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Resum
En aquest tre ball hem ana lit zat les ac -

cions ofen si ves d’un equip de fut bol de

ren di ment que aca ben amb èxit. Per por -

tar a ter me l’estudi hem uti lit zat la me to -

do lo gia ob ser va cio nal, i hem en re gis trat

un to tal de vuit par tits dis pu tats pel

“Real Club De por ti vo de A Co ru ña” du -

rant la tem po ra da 2000-2001. Els pa -

trons de com por ta ment ob tin guts mit -

jan çant anà li si se qüen cial re tros pec ti va

pro por cio nen una imat ge es pe cu lar de la 

ma ne ra com l’última, pe núl ti ma, etc.,

de les ac cions an te riors a la rea lit za ció

del llan ça ment a por te ria man te nen una

re la ció es ta ble en tre si i, per tant, po den

ser con si de ra des com a ex ci ta do res per

a la con se cu ció de l’èxit en el joc. Aques -

tes ac cions o as so cia cions po dran con -

tem plar-se d’aquesta for ma com a in di -

ca dors d’èxit en la fase ofen si va de

l’equip ob ser vat.

Introducció

El pro ble ma fo na men tal en el fut bol con -

sis teix, din tre d’una si tua ció d’oposició, a

coor di nar ac cions de re cu pe ra ció, con ser -

va ció i avan ça ment de la pi lo ta amb

l’objectiu de con duir-la a la zona de gol i

mar car un gol. L’atac ha de su pe rar els

pro ble mes de con ser va ció in di vi dual i

col·lec ti va de la pi lo ta, fran que jar, uti lit -

zar i/o evi tar els obs ta cles mòbils no uni -

for mes per arri bar a mar car. L’objectiu de

cada una de les ac cions és pro vo car i ex -

plo tar un de se qui li bri en l’esquema tàctic

con tra ri, crear un efec te sor pre sa, d’incer -

tesa, per ano tar un gol (Gréhaig ne, 1992;

2001).

Tan ma teix, en com pa ra ció amb al tres

jocs es por tius col·lec tius (per exem ple,

el bàsquet o l’handbol), el fut bol pre sen -

ta una su pre ma cia de la de fen sa so bre

l’atac (Bauer i Ue ber le, 1988; Du four,

1989; Gar gan ta i Pin to, 1997), cosa

que fa que el sis te ma atac/de fen sa ten -

dei xi so vint cap a l’equilibri. Així, men tre 

que, per exem ple, al bàsquet una gran

quan ti tat dels atacs efec tuats (un 80 %

de mit ja na) aca ba amb la con se cu ció

d’una cis te lla, en el joc del fut bol amb

prou fei nes un 1 % dels atacs cul mi na

amb l’obtenció d’un gol (Ba yer i Ue ber -

le, 1988; Du four, 1983; Gar gan ta,

1997).

Atès que en la fase del joc co rres po nent

a l’atac, l’avantatge dels equips no més

té sen tit si con dueix a la crea ció de si -

tua cions de fi na lit za ció (Teo do res cu,
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Abstract

In this pa per we have analy zed the suc ces ful

of fen si ve ac tions of a per fo man ce soc cer team. To

ful fil this study we have used the ob ser va tio nal

met ho do logy, re cor ding data form six mat ches

pla yed by the De por ti vo of A Co ru ña du ring the

sea son 2000-01. The beha voir pat terns ob tai ned

through res tros pec ti ve se quen tial analy sis get us a

mi rror ima ge. The last, pe nul ti ma te,

an te pe nul ti ma te, etc. plays has a sta bi le

re la tions hip bet ween them, and we con si de rer as

pre pa ra tory to be a suc cess. The se plays will be

con si de red as suc cess in di ca tors of the of fen si ve

ac tions of the team ob ser ved.
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1984), la ne ces si tat de con ver tir el pro -

cés ofen siu en una cosa més ob jec ti va i

con cre ti va, que con duei xi a la crea ció

d’un ma jor nom bre d’oportunitats de

gol, ha es de vin gut una preo cu pa ció evi -

dent de tots els qui pre te nen de veu re

aug men ta da la qua li tat i l’especta -

cularitat del joc del fut bol (Gar gan ta,

1997; Lut ha nen, 1993).

Aquest fet ex pli ca que la ma jo ria de les

anà li sis i de les tàcti ques en el fut bol es ti -

guin re la cio na des amb la fase ofen si va del 

joc (Lut ha nen, 1993). Tan ma teix, la des -

crip ció del pro cés ofen siu i l’avaluació de

la seva eficà cia, efec tua des a par tir dels

gols ob tin guts, a pe nes per met d’entendre 

de for ma molt li mi ta da la seva dinà mi ca i

la pro duc ció dels equips (Gar gan ta,

1997), ate sa la pre ca rie tat que as sis teix a 

l’hora de de ter mi nar una even tual co rre la -

ció en tre els in di ca dors que ca rac te rit zen

la con duc ta dels ju ga dors i els equips (Du -

four, 1983).

Des de la pers pec ti va de l’investigador i

l’entrenador sem bla im por tant con si de rar, 

no so la ment les si tua cions que con duei -

xen a l’obtenció de gol, sinó tam bé to tes

aque lles que per me tin de com pren dre el

ni vell de pro duc ció de joc ofen siu dels ju -

ga dors i dels equips, en co rres pondència

amb la je rar quia d’objectius de la fase

ofen si va (Ba yer, 1994 i Die trich, 1978):

ini ciar, cons truir si tua cions de fi na lit za ció

i fi na lit zar.

En aquest sen tit, re sul ta con ve nient con si -

de rar les ac cions que, en ca ra que no pro -

vo quin de for ma im me dia ta o di rec ta ment 

l’obtenció d’un gol, es pre sen tin com a

sus cep ti bles d’induir a una rup tu ra en el

ba lanç atac/de fen sa, i de crear si tua cions

de pe rill im mi nent per a l’equip ad ver sa ri

(Rie ra, 1995 i Gar gan ta, 1997). En

aques ta mena d’anàlisi ad qui reix més im -

portància l’observació de les ac cions de

l’equip que no pas l’estudi de la con duc ta

in di vi dual de cada ju ga dor (Gar gan ta,

1997; Gréhaig ne, 1992, 2001 i Rie ra,

1995).

Objectius

L’objectiu ge ne ral de l’estudi con sis teix a

es tu diar les ac cions ofen si ves que aca ben

amb èxit en el fut bol de ren di ment, des

d’un dis seny diacr ònic in ten siu re tros pec -

tiu, pre nent una mos tra de 8 par tits dis pu -

tats pel “Real Club De por ti vo de A Co ru -

ña” du rant la tem po ra da 2000-01. A par -

tir d’aquest ob jec tiu ge ne ral és pos si ble

pro po sar els ob jec tius es pe cí fics se -

güents:

a) De tec tar l’existència de pa trons de

con duc ta re tros pec tius en tre les ca -

te go ries del com por ta ment que con -

for men les fa ses d’inici i de sen vo lu -

pa ment i cons truc ció de l’acció ofen -

si va, pre nent com a con duc ta cri te ri

les di ver ses mo da li tats de finalit -

zació.

b) Esti mar pa trons d’utilització de l’espai 

en el re co rre gut de la pi lo ta tot al llarg

de l’acció ofen si va.

c) Iden ti fi car, si és pos si ble, l’existència

d’agrupacions dià di ques es ta bles en -

tre els ju ga dors d’un ma teix equip en

les ac cions ofen si ves que fi na lit zen

amb la rea lit za ció d’un llan ça ment a

por te ria.

Per què aquest ob jec tiu ad qui rei xi ple na

fun cio na li tat, ca len les ma ti sa cions se -

güents:

a) Un equip es tro ba en la fase ofen si va

quan té la pos ses sió de la pi lo ta.

b) Un equip té la pos ses sió de la pi lo ta

quan un ju ga dor d’aquest ma teix

equip en man té de for ma con tro la da,

en ter mes tec ni cotà ctics, la pos ses sió

i està en dis po si ció de do nar con ti nuï -

tat al pro cés ofen siu.

El carà cter diacr ònic de l’estudi es jus ti fi -

ca pel se gui ment tem po ral i el carà cter

con ven cio nal ment ideogr àfic de cada ac -

ció ofen si va; a més a més, és in ten siu ja

que el parà me tre de re gis tre és l’ordre, i la

“re tros pec ti vi tat” a par tir de l’ocurrència

d’esdeveniments o ac cions pre de ter mi na -

des (en aquest cas, del llan ça ment a por -

te ria) per met de de tec tar l’existència de

pa trons cap a en re re que in di quen la con -

sistència d’accions (uni tats com pos tes

ob tin gu des mit jan çant for mats de camp)

prèvies d’ordre a la rea lit za ció del llan ça -

ment a por te ria.

Metodologia

Mos tra

Per al de sen vo lu pa ment d’aquest es tu -

di s’han ana lit zat un to tal de sis par tits

de fut bol, co rres po nents a en fron ta -

ments dis pu tats pel “Real Club De por ti -

vo de A Co ru ña” en el trans curs del

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga i la Lli ga

de Cam pions de la tem po ra da 2000-

2001; es van re gis trar un to tal de 134

ac cions que pre sen ten la ca te go ria de

fi na lit za ció. La jus ti fi ca ció de la tria de

l’equip ob ser vat i dels par tits se lec cio -

nats és de gu da al fet que en te nem que

el “Real Club De por ti vo de A Co ru ña”

cons ti tueix, en el fut bol d’elit, el mo del

de ren di ment ideal per és ser ava luat,

atès que en la tem po ra da an te rior

(1999-2000) s’havia pro cla mat cam -

pió del Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

Els par tits co di fi cats són:

n De por ti vo-Oviedo.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n De por ti vo-València.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n De por ti vo-Reial Ma drid.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n De por ti vo-Espanyol.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n Va lla do lid-Deportivo.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n Rayo Va lle ca no-Deportivo.

Cam pio nat Na cio nal de Lli ga.

n De por ti vo-París Saint Ger main.

Lli ga de Cam pions.

n Mi lan-De por ti vo.

Lli ga de Cam pions.

Instru ment

L’instrument, ela bo rat ad hoc, és un

for mat de camp cons truït a par tir dels

cri te ris se güents: Nú me ro Ju ga dor Amb 

Pi lo ta (JAP), Su brol d’inici del pro cés

ofen siu, Lo ca lit za ció es pa cial al camp,

Su brol de cons truc ció i de sen vo lu pa -

ment del pro cés ofen siu, Su brol de fi na -

lit za ció del pro cés ofen siu. El for mat de

camp es pre sen ta es quemà ti ca ment a

la tau la 1.

apunts 72 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (96-102)

entrenament esportiu

97



Pro ce di ment

Tot el re gis tre s’ha rea lit zat a par tir de

l’anàlisi de cin tes en re gis tra des. Les cin -

tes de què hem dis po sat per a la rea lit za -

ció de l’estudi han es tat en re gis tra des en

ví deo VHS des de l’emissió rea lit za da per

una ca de na de te le vi sió pú bli ca. La imat -

ge re gis tra l’evolució es pa cial del joc se -

guint en tot mo ment el ju ga dor por ta dor

de la pi lo ta i la seva ac tua ció so bre aques -

ta. Les imat ges eren en re gis tra des per tres 

càme res, una si tua da en el la te ral del

camp i les al tres dues da rre ra cada por -

teria.

La me to do lo gia d’investigació per al de -

sen vo lu pa ment del nos tre tre ball ha es tat

una ob ser va ció sis te ma tit za da no par ti ci -

pant en am bient na tu ral.

De cada ac ció ofen si va, i amb l’ob jec tiu

de tro bar pa trons de com por ta ment, es

re gis tra ven els se güents cri te ris des crip -

tius: Nú me ro Ju ga dor Amb Pi lo ta (JAP),

Su brol d’i ni ci del pro cés ofen siu, Lo ca -

lit za ció es pa cial en el camp, Su brol de

cons truc ció i de sen vo lu pa ment del pro -

cés ofen siu, Su brol de fi na lit za ció del

pro cés ofen siu.

Per por tar a ter me l’anàlisi se qüen cial

vam uti lit zar el pro gra ma in form àtic SDIS- 

GSEQ ver sió 4.0 de Ba ke man i Que ra

(1995). Les da des han es tat co di fi ca des

com a mul ties de ve ni ments.

L’observació i el co rres po nent en re gis tra -

ment han es tat rea lit zats per un equip de

cinc ob ser va dors en tre nats es pe cí fi ca -

ment per a aquest es tu di, i en tre els quals

es tro ba va un dels au tors d’aquest tre ball.

El con trol de la qua li tat de la dada s’ha

efec tuat des d’una pers pec ti va quan ti ta ti -

va i qua li ta ti va. Cada par tit va ser vist i co -

di fi cat dues ve ga des. Des d’una pers pec ti -

va qua li ta ti va s’ha uti lit zat la con cor dan -

ça per con sens. Des d’una pers pec ti va

quan ti ta ti va s’ha bus cat un es ta dís tic que

tin gués re la ció amb el con cep te d’asso -

ciació. Aquí s’ha inclòs tant la co rrec ció

per efec te de l’atzar, com els errors de co -

mis sió i omis sió. L’estadístic uti lit zat per

fer-ho ha es tat el Kappa de Cohen. En tots 

els par tits el Kappa de Cohen va su pe rar

el va lor de 0,90.

Resultats i discussió

De les 1.571 ac cions ofen si ves re gis tra -

des en tots els seus temps, úni ca ment

134 pre sen ten la ca te go ria de fi na lit za ció

amb èxit (xut din tre, xut fora, xut amb

con se cu ció de gol); cosa que re pre sen ta

que un xic més del 8,5 % de les ac cions

ofen si ves aca ben amb un llan ça ment i

d’aquestes ac cions no més 16 (1 %) cul -

mi nen en gol.

A la Lli ga Espan yo la de Pri me ra Di vi sió de 

la tem po ra da 1998-99, es van re gis trar

254 ju ga des d’atac per par tit, i d’aquestes 

so la ment el 8,7 % (22 per par tit) van aca -

bar en xut, i es va acon se guir una mit ja na

de 2,6 gols per par tit; és a dir, poc més de 

l’1 % de les ju ga des d’atac aca ben en gol

(Angue ra i Ardá, 2000). En aquests ma -

tei xos va lors se si tuen els re sul tats as so -

lits per di ver sos es tu dis (Du four, 1983;

Gar gan ta, 1997; Sle ziews ki, 1987); en el 

joc del fut bol tot just un 1 % de les ac -

cions ofen si ves cul mi nen amb l’obtenció

d’un gol. A les por te ries, si tua des als ex -

trems d’un ex tens te rreny de joc, po ques

ve ga des s’hi arri ba en els 90 mi nuts de

temps re gla men ta ri. Es cons ta ta així un

ma jor vo lum de joc de tran si ció (més del

95 %) en de tri ment de la fi na lit za ció

(Gréhaig ne, 1992, 2001 i Gar gan ta,

1997).

Uti lit zant l’anàlisi se qüen cial re tros pec ti -

va (Angue ra i Ardá, 1999; Ardá, 1998;

Cas te lla no, 2000; Go ros pe, 1999; Her -

nán dez Men do, 1996) i pre nent com a

con duc ta cri te ri les ca te go ries de fi na lit za -

ció en les tres sub ca te go ries (xut fora, xut

din tre i xut amb con se cu ció de gol), apa -

rei xen al guns pa trons de con duc ta es ta -

bles (ve geu Tau la 2). Els in di ca dors d’èxit

en les ac cions ofen si ves sem blen pro po sar 

que:

n Els llan ça ments a por te ria acos tu men a

apar èi xer des prés de po sar en joc la pi -

lo ta (ser vei de cór ner i tir lliu re en zo nes

va ria bles) i a con ti nua ció d’una in ter -

ven ció de l’adversari (re cu pe ra ció de la

pi lo ta).

n La man ca d’estabilitat dels pa trons con -

duc tuals re tros pec tius a par tir del re tard 

–4 o –5 ens por ta a pen sar que les ac -
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NÚMERO

JUGADOR AMB

PILOTA (JAP)

SUBROL D’INICI

DEL PROCÉS OFENSIU

LOCALITZACIÓ

ESPACIAL

AL CAMP

SUBROL DE CONSTRUCCIÓ

I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS

OFENSIU

SUBROL DE FI

DEL PROCÉS OFENSIU

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

d10

d11

…

dn

Sa ca da de cen tre

Sa ca da de meta

Ser vei de Cór ner

Ser vei de ban da

Cop lliu re en zo nes

 va ria bles

Exe cu ció de Pe nal

Ser vei de por ter

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

Z.5

Z.6

Z.7

Z.8

Z.9

Z.10

Z.11

Z.12

Re bre/con tro lar la pi lo ta

Do nar con ti nuï tat

Man te nir la pos ses sió de la pi lo ta

Avan çar amb la pi lo ta

Evi tar l’ad ver sa ri

Xu tar cap a l’a tac

Inte rrup ció oca sio nal amb con ti nuï tat

Fi na lit za ció

• Xut din tre

• Xut fora

• Xut amb con se cu ció de gol

Pèrdua de pos ses sió de la pi lo ta

Re cu pe ra la pi lo ta l’ad ver sa ri

Fi de l’ac ció ofen si va sen se pèrdua

 de la pos ses sió de la pi lo ta

n TAULA 1.
For mat de camp so bre el pro cés ofen siu al fut bol.



cions de llan ça ment acos tu men a apa -

rèixer en ju ga des d’atac en què par ti ci -

pen pocs ju ga dors i es pro duei xen

 poques in ter ven cions so bre la pi lo ta;

la con ducció/avan ça ment in di vi dual, la

pas sada (do nar con ti nuï tat) i es ca po -

lir-se de l’adversari (epi so di d’1x1) són

les ac tua cions que pre ce dei xen un xut.

Els re sul tats as so lits són si mi lars als que

pro po sa la li te ra tu ra, en ca ra que en el

nos tre cas l’anàlisi se qüen cial ens per met

la de tec ció de con tingències se qüen cials

en tre ca te go ries de con duc ta, i es com pro -

va l’estabilitat en la suc ces sió de les se -

qüèn cies, per da munt de les pro ba bi li tats

d’atzar (Angue ra 1983, 1991, 1992; Ba -

ke man i Que ra, 1995; Her nán dez Men do, 

1996), da vant de la pro pos ta d’indicadors 

més sen zills en al tres es tu dis com ara la

fre qüèn cia sim ple o els per cen tat ges.

Mar cos (1994), va rea lit zar una anà li si de 

l’es tratè gia al Mun dial d’USA’94. A la

Tau la 3 es mos tren els gols d’es tratè gia

acon se guits (des prés de po sar en joc la pi -

lo ta) per fa ses de la com pe ti ció.

Es pot ob ser var que 4 de cada 10 gols

acon se guits al Mun dial han es tat en ju ga -

da a pi lo ta atu ra da (39 %). A par tir de

quarts de fi nal s’incrementa el per cen tat -

ge con si de ra ble ment.

A la Tau la 4 es mos tren els gols acon se -

guits per 9 se lec cions par ti ci pants en el

Mun dial USA’94. El cos tècnic de la FIFA, 

un cop aca bat el Cam pio nat del Món, va
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CONDUCTA CRITERI RETARD –1 RE TARD –2 RETARD –3 RE TARD –4 RE TARD –5

Xut din tre Re cu pe rar la pi lo ta

Cop lliu re en zo nes

 va ria bles

Do nar con ti nuï tat 

Avan çar amb la pi lo ta

Ser vei de Cór ner 

Do nar con ti nuï tat

Avan çar amb la pi lo ta

Evi tar l’ad ver sa ri

Ser vei de Cór ner

Evi tar l’ad ver sa ri 

Ser vei de Cór ner

Avan çar amb la pi lo ta

Xut fora Re cu pe rar la pi lo ta

Cop lliu re en zo nes

 va ria bles

Avan çar amb la pi lo ta

Ser vei de Cór ner

Do nar con ti nuï tat

Ser vei de Cór ner Ser vei de Cór ner

Xut amb con se cu ció

de gol

Ser vei de Cór ner

Cop lliu re en zo nes

 va ria bles

Do nar con ti nuï tat  Avan çar amb la pi lo ta

n TAULA 2.
Pa trons de con duc ta re tros pec tius pre nent com a con duc ta cri te ri les ca te go ries de fi na lit za ció en les tres sub ca te go ries (xut fora, xut din tre i xut amb con -
se cu ció de gol).

SELECCIÓ

GOLS

TOTALS

GOLS

ESTRATÈGIA PER CEN TAT GE 

Bulg ària 11 8 72  

Itàlia  8 5 62,5

Brasil 12 5  41,5

Suè cia 16 6  37,5

Ale man ya  9 5  55  

Ro ma nia 10 4 40  

Argentina  8 4 50  

Suïs sa  5 3 60  

Aràbia  5 2 40  

n TAULA 4.
Gols d’es tratè gia ob tin guts per di fe rents se lec cions en el Cam pio nat del Món d’USA’94 (Mar cos,
1994).

FASE GOLS

MITJANA

GOLS

GOLS

ESTRATÈGIA MITJANA

% GOLS

ESTRATÈGIA

Pri me ra  93 2,6 32 0,9  34,5

Vui tens  27 3,4 11 1,4  40,7

Quarts  16 4   9 2,25  56  

Se mi fi na ls   4 2   3 1,5  75  

Fi nal   1 1   1 1   100  

To ta ls 145 2,78 57 1,09  39  

n TAULA 3.
Gols ob tin guts d’es tratè gia en les di fe rents fa ses del Cam pio nat del Món d’USA’94 (Mar cos,
1994).



de ter mi nar que les mi llors se lec cions ha -

vien es tat: Bra sil, Itàlia, Bulg ària, Ro ma -

nia i Suè cia cosa que va fer pa le sa la seva

clas si fi ca ció fi nal. Aques tes se lec cions

van acon se guir més d’un terç dels seus

gols en ju ga des d’es tratè gia, i en tre les

cinc van acon se guir de mar car 28 gols, la

mei tat dels acon se guits en to tal per les 24 

se lec cions par ti ci pants.

Re fe rent a l’ac ció prèvia a la con se cu ció

del gol són pocs els es tu dis rea lit zats.

Ro meu et al. (1997) van arri bar a la

con clu sió que el 52 % dels gols es pro -

duei xen sen se ac ció an te rior, el 24 %

amb una ac ció de dri blat ge (evi tar a

l’ad ver sa ri) i el 24 % amb una con duc -

ció prèvia. Com veiem, els re sul tats pel

que fa als sub pa pers pro po sats pels es -

por tis tes en les ac cions an te riors al llan -

ça ment són si mi lars a les ob tin gu des en

aquest tre ball (ve geu Tau la 2). Angue ra i 

Ardá (2000), en un es tu di se qüen cial en 

el Fut bol a 7, so bre les ac cions ofen si ves 

que cul mi nen amb èxit, tro ben que els

llan ça ments es pro duei xen so vint des -

prés de po sar en joc la pi lo ta, i en con -

cret, de ser veis de cór ner. Així ma teix,

es ti men que en les ac cions de fi na lit za -

ció acos tu men a apar èi xer pocs ju ga -

dors, es pro duei xen in ter ven cions so bre

la pi lo ta li mi ta des i la con duc ció in di vi -

dual és l’ac tua ció que pre ce deix un xut.

Pel que fa al nom bre de ju ga dors que in -

ter ve nen en les ac cions ofen si ves, i en ca ra 

que serà trac tat es pe cí fi ca ment més en -

da vant, els re sul tats dels es tu dis rea lit zats 

van en la ma tei xa di rec ció pro po sa da per

aquest tre ball. Franks (1987) va ana lit zar 

di ver sos par tits del cam pio nat ca na denc

de fut bol i va tro bar que el 80 % dels gols

ob tin guts re sul ten de qua tre pas sa des o

menys. Olsen (1988, en Gar gan ta, 1997) 

va es tu diar les ju ga des que van aca bar en

gol al Cam pio nat del Món de Mèxic’86.

Se gons aquest au tor, el 79,2 % dels gols

són pre ce dits de cinc pas sa des o menys.

Mom baerts (2000), va rea lit zar un es tu di

del Cam pio nat d’Europa’88 i del Món

d’Itàlia’90, i van con clou re que els equips

uti lit zen com a mit ja na en tre 2 i 3 pas sa -

des per mar car gol i que l’eficàcia dels

equips dis mi nueix a me su ra que les se -

qüèn cies ofen si ves són més llar gues i els

equips uti lit zen un ma jor nom bre de pas -

sa des. Gar gan ta (1997) ma ni fes ta que un 

ele vat per cen tat ge (61-93 %) de les

 accions que aca ben en gol re sul ten d’ac -

cions en què es do nen menys de tres pas -

sa des.

Aques tes da des sem blen jus ti fi ca bles si

con si de rem que les ac cions de sen ca de -

nants dels llan ça ments són les ac cions a

pi lo ta atu ra da, bé en la seva for ma de tir

lliu re di rec te, bé com a trans mis sió de la

pi lo ta cap a llocs pro pers a la por te ria on

la pres sió de fen si va im pe deix la co mu ni -

ca ció dels ju ga dors mit jan çant pas sa des.

Pel que fa a l’espai, sem bla que les zo nes

per tan yents al sec tor ofen siu (zo nes 10,

11 i 12) són les que més es re la cio nen

amb la rea lit za ció de llan ça ments a por te -

ria, en ca ra que a me su ra que se suc ceei -

xen els re tards ne ga tius sor gei xen no ves

zo nes del sec tor de mig camp de fen siu

(zona 8).

A les es ta dís ti ques de la Lli ga Espan yo la

de Pri me ra Di vi sió de la tem po ra da

1998-99, com pro vem que tam bé és des

de l’àrea pe ti ta des d’on s’aconsegueixen

més gols: gai re bé un 40 %. Per a Angue ra

i Ardá (2000), són les zo nes 8, 10, 11 i

12 des d’on es pro dueix un ma jor nom bre

de llan ça ments, i la zona 11 des d’on

s’aconsegueixen més gols. En un es tu di

rea lit zat per Ya güe i Paz (1995), so bre

una mos tra de 100 gols de la Lli ga Espa -

nyola de Pri me ra Di vi sió, el 27 % es van

acon se guir des de l’àrea de meta, el 55 %

des de l’àrea de pe nal, el 10 % des de la

fron tal de l’àrea i el 8 % res tant des

d’altres po si cions del camp.

Se gons Ro me ro et al. (1997), l’àrea de

pe nal és la zona de més efec ti vi tat, atès

que el 67 % dels gols es van mar car des

d’aquesta àrea. Exis teix tam bé una gran

efec ti vi tat des de la zona cen tral de l’àrea

de pe nal, des d’on es van acon se guir un

20 % dels gols.

Fi nal ment, a la Tau la 6 pre sen tem les

agru pa cions dià di ques que s’han tro bat

en tre els ju ga dors del De por ti vo de la Co -

run ya en les ac cions ofen si ves que fi na lit -

zen amb la rea lit za ció d’un llan ça ment a

por te ria. El li mi tat nom bre de llan ça ments 

ana lit zats, re flex de la ma tei xa rea li tat del

joc, di fi cul ta l’ob ten ció de con clu sions;
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per això cal ser cauts en la va lo ra ció de

l’a bast dels re sul tats.

Sem bla pos si ble iden ti fi car as so cia cions

dià di ques en tre fut bo lis tes que es re la cio -

nen amb els in di ca dors d’èxit en el joc. Els 

ju ga dors que es mos tren més pre sents

ofen si va ment són els dor sals 8, 7 i 9. En

el cas d’aquests dos úl tims fut bo lis tes, els

re sul tats són els es pe rats, per què es trac -

ta de dos da van ters. En el cas del dor sal

8, els re sul tats cri den una mica més

l’atenció, en ca ra que la seva presè ncia

s’explica fo na men tal ment per què es trac -

ta d’un ju ga dor que exe cu ta bona part

dels cops francs de l’equip (fal tes di rec tes

i pe nals). En els suc ces sius re tards ne ga -

tius apa rei xen d’altres ju ga dors que, tot i

ocu par po si cions més en da rre ri des (dor -

sal 10, 12, 14 i 18), de sen vo lu pen una

par ti ci pa ció re lle vant per tal que els dor -

sals 7, 8 i 9 pu guin rea lit zar llan ça ments

a por te ria.

D’aquesta for ma, re sul ta sug ge ri do ra la

idea que és pos si ble iden ti fi car as so cia -

cions es ta bles en tre ju ga dors que es re fe -

rei xen als pa trons de ren di ment col·lec tiu

d’un equip. Estu dis pre vis (Cas te lla no,

2000; Gréhaig ne, 1992, 2001; Lago,

2000; Mom baerts, 2000), han de mos trat 

l’existència d’agrupacions dià di ques es ta -

bles en tre els fut bo lis tes d’un ma teix

equip, en ca ra que sen se re fe rir-se es pe cí -

fi ca ment a in di ca dors d’èxit en el joc. En

qual se vol cas, la nos tra opi nió és que en -

ca ra res ta molt per fer des d’aquesta pers -

pec ti va teò ri ca i me to dolò gi ca, per trans -

for mar aquests pri mers es tu dis ex plo ra to -

ris en lí nies d’investigació sòli des i con -

tras ta des.

Conclusions

L’estudi del joc a par tir de l’observació de

la con duc ta dels ju ga dors i els equips no

és nou. La in for ma ció re co lli da a par tir de

l’anàlisi de la con duc ta dels es por tis tes en 

con texts na tu rals (en tre na ment i com pe ti -

ció) ha es tat con si de ra da des de fa for ça

temps com una de les va ria bles que més

afec ten l’aprenentatge i l’eficàcia de l’ac -

ció es por ti va (Gar gan ta, 2000).

Tan ma teix, la uti lit za ció de l’observació

en el seu sen tit més am pli com a mèto de

és re cent. El des co bri ment de la pràcti ca

es por ti va com a un àmbit d’aplicació al ta -

ment fruc tí fer en pos si bi li tats in ves ti ga do -

res i la in te gra ció dels es tu dis d’educació

fí si ca en el sis te ma uni ver si ta ri, han pro -

vo cat una im por tant evo lu ció me to dolò gi -

ca en les es tratè gies d’intervenció dels in -

ves ti ga dors.

En aquest tre ball, ens hem cen trat en

l’anàlisi de les ac cions ofen si ves d’un

equip de fut bol de ren di ment que aca ben

amb èxit. La des crip ció del pro cés ofen siu

i l’avaluació de la seva eficà cia en cada

equip cons ti tuei xen, sens dub te, ele ments 

de re ferè ncia fo na men tals per a la co rrec -

ta or ga nit za ció del pro cés d’intervenció en 

l’entrenament es por tiu.

En aquest es tu di hem uti lit zat la tècni ca

d’anàlisi se qüen cial en la seva mo da li tat

re tros pec ti va, la qual ens pro por cio na una 

imat ge es pe cu lar de la ma ne ra com

l’última, pe núl ti ma, etc., de les ac cions

an te riors a la rea lit za ció del llan ça ment a

por te ria, man te nen una re la ció es ta ble

en tre si i, per tant, po den ser con si de ra des 

com a ex ci ta do res per a la con se cu ció de

l’èxit en el joc.

D’aquesta for ma, aques tes ac cions o as -

so cia cions po dran con tem plar-se com a

in di ca dors d’èxit en la fase ofen si va de

l’equip ob ser vat i és pos si ble que si guin

les que ha gin de ser im ple men ta des per

l’entrenador en el de sen vo lu pa ment de la

pre pa ra ció.
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