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L’ensenyament dels esports ha oblidat tradicionalment 
la tàctica, i s’ha centrat en la tècnica. Això porta implícites 
unes deficiències en l’aprenentatge que molt sovint no se 
superen mai i que en ocasions porten el jove esportista a 
l’abandonament esportiu. Per tant, cal implantar nous 
models que suposin una alternativa metodològica. Aques-
ta pretensió no es troba exempta de problemes, atès que 
la formació del professor-entrenador ha de ser més com-
pleta, perquè deixa de ser un simple executor de sessions 
creades per d’altres. 

L’objectiu és saber quins nivells de coneixement tècnic i 
tàctic poden aprendre els jugadors en cada cicle formatiu 
per tal d’adequar els processos d’ensenyament-aprenen-
tatge a les seves capacitats reals. 

Les propostes bibliogràfiques prèvies són de caràcter 
intuïtiu o experimental, i no s’han contrastat prou amb 
investigacions. 

En l’estudi van participar 57 esportistes, amb un 
alt nivell de perícia, que formen part del planter de 

l’Albacete Balompié des de la categoria prebenjamí fins 
a la infantil.

L’estudi avalua les capacitats tècniques i tàctiques a 
partir de tres nous instruments, prèviament validats i com-
provada la fiabilitat. Els dos primers mesuren els coneixe-
ments declaratius i procedimentals (teòrics) mitjançant 
entrevistes;  la primera es basa en preguntes estructurades 
sobre continguts tecnicotàctics i la segona elaborada a par-
tir de seqüències de vídeo en joc real. El tercer Instrument 
d’Avaluació del Rendiment de Joc, avalua les decisions i 
execucions en situació real de joc, separant el component 
cognitiu - decisional del rendiment de l’execució de les ha-
bilitats motrius específiques.

Els resultats obtinguts indiquen els nivells d’a pre-
nentatge màxims que han après fins als 8, 10, 12 i 
14  anys, tant en el coneixement declaratiu, procedi-
mental, de presa de decisions i les habilitats d’execució 
(control, conducció-driblatge, passi, xut, desmarcatge, 
fixar, marcatge, refús, blocatge, intercepció, ajut). Una 

de les aportacions més rellevant és la proposta didàc-
tica que es dedueix dels resultats científics.

Les conclusions assenyalen que el coneixement 
declaratiu i procedimental es troba relacionat, par-
tint des de la individualitat al grup, i des de l’aspecte 
ofensiu al defensiu. El nivell decisional és superior en 
totes les categories estudiades al nivell de coneixe-
ment tecnicotàctic. Hi ha dos nivells de representació 
del joc pel que fa a les decisions i la seva execució, 
el primer des dels 7 anys als 10  i el segon des dels 
11 anys als 14. El coneixement tecnicotàctic té un 
retard de dos anys, atès que el nivell més avançat es 
produeix als 13-14 anys. Les categories federatives 
no s’adapten als nivells de representació trobats; per 
tant, les planificacions d’ensenyament-aprenentatge 
no s’hi haurien d’ajustar. Es recomana la iniciació 
esportiva a partir dels 8 anys, encara que abans es 
poden practicar jocs modificats adequats a les pos-
sibilitats dels nens.

Estudi de les etapes de formació del jove esportista 
des del desenvolupament de la capacitat tàctica. Aplicació al futbol

Les gimnastes d’artística femenina d’alt nivell dedi-
quen una gran part del dia als entrenaments i resideixen 
des d’edats molt primerenques fora de l’entorn familiar. 
Aquestes esportistes assoleixen el seu màxim rendiment 
durant l’adolescència, en un moment en què la nutrició 
exerceix un paper primordial, atès que es produeixen grans 
canvis en la seva composició corporal i òssia, i en la seva 
maduració puberal.

L’assessorament nutricional a llarg termini podria resul-
tar beneficiós per a la salut de les gimnastes i també per al 
seu rendiment esportiu. L’exercici d’alt impacte que carac-
teritza els seus entrenaments podria ser un determinant de 
la seva mineralització òssia.

Al llarg de 21 mesos es va dur a terme un seguiment 
nutricional i de maduració puberal acompanyat d’una 
valoració de composició òssia i corporal en gimnastes de 
la Selecció Nacional (n = 17). Cada sis mesos es van rea-

litzar determinacions (cinc dies) de valoració de la dieta 
(mitjançant el pesatge de tots els aliments) i quantificació 
de l’activitat física (estimació de la despesa energètica), i 
de la composició corporal i òssia (DXA). Es va estudiar de 
quina forma afecten la nutrició de les gimnastes diferents 
variables: les pròpies del subjecte (efecte de l’assessora-
ment nutricional), les relatives a l’entrenament (període) 
o a l’entorn (menú fix davant menú tipus bufet i/o el grau 
d’elaboració dels plats oferts).

L’assessorament nutricional va dur millores en la com-
posició de la dieta de les gimnastes; el període esportiu 
no afecta  l’aportament total d’energia, però sí  la seva 
distribució (menor percentatge de greix en competició); 
el consum de menús fixos va ser més adequat davant el 
de bufet; la ingesta de plats més elaborats amb matèries 
primeres fresques es va relacionar amb una millor qualitat 
de la dieta. No es van trobar correlacions positives entre 

paràmetres nutricionals (calci, magnesi i zenc) i de compo-
sició òssia i corporal. Les gimnastes van presentar un retard 
de maduració puberal, reflectit en la seva tardana edat de 
menarquia. El desenvolupament muscular es va trobar 
relacionat amb la DMO i CMO total i a la regió principal 
d’impacte (radi - cúbit).

Independentment del període d’entrenament en què es 
troben les gimnastes, la seva despesa energètica estimada 
de forma indirecta mitjançant qüestionaris d’activitat, va 
ser baixa. Les gimnastes tendeixen a mantenir el balanç 
energètic, però la seva distribució de l’energia en la dieta 
va ser més adequada durant el període competitiu, encara 
que en aquest període hi va haver més nutrients per sota 
de les DRI’s. Caldria fer un estricte i profund assessorament 
nutricional al llarg de tota la temporada. Malgrat el  retard 
puberal, les gimnastes presenten paràmetres ossis ade-
quats a la seva edat biològica.
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