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Resum
Aquest treball d’investigació tracta d’analitzar, mitjançant una metodologia observacional, l’estructuració del joc d’atac en
handbol d’alt nivell i la seva eficàcia en
funció del fet que es realitzi transformació
del sistema ofensiu o no. Per portar a terme aquest treball s’han pres com a mostra
tots els partits que han enfrontat entre ells
els quatre primers equips de la lliga

ASOBAL; en total, han estat analitzats
vint-i-quatre partits.
Mitjançant una anàlisi estadística, s’ha
valorat la significança dels resultats i la
seva aplicació a una població superior. Finalment, s’exposen algunes consideracions per a l’entrenament en funció de les
dades trobades en l’estudi.

Introducció
Abstract
The first aim of this research work is to analyze
the offence game structure in high-level
handball and its effectiveness related the use
(or not) of unfolding during the game in
offence. Specific observational methodology
was defined and used. First four Spanish
teams were studied, in all matches they
competed against each other, and finally, the
total number of matches studied was twenty
four (ASOBAL Spanish League).
Statistical analysis was used to measure
results’ significance and the possibility to
implement them on a bigger population. Lastly
some training considerations are presented,
regarding data obtained in the present study.
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Dissenyar una estructura d’atac amb la
qual l’equip aconsegueixi una alta eficàcia
és, ben segur, una de les tasques més
complexes amb què s’enfronta l’entrenador en la construcció del seu equip. L’estructuració de l’atac permet d’organitzar
els jugadors per coordinar-ne les accions
individuals i col·lectives en cerca del principal objectiu del joc ofensiu: aconseguir
el gol.
Les possibilitats en l’estructuració del joc
d’atac en equips d’alt nivell han oscil·lat
enormement al llarg de la història de
l’handbol, encara que actualment s’assumeix que una estructura d’atac eficaç per
a l’alt nivell ha de ser flexible i variada.
Confirmant aquesta idea, l’estudi de Czerwinski (1994), on va analitzar 115 partits
d’equips nacionals de nivell alt en el cicle
olímpic comprès entre 1988 i 1992, va
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permetre de descobrir que els equips més
eficaços eren els que aconseguien de desenvolupar formes variades d’atac, amb
les quals generaven més incertesa en l’equip defensor i, doncs, assolien una major
eficàcia. Així, la variabilitat en les accions
de l’atac constituirà un dels paràmetres
essencials en l’organització del joc col·lectiu ofensiu en els equips d’alt nivell (García, 2000).
Entre els di ferents ele ments que els
equips d’alt ni vell poden utilitzar per trobar l’èxit ofen siu es troben les trans forma cions del sis tema d’a tac ini cial.
Aquest mitjà d’atac ha estat un dels recur sos que apareix de forma re cu rrent en
la gran ma joria dels equips d’elit; el joc
amb transforma cions és un dels aspectes que acos tumen a configurar l’es tructuració del joc d’atac en la gran majoria
dels equips. El tre ball d’Antón, Ávila i
García (1990) sobre el Campionat del
Món mas culí celebrat a Txecoslovà quia
l’any 1990, cons ta ta que el joc amb
trans forma cions és un element de joc
habitual en els esquemes d’atac dels
equips. En con cret, as sen ya la l’al ta freqüència d’aparició de les circula cions en
càrrega com a forma d’atac en diferents
equips. Pel que sem bla, es dissenyen
estruc tures de trans forma ció dels siste-
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GRÀFIC 1.
Desglossament percentual del temps d’atac en
funció del sistema defensiu a combatre.

Defensa 5:1
(32 %)

Defensa
(47 %)

Altres
(21 %)

n

GRÀFIC 2.
Percentatge d’atacs amb transformació i sense,
contra el sistema defensiu 6:0.

Transformat
(28 %)
Sense transformar
(72 %)

n

GRÀFIC 3.
Percentatge d’atacs amb transformació i sense,
contra sistema defensiu 5:1.

Sense transformar
(58 %)

que pretenen d’aconseguir eficàcia amb
l’ac ció (Ro mán, 1992).
D’altra banda, l’organització del joc
col·lectiu ofensiu vindrà determinada pels
sistemes defensius utilitzats. En handbol,
es constata que els dos sistemes defensius emprats majoritàriament pels equips
d’alt nivell són el sistema defensiu 6:0 i el
5:1; per aquest motiu, gran quantitat d’equips dissenyen estructures d’atac per
superar aquests dos sistemes. Al nostre
treball, analitzarem les diferències estructurals en els atacs de quatre equips d’alt
nivell contra aquests dos sistemes defensius.

Mètode
Mostra
Per portar a terme la investigació han
estat selec cionats tots els par tits jugats
entre els 4 pri mers clas si ficats de la lli ga
ASOBAL la tem po ra da 2001/2002 (P.
San Anto nio, FC Bar ce lona, Ademar de
Lleó i BM Ciudad Real). Cada equip ha
es tat ana litzat en 6 par tits (els tres jugats com a local i els tres ju gats com a
visi tant contra els al tres tres equips selec cionats). El to tal de par tits ana litzats
ha es tat de 24.

Transformat
(42 %)

Disseny
El disseny utilitzat en aquesta investigació
és un disseny preexperimental, amb estudis descriptius de grup.
Instruments

mes d’atac per generar un desequilibri
en la de fensa (bàsi ca ment errors en els
can vis d’oponents), i a par tir d’a quí
aprofitar les opcions de finalització que
es pre sen tin. L’èmfasi en el joc mit jançant trans forma cions s’ha cen trat a beneficiar-se d’a quest ins tant (3 o 4 segons), en el qual els defensors han de
can viar d’o ponents. D’a ques ta forma, la
cer ca ràpi da de fi na lit za ció, un cop consumada la transformació, apareix com
una màxima en la conducta dels equips
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Els instruments utilitzats per realitzar l’observació d’aquests partits han estat:
n

n

n
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Magnetoscopi (vídeo) S-VHS, amb una
velocitat de reproducció de 50 f/s i amb
comptador per temps, gràcies al qual es
calculaven els paràmetres temporals de
la nostra investigació.
Software específic per portar a terme
l’anàlisi estadística (SPSS 10 I Microsoft Excel 2000).
Graella de registre de la informació on
es recollien les 9 variables a analitzar

relacionades amb l’estructuració del joc
d’atac amb transformació i sense. Cada
variable ha estat composta per una
sèrie de categories independents codificades numèricament, aquest número
és el que identificava la categoria i el
que s’introduïa en el programa estadístic utilitzat. Les 9 variables estudiades
han estat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Partit.
Equip.
Sistema defensiu.
Distància a què finalitza l’atac.
Durada de la transformació en valor
absolut.
Durada de l’atac en valor absolut.
Resultat parcial del partit.
Estructura de l’atac (amb transformació o sense).
Eficàcia o no de l’atac.

Procediment
L’estruc turació de l’anàlisi ha seguit les
pau tes que diferents autors (Anguera,
1997; Rie ra, 1995) aconse llen res pectar per al de sen vo lu pa ment d’es tu dis similars. S’ha fet servir una metodologia
observacional on s’han establert un seguit de ca tegories per definir les di ferents situa cions de joc (va ria bles) que es
vo lien ana litzar. Cada va ria ble ha es tat
forma da per una sèrie definida de ca tegories independents, amb l’objec tiu d’evitar errors en el procés de recollida de la
informa ció.
Seguint les aportacions d’Hernández i Molina (2002), abans d’iniciar l’estudi es va
definir la unitat d’anàlisi que es volia observar per delimitar amb exactitud l’abast
de l’observació. Així, es va establir la Unitat Ofensiva (UO en endavant) com a unitat bàsica d’anàlisi. Es va definir la UO
com a:
“El lapse temporal existent des que els atacants i els defensors se situen en els llocs
específics fins que hi ha una interrupció en
el joc o l’equip atacant perd la pilota.”

Així doncs, no s’han analitzat situacions
de joc en les quals els atacants o els de-
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fensors no es trobaven en els seus llocs
específics (contraatacs o transicions defensa-atac).
L’anàlisi dels partits ha estat desenvolupada per quatre observadors que es van
sotmetre a 6 sessions d’entrenament. El
nivell de confiança entre els observadors,
al final del període d’entrenament, va ser
del 97 % (sobre 200 registres).

Resultats
En els 24 partits analitzats, s’han produït
un total de 1.778 Unitats Ofensives. En
convertir aquestes Unitats Ofensives en
temps absolut han donat lloc a 14.013 segons d’atac en els llocs específics. Com
s’observa al gràfic 1, del total de temps
d’atac analitzat, un 47 % (6.605 s) es va
realitzar davant d’un sistema defensiu 6:0,
un 32 % (4.430 s) pertany a atac contra
defensa 5:1 i la resta de situacions analitzades, un 21 % (2.978 s), el formen situacions d’atac en desigualtat numèrica i contra un altre tipus de defenses, com ara 4:2
o 3:2:1.
Com s’hi pot observar, gairebé un 80 % de
les situacions analitzades corresponen a
atacs contra defenses 6:0 o 5:1. A causa
de l’alt percentatge que representen
aquestes dues defenses, centrarem els
nostres resultats en les accions contra
aquests dos sistemes defensius. Això, portat a valors absoluts, implica que s’han
analitzat 836 unitats ofensives davant de
6:0 i 547 unitats ofensives davant de 5:1.

Transformacions
del sistema d’atac
en funció del sistema defensiu
En primer lloc, com s’aprecia als gràfics
2 i 3, el per centat ge de trans for ma cions
en l’es truc tura de l’a tac que es rea litzen
en funció del ti pus de de fensa, és sig nificati vament supe rior contra el siste ma
defensiu 5:1 (p < 0,01), atès que del total d’a tacs en llocs específics davant
d’a ques ta defensa, en el 42 % es va fer
al gun ti pus de trans for ma ció, men tre
que con tra el sis tema de fensiu 6:0 solament es va trans formar en el 28 % de les
ocasions.

Si ana litzem aques tes da des per temps
ab so lut de joc (gràfics 4 i 5), obser varem que dels 6.605 segons d’a tac en
llocs es pe cí fics con tra 6:0, 1.143 segons trans co rren amb l’a tac en trans forma ció, cosa que suposa un 17 % del
temps total. Mentre que quan s’ataca al
sis tema de fensiu 5:1, dels 4.430 segons d’a tac en llocs específics que hem
regis trat, en 926 se gons s’ha ju gat amb
trans forma ció ofensiva, cosa que equivaldria al 21 %.
Com s’aprecia en aquests gràfics, crida
l’atenció que encara que la freqüència del
nombre de transformacions de l’atac és
molt superior davant la defensa 5:1 respecte de la defensa 6:0 (gràfics 2 i 3), en
analitzar aquestes dades en el temps absolut que dura la transformació (gràfics 4
i 5), els resultats s’igualen, i es troben només 4 punts percentuals de desigualtat a
favor de l’atac contra defensa 5:1.
Segons aquests resultats, encara que davant el sistema defensiu 5:1 es produeix
un nombre superior de transformacions,
la durada d’aquestes és menor en les
transformacions que es realitzen davant la
defensa 6:0. Per confirmar-ho, s’ha realitzat una comparació de mitjanes entre la
durada de les transformacions respecte
dels dos sistemes defensius. En realitzar
la Prova T de Students, observem que
existeixen diferències significatives (p <
0,01) favorables a la durada de la transformació contra el sistema defensiu 6:0, i
que la mitjana de durada de les transformacions és quasi un segon més gran davant la defensa 6:0 que contra el sistema defensiu 5:1 (4,9 segons en 6:0 i
4 segons en 5:1).
n

Eficàcia
amb transformació
del sistema d’atac
en funció del sistema defensiu
Com indiquen els resultats precedents, el
percentatge d’atacs en què es transforma, així com el temps total que es roman
trans format és inferior a la utilitza ció del
joc sense trans formació (situació més habitual en el joc de l’handbol). Tanmateix,
si observem el gràfic 6, que reflecteix el
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GRÀFIC 4.
Percentatge de temps d’atac amb transformació i sense, davant de sistema 6:0.

Transformat
(17 %)
Sense transformar
(83 %)

n

GRÀFIC 5.
Percentatge de temps d’atac amb transformació i sense, davant de sistema 5:1.

Transformat
(21 %)
Sense transformar
(79 %)

GRÀFIC 6.
Percentatge d’eficàcia en atac amb transformació i sense, en funció del tipus de sistema defensiu.
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GRÀFIC 7.
Eficàcia amb transformació i sense, de tots dos sistemes defensius, en funció de la distància de finalització.
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GRÀFIC 8.
Percentatge de transformacions realitzades davant tots dos sistemes defensius en funció del resultat.

percentatge d’eficàcia mitjana, diferenciant entre atacs amb transformació i
sense, podrem comprovar que, tant en el
sistema defensiu 6:0 com en el 5:1, l’eficàcia és més gran quan es produeixen
trans formacions en l’estructura de l’atac.
Després de la prova T de Students, hem
comprovat que aquestes diferències són
significatives per als dos sistemes defensius (p = 0,02 en 6:0 i p < 0,01 en 5:1).
Dintre de l’eficàcia amb transformació i
sense, cal destacar que en realitzar la
comparació de mitjanes entre tots dos sistemes defensius, vam obtenir que la diferència d’eficàcia entre l’atac sense
transformació a la defensa 5:1 (24,84 %)
i a la defensa 6:0 (33,33 %), era significativa (p < 0,01). Tanmateix, en comparar l’eficàcia amb transformació entre tots
dos sistemes defensius, el resultat no va
ser significatiu, car les dades són similars
(38,86 % i 41,63 %).

50
45
40
35

Distància de finalització
i eficàcia de cada sistema defensiu,
amb transformació
del sistema d’atac i sense

30
25
20
15
10
5
0
Pierde
Perd
+ de 3

Pierde
Perd
de
1-3
d’1-3

Empate
Empat

5:01

n

Gana
Guan
ya
de 1-3
d’1-3

Gana
Guan
ya
de 33
++ de

6:00

GRÀFIC 9.
Percentatge d’eficàcia en funció del resultat del partit.
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Al gràfic 7, ob ser vem l’e ficà cia ob tin guda amb transforma ció i sense, davant
dels dos sis temes defensius, en funció
de la distància de finalitza ció. Com es
pot com pro var, una de les da des que
més crida l’a tenció és que quan exis teix
trans for ma ció, tant da vant la de fen sa
6:0 com davant la 5:1, l’eficàcia augmenta considerablement a la distància
de més de 9 me tres. Així ma teix, es pot
observar que contra el sistema defensiu
5:1, tam bé aug menta l’e ficà cia en tre 7 i
9 metres quan es transforma, i disminueix con si de ra ble ment a menys de
7 me tres.
En fer la comparació de mitja nes, es van
obtenir resul tats signi fica tius quan confron tem l’eficà cia de la de fensa 5:1 amb
transforma ció i sense, en les distàncies
de més de 9 me tres i en tre 7 i 9 metres
(p < 0,01). També va ser significa tiva la
com pa ra ció de l’a tac a la de fen sa 6:0
amb trans for ma ció i sen se, res pec te de
la distància de més de 9 metres
(p < 0,01).
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Freqüència de transformacions
en funció del resultat parcial
del partit
A continuació es presenten les dades obtingudes del joc amb trans formació relacionades amb el resultat del partit. Al
gràfic 8, s’exposa la freqüència amb què
es transforma l’atac en funció del resultat
parcial. Com es reflecteix al gràfic, les
transformacions davant la defensa 6:0
sempre són inferiors a les realitza des
contra el sistema defensiu 5:1, com ja
hem dit en els primers resultats; tanmateix, podem comprovar que els atacs a
totes dues estructures defensives, segueixen un patró semblant pel que fa al
percentatge del nombre de transformacions. Quan l’equip que ataca perd per
més de 3 gols, és quan menys nombre de
trans formacions realitza. Al contra ri,
quan guanya per més de 3 gols és quan
realitza un major percentatge d’atacs
amb transformació. Aquestes diferències
són significatives en tots dos sistemes
defensius (p < 0,01). És a dir, es transforma més l’estructura de l’atac com més
a favor és el marcador del partit.

Eficàcia amb transformació
i sense, en funció del resultat
parcial del partit
Al gràfic 9 s’exposa l’eficàcia de l’atac
amb transformació i sense, en funció del
resultat parcial del partit. Com es pot observar, l’eficàcia quan es guanya o es
perd per més de 3 gols, és similar, tant
quan es fa transformació com quan no
s’hi fa. Tanmateix, quan el resultat parcial del partit es troba igualat, es produeix més eficàcia si es transforma l’estructura de l’atac que no pas quan no es
transforma. Aquesta diferència d’eficàcia
és significativa (p < 0,01) quan el partit
es troba empatat, o es perd o guanya d’1
a 3 gols.

Discussió
En primer lloc, cal destacar la importància
de la transformació de l’estructura de l’atac en l’handbol d’alt nivell, qüestió que

coincideix amb allò que ha estat exposat
en treballs anteriors (Antón, Ávila i García, 1990; Czerwinski, 1994). Entre un
20 % i un 40 % del total dels atacs analitzats han utilitzat aquest mitjà per intentar
d’aconseguir èxit ofensiu. Igualment, prop
del 20 % del temps total d’atac en llocs
específics s’ha desenvolupat amb transformació del sistema d’atac. Tot plegat,
dóna una idea de l’enorme utilitat que té
aquest mitjà tàctic en l’handbol d’alt
nivell actual i la confirma.
Els resultats permeten de constatar que
davant el sistema defensiu 5:1 hi havia
un major nombre de trans formacions.
Aquesta qüestió confirma que davant
d’aquesta defensa les transformacions
resulten una de les principals eines de
l’atac, perquè, com suggereixen diversos
autors (Antón, 2000a, 2000b; Román,
1992, 1996, 1999; Suter, Späte i Román, 1996), les transformacions ofensives són un bon mitjà per desequilibrar
aquest sistema defensiu, i per tant, és
normal que s’utilitzin sovint. Tanmateix,
una dada que crida l’a tenció és que la durada mitjana de les transformacions és
significativament més gran si s’ataca la
defensa 6:0 que si s’ataca la defensa
5:1. D’aquesta forma, les transformacions del sistema ofensiu duren més
quan es realitzen davant la defensa 6:0
que no pas davant la 5:1. Aquesta dada
potser confirmi la idea expressada per
García (2002), en la qual suggereix que
la transformació del sistema d’atac contra la defensa 5:1 remet a una situació de
falta de suports en primera línia (sobretot
quan és un lateral o el central qui transforma), qüestió que implicaria una dificultat en la circulació de la pilota per a
l’equip atacant i per tant, una durada de
la transformació no gaire gran.
Una altra dada que permet de conèixer
com s’està desenvolupant la conduc ta
col·lec ti va ofen si va en hand bol, és la
ma jor eficà cia da vant tots dos sis temes
defensius quan existeix transformació.
Se gons aquests re sul tats, en rea litzar
trans forma cions del sistema ofensiu es
tindrien més possibilitats d’aconseguir
èxit que si no es trans forma l’a tac (tant
davant la defensa 5:1 com de la 6:0).
Aques tes da des in diquen que, tal ve ga-
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da, el joc amb transforma cions no s’està
explotant al màxim en els equips d’alt
nivell, atès que malgrat aconseguir una
notable eficà cia amb aques ta estruc tura
d’atac, la freqüència amb què es fa servir no és gaire elevada. D’altra banda,
aquests re sul tats no són contras tats
amb els obtinguts en l’es tudi de Gar cía,
Gar cía i Ina rejos (2002), en el qual l’equip analitzat (Selec ció Nacional Mascu lina a l’Eu ropeu de França del 2001)
aconsegueix diferències significatives
favora bles al joc sense trans forma ció
da vant del joc trans formant el sis tema
ofen siu. Con side rem que aques ta dis pari tat de re sul tats pot ser de gu da a la ca racterística de la mos tra, per tal com en
el nos tre tre ball es trac ta d’u na mos tra
amb equips de la lliga ASOBAL, mentre
que en l’es tudi de García, García i Inarejos (2002), la mostra estava composta
per una selecció nacional (amb un
temps de prepa ra ció més curt que no
pas un equip d’un club).
Pel que fa als resul tats obtinguts respecte a la distància de finalitza ció, destaca
principalment l’augment d’eficàcia en
dis tàncies de més de 9 me tres, quan es
produeix trans forma ció en l’es tructu ra
de l’a tac. Aquest fet es veu més ac centuat da vant del sis tema de fensiu 5:1, en
el qual s’ob ser va cla ra ment com mi llora
l’eficàcia de l’atac a distàncies mitja nes
i llargues quan s’ha produït una transforma ció; la di ferè ncia d’e ficà cia en aquestes distàncies, amb transforma ció i sense, és sig ni fi ca ti va. En fun ció d’a quests
resultats, podem afirmar que les transforma cions compleixen un dels objec tius
que hom li pres su po sa, que no és al tre
que la ca pa ci tat d’“en fon sar” la de fen sa,
evitant la profundi tat defensiva, tot propiciant així els llan ça ments de mit ja na i
llarga distància d’una forma més còmoda i efectiva.
Pel que fa a les da des deriva des de quina era la si tuació par cial del re sul tat del
par tit, ens agra da ria des ta car l’aug ment
del per cen tatge d’a tacs en què es rea litza transforma ció, a mesura que el resultat és més favorable a l’equip que ataca.
Aquest fet pot ser de gut a la re la tiva
tran quil·litat que dóna el fet d’a nar per
davant en el marca dor, i que potser per-
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met de desen volupar més op cions en el
joc d’a tac (entre elles la trans forma ció
del sis tema). Tam bé es pot ob ser var que
la utilitza ció de trans forma cions en l’estructura de l’a tac té més eficàcia en relació amb l’a tac sen se trans for ma ció,
quan el resultat del partit té un índex
d’incertesa més gran. És a dir, quan els
equips van igualats en el marca dor, o la
diferència de gols és me nor de 3, l’e ficàcia de l’a tac amb transforma ció és molt
superior a la de l’atac sense transformació, i aques ta di ferè ncia és sig nifi ca ti va.
Aquesta dada confirma que el joc amb
transforma cions, lluny de ser un aspecte
anecdòtic en l’estructura de l’atac dels
equips d’alt ni vell, pot ser un ele ment
clau en el desen volupa ment del joc, atès
que en les si tua cions d’i gual tat és on es
copsa una major eficàcia del canvi de
sis tema ofen siu.

n

Conclusions
i orientacions
per a l’entrenament
Com a resum, oferim les conclusions
i orientacions per a l’entrenament següents:

que augmentar el temps d’atac amb
desplegament permeti d’aconseguir un
major nivell d’eficàcia, encara que
creiem que sempre hi haurà d’haver un
equilibri en els equips entre el joc amb
transformació i sense.
L’entrenament del joc amb transformacions en l’alt nivell ha de perseguir,
igualment, com a espais essencials de
finalització, la línia de 6 m i al darrere
de la línia de 9 m. Sens dubte, la millor
opció per la seva major eficàcia és la
primera, però com sembla evident, els
defensors no permetran que es finalitzi
en aquests espais amb facilitat, per
tant, l’entrenament del joc amb transformació ha d’insistir principalment a
buscar la finalització des de més de
9 m. Aquesta és una de les conseqüències que més clara ment s’interpreten
dels resultats obtinguts, atès que en el
joc sense transformació l’eficàcia des
d’aquests espais és significativament
més petita que quan s’exploten després de la transformació del sistema
d’atac (molt probablement per la
pèrdua de profunditat defensiva).
Aquest fet s’esdevé davant tots dos sistemes defensius.
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n

La freqüència de transformacions contra la defensa 5:1 és més gran que no
pas contra la defensa 6:0, tot i que la
durada mitjana de la transformació és
més gran contra la defensa 6:0 que no
pas contra la defensa 5:1. Aquesta primera conclusió suggereix que potser en
l’entrenament de les transformacions
pugui diferenciar-se l’atac contra un sistema defensiu o l’altre, considerant que
transformar contra 6:0 permetrà més
continuïtat de l’atac i per tant, més possibilitats en el procés combinatiu entre
els atacants.
S’aprecia una diferència significativa en
l’eficàcia de l’atac amb transformació
respecte del joc sense transformació en
els dos sistemes defensius. És possible
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