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Resum
Sota la teo ria del pro ces sa ment de la

 informació, la pràcti ca dels es ports

col·lec tius, ca rac te rit zats per l’a dap ta -

ció ràpi da i pre ci sa en dèfi cit de temps

en un en torn dinà mic i can viant, de ma -

na als ju ga dors un se guit de ca pa ci tats

per cep ti ves, de de ci sió i d’e xe cu ció, que

en te nem com a fac tors de ter mi nants del

ren di ment es por tiu.

En les ac ti vi tats es por ti ves on es de sen vo -

lu pen ha bi li tats mo trius de carà cter obert

es re que reix una im por tant im pli ca ció

cog ni ti va per part del ju ga dor, que ana lit -

za les di ver ses si tua cions de joc i s’enrola

en un pro cés con ti nuat de pre sa de de ci -

sions, tot op tant per la rea lit za ció d’a -

quelles ac cions que, des del seu punt de

vis ta, li ofe rei xen més ga ran ties d’èxit.

La in ves ti ga ció que pre sen tem abor da

l’estudi dels pro ces sos cog ni tius im pli -

cats en la pre sa de de ci sions del ju ga dor

de bàsquet en pos ses sió de pi lo ta; per

fer-ho, uti lit zem una me to do lo gia qua li -

ta ti va d’“es ti mu la ció del re cord”, con sis -

tent en la fil ma ció de si tua cions de joc re -

duï des, per a fer-ne una pro jec ció pos te -

rior i una anà li si mit jan çant una en tre vis -

ta, amb l’objectiu d’accedir al pen sa ment 

del ju ga dor du rant el pro cés de pre sa de -

ci sions.

Introducció

Els es ports col·lec tius, ca rac te rit zats per

la fun cio na li tat si mult ània de coo pe ra ció i

opo si ció, ge ne ren un se guit d’interaccions 

en tre els ju ga dors on els fac tors de de ci -

sió, tàctics i es tratè gics es pre sen ten com

a fo na men tals per al de sen vo lu pa ment de

les ac cions de joc. En aques ta mena

d’esports, on l’entorn es pre sen ta dinà mic

i can viant a cada ins tant, l’eficàcia es tro -

ba me dia tit za da, en gran me su ra, per

l’anàlisi prèvia de la si tua ció de joc i la

pre sa de de ci sions pos te rior so bre l’acció

a exe cu tar, de tal ma ne ra, que aques ta

ofe rei xi les ma jors ga ran ties d’èxit, en el

pen sa ment del ju ga dor.

“Les si tua cions es por ti ves su po sen una

cons tant font de sub mi nis tra ment d’in for -

ma cions múl ti ples i va ria des” (Bak ker,

Whi ting i Van der Brug, 1992; ci tats per

Ruiz, 1997).

“Els es ports de con junt són de carà cter

obert, per què és di fí cil que es re pe tei xin

les ma tei xes ac cions, una ve ga da i una al -

tra; és més, es trac ta que l’o po nent co ne -

gui com menys mi llor com ac tua rem”

(Ruiz, 1994).

Per aques ta raó, les ha bi li tats mo trius es -

pe cí fi ques que es de sen vo lu pen als es -

ports so cio mo tors són ano me na des ober -

tes (Poul ton, 1957), atès que els can vis

de si tua ció que es pro duei xen a l’entorn

de joc con di cio nen la res pos ta mo triu del

ju ga dor; pre do mi nant ment per cep ti ves

(Knapp, 1963), per què el ju ga dor ana lit -

za aquests can vis dinà mics a par tir de la

in for ma ció cap ta da pel me ca nis me vi -

sual, fo na men tal ment; o de re gu la ció ex -
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Pro ces sos cog ni tius, Pre sa de de ci sions,
Tàcti ca in di vi dual, Bàsquet,
Esports col·lec tius

n Pa rau les clau

Abstract

From the theory of the processing

information, the practice of team sports,

distinguished by quick and precise

adjustment, in deficit of time, to a

dynamical environment and fickle, require

of  the players a series of capacities about

perception, decision, and execution

processes, which ones we understand as

determinant factors of  sports

performance.

In those sports activities where there

develop motor skills of open character, an 

important cognitive implication is needed 

on the part of the player who analyzes the 

diverse situations of game and gets in

himself to a continuous process of

making decisions, where he will choose

the actions that, from his point of view,

can offer him more guarantees of

success. 

The investigation that we present intends

to study the cognitive processes involved

in decision making of the basketball player 

in ball possession, we have employed for

it, a qualitative methodology of “

stimulation of the recollection ”, based in

the situations filmed of reduced game, for

their later projection and analysis by

means of an interview, with the aim to

accede to his thought during decision

making process
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Cognitive processes, Decision making,
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ter na (Sin ger, 1980), on l’estimulació de 

l’exterior mo du la la con duc ta mo triu de

l’esportista.

“En es ports col·lec tius o es ports tàctics,

les si tua cions pro ble ma s’al ter nen ràpi -

da ment i l’en sen ya ment sem pre ha de te -

nir una pers pec ti va tàcti ca; es re que reix

el de sen vo lu pa ment de les ca pa ci tats de

per cep ció, an ti ci pa ció i pre sa de de ci -

sions, per per me tre la uti lit za ció de la

tècni ca es pe cí fi ca en les si tua cions de

joc” (De Bor to li, De Bor to li i Már quez,

2001).

Els es ports d’equip sol·li ci ten dels ju ga -

dors la im pli ca ció de les se ves ca pa ci tats

cog ni ti ves (Sis to i Gre co, 1995; Gréhaig -

ne i God bout, 1995; San tes ma ses, 1990; 

ci tats per Gar gan ta, 2001); es pot con si -

de rar aques ta ca rac te rís ti ca com a fac tor

di fe ren cia dor dels es por tis tes d’alt ni vell

de ren di ment. Aques ta po bla ció, a ni vell

cog ni tiu, es ca rac te rit za per pos seir (Gar -

gan ta, 2001):

n Pro cés de cap ta ció d’informació més

efi cient.

n Re co nei xe ment dels pa trons de joc més

ràpid i pre cís (sen yals per ti nents).

n Una ma jor ca pa ci tat d’anticipació dels

es de ve ni ments del joc i de les res pos tes 

de l’oponent.

n Pro cés de de ci sió més ràpid i pre cís.

n Co nei xe ment tàctic su pe rior.

n Co nei xe ment de cla ra tiu i pro ces sual

més or ga nit zat i es truc tu rat. 

n Co nei xe ment su pe rior de les pos si bi li -

tats de si tua ció (evo lu ció del joc).

Les in ves ti ga cions en els es ports col·lec -

tius s’han rea lit zat sota di fe rents en fo ca -

ments (fi siolò gic, psi co so ciolò gic,

tècnic, tàctic...), i és la pers pec ti va

tàcti ca la con cep ció més fe cun da per

abor dar l’anà li si dels es ports d’e quip

(Gréhaig ne, 1992), per tal com man té

més con ne xió i pro xi mi tat amb les re la -

cions fun cio nals de la rea li tat del joc. En

aquest sen tit, Mah lo (1969) rea lit za

una gran apor ta ció, atès que trac ta d’i -

den ti fi car les fun cions que res ten sub ja -

cents en la con duc ta mo triu de l’es por -

tis ta, i es ta bleix els com po nents de l’ac -

ció de joc: anà li si de la si tua ció, so lu ció

men tal, i so lu ció mo triu. Tan ma teix, tal

com in di ca Gréhaig ne (1992):

“Mah lo no con cre ta el con tin gut del pen sa -

ment tàctic i s’acontenta amb pre ci sar

que, als es ports d’equip, els di ver sos com -

po nents ac tuen al ho ra però de for ma di fe -

rent. S’atura en unes con di cions que per -

me ten el de sen vo lu pa ment del pen sa ment

tàctic, però no l’estudi pre cís del seu con -

tin gut”.

El ter me tàcti ca pot ser entès mit jan çant

les ex pres sions ver bals “com pren dre i ac -

tuar” (Ri poll, 1989; ci tat per D´Otta vio,

1999). La tàcti ca in di vi dual als es ports

d’equip, sota una vi sió àmplia, es tro ba

con di cio na da per tres fac tors: la ca pa ci tat 

de ren di ment de l’adversari, la ca pa ci tat

de ren di ment del ju ga dor i les con di cions

ex ter nes a l’enfrontament (Kon zag, 1984

i Wei neck, 1988; ci tats per Espar, 1998).

El fac tor re la cio nat amb la ca pa ci tat de

ren di ment del ju ga dor, pot con cre tar-se

de la for ma se güent:

“La ca pa ci tat d’ac ció tàcti ca (...) d’un ju -

ga dor no és un con cep te abs trac te, sinó

que depèn i cons ta de di ver ses sub es truc -

tu res fun cio nals, les ac cions in te gra des de

les quals in fluei xen en els efec tes que es

bus quen: co nei xe ments tàctics, ha bi li tats

tècni ques i ca pa ci tats tàcti ques” (D’Ot -

tavio, 1999).

Aquest ma teix au tor ex po sa un qua dre re -

sum amb els com po nents tàctics al fut bol

com a es port d’e quip (Qua dre 1).

En re la ció amb el com po nent tàctic re la -

cio nat amb el co nei xe ment, Gréhaig ne i

God bout (1995) en res sal ten la im -

portància en el ren di ment es por tiu, i con -

si de ren aquest fac tor com a fo na men tal.

Aquest co nei xe ment, en els es ports

d’equip, depèn de tres ca te go ries (Mal -

glai ve, 1990; Gréhaig ne i God bout,

1995; pres de Gar gan ta, 2001):

n Re gles d’acció: re gles bàsi ques de co -

nei xe ment tàctic del joc (prin ci pis

d’acció i cons truc cions teò ri ques).

n Re gles d’organització del joc: re la cio na -

des amb la lògi ca de l’activitat, di men -

sió de l’àrea de joc, re par ti ment de ju ga -

dors en el te rreny de joc.

n Ca pa ci tats mo to res: en glo ben l’ac ti vi -

tat per cep ti va, de de ci sió i exe cu ció

mo to ra.

Se gons French i Tho mas (1987; ci tat per

Ruiz 1995), els sub jec tes com pe tents:

“Pos seei xen una xar xa semà nti ca de co nei -

xe ment de cla ra tiu i un sis te ma de co nei xe -

ment pro ce di men tal, que els per met de

for mar-se, amb més fa ci li tat que els menys 

com pe tents, plans abs trac tes de so lu ció de 

pro ble mes, fins i tot en ca ra que pu guin

pre sen tar di fi cul tats per des criu re de ta lla -

da ment el co nei xe ment pro ce di men tal em -

prat per so lu cio nar aquest pro ble ma.”

La pre sa de de ci sions és una ac ti vi tat que

es de sen vo lu pa sota as pec tes cog ni tius i

de carà cter emo cio nal (Tem pra do, 1992;

ci tat per Ruiz, 1997). De tal ma ne ra, que

una de ci sió en el joc es veu in fluï da, d’una 

ban da, per la im pli ca ció cog ni ti va i ra cio -

nal del ju ga dor pel que fa a la se lec ció

d’informació re lle vant de l’entorn de joc,

va lo ra ció de pos si bles op cions, elec ció de

l’acció a exe cu tar, i pos si bi li tat de can vi

du rant la pri me ra fase de l’execució (con -
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Co nei xe ments tàctics: re qui sits teò rics pre vis, es que mes, re gles tàcti ques, etc.

Ha bi li tats tàcti ques: ex pres sions va ria bles d’u na tècni ca en fun ció de les cir cumstàncies de joc.

Ca pa ci tats tàcti ques: elec ció en tre d’al tres so lu cions tècni ques pos si bles.

Si tuem-les en un con text de joc com ara aquest: 

Un ju ga dor en re la ció amb el seu pa per, amb les ne ces si tats ope ra ti ves im po sa des per

l’entrenador, amb els gols i amb el temps de joc (co nei xe ments tàctics), es tro ba en una si tua ció

d’atac la te ral en su pe rio ri tat numè ri ca (si tua ció: 2 con tra 1). Es tro ba a pocs mi nuts del fi nal del

par tit en si tua ció de de sa van tat ge (el seu equip està per dent), es de can ta per la so lu ció més arris -

ca da: fin tar i an ti ci par-se al xut suc ces siu (ca pa ci tats tàcti ques). El xut, que es por tarà a ter me en

avan çar-se el por ter, serà efec tuat si mu lant una exe cu ció de potè ncia, i rea lit zant pos te rior ment un 

toc suau que trac ta de su pe rar-lo (ha bi li tat tàcti ca). 

n QUA DRE 1. 
Com po nents tàctics en la pres ta ció fut bo lís ti ca (D’Ottavio, 199).



trol so bre la rea lit za ció; Kon zag, 1992), i,

d’altra ban da, as pec tes re la cio nats amb

l’autopercepció, ni vell de com petè ncia

per ce but so bre l’adversari, mo ment del

par tit, etc.

Cen trant-nos en la di men sió cog ni ti va de

la pre sa de de ci sions, pre sen tem a con ti -

nua ció el mo del teò ric que ana lit za els

pro ces sos cog ni tius im pli cats en la pre sa

de de ci sions en es ports col·lec tius (Igle -

sias i d’altres, 2002), ela bo rat a par tir de

la pro pos ta de Kon zag (1992) so bre els

pro ces sos de de ci sió en l’acció dels jocs

es por tius. Aquest mo del, que mos tra la

se qüèn cia com ple ta d’implicació cog ni ti -

va i mo triu du rant el pro cés de pre sa de

de ci sions, ha ser vit per ex treu re les va ria -

bles que són ob jec te d’anàlisi en la in ves -

ti ga ció i que es truc tu ren aques ta com ple -

xa rea li tat (fi gu ra 1).

Els mèto des uti lit zats per es tu diar la pre -

sa de de ci sions en l’esport han es tat di -

ver sos. Una de les vies me to dolò gi ques

més uti lit za des ha es tat l’observació, tant 

en si tua cions reals de com pe ti ció

(French i Tho mas, 1987; Rie ra i d’altres, 

1996; Mén dez, 1998) com en si tua cions 

re duï des (Cár de nas i Mo re no, 1996; Re -

fo yo, 2000). La si mu la ció de si tua cions

de joc en la bo ra to ri (Ta va res, 1996; Cas -

te jón i Ló pez, 2000), els qües tio na ris

teò rics so bre el joc (McGee i Fa rrow,

1987) i les ver ba lit za cions de la pre sa de

de ci sions du rant les ac cions de joc (Cas -

te jón i d’altres, 2000) cons ti tuei xen

d’altres for mes de me su rar el ren di ment

tàctic en el joc.

El propò sit d’aquest es tu di és con èi xer i

ana lit zar de for ma des crip ti va el pen sa -

ment dels ju ga dors du rant el pro cés de

pre sa de de ci sions, tot trac tant de bus -

car di ferè ncies pel que fa a les es tratè -

gies uti lit za des en fun ció de les ac cions

tec ni cotà cti ques exe cu ta des, i d’establir 

com pa ra cions en tre les mos tres ana lit -

za des.

Metodologia

Dis seny 

Per a l’anàlisi de l’acció de joc en els es -

ports col·lec tius sota l’enfocament cog -

ni tiu, mal grat la com ple xa rea li tat de la

con duc ta mo triu i de la gran quan ti tat de 

va ria bles que in fluei xen en la pre sa

 de decisions, ens hem de can tat per

abor dar el pro ble ma des de la pers pec ti -

va in ter na del pro pi ju ga dor, com a ac tor 

prin ci pal, tot uti lit zant, per fer-ho, tècni -

ques de re co lli da de da des de na tu ra le sa 

qua li ta ti va.

La me to do lo gia em pra da per a la in ves ti -

ga ció es co rres pon amb un dis seny des -

crip tiu. Així, d’una ban da, trac tem d’i -

dentificar els pro ces sos cog ni tius uti lit zats 

en la pre sa de de ci sions pels ju ga dors en

una si tua ció real de par tit; d’altra ban da,

es ta blim una anà li si com pa ra ti va dels re -

sul tats ob tin guts en tre dos grups de di fe -

rents ca rac te rís ti ques.

Amb l’objectiu d’estudiar els pen sa -

ments i de ci sions que de sen vo lu pa el ju -
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Situació del joc

Fase A: Preparació
de la decisió

Fase B: Acte
de decisió

Anàlisi selectiva
de l’entorn de joc

Incertesa

Provinent
del joc Contextual

Anàlisi
de les possibles solucions

Opcions d’acció

Autopercepció de l’acció

Conseqüències de l’acció

Elecció
de l’objetiu
de l’acció

(Variabilitat tàctica)

Selecció
del programa

d’acció

(Variabilitat tècnico-
tàctica)

Inici
de l’acció

Fase C: Realització i control

Realització
de l’acció

Control
de la realització

Nova decisió

Fet rellevant

Nova situació de joc

Nou fet rellevant

Ajustos

Avaluació de la decisió
presa i executada

Final
de l’acció
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n FIGURA 1.
Il·lus tra ció del pro cés de pre sa de de ci sions.



ga dor du rant la seva im pli ca ció cog ni ti -

va en el joc, hem re co rre gut a la uti lit za -

ció de l’“es timulació de re cord” (Mar ce -

lo, 1987). Aques ta tècni ca qua li ta ti va

per met al sub jec te re me mo rar el pen sa -

ment que el va con duir a pren dre de ci -

sions; fa ci li ta el pro cés amb la vi sua lit -

za ció de les se ves ac cions, sol·li ci ta pos -

te rior ment la ver ba lit za ció del con tin gut

del pen sa ment i, per tant, es ti mu la la

“re fle xió en l’acció”.

Mos tra

La mos tra està cons ti tuï da per un to tal de

12 sub jec tes ex pe ri men tals i es com pon

de dos col·lec tius de ju ga dors de bàsquet

amb ca rac te rís ti ques di fe rents:

n 6 ju ga dors de bàsquet de la ca te go ria

ca det d’un club de Càce res que por ten,

al menys, dos anys com pe tint amb lli -

cència fe de ra ti va. Aquests ju ga dors es

ca rac te rit zen per te nir una for ma ció fo -

na men tal ment pràcti ca, pro duc te de

l’experiència del joc.

n 6 alum nes de la Fa cul tat de Cièn cies de 

l’Esport de Càce res que han cur sat

l’assignatura tron cal de bàsquet i, per

tant, amb una for ma ció teo ri copràcti ca

so bre aquest es port, bàsi ca ment orien -

ta da al co nei xe ment pro ce di men tal i no

tant a la pràcti ca. 

Va ria bles d’estudi

Les va ria bles cog ni ti ves ob jec te d’estudi,

res po nen al pro cés de pre sa de de ci sions de 

l’esportista, es truc tu rat en qua tre ca te go ries 

es ta bler tes a par tir del mo del teò ric de pre -

sa de de ci sions (Igle sias i d’altres, 2002;

ba sat en Kon zag, 1992) i re gis trat a tra vés

de la ver ba lit za ció del seu pen sa ment:

n Ele ments per cep tius de l’entorn de joc. 

Aques ta ca te go ria fa re ferè ncia als as -

pec tes de la si tua ció de joc so bre els

quals el ju ga dor fixa l’atenció abans de

pren dre una de ci sió.

n Opcions d’acció tec ni cotà cti ca. Inclou -

ria les pos si bi li tats d’acció que el ju ga -

dor va lo ra exe cu tar, ha vent d’escollir, fi -

nal ment, una de les al ter na ti ves pro po -

sa des per a rea lit zar-la.

n Can vis en la pre sa de de ci sió. Re flec -

teix la coin cidè ncia o no de la de ci sió

pre sa ini cial ment i l’execució rea lit za da

a pos te rio ri.

n Ava lua ció de la de ci sió pre sa i exe cu -

ta da. Con sis teix en la rea lit za ció d’un

ba lanç per so nal so bre l’eficàcia de

l’acció que el ju ga dor va exe cu tar fi nal -

ment.

Instru ment de re co lli da de da des

Per a la re co lli da de da des s’ha uti lit zat un

únic ins tru ment, con sis tent en la rea lit za -

ció d’entrevistes es truc tu ra des, rea lit za des

du rant les ses sions de re cord es ti mu lat,

per con èi xer els pro ces sos uti lit zats en la

pre sa de de ci sions, en fun ció de les ca te go -

ries des cri tes an te rior ment, efec tua des

des prés de la vi sua lit za ció de les si tua cions 

de joc se lec cio na des per a l’anàlisi.

L’ús de l’entrevista com a ins tru ment

d’enregistrament tàctic cons ti tueix, des -

prés de l’observació del joc real, el mi llor

camí per con èi xer les in ten cions i els ele -

ments que han in fluït en les de ci sions

per so nals de l’esportista (Rie ra, 1995).

L’ús d’aquest ins tru ment su po sa un se -

guit d’avantatges, atès que per met la for -

mu la ció de pre gun tes di rec tes, fa ci li ta

l’accés al co nei xe ment de les vivè ncies

per so nals, i la in for ma ció ob tin gu da mit -

jan çant aquest sis te ma acos tu ma a ser

fàcil ment quan ti fi ca ble (Rie ra, 1995).

L’entrevista uti lit za da ha es tat dis sen ya da

a propò sit de la in ves ti ga ció i cons ta de

cinc pre gun tes ober tes; ca das cu na es cor -

respon amb una de les ca te go ries es ta bler -

tes, a ex cep ció de la ca te go ria re fe ri da a les 

op cions d’acció tec ni cotà cti ca, so bre la

qual in da guem d’una for ma més pro fun da i 

pro po sem dues pre gun tes. A con ti nua ció,

pre sen tem l’entrevista es truc tu ra da:

Pro ce di mien to de in ves ti ga ción

Per al de sen vo lu pa ment de l’estudi es va

pro ce dir de la for ma que s’expressa al

qua dre 3.

Resultats

En aquest epí graf pre sen tem els re sul tats

ob tin guts des prés de l’anàlisi de con tin gut 

de les en tre vis tes, efec tua des des prés de

la vi sua lit za ció de cada una de les ac cions 

tec ni co-tàctiques que han es tat ana lit za -

des, re fe rents a les di fe rents si tua cions de

joc re duï des que s’han plan te jat en la in -

ves ti ga ció.

Als qua dres 1, 2 i 3 mos trem les fre qüèn -

cies ob tin gu des en cada una de les sub ca -
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“Com pots ob ser var en aques tes imat ges, vas exe cu tar un llan ça ment / pas sa da/ bot...

1. A què vas pres tar aten ció per rea lit zar aquest llan ça ment / bot / pas sa da?

  Hi ha al gun as pec te con cret que vul guis ma ti sar?

2. Qui nes op cions d’acció vas va lo rar?

3. Qui na creus que és la raó prin ci pal per la qual vas de ci dir de llan çar / bo tar / pas sar?

4. Entre el que vas de ci dir i el que vas exe cu tar, va ha ver-hi can vis?

5. Fi nal ment, va lo ra l’eficàcia tàcti ca de la teva ac ció. Què can via ries? Tor na ries a fer el ma teix si

se’t tor nés a plan te jar aques ta ma tei xa si tua ció de joc?

n QUA DRE 2. 
Entre vis ta es truc tu ra da d’estimulació del re cord.

Fase 1. De ter mi na ció de la mos tra for ma da per dos col·lec tius de di fe rent ni vell de pràcti ca es por ti -

va, i con tac tes amb les di fe rents ins ti tu cions im pli ca des.

Fase 2. Re gis tre tec nolò gic de la con duc ta mo triu dels ju ga dors en tres si tua cions de joc di fe rents

(1x1, 2x1 i 3x3).
n Se lec ció d’accions tec ni cotà cti ques per a l’anàlisi pos te rior:

t 1x1: 2 llan ça ments (èxit / fracàs) i 1 ac ció de bot.

t 2x1: 1 llan ça ment, 1 ac ció de bot i 1 pas sa da.

t 3x3: 1 llan ça ment, 1 ac ció de bot i 1 pas sa da.
n Reu nió in di vi dual amb cada es por tis ta per a la rea lit za ció de l’entrevista de re cord es ti mu lat.

Fase 3. Anàli si de con tin gut de ca das cu na de les en tre vis tes.

Fase 4. Re sul tats i con clu sions.

n QUA DRE 3. 
Fa ses de la in ves ti ga ció.



te go ries pro po sa des. Aques tes sub ca te go -

ries han es tat es ta bler tes a par tir de

l’anàlisi de les da des i, per tant, una ve ga -

da co ne gu da la di ver si tat en les res pos tes

dels sub jec tes.

Discussió i conclusions

Ca te go ries d’anàlisi

Ele ments per cep tius

de l’entorn de joc

Els sub jec tes ex pe ri men tals de to tes dues 

mos tres, en ge ne ral, pres ten aten ció al

de fen sor abans de pren dre una  decisió

din tre de les si tua cions de joc d’1x1.

Aquests as pec tes per cep tius es tro ben re -

la cio nats, fo na men tal ment, amb la

distància a què es tro ba el seu de fen sor,

quan exe cu ten llan ça ments, i a la ve lo ci -

tat en el cas del bot.

En la si tua ció de 2x1, els re sul tats mos -

tren for ça si mi li tud, a ex cep ció de les ac -

cions de bot dels ju ga dors ca dets que no

sem blen pre sen tar unes ca rac te rís ti ques

per cep ti ves con cre tes, sinó que l’ús d’a -

questa ac ció sem bla te nir un re fe rent in -

ten cio nal (pro vo car una si tua ció de joc

que pro pi ciï ga ran ties d’èxit en la seva re -

so lu ció), i no tan reac tiu com és el cas de

les ac cions de llan ça ment (de fen sor lluny) 

i pas sa da (de fen sor a prop).

En la si tua ció de 3x3, no va ment, els sub -

jec tes fo ca lit zen la seva aten ció, ha bi tual -

ment, en l’oponent di rec te, so bre tot en les 

ac cions de llan ça ment i bot. Tan ma teix,

abans de pas sar, sem bla que di ri gei xen

més l’atenció als com panys, i el de fen sor

no in ci deix de for ma de ci si va.

Opcions d’acció tec ni cotà cti ca

Res pec te d’aquesta ca te go ria, els re sul -

tats pre sen ten for ça he te ro ge neï tat.

D’una ban da, en la si tua ció de joc 1x1, els 

llan ça ments es tro ben pre ce dits per la va -

lo ra ció úni ca i ex clu si va d’aquesta ac ció,

en el cas dels alum nes de la Fa cul tat (pro -

fes sors en for ma ció). Tan ma teix, l’acció

va lo ra da de for ma uní vo ca, per part dels

ca dets, és el bot.

D’altra ban da, en el 2x1, els sub jec tes de

to tes dues mos tres va lo ren di fe rents op -

cions d’acció abans d’optar per una

d’elles, en les ac cions de bot i pas sa da.

Tan ma teix, res pec te del llan ça ment apa -

rei xen di ferè ncies, i són els alum nes els

qui rea lit zen una va lo ra ció úni ca d’a -

questa ac ció.

Fi nal ment, en la si tua ció de joc de 3x3,

apa rei xen re sul tats molt di fe rents a l’1x1

i al 2x1. Els sub jec tes ma ni fes ten no va -

lo rar di ver ses op cions d’acció en la ma jo -

ria dels ca sos, i de can tar-se de bon co -

men ça ment per una de con cre ta. Enca ra

que, abans de de ci dir d’executar llan ça -

ments, en el cas dels ca dets, i ac cions de

bot, en el cas dels alum nes, de ve ga des,

de cla ren ha ver va lo rat d’altres op cions

de joc: la pas sa da (ca dets) i el llan ça -

ment (alum nes).

Can vis en la pre sa de de ci sions

Els sub jec tes de to tes dues mos tres ma -

ni fes ten, de for ma gai re bé com ple ta -

ment ge ne ra lit za da, no can viar de de ci -

sió tan bon punt han op tat per la rea lit -

za ció d’una ac ció de joc. En la ma jo ria

de les oca sions, in de pen dent ment de les 

si tua cions de joc re duï des que s’han

plan te jat en l’estudi, els ju ga dors diuen

ha ver exe cu tat fi nal ment el que pen sa -

ven rea lit zar de bon prin ci pi. El baix per -

cen tat ge de de cla ra cions en les quals els 

sub jec tes ex pres sa ven que sí que ha vien 

can viat la seva de ci sió ini cial, coin ci deix 

en gran me su ra amb l’acció de pas sa da,

i és aques ta la que van exe cu tar fi nal -

ment, pro duc te de la ca pa ci tat de per ce -

bre la mo di fi ca ció pro duï da en l’entorn

de joc i de ser ca paç de res pon dre cog ni -

ti va ment i de for ma mo triu al fet es de -

vin gut. 

És pro ba ble que aques ta ca pa ci tat de

can vi en la pre sa de de ci sions, ca rac te rit -

za da per un alt dèfi cit tem po ral, si gui més

pròpia de ju ga dors d’alt ni vell, ca pa ços de 

per ce bre, de ci dir i exe cu tar en un con ti nu

i ràpid bu cle d’actuació.

Ava lua ció de la de ci sió pre sa

i exe cu ta da

La ma jo ria dels sub jec tes en tre vis tats

rea lit zen una va lo ra ció po si ti va de les

ac cions de ci di des i exe cu ta des. Tan sols 

en un nom bre molt re duït d’ocasions els

ju ga dors rea lit zen apor ta cions que su po -

sen pe tits ma ti sos que mi llo ra rien les

ga ran ties d’èxit de la de ci sió pre sa, i són

poc ha bi tuals les va lo ra cions que im pli -

quen grans mo di fi ca cions so bre l’acció

rea lit za da. Aquest ba lanç po si tiu, ma ni -

fes tat de for ma ge ne ral per amb dues

mos tres, és re fe rit, so bre tot, a la si tua -

ció de joc amb su pe rio ri tat numè ri ca

(2x1). Els re sul tats, en re la ció amb les

si tua cions d’1x1 i 3x3, re flec tei xen un

ma jor ín dex de va lo ra cions ne ga ti ves

amb pro pos tes al ter na ti ves de mi llo ra

per part dels ca dets, però que, en cap

cas, no su po sen can vis sig ni fi ca tius en

les de ci sions adop ta des. 

Aquests re sul tats mos tren que a me su ra

que aug men ta el nom bre de ju ga dors i en

si tua cions d’igualtat numè ri ca, re sul ta

més com plex pren dre de ci sions que

s’adaptin a les ca rac te rís ti ques con cre tes

de l’entorn de joc i, per tant, hi ha una ma -

jor di fi cul tat en l’elecció de les op cions

d’acció més en cer ta des.

Me to do lo gia de la in ves ti ga ció

Com in di quen prou bé De vís i Pei ró

(1995), els jocs es por tius pro mouen un

ti pus ca rac te rís tic de co nei xe ment, el co -

nei xe ment pràctic o “sa ber com”. Carr

(1978; ci tat per De vís i Pei ró, 1995) es -

ta bleix que el rao na ment pràctic pos seeix 

una es truc tu ra d’inferència, “pres su po sa

un pro ce di ment ra cio nal que va des de la

in ten ció a l’acció”. Per tant, exis tei xen

raons de ti pus epis te molò gic que ens

obli guen a abor dar l’estudi de les ac cions 

de joc, sota un en fo ca ment cog ni ti vis ta,

amb pre cau ció i cau te la (Sam pe dre,

1995), a cau sa de les con tí nues mo di fi -

ca cions i a la gran quan ti tat de va ria bles

que n’afecten el de sen vo lu pa ment. Una

ac ti vi tat es por ti va com el bàsquet, pos -

seeix un com po nent de de ci sió molt sig -

ni fi ca tiu que, sens dub te, ha de ser es tu -

diat i ana lit zat.

Aques ta in ves ti ga ció pre tén de mos trar

una via me to dolò gi ca d’acostament cap

als pro ces sos cog ni tius im pli cats en la

pre sa de de ci sions, on l’entrevista de re -

cord es ti mu lat es pre sen ta com un ins tru -

ment vàlid per a la re co lli da de da des qua -

li ta ti ves, que ens per met de rea lit zar una

anà li si des crip ti va de la pre sa de de ci -

sions dels ju ga dors en si tua cions reals de

joc, tot apro fun dint en els pro ces sos in -

terns de pen sa ment.
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Coin ci dim amb l’opinió ex pres sa da per

Sam pe dre (1995), en rea lit zar pro pos tes

d’investigació que ana lit zin l’acció de joc

es por ti va:

“Abor dar el pro ble ma des de la pers pec ti -

va del ma teix ju ga dor, ex pli cant les de ci -

sions pre vis tes i ins tant ànies, així com

les cir cumstàncies en què es do nen.

L’estudi de la in tel·ligè ncia mo triu de joc

ens pot pro por cio nar l’avenç qua li ta tiu

que per se guim”.

És jus ta ment des d’aquest punt de vis ta

que s’ha plan te jat l’estudi. Mal grat tot,

con si de rem opor tú com bi nar l’ús d’altres

ins tru ments per abor dar l’estudi de la pre -

sa de de ci sions en els es ports col·lec tius;

des ta quem, prin ci pal ment, l’observació

sis temà ti ca del com por ta ment i el qües -

tio na ri (co nei xe ment de cla ra tiu i as pec tes

emo cio nals). La trian gu la ció me to dolò gi -

ca ens per metrà de con tras tar els re sul tats 

ob tin guts per di fe rents vies i apro fun dir en 

de ter mi nats as pec tes par cials del pro ble -

ma que no més per me ten al guns ins tru -

ments.

Pro pos tes per a la mi llo ra

de la pre sa de de ci sions 

D’altra ban da, a par tir de l’estudi rea lit zat

po dem sug ge rir la uti lit za ció d’instruments

d’anàlisi del pro cés de pre sa de de ci sions

amb l’objectiu d’optimitzar la ca pa ci tat de

de ci sió de l’esportista: 

n Du rant els en tre na ments. Entre vis tar

els ju ga dors des prés de la rea lit za ció

d’una ac ció de joc és un mitjà útil per

con èi xer els pro ces sos in terns que te -

nen lloc du rant el seu de sen vo lu pa -

ment. Per tant, l’entrenador té la

 possibilitat de pre gun tar al ju ga dor

des prés de la rea lit za ció d’accions tec -

ni cotà cti ques que si guin d’interès per

a l’anàlisi, per po der in ter ve nir pos te -

rior ment so bre els as pec tes clau de la

co rrec ció.

n Als par tits de com pe ti ció. L’entrenador

pot en re gis trar en ví deo els par tits de

com pe ti ció del seu equip i rea lit zar un

mun tat ge amb les imat ges de les ac -

cions de joc que con si de ri més im por -

tants per al de sen llaç del par tit, per tal

de rea lit zar pos te rior ment la vi sua lit za -

ció com par ti da en tre na dor-jugador, que 

tin gui com a eix prin ci pal l’autoanàlisi i

la re fle xió per part del ju ga dor.
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