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Resum
Abstract
The aim of this study is to establish a reference of
the cienanthropometric parameters in footballers
of different ages in school ages and the
relationship with certain components of physical
fitness both specific to this sport, speed of
movement with and without the ball, flexibility of
the isquiosural muscles and not specific, such as
the muscular development of the flexors of the
hand, and to compare them with other
populations. The sample (n) is formed of 136 boys
between the ages of 9 and 14. All practise football
and are federated in different teams of the
Autonomous Community of Aragón. We took the
following anthropometric measurements: weight,
height, skin folds perimeters and diameters and
held the following 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.
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L’objectiu d’aquest estudi és establir una
referència dels paràmetres cineantropomètrics en les diferents edats del futbolista en etapa escolar i la seva relació amb
determinats components de la condició física específics d’aquest esport: velocitat
de desplaçament amb pilota i sense, flexibilitat de la musculatura isquiosural, i altres d’inespecífics, com ara el desenvolupament muscular dels flexors de la mà, i
comparar-los amb altres poblacions.
La mostra (n) està formada per 136 nens
d’edats compreses entre els 9 i els
14 anys. Tots ells practiquen el futbol de
forma federada en diferents equips de la
Comunitat Autònoma d’Aragó.
Es van prendre les mides antropomètriques següents: pes, talla, plecs cutanis,
perímetres i diàmetres i van realitzar els
tests següents: 10x5 m amb pilota i sense, estudi dinamomètric manual i flexió
anterior del tronc.
En els resul tats cineantropomètrics obtinguts observem que hi ha una dis minució de la suma de plecs cuta nis di rec tament propor cio nal a l’e dat i un aug ment
de l’IMC. No s’observa patró diferencial
en la dis tribució de greix en les di ferents
edats.
Les dades dels tests ens evidencien la disminució, inversament proporcional a
l’edat, de la diferència dels temps obtinguts en la realització del test 5x10 m amb
pilota i sense, a més a més d’una correla-
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ció estadísticament significativa entre el
desenvolupament muscular i la coordinació en la conducció d’un mòbil. Trobem
necessari inculcar un hàbit de treball en
flexibilitat des de les primeres edats de
formació com a aspecte important en la
prevenció de lesions i possiblement en la
millora del rendiment.

Introducció
Cada esport té un patró cineantropomètric
específic (Álvaro, 1992; Aragonés i Casasús, 1991; Canda, 1999; Casasús i Aragonés, 1993; Franco, 1998; Gutiérrez,
1987, i Rubio, Franco, Peral i Boqué,
1993) que és el més adient per a la seva
pràctica. És més difícil descriure el morfotip ideal en els esports d’equip que no pas
en els esports individuals, a causa del major nombre de paràmetres que determinen
el rendiment esportiu (Aragonés y Casajús, 1991).
S’han presentat estudis que determinen
el perfil cineantropomètric del futbolista
i la seva evo lució en els úl tims anys, les
diferències segons el lloc que ocu pen,
segons a quin nivell juguen, va ria cions
al llarg de la temporada (Aragonés y Casa jús, 1991, 1993, 1997; García, Gerar do y Mo reno, 1998, y Rico, 1997)
etc., però són pocs els que ens de ter minen l’evolució d’aquests paràmetres 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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ma la y Negro, 1992; Fontdevila y Carrió,1993).
Paral·lelament, existeixen estudis sobre
les capacitats físiques que hi ha implicades en el futbol (Enseñat, Matamala y Negro, 1992; Fontdevila y Carrió, 1993),
però són escassos els treballs en què es
desenvolupin tests específics per al futbolista (Domínguez, 1997; Rico, 1997;
Hollmann, 1979; González y Ainz, 1998,
y Reilly, 1997). Una de les mancances típiques és la falta d’implicació de la pilota
en aquest tipus de test. Això permetria un
millor establiment de les diferències entre
resultats i la comparació amb altres poblacions.
La velocitat de desplaçament en distàncies curtes i amb canvis de direcció és
fonamental per a qualsevol futbolista.
Està demostrat que la majoria de les accions que acaben en gol es produeixen en
aquest tipus de moviments (Fernández,
1997, y Gutiérrez, 1989).
La mobilitat de l’articula ció del maluc té
un paper molt important en el rendiment
del futur futbolista, aquest ha d’estar
prou desenvolu pat i flexible per poder
evitar desajustos musculars i les consegüents lesions pròpies del futbolista.
Aquesta funció correspon a la muscula tura anterior i pos terior de la cuixa ja que
són uns músculs tipificats com a problemàtics per ser molt potents, estar
molt desenvolupats i, en general, escurçats per falta d’un treball es pecífic de flexibilitat (Weineck, 1994b).
La manca de treballs res pecte dels criteris anteriors ens ha conduït a desenvolupar un estudi que tenia com a objectiu
establir una referència dels parà metres
cineantropomètrics en les diferents edats
del futbolista en eta pa es colar i la seva
relació amb determinats components de
la condició física específics d’aquest esport: velocitat de desplaça ment amb pilota i sense, i flexibilitat de la musculatura isquiosural, i altres d’inespecífics, com
ara el desenvolupament muscular dels
flexors de la mà.
La lògica científica ens obliga a comparar
els nostres resultats amb els trobats en altres poblacions i establir el grau de relació
que existeix entre les capacitats futbolístiques en les diferents edats.

Material
i mètodes

ceps, tríceps; i inferiors (EI): plec medial
de la cuixa i de la cama. L’índex cintura/maluc (ICM), va ser calculat dividint el
perímetre abdominal en la cintura pel perímetre gluti i ens va servir per aportar dades sobre l’adipositat central identificada
com un factor directament relacionat amb
el risc de malaltia cardiovascular (Rodríguez, Gusi, Valenzuela, Nácher, Nogués y
Marina, 2000).
Per a la presa de dades es va utilitzar l’instrumental de mesura següent: bàscula
marca SECA, “tallímetre” marca KAWE,
cinta antropomètrica marca ROTARY, paquímetre marca CPM, compàs de plecs
marca HOLTAIN.
A tots els van ser realitzats els tests següents:

Per a la realització d’aquest treball s’ha
estudiat una mostra (n) de 136 nens
d’edats compreses entre els 9 i els
14 anys. Tots ells practiquen el futbol de
forma federada en diferents equips de la
Comunitat Autònoma d’Aragó. La presa
de dades es va realitzar al final de l’estada
en un campus de futbol d’estiu.
Les dades han estat obtingudes sempre
per un mateix observador.
Es van obtenir les mesures antropomètriques següents:
n
n

n

n

Pes, alçària.
Plecs cutanis: bíceps, tríceps, subescapular, suprailíac, abdominal, cuixa anterior i medial de la cama.
Diàmetres: biestiloïdal de canell, biepicondili humeral i bicondili femoral.
Perímetres: braç contret, cintura, natja,
cuixa i cama.

Recórrer 10 vegades 5 metres
en el menor temps possible
Aquest test es troba inclòs dins de la bateria Eurofit amb l’objectiu de determinar la
velocitat de desplaçament amb canvis
d’direcció i l’agilitat (VV.AA., 1992). El
subjecte se situa dret, darrera la línia de
sortida, en un terreny pla i antilliscant. En
sentir el senyal ha de recórrer a la màxima
velocitat els 5 metres que el separen de
l’altra línia; trepitjar-la i tornar una altra
vegada a la línia de sortida. Cada línia
serà trepitjada 5 vegades. L’última vegada es passa la línia de sortida sense frenar. Es va realitzar dues vegades, la primera sense pilota i la segona, després de
cinc minuts, havien de conduir una pilota
de la forma més còmoda per a ells, però

Les mesures van ser realitzades seguint
les normes establertes per la ISAK (Societat Internacional d’Avenços en Cineantropometria).
Per valorar la composició corporal es va
utilitzar l’índex de massa corporal o índex
de Quetelet (pes en kg dividit per l’alçària
en metres al quadrat). Per establir l’índex
de greix corporal i la seva distribució es va
utilitzar la presa de plecs cutanis, el seu
sumatori, i es va diferenciar entre tronc:
subescapular, suprailíaca i abdominal;
extremitats superiors (ES): plec del bí-

Jugant a futbol
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Test flexió profunda del tronc

sempre trepitjant-la en les línies marcades i dins del carril establert per a realitzar
la prova.
Existeixen d’altres tests específics per al
futbol (Jiménez, 1998 y Weineck,
1994a) però nosaltres triem aquest, perquè té un protocol molt específic i perquè
ens permetrà de determinar si existeixen
diferències entre la realització amb pilota
i sense.
Dinamometria manual: test inclòs a la bateria Eurofit que valora la força màxima
explosiva isomètrica dels músculs flexors
de la mà (VV.AA., 1992). El dinamòmetre
es graduava a les característiques del subjecte, de forma que la part de la mesura
quedi enfora i la segona falange del dit del
mig estigui vertical.
La prova es realitzava dret, amb la mà dominant, el braç en línia amb l’avantbraç
sense tocar el cos i amb la mà paral·lela a
la cuixa. El subjecte realitza la màxima
flexió dels dits sense fer cap mena de flexió, extensió o rotació de la mà. Cada subjecte va realitzar un mínim de dos intents 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 tíme tres amb
va lors ne ga tius (cap amunt) i va lors posi 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 flexió pro gres si va i màxi ma de
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Test 5 m ´ 10 sense i amb pilota

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 trema 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 contra ri serà un va lor
po si tiu.
L’instrumental utilitzat ha estat:
n

n

n

n

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (28-34)

Test 5x10 m: Cinta mètrica fiberglass
tap 30 m, quatre cons, guix blanc,
cronòmetre marca Citizen LC Quartz
Stopwatch.
Estudi dinamomètric manual: dinamòmetre de mà TKK 1201.
Flexió anterior de tronc: fabricació mesurador graduat en centímetres de -25
a +20 cm.

Estadísticament la mostra va ser analitzada utilitzant la mitjana, la desviació
estàndard i el Test de la t de Student en
valors aparellats quan es tracta del mateix
subjecte. La significació es considera estadísticament significativa si la probabilitat és inferior al 5 %.
Per a aquest estudi descriptiu hem utilitzat un PC i el full de càlcul EXCEL amb el
seu paquet estadístic.

Resultats
Tant a la taula 1 com al gràfic 1 i 2, veiem
les característiques de la mostra respecte
de l’edat, pes i alçària.
Observem una evolució lògica i uniforme
d’a quests parà me tres pas sant d’un crei-

TAULA 1.
Característiques de la mostra.

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
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xement mitjà de 5 cm/any i augment
de pes de 4 quilos/any a un as cens de
8-9 cm/ any i 6-8 quilos/any, corresponent a un període sen si ble del crei xement. És en tre els 13-14 anys on es
produeix un creixement accelerat de l’organis me atès que el desenvolupa ment
hor mo nal produït en aques ta edat determina un aug ment molt substan cial del
pes muscular. Als 11 anys l’alçària només augmenta en 3 cm/any i es manté
pro por cio nal l’aug ment en el pes. La
mostra dels 12 anys presenta un augment de 5 cm/any i l’aug ment de pes és
so la ment d’1 kg. Aquest fe nomen pot
ser degut al creixement longitudinal dels
subjectes que encara no han presentat
un aug ment de pes perquè no han entrat
al procés de la puber tat.
En els resultats obtinguts respecte dels
plecs cutanis (taula 2) i del seu sumatori
(gràfic 3) observem una homogeneïtat en
els 9 i 10 anys, es presenta un augment
significatiu als 11 anys, i disminueix progressivament a partir dels 12 anys. En relacionar aquestes dades amb les esmentades anteriorment (pes, alçària) trobem
una explicació lògica, car el pes augmenta
de forma important, però no ho fa l’alçària.
Els valors obtinguts a les edats de 14 anys
s’ajusten als que la bibliografia estableix
per a futbolistes professionals on el seu
sumatori de 6 plecs és de 50 mm (Casasús y Aragonés, 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 -

n

n

GRÀFIC 1.
Alçària (cm).
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GRÀFIC 2.
Pes (kg).
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GRÀFIC 3.
Sumatori de 7 plecs (mm).
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TAULA 2.
Plecs cutanis i Sumatori.

EDAT
(anys)

ABDOMINAL
(mm)

CAMA
(mm)

TRÍCEPS
(mm)

SUBESCAP.
(mm)

SUPRAIL.
(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
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CUIXA
(mm)

S
(mm)

BÍCEPS
(mm)
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TAULA 3.
Perímetres i diàmetres.

BÍCEPS
CONTRET
(cm)

EDAT
(anys)

n

BESSON
BIPEDESTACIÓ
(cm)

CUIXA
(cm)

CINTURA
(cm)

NATJA
(cm)

EPI
HÚMER
(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

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

GRÀFIC 4.
Perímetres (cm).
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GRÀFIC 5.
Diàmetres (cm).
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EPI FÈMUR
(cm)

10

90

n

BIESTILOÏDAL
(cm)

72

EPI Húmer

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (28-34)

Biestiloïdal

sen vo lu pa ment evo lu tiu (tau la 3, gràfics 4 i 5).
En la dis tribució del greix cor poral (taula 4) ens tro bem amb una evolució en
els va lors que es co rres pon amb el desenvolupa ment normal de l’ado lescent.
En efecte, observem uns valors d’IMC
que progressen discretament amb l’edat, igual com els valors corresponents
al tronc. De forma també ha bitual
trobem una dis mi nució de l’ICM, dels
7 plecs de l’ES i de l’EI. El con junt de dades ens re torna a la idea de la in fluència
no per nicio sa de la pràcti ca del futbol en
nens i ado les cents.
La flexibilitat és una qualitat regressiva
que va dis mi nuint de for ma im por tant a
partir dels 10 anys. Com a conseqüència, la gran mobilitat de l’articula ció del
maluc també es va reduint progressivament fins arribar a l’edat adulta. Ja en la
pu ber tat, i a cau sa de la mo difi ca ció de
les propor cions cama-tronc, serà difícil
que el pú ber arri bi a to car-se la pun ta
dels peus, i això malgrat no haver-se
produït cap escurça ment dels músculs
ni de les articulacions (Weineck,
1994b). Aquest fet el con fir mem amb
els valors obtinguts (tau la 5) on malgrat
ser ne ga tius en to tes les edats, són en tre
els 11 i 13 anys els que obtenen pit jors
re sul tats. És en aquest pe ríode sen si ble
de creixença on més s’estan modificant
les propor cions tronc/cama.
Mal grat tot, els re sultats 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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TAULA 4.
Distribució del greix corporal.
EDAT
(anys)

IMC
(kg/m2)

7 PLECS
(mm)

ES (b+t)

%

TRONC
(sub+sp+abd)

%

EI
(p+m)

%

ICM

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

Extremitats superiors (ES) bíceps + tríceps (b+t). Tronc (subescapular + suprailíac + abdominal). Extremitats inferiors (EI) cama + tronc (p + t).

ca cions en la mus cu la tu ra es menta da
abans, a cau sa de la pràctica es pe cí fi ca
del futbol, 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 tinguts en la prova de ve locitat de desplaçament sense pilota (taula 6) són in feriors als determi nats per altres es tudis amb po bla cions de nens futbolistes d’aquestes edats (Naranjo, Mori lla, Beaus, Me dina, Cas ta ño y Ca rrasco, 1998) i si els compa rem amb els barems establerts per a la bateria Eurofit
(VV.AA., 1992) trobem que els nostres
sub jec tes es tro ben, en to tes les edats,
en un percen til igual o superior al 80.
Això ens de mos tra que els subjec tes estudiats tenen un bon desenvolupament
de les capacitats de velocitat de despla ça ment amb canvi de direcció en
distàncies curtes, molt per damunt de la
mitja na per a la seva edat. Això s’explica
a cau sa d’un con trol i un ajust cor poral
alts, que evi dencien una agilitat i coor dinació elevades, la qual cosa constitueix

la capacitat més determinant en aquest
esport.
A mesura que augmenta l’edat la diferència respecte de la població va incrementant-se passant del percentil 80 al 92
(taula 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 llora de la tècnica de la
con duc ció a màxi ma ve lo ci tat con tro la da, i això en re la ció inver sa ment propor cio nal a l’e dat.
En comparar les dades obtingudes en l’estudi dinamomètric manual amb les obtingudes per la bateria Eurofit (VV.AA.,
1992) (taula 8) ens trobem que la nostra
població, en les primeres edats, se situa
en uns valors propers als 60 per evolucionar a uns valors inversament proporcio-

n

EDAT (anys)

n

TAULA 7.
Comparació resultats velocitat de desplaçament amb pilota i sense.
EDAT (anys)

5x10 (sg)

5x10 PILOTA (sg)

DIFERÈNCIA

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

TAULA 6.
Velocitat de desplaçament sense pilota i comparació respecte d’altres poblacions, segons resultats de la bateria Eurofit.
EDAT (anys)

n

n

TAULA 5.
Flexió anterior de tronc.

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

TAULA 8.
Estudi dinamomètric manual i comparació de
resultats respecte d’altres poblacions, segons
resultats de la bateria Eurofit.

TEST DE STUDENT

EDAT (anys)

DINAMOMETRIA (kg)

PERCENTIL

9

19,0±1,08

27,94±3,33

8,94±2,96

0,03

9

15,35±3,43

62

10

18,8±2,20

25,99±3,41

7,20±2,49

0,000

10

17,42±3,37

60

11

18,1±1,51

25,55±2,33

7,43±1,85

0,038

11

18,55±3,40

50

12

17,3±1,29

23,20±1,84

5,17±4,47

0,074

12

21,57±3,89

52

13

16,7±0,79

22,97±1,66

5,46±2,46

0,078

13

25,75±6,08

47

14

16,2±0,62

21,52±1,20

4,91±1,78

0,048

14

31,33±4,32

47
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educació física

nals a l’edat. Podem considerar aquests
valors com a relacionats directament amb
la pràctica habitual del futbol, on de forma sistemàtica no es realitza un desenvolupament de la musculatura implicada en
el test (flexors de la mà).
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