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Resum
Els Jocs Reduïts o tasques Small-Sided Game (SSG) s’han convertit en una eina 
molt emprada pels entrenadors de futbol, però existeixen pocs estudis sobre la seva 
influència en el comportament tecnicotàctic. L’objectiu d’aquest treball ha estat la 
realització d’una revisió dels comportaments tecnicotàctics que apareixen en els 
principals formats de tasques SSG. Seguint les indicacions de la guia PRISMA 
(Preferred Reporting for Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis), es va fer una 
recerca en les bases de dades Google Scholar, Pubmed, Scopus, SportDiscus i Web 
of Science, on es van obtenir 48 treballs que han estat inclosos en la revisió perquè 
compleixen els requisits preestablerts. Aquests treballs han estat agrupats per a la 
seva anàlisi en les següents categories: 1. Interaccions desequilibrades; 2. Dimensions 
del terreny de joc; 3. Edat dels participants; 4. Nombre de participants; 5. Modificació 
de regles del joc, subagrupades en: 5.1 Porteries; 5.2 Objectiu; 5.3 Nombre de tocs. 
Els articles inclosos se sotmeteren a una avaluació de la qualitat metodològica i en 
tots ells es va obtenir una puntuació bona o excel·lent. Aquesta avaluació va ser 
realitzada per dos investigadors i va donar lloc a un índex d’acord mitjançant Kappa 
de Cohen de .96. Com a conclusió, totes les modificacions en els formats dels SSG 
han comportat l’aparició de diferents accions per part dels jugadors: la dispersió de 
jugadors en el camp, l’aparició de determinats comportaments tàctics o el nombre i el 
tipus d’accions tècniques, entre les més importants. Aquesta informació pot ser molt 
útil per als entrenadors, ja que poden adequar els formats d’SSG segons l’objectiu 
perseguit en la tasca, i així aconseguir la predominança d’aparició de determinades 
accions o treballar amb una determinada càrrega condicional.

Paraules clau: anàlisi del rendiment, comportament col·lectiu, jocs modificats, 
rendiment tecnicotàctic, situacions reduïdes
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Introducció
El futbol és un esport complex de cooperació i oposició, d’espai 
compartit, l’objectiu del qual és introduir el baló més vegades 
que el rival en la porteria contrària (Parlebas, 2020). El fet que 
diversos jugadors comparteixin espai disputant la possessió 
del baló atorga al futbol una de les seves característiques més 
diferenciadores, que és la variabilitat, i, per tant, augmenta la 
dificultat en la predicció de les accions (Praça et al., 2016). 
Aquesta realitat la coneixen entrenadors i nous professionals de 
l’esport, que entenen que, per a l’entrenament d’una modalitat, 
les situacions han de ser semblants a les que es trobaran en el 
context real competitiu (Ros i Oliva., 2005). Per a això, els 
Jocs Reduïts o Small Sided Games (SSG) s’han convertit en 
una eina d’entrenament molt emprada en el futbol (Clemente 
et al., 2020b). Els SSG són situacions reduïdes on poden 
entrenar-se una, diverses o totes les fases del joc en un espai 
reduït, i on participen un nombre inferior de participants en 
comparació amb la situació real. 

Els SSG son utilitzats en el futbol amb freqüència; 
tanmateix, el seu disseny no sempre s’adequa a l’objectiu 
d’entrenament desitjat. Per això, en les últimes dècades, han 
sorgit multitud d’estudis per investigar la influència de les 
tasques SSG. Aquests estudis han demostrat que cada canvi 
en el disseny d’una tasca SSG influeix en la consecució dels 
objectius plantejats i en l’aparició de determinades conductes 
(Praça et al., 2016). Per això és interessant per a l’entrenador 
conèixer aquesta relació i entendre la seva influència; així 
pot dissenyar tasques d’acord amb els objectius que vulgui 
aconseguir.

Les tasques SSG són situacions d’entrenament que 
imiten contextos més o menys similars a les condicions de 
la competició amb l’objectiu d’obtenir l’optimització de les 
diferents estructures que conformen l’esportista (Pons, et al., 
2020). Les tasques poden ser modificades o veure’s afectades 
per diverses vies o factors: creant interaccions desequilibrades 
ofensives i defensives (Moreira et al., 2020); variant les 
dimensions del terreny de joc (Coutinho et al., 2019); segons 
l’edat dels participants (Coutinho, et al., 2020); modificant 
el nombre de jugadors (Machado et al., 2019); canviant 
regles en el joc (Gonet et al., 2020); introduint canvis de rol 
o incloent-hi el component competitiu (Navarro-Adelantado, 
2002). La multitud de possibilitats de modificacions en les 
tasques pot dificultar aquest coneixement pràctic. Així, s’han 
elaborat algunes revisions sistemàtiques que sintetitzen els 
principals efectes de les tasques SSG en el comportament 
tecnicotàctic (Clemente et al., 2020b; Ometto et al., 2018; 
Sarmento et al., 2018).

El coneixement de les possibles actuacions o efectes 
concrets que comporta cada modificació en les tasques SSG 
és de gran importància, ja que poden influir: en l’especificitat 
del joc, fent-lo semblant a la realitat o descontextualitzant-
lo pel fet d’introduir determinades regles de provocació 
(Serra-Olivares et al., 2015); en la càrrega condicional, ja 

que pot provocar un nombre desproporcionat d’acceleracions 
i desacceleracions (Martone et al., 2017); en les interaccions 
entre rivals i companys (Clemente et al., 2018), etc. Per tant, 
aquest treball és de gran utilitat perquè apropa el coneixement 
pràctic als entrenadors i els pot ajudar a ajustar les seves 
tasques en funció dels objectius desitjats.

Com que és una temàtica de gran interès de la qual cada 
any sorgeixen noves investigacions, i per tal de facilitar als 
entrenadors la informació pràctica i rellevant que els ajudi 
a realitzar un disseny correcte de les tasques per aconseguir 
l’objectiu tecnicotàctic desitjat, s’elabora aquest treball. 
El seu objectiu és revisar, estudiar i analitzar la literatura 
científica sobre la influència de les tasques SSG en el 
comportament tecnicotàctic dels jugadors de futbol. En 
aquest estudi es porta a terme una agrupació per categories 
de les modificacions d’SSG més global amb una quantitat 
d’estudis més gran, la qual cosa permet comparar-los i 
concloure quines modificacions alteren les accions dels 
jugadors i de quina manera ho fan.

Metodologia

Estratègia de recerca: bases de dades i 
criteris d’inclusió
Aquesta revisió sistemàtica va seguir les recomanacions de la 
guia PRISMA per a l’elaboració de revisions sistemàtiques 
i metaanàlisi (Liberati et al., 2009). La recerca va ser 
realitzada en les següents bases de dades: a) Google Scholar; 
b) Pubmed; c) Scopus; d) SportDiscus; i e) Web of Science, el 
4 de desembre de 2020, utilitzant les paraules clau “Soccer” 
OR “Football” associades als termes: “Small Sided Games” 
OR “Small Sided and Conditioned Games” OR “Modified 
Games” i associades també als termes: “Tactical Behaviour” 
OR “Tactical Decision” OR “Decision Making” OR “Team 
Behaviour” OR “Tactical Performance”.

Els criteris d’inclusió van ser els següents: a) escrits 
en anglès o espanyol; b) exclusivament realitzats al futbol; 
c) complets i disponibles; d) context competitiu; i e) que 
incloguessin l’entrenament mitjançant tasques SSG. Els 
criteris d’exclusió van ser: a) realitzats per dones; b) àmbit 
educatiu; c) no disponibles en anglès o espanyol; d) que 
no abordessin el comportament tecnicotàctic al futbol; e) 
que només avaluessin la influència de les tasques SSG en 
el rendiment condicional; f) que no tinguessin estructura 
d’investigació científica; g) que tractessin la influència 
de l’entrenador en el comportament tecnicotàctic; h) que 
avaluessin els comportaments dels porters; i) revisions 
sistemàtiques o actes resum de congressos i h) que no 
presentessin resultats.

S’han revisat els treballs trobats en aquesta recerca i 
s’han inclòs els que, pel seu títol o resum, s’han considerat 
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investigacions potencials. D’aquests articles es va obtenir la 
versió completa del treball, que va ser analitzada i avaluada; 
es van descartar les investigacions que complien algun criteri 
d’exclusió. La selecció va ser realitzada per dos autors de 
manera independent, amb la intervenció d’un tercer en els 
casos de desacord.

Qualitat de les investigacions
Per avaluar els treballs inclosos, s’ha utilitzat un qüestionari de 
16 ítems específic i validat per a l’avaluació d’investigacions 
en les tasques SSG (Sarmento et al., 2018). Cada ítem és 
puntuat en una escala del 0 a l’1, on 0 significa que no es 
compleix. Per obtenir la puntuació de cada investigació, 
es calcula el percentatge de qüestions complertes respecte 
al total.

Les investigacions amb puntuacions inferiors o iguals al 
50 % van ser qualificades com de baixa qualitat metodològica, 
mentre que les que tenien puntuacions entre el 51 % i el 
75 % van ser considerades de bona qualitat metodològica, 
i les que tenien puntuacions superiors al 75 %, d’excel·lent 
qualitat metodològica (Sarmento et al., 2018).

Resultats 

Recerca, filtratge i selecció d’articles
En la recerca en les bases de dades, es van trobar 1.294 
articles. Aquests articles s’exportaren al gestor de referències 
Mendeley (Mendeley Desktop, versión 1.9.18, 2008-2020). 
Els articles duplicats (372) van ser descartats. Els 922 articles 
restants van ser sotmesos a un filtratge en funció de la seva 
rellevància o coincidència amb el tema tractat, per títol i 
resum, i es va obtenir finalment un total de 94 articles. 

Les versions completes dels 94 articles obtingudes van 
ser analitzades acuradament: 48 articles van ser rebutjats 
segons els criteris d’exclusió. Un article més va ser rebutjat 
perquè no es va trobar cap altre treball amb el qual es pogués 
comparar. Després del procés de filtratge, es va obtenir un total 
de 47 articles, que van ser revisats i analitzats en profunditat 
per a aquest treball (veure Figura 1). D’aquests articles, 16 
van ser inclosos en més d’una categoria perquè estudiaven 
més d’una variable. De la totalitat d’articles classificats, 
23 (48.93 %) van ser publicats en els últims 4 anys (entre 
2017 i 2020) i l’article més antic es va publicar l’any 2010.
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Google Academic (n = 988) 
Pubmed (n = 32)  
Scopus (n = 95 
Sport Discus (n = 64)  
Web of Science (n = 115) 

Treballs duplicats 
eliminats (n = 372) 

• Treballs rebutjats després del filtratge (n = 828) 

• Articles complets eliminats (n = 48) 

• Treballs rebutjats per títol (n = 594) 
• Treballs rebutjats per resum (n = 234)

Criteris d’exclusió:
• Investigacions en altres esports (n = 3)
•  No inclouen la influència de tasques SSG en comportament tecnicotàctic 

(n = 30)
•  Treballs realitzats en context no competitiu (n = 3)
•  Revisions sistemàtiques (n = 1)
•  Estudis exclusius d’influència de tasques SSG en factors físics (n = 3)
•  Sense estructura d’article d’investigació (n = 3)
•  Estudi exclusiu d’influència de tasques SSG en porters (n = 3)
• No presenten resultats (n = 3)

Treballs filtrats (n = 922) 

Articles complets 
seleccionats (n = 94) 

Articles inclosos  
en la revisió (n = 47) 

Figura 1
Diagrama de flux del procés de selecció d’articles.
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Revisió sistemàtica: comportament tecnicotàctic en jocs reduïts en futbol masculí

Taula 1 
Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

1. Interaccions desequilibrades

Estudi (any) Mostra Objectiu
Format  
SSG

Dimensions del 
terreny (m)

Àrea per  
jugador (m²)

Règim 
d’entrenament

Variables  
analitzades

Bach Padilha et al. 
(2017)

168 jugadors
16.61 ± 0.65 anys

Estudiar l’efecte dels 
comodins interiors

GK + 3 vs 3 + GK
GK + 3 vs 3 + GK + 2

36 x 27 162
162

1 x 4´ Principis generals del joc analitzats 
per FUT-SAT

Bredt et al. 
(2016) 

18 jugadors
16.4 ± 0.4 anys
68.4 ± 8.0 kg

Investigar les demandes 
físiques, fisiològiques i 
tàctiques en situacions 
d’igualtat i inferioritat 
numèrica

3 vs 3
4 vs 3

36 x 27 162
138.8

12 x 4´/4´ Demandes físiques mesurades 
amb GPS SPIProX2, ritme cardíac 
mesurat amb Polar i demandes 
tàctiques mesurades amb FUT-
SAT

Clemente et al. 
(2014)

10 jugadors
26.4 ± 5.3 anys
8.4 ± 3.2 exp.
179.3 ± 4.3 cm
71.2 ± 7.1 kg

Estudiar la influència 
dels jugadors i el mètode 
d’anotació del ritme 
cardíac i de les accions 
tecnicotàctiques

2 vs 2 + 2
3 vs 3 + 2
4 vs 4 + 2

19 x 19
23 x 23
27 x 27

90 3 x 5´/3´ Variables físiques i fisiològiques 
mesurades amb Polar RC3 GPS 
i demandes tecnicotàctiques 
mesurades amb TSAP

Gonçalves et al. 
(2016)

24 jugadors
25.6 ± 4.9 anys
180.5 ± 4.3 cm
74.7 ± 4.8 kg

Estudiar la influència del 
nombre de jugadors i 
desigualtat numèrica en 
el posicionament dels 
jugadors

4 vs 3
4 vs 5
4 vs 7

40 x 30 171.4
133.3
109.0

1 x 4´ Distància al nucli de l’equip, 
distància dels oponents al nucli 
de l’equip i distància de l’oponent 
més proper, mesurat amb GPS 
SPI-Pro

Moreira et al. 
(2020)

18 jugadors
13.1 ± 0.6 anys
18 jugadors
14.3 ± 0.7 anys

Comparar la influència 
del fet de manipular 
l’àrea absoluta i relativa 
per jugador en el 
comportament tàctic

3 vs 3
3 vs 3 + 1
3 vs 3 + 1

36 x 27
36 x 27
40 x 29

162
139
162

4 x 4´/4´ Principis generals del joc mesurats 
amb FUT-SAT. Interaccions de 
l’equip mesurades amb Social 
Network Analysis applied to Team 
Sport

Nunes et al. 
(2020a)

20 jugadors
22.3 ± 2.0 anys
71.4 ± 7.0 kg
177.1 ± 6.8 cm
12.1 ± anys de
experiència  

Estudiar l’efecte de les 
desigualtats numèriques 
en la càrrega física 
externa, de les demandes 
tàctiques i la càrrega 
interna

4 vs 2
4 vs 3
4 vs 4
4 vs 5
4 vs 6

30 x 25 125
107.1
93.7
83.3
75

4 x 4´/4´ Càrrega externa i accions 
tàctiques mesurades amb GPS 
i ZEPP Player Soccer System. 
Càrrega interna mesurada amb 
Escala de Borg
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Revisió sistemàtica: comportament tecnicotàctic en jocs reduïts en futbol masculí

Taula 1 (Continuació) 
Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

1. Interaccions desequilibrades

Estudi (any) Mostra Objectiu
Format  
SSG

Dimensions del 
terreny (m)

Àrea per  
jugador (m²)

Règim 
d’entrenament

Variables  
analitzades

Praça et al. 
(2016)

18 jugadors
16.4 ± 0.7 anys

Investigar la influència 
del coneixement 
procedimental i la 
superioritat numèrica en 
el comportament tàctic

3 vs 3
4 vs 3

36 x 27 162
138.8

2 x 4´/4´ Coneixement tàctic procedimental 
mesurat amb PTKT i 
comportament tàctic mesurat amb 
FUT-SAT

Praça et al. 
(2016)

18 jugadors 
16.4 ± 0.7 anys
4.2 d’experiència

Comparar el 
comportament tàctic en 
igualtats i superioritats 
numèriques

3 vs 3
3 vs 3 + 1
3 vs 3 + 2

36 x 27 162
138.5
121.5

2 x 4´/4´ Comportament de distribució en 
longitud, amplitud i distància al 
nucli de l’equip i distància entre 
jugadors amb GPS SPI-Pro X2

Práxedes et al. 
(2016) 

20 jugadors
10.5 ± 0.6 anys
4.8 ± 1.4 exp.

Analitzar la influència de 
les igualtats i superioritats 
numèriques en la tàctica.

3 vs 2
3 vs 3 

35 x 20 140
116.6

2 x 4´/1 Presa de decisions analitzades per 
GPET

Ric et al. 
(2016)

8 jugadors
26 ± 4.9 anys
16.9 ± 4.9 exp.

Estudiar el comportament 
tàctic en diferents 
desigualtats numèriques

4 vs 3
4 vs 5
4 vs 7

40 x 30 171.4
133.3
109.0

2 x 3´/4´ Distribució dels jugadors 
mesurada amb GPS SPI-Pro X i 
comportament tàctic mesurat amb 
eina AD-HOC

Sampaio et al. 
(2014)

24 jugadors
20.8 ± 1 anys
173.2 ± 6.3 cm
5.2 ± 1.3 anys 
d’experiència

Comparar variables 
temporals, variabilitat 
cardíaca i comportament 
tàctic en diferents ritmes 
de partit, resultat i 
desigualtats.

4 vs 5
5 vs 4

60 x 40 266.6
266.6

3 x 5´/3´ Dades de posició, velocitat i 
distància recorreguda mesurades 
amb GPS SPI-Pro

Torrents et al. 
(2016) 

22 professionals
25.6 ± 4.9 anys
22 amateur
23.1 ± 0.7 anys

Estudiar l’efecte del 
nombre de companys 
i oponents en el 
comportament tàctic

GK + 4 vs 7 + GK
GK + 4 vs 5 + GK
GK + 4 vs 3 + GK

40 x 30 109.0
133.3
171.4

2 x 3´/4´ Accions tàctiques mesurades amb 
eina observacional

Travassos et al. 
(2014)

15 jugadors
19.6 ± 1.9 anys
6.7 ± 4.5 exp

Comparar el 
comportament tàctic en 
situacions de 4 vs 3

GK + 4 vs 3 + GK
GK + 3 vs 3 + GK

40 x 20 114.2
133.3

6 x 5´ Posicionament espacial mesurat 
amb el programa TACTO
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Revisió sistemàtica: comportament tecnicotàctic en jocs reduïts en futbol masculí

Taula 1 (Continuació) 
Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

2. Dimensions del terreny

Estudi (any) Mostra Objectiu
Format  
SSG

Dimensions del 
terreny (m)

Àrea per  
jugador (m²)

Règim 
d’entrenament

Variables  
analitzades

Castellano et al. 
(2017)

14 jugadors
13 ± 0.3 anys
14 jugadors
14 ± 0.3 anys

Estudiar la influència de 
diferents longituds del 
terreny de joc en tasques 
SSG 7 vs 7 en jugadors 
U-13 i U-14

GK + 6 vs 6 + GK 60 x 40
50 x 40
40 x 40
30 x 40

200
167
133
100

1 x 7´/4´ Posicionament espacial mesurat 
amb GPS

Frencken et al. 
(2013)

10 jugadors
22 ± 3 anys
14 ± 0.3 anys

Avaluar l’efecte de les 
dimensions del terreny en 
el comportament tàctic

GK + 4 vs 4 + GK 30 x 20
24 x 20
30 x 16
24 x 16

75
60
60
48

1 x 8´ Posicionament espacial mesurat 
amb LPM (Inmotion Object 
Tracking BV)

García‐Ángulo  
et al. (2020)

40 jugadors
11.7 ± 0,4 anys 
2.9 ± 1,1 anys 
d’experiència

Analitzar l’efecte de la 
reducció del nombre de 
jugadors, les dimensions 
de les porteries i la 
mida del terreny en el 
comportament tàctic

GK + 7 vs 7 + GK
GK + 4 vs 4 + GK

58 x 38
38 x 20
58 x 38
38 x 30

136.7
47.6

220.4
76

2 x 20´/10´ Accions tecnicotàctiques 
mesurades amb eina 
observacional

Gollin et al. 
(2016)

22 jugadors
14 ± 1 anys
168 ± 8 cm
56 ± 8 kg

Examinar la influència 
de les dimensions en 
l’amplitud i la profunditat i 
la presència de comodins 
en el comportament tàctic 
i l’activitat motora

4 vs 4 + 3 35 x 25
25 x 35

79.5
79.5

8 x 3´/3´ Posicionament espacial mesurat 
amb GPS SPI HPU

Martone et al. 
(2017)

17 jugadors
10 ± 0.5 anys
16 jugadors
13.2 ± 0.2 anys

Avaluar l’efecte de 
diferents àrees per 
jugador en la intensitat 
de l’exercici i les accions 
tecnicotàctiques

3 vs 3
4 vs 4
5 vs 5

20 x 30
30 x 30

66.6
150.50
112.6
40.90

3 x 4´/3´ Freqüència cardíaca mesurada 
amb FIT PULSE 1.37 i accions 
tecnicotàctiques mesurades amb 
eina observacional
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Revisió sistemàtica: comportament tecnicotàctic en jocs reduïts en futbol masculí

Taula 1 (Continuació) 
Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

2. Dimensions del terreny

Estudi (any) Mostra Objectiu
Format  
SSG

Dimensions del 
terreny (m)

Àrea per  
jugador (m²)

Règim 
d’entrenament

Variables  
analitzades

Moreira et al. 
(2020)

18 jugadors
13.1 ± 0.6 anys
18 jugadors
14.3 ± 0.7 anys

Comparar la influència 
del fet de manipular 
l’àrea absoluta i relativa 
per jugador en el 
comportament tàctic

3 vs 3
3 vs 3 + 1
3 vs 3 + 1

36 x 27
36 x 27
40 x 29

162
139
162

4 x 4´/4´ Principis generals del joc mesurats 
amb FUT-SAT. Interaccions de 
l’equip mesurades amb Social 
Network Analysis applied to Team 
Sport

Nunes et al. 
(2020b) 

20 jugadors
22.3 ± 2.0 anys
71.4 ± 7.0 kg
177.1 ± 6.8 cm
12.1 exp.

Estudiar l’efecte de les 
desigualtats numèriques 
en la càrrega física 
externa, les demandes 
tàctiques i la càrrega 
interna

4 vs 2
4 vs 3
4 vs 4
4 vs 5
4 vs 6

30 x 25 125
107.1
93.7
83.3
75

4 x 4´/4´ Càrrega externa i accions 
tàctiques mesurades amb GPS 
i ZEPP Player Soccer System. 
Càrrega interna mesurada amb 
Escala de Borg.

Olthof et al. 
(2018)

148 jugadors
12-18 anys

Analitzar la influència de 
les diferents mides del 
terreny en jugadors joves

GK + 4 vs 4 + GK 40 x 30
68 x 47

150
399.5

1 x 4´/4´ Posicionament espacial mesurat 
amb LPM

Silva, P. et al. 
(2015)

24 jugadors
14.5 ± 0.5 anys
165.6 ± 7.6 cm
55.6 ± 7.2 kg
6.1 ± 2.0 exp.

Analitzar la influència 
d’una mateixa àrea per 
jugador en diferents 
dimensions del terreny 
en la coordinació dels 
jugadors

6 vs 6
7 vs 7
8 vs 8
9 vs 9

52.9 x 34.4
49.5 x 32.2
46.7 x 30.3
57.3 x 37.1
57.3 x 37.1
57 3 x 37.1

152
133
118
152
133
118

3 x 6´/4´ Posicionament espacial mesurat 
amb GPS

Vilar et al. 
(2014)

15 jugadors
21.8 ± 1.9 anys
9.8 ± 4.6 anys 
d’experiència

Estudiar la influència 
de la mida del terreny 
en la manutenció de 
la possessió del baló, 
passades a companys i 
xuts a gol

5 vs 5 40 x 20
52 x 26
28 x 14

80
135.2
39.2

3 x 10´/5´ Posicionament espacial mesurat 
amb el programa TACTO
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Revisió sistemàtica: comportament tecnicotàctic en jocs reduïts en futbol masculí

Taula 1 (Continuació) 
Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

3. Edat dels participants

Estudi (any) Mostra Objectiu
Format  
SSG

Dimensions del 
terreny (m)

Àrea per  
jugador (m²)

Règim 
d’entrenament

Variables  
analitzades

Almeida et al. 
(2017)

8 jugadors
12.6 ± 0.6 anys
4.6 ± 0.5 anys d’experiència
8 jugadors
14.8 ± 0.4 anys
6.3 ± 1.5 anys d’experiència

Examinar la influència 
de la forma d’anotació i 
l’edat en les accions de 
passada

GK + 4 vs 4 + GK 30 x 20 75 18 x 10´/5´ Nombre de passades, zones de 
passada i direcció de la passada 
enregistrats mitjançant el mètode 
observacional amb el programa 
LINCE

Barnabé et al. 
(2016)

12 jugadors 
15.2 ± 0.6 anys
4.6 ± 0.5 anys d’experiència
12 jugadors
16.3 ± 0.5 anys
7 ± 1.4 anys d’experiència
12 jugadors
17.4 ± 0.5 anys
8.7 ± 2.8 anys d’experiència

Examinar els 
comportaments ofensius 
i defensius en jugadors 
d’edats diferents

GK + 5 vs 5 + GK 33 x 60 165 1 x 8´ Posicionament espacial mesurat 
amb GPS SPI Pro

Borges et al. 
(2017)

48 jugadors
14.8 ± 1.5 anys
0.5 ± 1.4 variabilitat de 
maduració somàtica

Comparar el 
rendiment tàctic, 
valors antropomètrics 
i capacitats físiques 
entre grups de diferent 
maduració

GK + 3 vs 3 + GK 36 x 27 108 1 x 4´ Valors antropomètrics (estatura, 
pes). Maduració mesurada a 
través de pic de velocitat de 
creixement; capacitats físiques 
mesurades amb test Yo-Yo, test 
de pressió manual, Test CMJ, Test 
SJ i test sit-and-reach; rendiment 
tecnicotàctic mesurat amb FUT-
SAT

Brito et al. 
(2019a) 

53 jugadors
6.9 ± 0.7 anys
44 jugadors
8.5 ± 0.6 anys
41 jugadors
11.2 ± 0.4 anys
59 jugadors
13.4 ± 0.5 anys

Estudiar la influència 
Estudiar l’efecte de 
diferents formats SSG en 
diferents grups d’edat (U-
8, U-10, U-12 i U-14)

5 vs 5
7 vs 7
9 vs 9
11 vs 11

45.5 x 29
64 x 41
82 x 52
100 x 64

131.9
187.4
236.6
290.0

12 x 30´ Distribució espacial dels 
jugadors mesurant l’entropia de 
la distribució espacial individual. 
L’àrea coberta per jugador 
mesurada per les àrees el·líptiques 
dels jugadors
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Revisió sistemàtica: comportament tecnicotàctic en jocs reduïts en futbol masculí

Taula 1 (Continuació) 
Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

3. Edat dels participants

Estudi (any) Mostra Objectiu
Format  
SSG

Dimensions del 
terreny (m)

Àrea per  
jugador (m²)

Règim 
d’entrenament

Variables  
analitzades

Castellano et al. 
(2017)

14 jugadors
13 ± 0.3 anys
14 jugadors
14 ± 0.3 anys

Estudiar la influència de diferents 
longituds del terreny de joc en 
tasques SSG 7 vs 7 en jugadors 
U-13 i U-14

GK + 6 vs 6 + GK 60 x 40
50 x 40
40 x 40
30 x 40

200
167
133
100

1 x 7´/4´ Posicionament espacial mesurat 
amb GPS

Clemente et al. 
(2020a) 

16 jugadors
13.9 ± 0.3 anys
16 jugadors
15.7 ± 0.5 anys
16 jugadors 
18.4 ± 0.8 anys

Comparar les dinàmiques 
col·lectives entre tres grups 
d’edat (U-13, U-15 i U-18) en 
tasques SSG 4 vs 4

GK + 4 vs 4 + GK 30 x 20 75 3 x (4 x 4´/3´) Posicionament espacial mesurat 
amb GPS WIMU PRO

da Costa et al. 
(2010)

524 jugadors
11-17 anys

Examinar la relació entre el 
rendiment tàctic i el quadrimestre 
de naixement

GK + 3 vs 3 + GK 36 x 27 121.5 1 x 4´ Rendiment tàctic mesurat amb 
FUT-SAT

Folgado.  
(2015) 

10 jugadors
8.5 ± 0.5 anys
10 jugadors
10.4 ± 0.5 anys
10 jugadors
12.7 ± 0.4 anys

Identificar com varia el 
comportament tàctic segons 
l’edat i les diferents condicions 
de tasques SSG

GK + 3 vs 3 + GK
GK + 4 vs 4 + GK

30 x 20 75
60

3 x (1 x 8´/6´´) Posicionament espacial mesurat 
amb el programa TACTO

García et al.  
(2014)

54 jugadors
U-9 i U-14

Observar el comportament de 
dos grups d’edat (U-9 i U-14) 
en diferents formats SSG amb 
variabilitat de jugadors

5 vs 5
7 vs 7
9 vs 9

20 x 30
30 x 45
45 x 60

60
96.4

150

18 x 20 Accions tecnicotàctiques 
enregistrades mitjançant mètode 
observacional

Machado et al. 
(2019)

10 jugadors
13.5 ± 1.2 anys
10 jugadors
16.3 ± 0.5 anys

Investigar com varia el 
comportament tàctic en grups 
d’edats diferents i en diferents 
condicions de tasques SSG

GK + 3 vs 3 + GK
GK + 4 vs 4 + GK

36 x 27
47.7 x 29.5

121.5
140.7

9 x 10´/10´ Comportament tàctic mesurat 
amb Offensive Sequences 
Caracterization System i Lag 
Sequential Analysis

Martone et al. 
(2017)

17 jugadors
10 ± 0.5 anys
16 jugadors
13.2 ± 0.2 anys

Avaluar l’efecte de diferents 
àrees per jugador en la intensitat 
de l’exercici i les accions 
tecnicotàctiques

3 vs 3
4 vs 4
5 vs 5

20 x 30
30 x 30

66.6
150
50

112.6
40
90

3 x 4´/3´ Freqüència cardíaca 
mesurada amb FIT PULSE 
vers 1,37 TTSports i accions 
tecnicotàctiques mesurades amb 
eina observacional
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Revisió sistemàtica: comportament tecnicotàctic en jocs reduïts en futbol masculí

Taula 1 (Continuació) 
Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

3. Edat dels participants

Estudi (any) Mostra Objectiu
Format  
SSG

Dimensions del 
terreny (m)

Àrea per  
jugador (m²)

Règim 
d’entrenament

Variables  
analitzades

Moreira et al. 
(2020)

18 jugadors
13.1 ± 0.6 anys
18 jugadors
14.3 ± 0.7 anys

Comparar la influència del fet 
de manipular l’àrea absoluta 
i relativa per jugador en el 
comportament tàctic

3 vs 3
3 vs 3 + 1
3 vs 3 + 1

36 x 27
36 x 27
40 x 29

162
139
162

4 x 4´/4´ Principis generals del joc mesurats 
amb FUT-SAT. Interaccions de 
l’equip mesurades amb Social 
Network Analysis applied to Team 
Sport

Nunes et al.  
(2020a) 

20 jugadors
22.3 ± 2.0 anys
71.4 ± 7.0 kg
177.1 ± 6.8 cm
12.1 ± anys de
experiència

Estudiar l’efecte de desigualtats 
numèriques en la càrrega física 
externa, demandes tàctiques i 
càrrega interna

4 vs 2
4 vs 3
4 vs 4
4 vs 5
4 vs 6

30 x 25 125
107.1
93.7
83.3
75

4 x 4´/4´ Càrrega externa i accions 
tàctiques mesurades amb GPS 
i ZEPP Player Soccer System. 
Càrrega interna mesurada amb 
Escala de Borg.

Olthof et al.  
(2018)

148 jugadors
12-18 anys

Analitzar la influència de 
diferents mides del terreny 
(format tradicional i derivat del 
format de partit) en jugadors 
joves

GK + 4 vs 4 + GK 40 x 30
68 x 47

150
399.5

1 x 4´/4´ Posicionament espacial mesurat 
amb LPM

Olthof et al.  
(2015)

23 jugadors
15.4 ± 0.7 anys
16 jugadors 
17.4 ± 0.7 anys

Determinar els comportaments 
tàctics en tasques SSG en dos 
grups d’edat (U-17 i U-19)

GK + 5 vs 5 + GK 40 x 30 100 2 x (12 x 6´/1,5´) Posicionament mesurat amb LPM

Praça et al.  
(2018)

14 jugadors
13.1 ± 0.6 anys
14.3 ± 0.7 anys

Presentar una nova anàlisi entre 
els principis tàctics de defensa 
i el replegament; comparar la 
cooperació defensiva entre grups 
de distintes edats i comparar el 
nivell defensiu entre diferents 
posicions i grups d’edat

3 vs 3 36 x 27 162 2 x 4´/4´ Freqüència d’accions 
tecnicotàctiques mesurada amb 
FUT-SAT i interaccions tàctiques 
mesurades amb Social Network 
Visualizer

Reis i Almeida. 
(2020)

45 jugadors
13.2 ± 1.1 anys
23 jugadors
15 ± 0.8 anys
10 jugadors
15.7 ± 0.8 anys

Comparar les diferències en el 
comportament tàctic entre grups 
de diferents edats maduratives

GK 6 vs 3 + GK 36 x 27 121.5 1 x 4´ Maduració somàtica mesurada 
per distància entre edat i pic 
de velocitat de creixement. 
Rendiment tàctic mesurat amb 
FUT-SAT
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Revisió sistemàtica: comportament tecnicotàctic en jocs reduïts en futbol masculí

Taula 1 (Continuació) 
Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

4. Nombre de jugadors

Estudi (any) Mostra Objectiu
Format  
SSG

Dimensions del 
terreny (m)

Àrea per  
jugador (m²)

Règim 
d’entrenament

Variables  
analitzades

Abrantes et al. 
(2012)

16 jugadors
15.7 ± 0.4 anys
8.0 ± 1.8 anys 
d’experiència

Determinar la variació cardíaca, 
l’esforç percebut i les accions 
tàctiques entre dues situacions 
SSG amb diferent nombre de 
jugadors

3 vs 3
4 vs 4

20 x 30
20 x 40

100
100

4 x 4´/2´ Freqüència cardíaca mesurada 
amb Polar Team System; 
esforç percebut mesurat amb 
RPE; accions tecnicotàctiques 
enregistrades mitjançant mètode 
observacional

Aguiar et al.  
(2015)

10 jugadors
18.0 ± 0.6 anys
10.2 ± 1.8 anys 
d’experiència

Comparar diferents 
comportaments tàctics en 
situacions SSG de 2 vs 2, 3 vs 3, 
4 vs 4 i 5 vs 5

2 vs 2
3 vs 3 
4 vs 4 
5 vs 5

28 x 21
35 x 36
40 x 30
44 x 34

147
151.6
150
149.6

3 x 6´/1´ Posicionament espacial mesurat 
amb GPS SPI-PRO

Brito et al.  
(2019a)

53 jugadors
6.9 ± 0.7 anys
44 jugadors
8.5 ± 0.6 anys
41 jugadors
11.2 ± 0.4 anys
59 jugadors
13.4 ± 0.5 anys

Estudiar l’efecte de diferents 
formats SSG en diferents grups 
d’edat (U-8, U-10, U-12 i U-14)

5 vs 5
7 vs 7
9 vs 9
11 vs 11

45.5 x 29
64 x 41
82 x 52
100 x 64

131.9
187.4
236.6
290.0

12 x 30´ Distribució espacial dels 
jugadors mesurant l’entropia de 
la distribució espacial individual. 
L’àrea coberta per jugador 
mesurada per les àrees el·líptiques 
dels jugadors

Chung et al.  
(2019)

10 jugadors
13.6 ± 0.5 anys
4.1 ± 1.4 anys 
d’experiència

Estudiar l’efecte de diferents 
nombres de jugadors en la 
coordinació ofensiva i defensiva 
dels principis generals del joc

3 vs 3 
4 vs 4
5 vs 5

36 x 28 168
126
100.8

1 x 5´/5´ Posicionament espacial mesurat 
amb Qstarsz BT-Q1000Ex

Clemente et al. 
(2018)

12 jugadors
7.5 ± 0.5 anys
2.5 ± 0.5 anys 
d’experiència

Estudiar la variació de freqüència 
d’accions tecnicotàctiques entre 
dos formats SSG

3 vs 3
6 vs 6

15 x 20
22 x 30

50
55

3 x 3´/2´ Accions tecnicotàctiques 
mesurades per eina observacional

Cofano et al. 
(2017)

10 jugadors
15.6 ± 0.5 anys
66 ± 7.3 kg
172 ± 5 cm

Avaluar i comparar la 
càrrega interna i freqüència 
d’aparicions d’algunes accions 
tecnicotàctiques

3 vs 3
4 vs 4
5 vs 5

18 x 30
24 x 36
30 x 42

90
108
126

3 x 3-4´/90´´
3 x 3-6´/90´´
3 x 3-6´/90´´

Freqüència cardíaca mesurada 
amb Polar Electro Oy; esforç 
percebut mesurat amb RPE; 
accions tecnicotàctiques 
enregistrades mitjançant mètode 
observacional
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Revisió sistemàtica: comportament tecnicotàctic en jocs reduïts en futbol masculí

Taula 1 (Continuació) 
Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

4. Nombre de jugadors

Estudi (any) Mostra Objectiu
Format  
SSG

Dimensions del 
terreny (m)

Àrea per  
jugador (m²)

Règim 
d’entrenament

Variables  
analitzades

Folgado.  
(2014) 

10 jugadors
8.5 ± 0.5 anys
10 jugadors
10.4 ± 0.5 anys
10 jugadors
12.7 ± 0.4 anys

Identificar com varia el 
comportament tàctic segons 
l’edat i les diferents condicions 
de les tasques SSG

GK + 3 vs 3 + GK
GK + 4 vs 4 + GK

30 x 20 75
60

3 x (1 x 8´/6´´) Posicionament espacial mesurat 
amb el programa TACTO

García et al.  
(2014) 

54 jugadors
U-9 i U-14

Observar el comportament de 
dos grups d’edat (U-9 i U-14) 
en diferents formats SSG amb 
variabilitat de jugadors

5 vs 5
7 vs 7
9 vs 9

20 x 30
30 x 45
45 x 60

60
96.4

150

18 x 20 Accions tecnicotàctiques 
enregistrades mitjançant mètode 
observacional

García‐Ángulo  
et al. (2020)

40 jugadors
11.7 ± 0.4 anys 
2.9 ± 1.1 anys 
d’experiència

Analitzar l’efecte de la reducció 
del nombre de jugadors, les 
dimensions de les porteries 
i la mida del terreny en el 
comportament tàctic

GK + 7 vs 7 + GK
GK + 4 vs 4 + GK

58 x 38
38 x 20
58 x 38
38 x 30

136.7
47.6

220.4
76

2 x 20´/10´ Accions tecnicotàctiques 
mesurades amb eina 
observacional

González-Víllora  
et al. (2017)

16 jugadors
11.6 ± 0.8 anys
3 ± 1.4 anys 
d’experiència

Analitzar i comparar l’efecte 
de diferents formats SSG en 
la freqüència cardíaca i el 
rendiment tecnicotàctic

3 vs 3
5 vs 5

25.7 x 17.1
42.8 x 28.6

73.2
122.4

3 x 5´/3´ Freqüència cardíaca mesurada 
amb Polar Team App; accions 
tecnicotàctiques enregistrades 
amb TSAP; interaccions entre 
companys enregistrades amb 
SocNetv

Machado et al. 
(2019)

10 jugadors
13.5 ± 1.2 anys
10 jugadors
16.3 ± 0.5 anys

Investigar com varia el 
comportament tàctic en grups 
d’edats diferents i en diferents 
condicions de tasques SSG

GK + 3 vs 3 + GK
GK + 4 vs 4 + GK

36 x 27
47.7 x 29.5

121.5
140.7

9 x 10´/10´ Comportament tàctic mesurat 
amb Offensive Sequences 
Caracterization System i Lag 
Sequential Analysis

Martone et al. 
(2017)

17 jugadors
10 ± 0.5 anys
16 jugadors
13.2 ± 0.2 anys

Avaluar l’efecte de diferents 
àrees per jugador en la intensitat 
de l’exercici i les accions 
tecnicotàctiques

3 vs 3
4 vs 4
5 vs 5

20 x 30
30 x 30

66.6
150
50

112.6
40
90

3 x 4´/3´ Freqüència cardíaca 
mesurada amb FIT PULSE 
vers 1.37 TTSports i accions 
tecnicotàctiques mesurades amb 
eina observacional
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Revisió sistemàtica: comportament tecnicotàctic en jocs reduïts en futbol masculí

Taula 1 (Continuació) 
Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

4. Nombre de jugadors

Estudi (any) Mostra Objectiu
Format  
SSG

Dimensions del 
terreny (m)

Àrea per  
jugador (m²)

Règim 
d’entrenament

Variables  
analitzades

Silva. B. et al. 
(2014)

18 jugadors
U-18

Comparar el comportament 
tàctic entre dos formats SSG

GK + 3 vs 3 + GK
GK + 6 vs 6 + GK

30 x 19,5
60 x 39

73.1
167.1

1 x 8´ Accions tecnicotàctiques 
mesurades amb FUT-SAT

Silva P. et al. 
 (2016)

10 jugadors
13-6 ± 0.5 anys
4.1 ± 1.7 anys 
d’experiència

Estudiar com influeix la variació 
de jugadors en la coordinació 
interpersonal dels jugadors 
durant tasques SSG

3 vs 3
4 vs 4
5 vs 5

36 x 28 168
126
100.8

1 x 5´/5´ Posicionament espacial mesurat 
amb GPS SPI-Pro

5. Regles del joc

5.1 Porteries

Almeida et al. 
(2017)

8 jugadors
12.6 ± 0,6 anys
4.6 ± 0 5 anys 
d’experiència
8 jugadors
14.8 ± 0.4 anys
6.3 ± 1.5 anys 
d’experiència

Examinar la influència de la forma 
d’anotació i l’edat en les accions 
de passada

GK + 4 vs 4 + GK 30 x 20 75 18 x 10´/5´ Nombre de passades, zones de 
passada i direcció de la passada 
enregistrats mitjançant mètode 
observacional amb el programa 
LINCE

Gonet et al. 
(2020)

20 jugadors
21.2 ± 1.5 anys
13.3 ± 3.2 anys 
d’experiència

Comparar el rendiment 
tecnicotàctic i l’esforç percebut 
entre diferents formats SSG 
amb manipulació del nombre de 
porteries

5 vs 5 20 x 25 50 2 x (3 x 4´/2´) Esforç percebut mesurat amb 
RPE; rendiment tecnicotàctic 
enregistrat amb TSAP i BTS

Serra-Olivares  
et al. (2015)

21 jugadors
8-9 anys

Estudiar els comportaments 
tàctics en tasques representatives 
del joc i tasques amb exageració 
d’estímuls

3 vs 3 30 x 20 100 4 x 2´/2´ Accions tecnicotàctiques 
mesurades amb GPET

Travassos, et al. 
(2014)

20 jugadors
24.8 ± 4.1 anys

Estudiar com influeix la 
modificació de la meta en el 
comportament tàctic durant 
tasques SSG

GK + 5 vs 5 + GK
5 vs 5

30 x 25 75 4 x 5´/3´ Posicionament espacial mesurat 
amb GPS SPI-PRO
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Revisió sistemàtica: comportament tecnicotàctic en jocs reduïts en futbol masculí

Taula 1 (Continuació) 
Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

5.2 Objectiu de la tasca

Estudi (any) Mostra Objectiu
Format  
SSG

Dimensions del 
terreny (m)

Àrea per  
jugador (m²)

Règim 
d’entrenament

Variables  
analitzades

Lizana et al. (2015) 24 jugadors
U-20

Investigar les diferències 
tecnicotàctiques en tasques 
SSG segons el seu objectiu

GK + 6 vs 6 + GK 52 x 32 208 2 x (1 x 30´´) Accions tecnicotàctiques 
enregistrades mitjançant mètode 
observacional

Machado et al. 
(2019)

10 jugadors
13.5 ± 1.2 anys
10 jugadors
16.3 ± 0.5 anys

Investigar com varia el 
comportament tàctic en grups 
d’edats diferents i en diferents 
condicions de tasques SSG

GK + 3 vs 3 + GK
GK + 4 vs 4 + GK

36 x 27
47.7 x 29.5

121.5
140.7

9 x 10´/10´ Comportament tàctic mesurat 
amb Offensive Sequences 
Caracterization System i Lag 
Sequential Analysis

Serra-Olivares  
et al. (2015) 

21 jugadors
8-9 anys

Estudiar els comportaments 
tàctics en tasques 
representatives del joc i tasques 
amb exageració d’estímuls

3 vs 3 32 x 22
20 x 20

117
666

2 x 4´/3´ Accions tecnicotàctiques 
mesurades amb GPET

5.3 Límit de tocs

Brito et al. (2019b) 35 jugadors
15.1 ± 0.1 anys
68.2 ± 9.3 kg
173.4 ± 7.3 cm

Estudiar la influència del límit 
de tocs en l’aparició d’accions 
tecnicotàctiques

GK + 3 vs 3 + GK 36 x 27 121.5 2 x (4 x 4´/4´) Accions tecnicotàctiques 
mesurades amb FUT-SAT; 
interaccions intraequip 
enregistrades amb Social Network 
Analysis

Torreblanca-
Martínez et al. 
(2018)

8 jugadors
21.1 ± 1.5 anys
174.7 ± 3.5 cm
71.3 ± 4.7 kg
14.5 anys d’experiència

Analitzar les variables 
condicionals i tecnicotàctiques 
en funció del nombre de tocs 
permesos

4 vs 4 25 x 25 78.1 3 x (2 x 10´) Posicionament espacial i 
demandes físiques mesurades 
amb GPS SPI Élite; nombre de 
passades, nombre de balons 
perduts i percentatge de passades 
encertades enregistrats mitjançant 
mètode observacional
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Avaluació de la qualitat i agrupació de les 
investigacions
En el qüestionari d’avaluació d’investigacions en SSG 
(Sarmento et al., 2018), dels articles seleccionats, cap no va 
obtenir una puntuació del 100 %; la puntuació més elevada 
va ser d’un 93.75 %. Cap treball no va obtenir una puntuació 
inferior a 50 %; la puntuació més baixa va ser de 56.25 %. 
Dels 47 treballs avaluats, 21 (44 %) van obtenir la qualificació 
d’estudis de bona qualitat. Els 26 restants (56 %) van obtenir 
una qualificació d’excel·lent qualitat. 

Es va calcular l’índex de Kappa de Cohen per a l’estudi 
de concordança entre avaluadors, amb què es va obtenir una 
puntuació de .96.

Els treballs van ser agrupats en les següents categories 
(Taula 1): 1.  Interaccions desequilibrades (n  =  13); 
2. Dimensions del terreny de joc (n = 10); 3. Edat dels jugadors 
(n = 17); 4. Nombre de jugadors (n = 14); 5. Regles del joc 
(n = 9); alhora, aquestes es van subdividir en: 5.1 Porteries 
(n = 4); 5.2 Objectiu (n = 3); 5.3 Límit de tocs (n = 2).

Discussió
L’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica ha estat estudiar 
la influència de les tasques SSG en el comportament 
tecnicotàctic dels jugadors de futbol. Totes les situacions 
SSG estudiades han provocat variacions en el comportament 
tecnicotàctic. Aquesta informació és molt rellevant per als 
entrenadors, ja que els ajudarà a dissenyar tasques reduïdes 
que provoquin o afavoreixin l’aparició de determinats 
comportaments o accions.

Pel que fa a la influència de les interaccions 
desequilibrades, quatre dels treballs revisats van mantenir 
estable l’àrea per jugador: Bach Padilha et al. (2017), 
Clemente et al. (2014), Moreira et al. (2020) i Sampaio 
et al., (2014). Aquesta podria ser una variable influent que 
no s’ha tingut sempre en compte. En la resta, els autors 
utilitzaren dues formes per crear les situacions de desigualtats 
numèriques: comodins interiors o exteriors ofensius (Bach 
Padilha et al., 2017; Clemente et al., 2014; Moreira et al., 
2020; Praça et al., 2016); la creació de situacions permanents 
de desigualtat (Gonçalves et al., 2016; Nunes, et al., 2020a).

Praça et al., (2016) van concloure que, en situacions de 
superioritat numèrica amb comodins exteriors, els jugadors 
atacants es distribueixen ocupant més l’amplària de l’espai, 
mentre que, quan aquesta superioritat es produeix amb un 
únic comodí interior, els jugadors atacants es distribueixen 
ocupant més els espais en profunditat. Això ho ha corroborat 
Bach Padilha et al., (2017) que afirma que, en situacions de 
superioritat ofensiva creada mitjançant l’ús de comodins, 
els jugadors atacants es distribueixen més en profunditat 
i amplitud. Aquesta tendència es troba en treballs on la 
superioritat numèrica s’estableix de manera permanent. 

D’altra banda, Gonçalves et al., (2016) van concloure 
que, a mesura que augmentava el nombre de companys en 
superioritat, augmentaven la distància al nucli de l’equip, 
la distància dels oponents al nucli de l’equip i la distància a 
l’oponent més proper. Això s’explica per la tendència dels 
jugadors a distribuir-se en un espai més gran, ocupant més 
localitzacions en amplitud i profunditat. Nunes et al., (2020a) 
van trobar aquesta tendència observant que els jugadors en 
superioritat numèrica ofensiva utilitzen un espai més gran 
per mantenir la possessió del baló. 

En situacions d’inferioritat numèrica defensiva, els 
jugadors tendeixen a agrupar-se més entre si i a situar-se 
en zones properes a la seva pròpia porteria (Bach Padilha et 
al., 2017; Ric et al., 2016; Sampaio et al., 2014; Travassos 
et al., 2014).

Un altre factor estudiat va ser l’aparició d’accions 
tecnicotàctiques en funció del context. En la revisió 
de les investigacions es va confirmar que en situacions 
de desigualtat numèrica es produeixen més accions 
tecnicotàctiques grupals (Moreira et al., 2020; Nunes, et 
al., 2020a; Praça et al., 2016). En situacions d’igualtat 
numèrica ofensiva, els jugadors utilitzen més accions 
individuals com la penetració (Praça et al., 2016) perquè és 
més probable que els companys tinguin un defensor rival a 
prop; mentre que, en condicions de superioritat numèrica 
ofensiva, utilitzen més accions tecnicotàctiques grupals 
com la cobertura ofensiva o la unitat ofensiva (Praça et 
al., 2016) perquè és més probable tenir companys lliures 
de marques.

En defensa, en situacions d’igualtat, els defensors opten 
per defenses individuals i lluny de la porteria pròpia; en 
situacions d’inferioritat, opten per agrupar-se més a prop de 
la porteria i realitzen més accions defensives grupals com les 
cobertures defensives i les basculacions (Praça et al., 2016). 

Com a conclusió d’aquest apartat, en situacions de su-
perioritat numèrica ofensiva, els jugadors realitzen més 
accions ofensives grupals i ocupen més espai d’atac, tant 
en profunditat com en amplitud; mentre que, en situacions 
d’inferioritat numèrica defensiva, els jugadors s’agrupen 
cada vegada més a prop de la seva porteria i porten a terme 
més accions defensives col·lectives.

Pel que fa a la influència de les dimensions del terreny 
de joc, de les deu investigacions agrupades sota aquesta 
categoria, en sis es mantenia estable el nombre de jugadors 
participants (Castellano et al., 2017; Frencken et al., 2013; 
Gollin et al., 2016; Nunes, et al., 2020b; Olthof et al., 2018; 
Vilar et al., 2014). En la resta de treballs, cal destacar que 
van modificar el nombre de participants sense tenir en 
compte que aquesta variació va implicar una modificació 
de l’àrea per jugador, la qual cosa, evidentment, va influir 
en la comparació dels resultats. Aquesta només es va 
mantenir estable en la investigació de Silva et al., (2015).
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La primera prova trobada va ser que, en augmentar 
les dimensions del terreny, augmentava també la distància 
entre els nuclis dels equips (Castellano et al., 2017; 
Frencken et al., 2013; Olthof et al., 2018), com també 
la distància a l’oponent més proper (Silva et al., 2015).

De la mateixa manera, en augmentar les dimensions 
del terreny en només una de les dimensions de profunditat 
i amplitud, els jugadors tendeixen a distribuir-se cap a la 
dimensió augmentada (Gollin et al., 2016).

En els estudis de Frencken et al., (2013) en què es va 
analitzar la distància i els moviments entròpics dels equips 
en diferents dimensions, es va trobar que, en tasques SSG 
on les dimensions del terreny de joc són inferiors, els 
nuclis dels equips es desplacen en les mateixes direccions, 
és a dir, es dirigeixen cap a les mateixes localitzacions.

Això pot explicar per què en situacions reduïdes es 
produeixen més accions tecnicotàctiques (García‐Ángulo et 
al., 2020; Martone et al., 2017), ja que, en tenir menys espai 
disponible, augmenta l’aparició d’accions tecnicotàctiques 
de concentració ofensives i defensives (Moreira et al., 
2020). També, com que els jugadors es dirigeixen en una 
direcció similar, és probable que es redueixi el nombre 
de possessions llargues de baló, i les possessions que 
ocorren duren menys (Olthof et al., 2018; Vilar et al., 
2014). Els canvis de possessió del baló entre equips van 
ser més freqüents realitzant accions tecnicotàctiques 
defensives o ofensives.

Una altra influència derivada de les dimensions del 
terreny és el tipus d’accions que apareixen o la tendència 
de joc dels jugadors. Olthof et al., (2018) van concloure 
que, en formats de terrenys de joc reduïts, es produeixen 
més transicions; mentre que, en formats de terreny de 
joc més grans, la tendència ofensiva és la realització de 
possessions de baló de més durada, observació corroborada 
en l’estudi de Vilar et al., (2014).

Per resumir aquest apartat, es pot assenyalar que els 
jugadors tendeixen a ocupar l’espai que tenen disponible 
per al desenvolupament del joc. Així mateix, les dimensions 
influeixen en el nombre d’accions tecnicotàctiques sorgides, 
que és superior en formats reduïts, i en la tendència de 
joc dels jugadors, on es més freqüent l’ús de possessions 
curtes i moltes transicions en formats reduïts, mentre 
que les possessions de més durada són més freqüents en 
formats de dimensions més grans.

La majoria de les investigacions recollides en aquest 
apartat segons la influència de l’edat comparteixen 
altres variables (dimensions del terreny de joc, nombre 
de participants, mètode d’anotació, etc.) que afecten 
el format de les tasques SSG. Concretament, en vuit 
investigacions es va estudiar l’efecte de l’edat en el 
comportament tecnicotàctic sense alterar altres variables 

(Almeida et al., 2017; Barnabé et al., 2016; Borges et al., 
2017; Clemente et al., 2020a; da Costa et al., 2010; Olthof 
et al., 2015; Praça et al., 2018; Reis i Almeida, 2020).

Entre les troballes que es van repetir en aquests vuit 
estudis, es pot destacar que, conforme augmenta l’edat, la 
superfície del terreny de joc utilitzada per atacar és més 
gran (Barnabé et al., 2016; Clemente et al., 2020a; Reis i 
Almeida, 2020); per tant, augmenta la distància entre els 
nuclis dels equips (Clemente et al., 2020a; Olthof et al., 
2015). Aquestes troballes es reflecteixen també en altres 
estudis, encara que s’incloguin o modifiquin altres variables 
de les tasques SSG (Folgado, 2010; Olthof et al., 2018).

Una altra tendència trobada va ser la menor ocupació 
i adaptació a variacions en amplitud del terreny de joc 
realitzada pels jugadors de més edat (Almeida et al., 2017; 
Castellano et al., 2017; Folgado, 2010; Machado et al., 
2019; Olthof et al., 2015; Reis i Almeida, 2020). 

Encara que els jugadors de més edat acostumen a 
utilitzar millor l’espai en ambdues direccions, els jugadors 
de menor edat acostumen a portar a terme atacs més 
verticals, buscant una ràpida arribada a la meta rival 
(Machado et al., 2019); mentre que els jugadors de més 
edat normalment realitzen accions d’atac més elaborades, 
utilitzant l’amplitud del terreny de joc per superar el 
rival (Barnabé et al., 2016; Clemente et al., 2020a; Reis 
i Almeida, 2020).

En referència a la realització d’accions tecnicotàctiques, 
es va concloure que els jugadors de més edat realitzen 
més accions tecnicotàctiques col·lectives (Almeida et 
al., 2017; Borges et al., 2017; da Costa et al., 2010; 
Garcia et al., 2014; Moreira et al., 2020), i els seus 
comportaments tecnicotàctics i patrons de moviments 
grupals són més estables (Barnabé et al., 2016; Brito et 
al., 2019a; Castellano et al., 2017; Martone et al., 2017; 
Moreira et al., 2020).

Les troballes en aquesta categoria poden resumir-se 
dient que els jugadors de més edat ocupen millor l’espai 
disponible, realitzant accions tàctiques més elaborades i 
estables, i realitzen més accions tecnicotàctiques grupals 
ofensives i defensives.

D’altra banda, pel que fa a la influència del nombre de 
jugadors, es va reconèixer que tindria poc sentit la variació 
del nombre de jugadors si no es varien les dimensions del 
terreny de joc, ja que les dinàmiques observades serien 
molt diferents de les trobades en el context competitiu 
real. Cal indicar que, de tots els treballs revisats, només 
en tres es van mantenir valors d’àrees per jugador iguals 
o similars (Abrantes et al., 2012; Clemente et al., 2018; 
Folgado, 2010), mentre que va ser necessari tenir en 
compte la influència d’altres variables en les troballes 
de la resta d’estudis.
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De l’anàlisi de les troballes trobades en aquests 
tres treballs es va destacar que en formats SSG que 
involucren un nombre inferior de jugadors, el nombre 
d’accions tecnicotàctiques és superior (Abrantes et al., 
2012; Clemente et al., 2018). Això coincideix amb el que 
observen altres estudis, encara que es modifiquin altres 
variables de les tasques SSG (García‐Ángulo et al., 2020). 
Tanmateix, cal indicar que això es refereix al nombre 
total d’accions, ja que, segons el tipus d’acció, aquestes 
acostumen a aparèixer amb més o menys freqüència en 
situacions amb més o menys jugadors.

En formats SSG amb menys jugadors, es produeixen 
més accions tecnicotàctiques com les transicions (Machado 
et al., 2019), les entrades defensives (Cofano et al., 2017), 
la penetració, els atacs en profunditat, el replegament 
i la unitat defensiva (Martone et al., 2017; Silva et al., 
2014). En formats que impliquen un nombre superior de 
jugadors, són més freqüents les accions tecnicotàctiques 
de basculació i cobertures defensives (Silva et al., 2014) 
i les possessions de baló (Martone et al., 2017).

D’aquestes troballes es pot deduir que, en situacions amb 
un nombre inferior de jugadors, aquests tendeixen a realitzar 
més accions tecnicotàctiques individuals i a agrupar-se en 
defensa, un fet ja destacat en altres investigacions (Praça et 
al., 2016); mentre que, en situacions amb un nombre superior 
de jugadors, es produeixen menys accions col·lectives.

Pel que fa a la distribució dels jugadors en el terreny 
de joc, la distància entre nuclis d’equips i la distància 
dels rivals al nucli de l’equip augmenten com més gran 
és el nombre de jugadors (Aguiar et al., 2015; Folgado, 
2010). Això s’explica per l’augment de jugadors i per la 
tendència a ocupar una superfície de joc més gran com més 
gran és el nombre de jugadors (Brito et al., 2019a; Chung 
et al., 2019; Silva et al., 2016). A més, en tasques SSG on 
intervé un nombre superior de jugadors, aquests tendeixen a 
realitzar moviments tàctics i a ocupar zones de l’espai més 
estables (Brito et al., 2019a). Aquests comportaments van 
ser representatius del que ocorre en situacions reals de joc.

Resumint, les troballes trobades en aquesta categoria 
són que, en formats que impliquen un nombre superior 
de jugadors, aquests tendeixen a ocupar més superfície de 
joc, mostrar comportaments més estables i ocupar zones 
limitades. A més, amb un nombre superior de jugadors, les 
accions tecnicotàctiques col·lectives tendeixen a aparèixer 
amb més freqüència, mentre que les situacions amb un 
nombre inferior de jugadors afavoreixen l’aparició de més 
accions tecnicotàctiques en general, amb predominança 
d’accions tecnicotàctiques individuals.

Finalment, pel que fa a la influència de les regles 
del joc en l’anàlisi de la subcategoria de Porteries, els 
treballs es poden agrupar en: amb una lleu modificació de 

la situació real de joc, on el nombre de metes incloses és 
reduït o no se suprimeix la meta de progressió (Almeida 
et al., 2017; Gonet et al., 2020) i amb una alta modificació 
per inclusió d’un elevat nombre de metes (Serra-Olivares 
et al., 2015; Travassos et al., 2014).

Comparant els resultats obtinguts entre els estudis 
d’Almeida et al., (2017) i Gonet et al., (2020), es va observar 
que amb un nombre superior de porteries es produeixen 
més xuts i gols (Almeida et al., 2017). Tanmateix, el 
percentatge d’encert és inferior (Gonet et al., 2020). Això 
es podria explicar pel fet que, en situacions amb més 
porteries, es produeix més desorganització defensiva, la 
qual cosa pot donar una falsa sensació de bona sel·lecció 
de xut. Evidentment, en augmentar el nombre de metes, 
el nombre total de gols és més gran; tanmateix, sembla 
que l’eficàcia de selecció de xut empitjora. El percentatge 
de passades encertades va ser més gran en situacions 
amb un nombre superior de porteries, facilitat per la 
desorganització defensiva provocada pel fet d’haver de 
defensar més porteries. Una altra dada destacable va ser 
l’augment del nombre de passades en el mètode d’anotació 
després de rebre en línia rival, i que aquestes passades es 
van donar en zones més ofensives (Almeida et al., 2017).

Amb referència als estudis realitzats amb alta 
modificació de la situació real, s’observa una defensa 
més retardada, mentre que en atac s’utilitzen més els 
espais laterals ofensius (Travassos et al., 2014). A més, 
s’obtenen uns valors superiors en possessió de baló i 
avançament conjunt cap a la meta rival (Serra-Olivares 
et al., 2015), com també un nombre superior de passades 
errades (Gonet et al., 2020) en situacions amb un nombre 
inferior de porteries.

En segon lloc, en relació amb l’estudi de la subcategoria 
Objectiu de la Tasca, cal assenyalar que, com era previsible, 
en totes les tasques on, mitjançant regles de provocació, 
l’objectiu era mantenir la possessió del baló, el nombre de 
passades va ser més elevat, i les possessions, més llargues 
(Lizana et al., 2015; Machado et al., 2019). Tanmateix, es 
va obtenir un percentatge millor de presa de decisions i 
execució en tasques sense modificar o amb l’objectiu de 
progressió cap a la meta contrària (Serra-Olivares et al., 
2015), la qual cosa constitueix l’objectiu de la situació 
real de joc, que és marcar gol.

Per acabar, pel que fa a l’anàlisi de la subcategoria 
Límit de tocs, en tots dos estudis els resultats van mostrar 
que, en situacions amb límit de tocs per intervenció, es 
produïa un percentatge d’errors superior (Brito et al., 
2019b; Torreblanca-Martínez et al., 2018), més interaccions 
intraequip i més ocupació de la superfície de joc en 
situacions SSG amb límit de tocs per intervenció  (Brito 
et al., 2019b). 
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Per resumir aquest apartat, es conclou que determinades 
modificacions de les regles de joc comporten uns 
comportaments tecnicotàctics determinats. Tanmateix, es 
pot veure reduïda l’eficàcia de la presa de decisions o accions 
correctes. L’entrenador ha de conèixer aquestes variables 
per assumir o no aquestes modificacions segons l’objectiu 
que es persegueixi.

Com a limitacions de l’estudi, es reconeix la possibilitat 
de l’existència d’informació incompleta, ja que en la guia 
PRISMA es recomana la inclusió d’articles encara no 
publicats mitjançant la sol·licitud de facilitació a autors 
experts en la temàtica, així com la inclusió de treballs que no 
tenen com a objectiu la publicació o no han estat acceptats 
per a publicació.

Com a possibles línies d’investigació, s’assenyala que els 
estudis tractats investiguen el comportament tecnicotàctic en 
diferents formats SSG sense avaluar si els efectes apareguts 
tenen transferència i com és aquesta en situacions reals de 
joc. Per tant, es considera de gran interès que es realitzin 
futurs estudis on, un cop realitzades intervencions en 
determinats formats per augmentar determinades conductes 
tecnicotàctiques, aquestes siguin avaluades en situacions 
reals de joc.

Com a conclusió, l’objectiu d’aquesta revisió sistemàtica 
és estudiar la influència de les tasques SSG en el comportament 
tecnicotàctic dels jugadors. Totes les modificacions i variables 
analitzades han provocat variacions en el comportament 
tecnicotàctic, aportant informació rellevant per als entrenadors, 
ja que els ajudarà a dissenyar tasques reduïdes que provoquin 
o facilitin l’aparició dels comportaments o les accions que 
es volen obtenir.
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