres

sub jec tes es tro ben, en to tes les edats,

en un per cen til igual o su pe rior al 80.

Això ens de mos tra que els sub jec tes es -

tu diats te nen un bon de sen vo lu pa ment

de les ca pa ci tats de ve lo ci tat de des pla -

ça ment amb can vi de di rec ció en

distàncies cur tes, molt per da munt de la

mit ja na per a la seva edat. Això s’ex pli ca 

a cau sa d’un con trol i un ajust cor po ral

alts, que evi den cien una agi li tat i coor di -

na ció ele va des, la qual cosa cons ti tueix

la ca pa ci tat més de ter mi nant en aquest

es port.

A me su ra que aug men ta l’e dat la diferèn -

cia res pec te de la po bla ció va in cre men -

tant-se pas sant del per cen til 80 al 92

(tau la 6).

En com pa rar els re sul tats en tre la pro va 

de 5x10 m amb pi lo ta i sen se (tau la 7),

tro bem di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig -

ni fi ca ti ves en to tes les edats, tret dels

12 i 13 anys. Obser vem una dis mi nu ció 

en les di ferè ncies de temps en tre pro -

ves, cosa que ens in di ca una mi llor

tècni ca en la ve lo ci tat de des pla ça -

ment, agi li tat i con trol de la pi lo ta a

cau sa d’u na mi llo ra de la tècni ca de la

con duc ció a màxi ma ve lo ci tat con tro la -

da, i això en re la ció in ver sa ment pro -

por cio nal a l’e dat.

En com pa rar les da des ob tin gu des en l’es -

tu di di na momè tric ma nual amb les ob tin -

gu des per la ba te ria Eu ro fit (VV.AA.,

1992) (tau la 8) ens tro bem que la nos tra

po bla ció, en les pri me res edats, se si tua

en uns va lors pro pers als 60 per evo lu cio -

nar a uns va lors in ver sa ment pro por cio -
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EDAT

(anys)

IMC 

(kg/m2) ICM

7 PLECS

(mm)

ES (b+t)  % TRONC

(sub+sp+abd)

 % EI

(p+m)

 %

9 17,83±2,66 0,89±0,01 73,53±32,09 17,03±6,67 23,16 24,13±18,47 32,81 30,53±16,52 41,52

10 18,36±2,78 0,87±0,03 72,30±30,68 16,75±2,28 23,16 22,86±5,30 31,61 27,2±8,08 37,62

11 19,40±3,33 0,87±0,02 85,12±36,63 20,5±14,2 24,08 35,16±15,6 41,30 27,13±16 31,87

12 18,78±2,31 0,84±0,04 78,04±31,71 19±5,02 24,34 39,7±16,30 50,87 30,93±9,16 39,63

13 19,17±2,37 0,82±0,03 64,71±24,71 14,08±5,80 21,75 20,64±7,84 31,89 20,73± 6,98 32,03

14 20,03±1,59 0,85±0,02 54,65±13,53 11,56±2,00 21,31 19,9±1,90 36,41 17,56±3,60 32,13

Extre mi tats su pe riors (ES) bí ceps + trí ceps (b+t). Tronc (sub es ca pu lar + su prai líac + ab do mi nal). Extre mi tats in fe riors (EI) cama + tronc (p + t).

n TAULA 4.
Dis tri bu ció del greix cor po ral.

EDAT (anys) FLEXIBILITAT (cm)

 9 –1,57±6,24

10 –2,74±5,83

11 –3,45±7,24

12 –3,31±6,2

13 –2,9±6,07

14 –1,83±8,44

n TAULA 5.
Fle xió an te rior de tronc.

EDAT (anys) 5x10 (sg) PERCENTIL

9 19,0±1,08 80

10 18,8±2,20 80

11 18,1±1,51 85

12 17,3±1,29 90

13 16,7±0,79 90

14 16,2±0,62 92

n TAULA 6.
Ve lo ci tat de des pla ça ment sen se pi lo ta i com -
pa ra ció res pec te d’al tres po bla cions, se gons re -
sul tats de la ba te ria Eu ro fit.

EDAT (anys) 5x10 (sg) 5x10 PILOTA (sg) DIFERÈNCIA TEST DE STUDENT

9 19,0±1,08 27,94±3,33 8,94±2,96  0,03

10 18,8±2,20 25,99±3,41 7,20±2,49 0,000

11 18,1±1,51 25,55±2,33 7,43±1,85 0,038

12 17,3±1,29 23,20±1,84 5,17±4,47 0,074

13 16,7±0,79 22,97±1,66 5,46±2,46 0,078

14 16,2±0,62 21,52±1,20 4,91±1,78 0,048

n TAULA 7.
Com pa ra ció re sul ta ts ve lo ci tat de des pla ça ment amb pi lo ta i sense.

EDAT (anys) DINAMOMETRIA (kg) PERCENTIL

9 15,35±3,43 62

10 17,42±3,37 60

11 18,55±3,40 50

12 21,57±3,89 52

13 25,75±6,08 47

14 31,33±4,32 47

n TAULA 8.
Estu di di na momè tric ma nual i com pa ra ció de
re sul tats resp e cte d’al tres po bla cions, se gons
re sul tats de la ba te ria Eurofit.



nals a l’e dat. Po dem con si de rar aquests

va lors com a re la cio nats di rec ta ment amb 

la pràcti ca ha bi tual del fut bol, on de for -

ma sis temà ti ca no es rea lit za un de sen vo -

lu pa ment de la musculatura implicada en

el test (flexors de la mà).

Conclusions

L’e vo lu ció dels parà me tres va de mos trar

ser con for me amb les pre vi sions. S’ob ser -

va una dis mi nu ció de la suma de plecs cu -

ta nis di rec ta ment pro por cio nal a l’e dat.

Se guint el ma teix pa tró tro bem un aug -

ment de l’IMC, a cau sa d’un de sen vo lu pa -

ment mus cu lar su pe rior. No s’ob ser va pa -

tró di fe ren cial en re la ció a l’edat pel que fa 

a la distribució de greix.

Els re sul tats ob tin guts en els tests fí sics

evi den cien les va ria cions que pre sen ten

els fut bo lis tes en edat es co lar tot al llarg

del de sen vo lu pa ment. La dada més in te -

res sant és la dis mi nu ció, in ver sa ment

pro por cio nal a l’e dat, de la di ferè ncia

dels temps ob tin guts en la rea lit za ció del 

test 5x10 m amb pi lo ta i sen se. Tam bé

hi ha una co rre la ció es ta dís ti ca ment sig -

ni fi ca ti va en tre el de sen vo lu pa ment

mus cu lar i la coor di na ció en la con duc -

ció d’un mòbil. Els re sul tats tro bats po -

den ser vir de re ferè ncia per evi den ciar

una evo lu ció ade qua da de la ca pa ci tat

es tu dia da.

S’e vi den cia la ne ces si tat d’in cul car un

hàbit de tre ball en fle xi bi li tat du rant les

ses sions d’en tre na ment, al co men ça -

ment i al fi nal de la ses sió, i això des de

les pri me res edats de for ma ció, com a

as pec te im por tant en la pre ven ció de le -

sions i pos si ble ment en la mi llo ra del

ren di ment.
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