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Abstract 

This study analyses if the body orientation is a determining factor in defensive anticipation. The 

sample is composed by 31 matches of Euro 2012. There are a total of 572 analyzed situations. 

Related to the total number of analyzed situations, there are a 64% of situations where the 

body orientation was adequate and a 36% where the body orientation was not the proper. The 

results in terms of a good body orientation were a 73% of defensive anticipations. However, 

there are also 16% of situations in which the opponent was able to hit the ball, a 7% of the 

situations where the opponent shot on goal and 5% of situations in which the opponent scored 

goal. Concerning an inadequate body orientation, players have achieved 54% of defensive 

anticipation. Moreover, there are also 25% of situations where the opponent was able to hit 

the ball, a 12% of the situations where the opponent shot on goal and 9% of situations in which 

the opponent scored goal. Conclusions are that the body orientation is an important factor to 

improve performance in defensive anticipation. However, there are other important factors to 

consider in order to optimize the defensive performance in these situations. 

Key words: Visual perception, body orientation, visual field, defensive anticipation. 

 

Resum 

En aquest treball s'estudia la relació que hi ha entre l'orientació corporal i el resultat de les 

jugades. L’objectiu és veure si l'orientació corporal és un factor determinant en la percepció 

dels jugadors per a una posterior anticipació defensiva. La mostra està composta pels 31 

partits de l’Eurocopa 2012. Hi ha un total de 572 situacions analitzades. En relació al total de 

les situacions analitzades s’han donat un 64% de situacions on l’orientació corporal era 

adequada i un 36% on l’orientació corporal no era l’adequada. Els resultats en quant a una 

bona orientació corporal han estat l'anticipació defensiva en un 73% de les situacions. Per 

contra, també hi ha un 16% de situacions en que l’atacant ha pogut rematar, un 7% de les 

situacions en que l’atacant ha rematat creant una ocasió de gol i un 5% de situacions en que 

l’atacant ha rematat aconseguint gol. En quant a una inadequada orientació corporal, els 

jugadors han aconseguit un 54% d'anticipacions defensives. D’altra banda, també hi ha un 25% 

de situacions en que l’atacant ha pogut rematar, un 12% de les situacions en que l’atacant a 

rematat creant una ocasió de gol i un 9% de situacions en que l’atacant ha rematat 

aconseguint gol. Es conclou que l'orientació corporal és un factor determinant en l'anticipació 

defensiva dels jugadors, ja que els resultats en relació a una bona orientació corporal milloren 

el rendiment dels jugadors defensors envers l’anticipació defensiva. No obstant, cal destacar 

que existeixen altres factors rellevants a tenir en compte per tal d'optimitzar el rendiment 

esportiu en aquestes situacions.  

Paraules clau: Percepció, orientació corporal, camp visual, anticipació defensiva.  
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1. Introducció 

1.1 Presentació 

Aquest document forma part del Treball Final del Grau en Ciències  de l’Activitat física i 

l’Esport. L’elaboració d’aquest significa aplicar tot un conjunt de competències 

adquirides durant la realització del grau, permetent així, confeccionar un document de 

qualitat que demostri que l’alumne és capaç d’aplicar tot allò que s’ha anat aprenent 

durant el període acadèmic.  

 

1.2 Justificació 

Pel que fa a l’elecció de la temàtica del treball, aquesta està guiada per una de les 

vocacions de l’alumne dins de l’àmbit esportiu, el futbol. Així doncs, com que el tema a 

tractar ha d’agradar, motivar i si és pot, extreure unes conclusions que serveixin de 

cara a l’àmbit professional, es va optar per aquesta proposta. Cal afegir que el tema, 

està relacionat amb algunes de les habilitats que captiven més a l’autor dins d’aquest 

esport com és la percepció de l’entorn i els aspectes defensius. A la vegada, els 

elements a estudiar desperten un gran interès ja que en moltes ocasions són 

determinants a l’hora d’encaixar gol.  

 

Tanmateix, s’ha destacar que en aquest estudi es posen de manifest conceptes 

relacionats amb diverses de les assignatures cursades durant el grau, com poden ser: 

Aprenentatge i Desenvolupament Motor, Biomecànica, Esport Col·lectiu IV (Futbol), 

Comprendre el joc del futbol, Expressió corporal, Entrenament I i Entrenament II. 

Aquest fet, suposa un factor més pel qual és interessant realitzar aquest treball, 

transferint conceptes de les mencionades assignatures a un context pràctic concret. 
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1.3 Descripció del procés seguit per elaborar el treball 

En relació al procés d’elaboració del treball, veurem una breu explicació del pocés 

seguit argumentat amb algunes idees d’autors en l’àmbit de la investigació i el mètode 

científic.  

 

En primer lloc s’han recopil·lat tots els partits de l’Eurocopa 2012 en format 

audiovisual, l’obtenció dels partits ha estat possible gràcies a fonts d’internet on s’han 

pogut realitzar les descàrregues.  

 

Seguidament, s'ha utilitzat el programa informàtic Longomatch per extreure els 

fragments de vídeo pertinents a les situacions a analitzar. Longomatch és un programa 

que permet carregar els partits en format audiovisual i elaborar talls de vídeo de cada 

situació. Aquest software és gratuït i es pot trobar a la web del programa. El software 

s’ha utilitzat en altres treballs relacionats amb l’anàlisi de vídeo i s’ha comprovat que 

és un instrument d’observació vàlid que permet desenvolupar amb èxit la proposta. 

Una vegada elaborats els talls de vídeo de totes les situacions mitjançant el software 

d’anàlisi, s’han observat detingudament per tal de valorar les situació.  

 

Pel que fa a les variables a analitzar, s’han concretat les característiques amb precisió i 

claredat per tal que qualsevol subjecte que observi una situació la identifiqui d’igual 

manera, sense cap tipus de confusió. Tal i com expliquen Cook i Reichardt (1986), en 

molts casos no existeix una definició clara del que està essent observat o més 

important encara, sobre com ha de ser observat, com ha de ser registrat o amb quina 

finalitat s’està fent tot allò. Així doncs, és necessari establir un criteri sobre totes les 

jugades vàlides dins d'aquest context, per tal d'avaluar la conducta del defensor i 

extreure conclusions sobre la seva importància amb el resultat final de la jugada. De la 
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mateixa manera, la conducta que desenvolupen els jugadors defensors s’ha de poder 

veure i avaluar de forma clara i objectiva. 

 

En quant al tipus d’observació desenvolupada, s’ha portat a terme un observació 

directa, ja que com molt bé expliquen Quivy i Carnpenhoudt (2005), es basa en que el 

investigador extreu les dades sense necessitat d’interactuar amb el subjecte o 

subjectes en qüestió. Tanmateix, el tipus d’anàlisi de dades és quantitatiu i s’ha 

utilitzat un full d’observació per enregistrar la conducta dels jugadors observats. Tal i 

com assenyalen Delgado i Tercedor (2002), un full d’observació es basa en un registre 

d’esdeveniments on s’anota cada conducta, prèviament definida, cada cop que 

s’observa en el partit. Aquest tipus d’instrument s’utilitza sovint en l’àmbit esportiu, 

per realitzar observacions sobre la conducta i extreure estadístiques. 

 

En la presentació dels resultats ens hem basat en el que Quivy i Carnpenhoudt (2005) i 

Busquet, Medina i Sort (2006) expliquen respecte aquest apartat. Així doncs, els 

resultats s’han de presentar de la manera exigida per les variables implicades en 

l’estudi i també, presentar les dades quantitatives de manera que la descripció en posi 

de manifest les característiques. En el cas d’aquest estudi, s’ha determinat mitjançant 

l’estadística, a través de la relació que existeix entre l’orientació corporal dels jugadors 

i la conclusió de la jugada. Aquesta base de dades estadística s’elaborarà mitjançant un 

full de càlcul amb el programa Microsoft Excel. 

 

Seguidament, després d’obtenir els resultats, s’ha elaborat una interpretació i 

discussió per tal de veure la importància de l’orientació corporal en la percepció dels 

jugadors i l’anticipació defensiva, així com veure diferències i similituds dels resultats 

amb altres autors.   
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Finalment, a partir d’aquesta interpretació i discussió, s’han pogut extreure les 

conclusions de la recerca. 
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2. Fonamentació teòrica 

2.1 Conceptualització i contextualització 

En aquest apartat, s’exposa una conceptualització i contextualització sobre els 

elements que tenen cabuda en el present estudi, una fonamentació teòrica que 

permet entendre el que es busca en aquest estudi i el perquè és interessant portar-lo a 

terme.  

 

Així doncs, la percepció és una de les capacitats més importants dels jugadors en els 

esports, ja siguin individuals o col·lectius, ja que per mitjà de la capacitat visual 

analitzen el que ens envolta. Estem constantment recollint informació de l'entorn per 

tal d’adaptar l’organisme a aquest. Cal destacar que molts autors parlen de percepció 

dins dels esports d’equip mitjançant el concepte de visió de joc. En aquest sentit, la 

visió de joc és un continu procés de percepció i posterior presa de decisions.  

 

A continuació, es mostren diferents definicions d’autors en relació a aquest concepte 

en els esports d’equip. Fradua (1999:13) proposa que “la visió de joc d'un futbolista és 

la capacitat de captar correctament l'espai, els moviments dels companys i oponents, 

escollint la millor opció entre diverses possibilitats”. 

 

Solé (1996 citat a Quevedo i Solé, 2007:75) indica que “la visió en l'esport és una àrea 

especialitzada de l'optometria que engloba un conjunt de tècniques encaminades a 

millorar i preservar la funció visual amb la finalitat d'incrementar el rendiment 

esportiu, implicant un procés mitjançant el qual s'ensenyen els comportaments visuals 

requerits en la pràctica de les diferents disciplines esportives”. 
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Seguint a Papin (1987 citat a Ruiz i Arruza, 2005) els esports de pilota són un context 

on s’utilitza molt el concepte de visió del joc per tal de fer referencia a la facilitat que 

tenen els jugadors per comprendre ràpidament el que succeeix al terreny de joc amb 

vistes a prendre una decisió. 

 

En quant al context del treball, el futbol és un esport d’equip, on existeix molta 

rellevància en la capacitat dels jugadors en analitzar i prendre decisions constantment. 

Així doncs, es pot considerar que la visió del joc és un concepte molt important a l’hora 

d’entendre el que succeeix en aquest esport i com un jugador es pot adaptar a les 

noves situacions que li planteja el joc (Fradua, 1999). En un esport de situació com el 

futbol, caracteritzat per una abundant estimulació a nivell perceptiu, els jugadors han 

d'analitzar i prendre decisions de forma constant davant múltiples situacions que es 

produeixen en un entorn canviant (Williams, 2000). A més, aquesta presa de decisions 

es realitza sota pressió, amb un o diversos oponents intentant restringir el temps i 

l'espai disponible. 

 

Així doncs, la percepció en els futbolistes és un element fonamental per rendir de 

forma òptima, ja que aquests prendran les seves decisions basant-se en la informació 

recollida en el joc, seleccionant un conjunt de senyals que els permetran anticipar-se a 

les coses que passaran (Ruiz i Arruza, 2005). En aquest sentit, el procés de qualsevol 

acció motriu parteix de la percepció. Percebre adequadament és el punt de partida 

d’una bona decisió (García, 2005). 

 

Les situacions on el jugador demostra que sap sortir del problema amb una solució 

òptima entre altres possibilitats i el reduït temps emprat per trobar aquesta solució,  

estan relacionades amb la capacitat d’anticipació perceptiva. Així doncs, la correcta 

interpretació dels estímuls i donar una correcta solució abans de que la situació es 
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materialitzi és el que diferencia als millors jugadors (Fradua, 1999). Segons Abernethy 

(1993), els millors jugadors saben discriminar les coses que no són importants i 

atendre només als elements més rellevants de cada situació.  

 

Si la pràctica d'aquest esport s'entén com una activitat de complexitat perceptiva, serà 

imprescindible entrenar els futbolistes perquè aprenguin a mirar, percebre i analitzar 

els esdeveniments de cada situació per acabar prenent la millor decisió. Actualment, 

és una de les capacitats que més es valoren en un jugador, però moltes vegades no es 

contempla la possibilitat de millora (Fradua, 1999). Es veuen entrenadors que esperen 

que els jugadors ja sàpiguen observar i interpretar les demandes del joc sense cap 

tipus d’entrenament vinculat a aquesta capacitat perceptiva basada en la recerca 

d’informació útil. En aquesta línia, García, campos, Lizaur i Pablo (2003) assenyalen que 

l'educació preceptiva es revela de vital importància en la formació dels jugadors en els 

esports col·lectius. Seguint aquesta idea, s’afirma que la visió constitueix una eina de 

gran importància en la pràctica esportiva i per tant, la seva educació ha d'ocupar un 

apartat especial en l'entrenament, sobretot quan els esportistes es troben davant la 

resolució de tasques obertes. 

 

Seguint a Moreno, Campo, Reina, Ávila i Sabido (2003) s’entén que la importància de 

les informacions visuals centrals o perifèriques en el rendiment esportiu ha estat 

analitzada en nombrosos estudis que han demostrat un important paper en la presa de 

decisions. És innegable que una part de la informació percebuda per l’esportista està 

destinada a facilitar la comprensió i decidir sobre la situació en la qual participa. Les 

operacions visuals dels jugadors han de contribuir a que l’esportista elabori regles de 

funcionament que es manifesten en un verdader pensament operatiu, que sol 

anomenar-se tàctic (Ruiz i Arruza, 2005). D’aquesta manera, els esportistes aprenen a 

extreure les dades més rellevants de cada situació anant d’una captació global de 
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l’entorn a una extracció de dades específiques per tal de poder anticipar-se a l’oponent 

o precedir el futur immediat. 

 

Com molt bé esmenta Espar (1998), el treball del camp visual es revela determinant en 

la formació dels jugadors, ja que la major part de la informació que recull i utilitza el 

jugador per actuar tàcticament ho fa amb la vista. En definitiva, la percepció suposa 

una fase fonamental en el procés de presa de decisió i posterior actuació dels jugadors. 
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2.2 Què implica percebre? Com perceben els jugadors en l’actualitat? 

Una vegada queda en evidència la importància de les habilitats perceptives, convé 

entendre alguns aspectes de la funció perceptiva dels jugadors. Ruiz i Arruza (2005) 

expliquen que les operacions visuals dels jugadors han de contribuir a que l’esportista 

elabori regles de funcionament que es manifesten en un verdader pensament 

operatiu, que sol anomenar-se tàctic.  

 

Mahlo (1969 citat a Fradua i Figueroa, 1995) exposen que les tres fases principals en 

les quals es pot dividir una acció esportiva són: a) La percepció i l’anàlisi de la situació, 

b) La solució mental del problema i c) La solució motriu del problema. Altres autors 

com Blàzquez (1986 citat a Fradua i Figueroa, 1995) assenyalen que també hi ha tres 

fases o dimensions importants en tota acció d’un jugador: a) L’amplitud i la qualitat 

d’informació recollida o percepció, b) L’encert de la resposta o decisió, i finalment, c) 

L’autonomia del jugador per prendre aquella decisió o execució.  De seguit, a la Figura 

1 s’observa el procés per el qual passa un jugador davant una situació determinada: 

 

 

Figura 1. Procés de presa de decisions d’un jugador (Adaptat de Fradua, 1999:15) 

Jugador

Percep informació

Interpreta la situació

Selecciona una resposta

Actúa



Universitat de Vic 12-13              Relació entre l’orientació corporal i l’anticipació defensiva 

Treball de Final de Grau                                                                                  en l’Eurocopa 2012 

 
 

Gerard Piniés   14 
 

A més de les diferents fases que s’observen, Fradua (1999:16) assenyala que dins 

d’aquest procés existeixen nombrosos paràmetres que determinen l’acció final: 

a) Capacitat receptora. 

b) Capacitat per atendre als estímuls més significatius del joc. 

c) Experiències prèvies dels jugadors. 

d) Capacitat d’interpretar el que es veu. 

e) Selecció de la resposta més adequada de totes les possibles. 

f) La acció motriu observable. 

 

D’aquesta manera, podem dir que el procés de percebre per a una posterior presa de 

decisions és complex i està condicionat per múltiples variables. En aquest sentit, cal 

afegir que la naturalesa de la tasca té un paper important en la limitació del tipus de 

recerca visual utilitzat. Existeixen diferents estratègies de recerca d’informació en 

funció de la situació de joc en que es troba el jugador. No és el mateix percebre una 

situació que engloba la totalitat del terreny de joc en comparació a una fase 

determinada dins d’un espai concret. A la vegada que el comportament en la recerca 

d’informació no és el mateix en la fase defensiva que ofensiva.  

 

Tot i que el propòsit d’aquest treball no és aprofundir en termes oftalmològics, és 

interessant destacar algunes dades sobre el sentit visual. Aquestes permeten entendre 

el funcionament de la visió i posen de manifest la importància de l’orientació corporal 

a l’hora de percebre l’entorn on es desenvolupa el joc.  

 

La importància de les informacions visuals centrals o perifèriques en el rendiment 

esportiu ha estat analitzada en nombrosos estudis que han demostrat un important 
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paper en la presa de decisions. Aquests estudis ens expliquen que la visió del jugador 

està limitada, ja que no pot veure la totalitat del que l’envolta mentre juga. Es pot 

afirmar que els individus tenen un angle de visió determinat (Quevedo i Solé, 2007). 

Aquest concepte té molta relació amb la visió perifèrica, tal i com expliquen Loran i 

MacEwen (1995 citats a Quevedo i Solé, 2007:75), la visió perifèrica “és l’habilitat de 

localitzar, reconèixer i respondre a la informació en les distintes àrees del camp visual 

entorn l’objecte al qual focalitzem l’atenció”. 

 

D’aquesta manera, autors com Bennet i Rabbets (1992) i Sillero (1999) exposen que la 

visió central proporciona la màxima agudesa visual i un sentit cromàtic exacte. Però 

això va disminuint ràpidament cap a la perifèria, és a dir, cap als extrems de l’angle 

visual.  

 

Tot i que la funció visual empitjora cap a la perifèria, s’ha demostrat que la retina 

perifèrica és especialment sensible als desplaçaments, essent la seva funció més 

característica la detecció de moviment (Bennet i Rabbets (1992). 

 

Així doncs, la retina perifèrica té un paper crucial en els esports de situació, ja que 

permet detectar aquells moviments que es desenvolupen dins del camp visual del 

jugador. Segons Bennet i Rabbets (1992), els jugadors són capaços d’identificar 

ràpidament un objecte que es desplaça a la perifèria, són capaços de determinar on 

està per posteriorment valorar si interessa generar una fixació central en ell o bé s’ha 

de rebutjar l’atenció sobre aquest. En aquest sentit, quan apareixen diversos estímuls 

importants de forma simultània dins del camp visual de l’esportista, aquest ha de fer 

una elecció sobre en quin ha de focalitzar l’atenció i el temps per donar una resposta 

s’incrementa (Sillero, 2002 citat a Quevedo i Solé, 2005). 
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Tanmateix, autors com Faubert i Sidebottom (2012) assenyalen que una de les tasques 

més rellevants per a un jugador durant el joc és percebre i integrar els complexos 

patrons de moviment que es donen, de manera que existeix una assignació a diferents 

àrees clau de l'escena dinàmica. Així mateix, s’han de mirar diferents elements i no 

només una petita àrea. En aquest sentit, de forma general està comprovat que un 

adult sa pot arribar a estar pendent de quatre elements a la vegada sempre que 

aquests estiguin en el seu angle de visió (Fougnie i Marois, 2006 citats a Faubert i 

Sidebottom, 2012). D’aquesta manera, si el jugador s’orienta bé per activar el camp 

visual sobre els elements que vol percebre, és possible que atengui de forma 

simultània a diversos elements en moviment durant el desenvolupament de la situació. 

 

Cal destacar que els moviments dels jugadors i l'objecte de joc, en aquest cas la pilota,  

pot ser extremadament ràpid i variable. Com més alt sigui el nivell dels jugadors, més 

alt serà la complexitat de dur a terme aquestes tasques perceptivo-cognitives (Faubert 

i Sidebottom, 2012). 

 

Endinsant-nos una mica en l’objecte d’estudi del treball, Guzmán i García (2002) ens 

presenten un conjunt de variables que es poden considerar per assolir l’èxit en 

l’anticipació defensiva. Aquestes són: variables personals (experiència i nivell esportiu), 

variables perceptivo-motrius (control visual, estils i processos perceptius) i 

psicològiques (memòria i estratègia cognitiva). Pel que fa a les variables psicològiques, 

Palmi (2007) ressalta que l’entrenament psicològic té molta rellevància en la millora de 

l’atenció visual dels jugadors, per tant, pot afectar positivament o negativament en el 

rendiment de l’esportista.  

 

En aquest estudi, es fa referència únicament a les variables perceptivo-motrius, en un 

aspecte en concret com és l’orientació corporal dels jugadors. Amb això es vol 
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conscienciar al lector sobre el fet que l’orientació corporal és només una part en la 

totalitat dels elements que poden influir en el procés de percepció i presa de decisions 

que porta a terme el futbolista. 

 

Tal i com exposen Sans i Frattarola (2009), per tal de percebre  més fàcilment  l’entorn, 

el jugador ha d’estar ben orientat corporalment, de manera que pugui veure la pilota i 

el seu marcatge simultàniament sense haver de girar el cap de forma excessiva. 

D’aquesta manera, quan una pilota està en un espai lateral, en la majoria de casos els 

jugadors s’han d’orientar de forma diagonal per tal d’incloure al jugador del qual es 

responsabilitzen i la pilota dins del seu angle de visió. Així doncs, la importància d'un 

òptim camp visual en situacions determinades afavorirà una millor presa de decisions 

(Nougier, Rossi, Alain i Taddei, 1996; Nougier i Rossi, 1999). Cal afegir també, les 

aportacions de Teodorescu (1984 citat a Castelo, 1999), el qual esmenta que 

l’orientació corporal i la distància del marcatge han de ser aquelles que permetin tenir 

un camp de visió perifèrica adequat, que permeti veure la pilota i l’adversari així com 

la possibilitat d’anticipar-se si s’escau. 

 

A continuació, s’exposen situacions reals de joc per tal d’exemplificar les idees 

esmentades: 
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Imatge 1.  Jugador defensor amb una orientació corporal que no permet veure 

el jugador a defensar i la pilota a la vegada (Font: partit Polònia - Grècia, Grup A) 

 

A la imatge 1, l’orientació corporal del jugador defensor proper al punt de penal no 

permet que el camp visual d’aquest pugui veure el jugador atacant que es situa en la 

seva zona d’influència, de manera que pot tenir problemes per defensar-lo en el cas 

que l’atacant rebi una passada o centrada. En aquest cas, si el jugador vol saber on 

està situat l’atacant, haurà de girar el cap o fins i tot el cos, perdent de vista la pilota i 

facilitant avantatge davant una possibilitat de remat de l’atacant. 
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Imatge 2. Jugador defensor amb una orientació corporal que permet veure 

el jugador a defensar i la pilota a la vegada (Font: partit Dinamarca - Alemanya, Grup D) 

 

Per contra, a la imatge 2, el jugador defensor proper al punt de penal està adoptant 

una conducta on l’orientació corporal li permet veure el jugador atacant a marcar i la 

pilota simultàniament, podent mantenir el control visual sobre una o altra variable 

sense grans dificultats i afavorint la possibilitat d’anticipar-se en cas d’una possible 

centrada per a un remat de l’atacant. En aquest sentit, autors com Schmidt i Wilberg 

(2000) afirmen que la correcta percepció de l’espai i del temps en que succeeixen els 

fets són els factors més determinants per a l’anticipació dels jugadors. A més, Schmidt 

(1968) explica que a mesura que els jugadors experimenten diferents estímuls es van 

adquirint diferents recursos per donar resposta a les situacions futures. 

 

Tal i com expliquen Fradua i Figueroa (1995), és important esmentar que també es pot 

donar el cas que un jugador s’orienti bé en una situació però en canvi,  la resposta 

muscular o coordinativa implicada en l’acció corresponent no tingui la qualitat 

suficient per resoldre la situació. En aquest cas parlaríem d’un error en l’execució, ja 
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que independentment de que l’orientació corporal i la percepció de la situació hagi 

estat l’adequada, el resultat no ha estat positiu per altres motius.  

 

Seguidament, es manifesten diversos autors que s’han basat en estudis realitzats sobre 

la percepció i que expliquen les característiques de les habilitats perceptives dels 

jugadors de futbol. En moltes ocasions, s’afirma que hi ha diferències significatives 

entre els jugadors més experimentats i els no tan experimentats.  

 

Williams, Davids, Burwitz i Williams (1992, 1994) expliquen que de forma habitual, els 

futbolistes destinen excessiva atenció a la trajectòria de la pilota i molt poca a la 

posició dels jugadors en l'espai. No obstant, els autors assenyalen que els jugadors 

inexperts s’obsessionen amb major freqüència en la pilota i el jugador que passa la 

pilota, mentre que els jugadors experimentats es fixen en altres aspectes perifèrics, 

com les posicions i moviments d'altres jugadors. Tanmateix, la fixació visual en altres 

aspectes del joc es realitza amb múltiples i curts períodes de recollida d’informació. 

 

Altres estudis com els de Williams i Davids (1998) i Williams (2000) també assenyalen 

que els jugadors més experimentats passen menys temps atenent la pilota i/o el 

possessor de la pilota, destinant l’atenció a altres elements del joc com l’espai o els 

jugadors sense pilota.  

 

Segons Ruiz i Arruza (2005), els esportistes aprenen a extreure les dades més 

rellevants de cada situació anant d’una captació global de l’entorn a una extracció de 

dades específiques per tal de poder anticipar-se a l’oponent o precedir el futur 

immediat. Tanmateix, els jugadors experts són capaços de generar més possibilitats de 

solució que els jugadors joves davant diferents situacions de joc, utilitzant recursos 
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visuals d'una manera molt més eficaç (Thomas, French i Humps, 1986, citats a Ruiz i 

Arruza, 2005).  

 

Segons Williams (2000), és important destacar que els jugadors experts utilitzen el 

coneixement que els hi ha aportat l’experiència del joc, és a dir, tenen una idea del que 

és probable que passi donat un conjunt particular de circumstàncies. L’autor explica 

que els jugadors més experimentats utilitzen els seus coneixements per crear 

expectatives, ja que poden elaborar una idea del que es probable que passi al 

reconèixer situacions anteriors similars. Segons l’autor, aquest fet és molt determinant 

per a l’anticipació de comportaments en el futbol. 
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3. Hipòtesi i objectius 

Pel que fa a la hipòtesi d’aquest estudi, es creu que una orientació corporal que 

permeti veure el jugador a defensar i la pilota de forma simultània, permet més 

anticipacions defensives. En cas contrari, el jugador defensor es trobarà en 

desavantatge respecte l’atacant, que podrà rematar amb més facilitat. Aquesta 

situació s’exemplifica a la imatge següent: 

 

 

Imatge 3. Seqüència d’una situació on hi ha una centrada i posterior rematada  

(Font: partit Croàcia – Espanya, Grup C) 
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En la seqüència de la imatge 3, s’observa com la pilota està a punt de ser centrada des 

de la banda. Els defenses tenen una orientació corporal que no els permet veure el que 

succeeix a l’espai posterior. El jugador que està a la frontal de l’àrea es manté fora del 

camp visual dels defensors i s’incorpora per a rematar sense que aquests el puguin 

defensar. 

En quant als objectius d’aquesta recerca són els següents: 

 Valorar l’orientació corporal dels jugadors en totes les situacions esmentades.  

 Establir una relació entre l’orientació corporal del jugador i el resultat de la 

jugada, així com realitzar unes estadístiques sobre les dades obtingudes. 

 Concloure si l’orientació corporal és un factor determinant en la percepció i 

l’anticipació defensiva en el futbol. 

 

El primer objectiu es pretén assolir extraient totes les situacions dels partits de 

l’Eurocopa 2012 i valorant l’orientació corporal dels jugadors respecte el jugador a 

defensar i la pilota. De manera que es comprovarà si es manifesta o no es manifesta la 

conducta de forma adequada o no adequada segons la fonamentació teòrica del 

treball.  

 

El segon objectiu, es basa en relacionar l’orientació corporal del jugador amb el 

resultat de la situació i obtenir una estadística en relació a les dades quantitatives 

obtingudes de les diverses variables. Aquesta relació permetrà assolir el tercer i últim 

objectiu.  

 

Finalment, el tercer objectiu i el més interessant de tots, es tracte d’extreure unes 

conclusions en relació als resultats. A partir d’interpretar i discutir els resultats es 

conclourà si l’orientació corporal és un aspecte rellevant a tenir en compte.
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4. Part pràctica 

4.1 Metodologia 

4.1.1 Disseny 

El present treball es basa en un estudi observacional i descriptiu on s’utilitza un 

mètode d’anàlisi de dades quantitatives. 

 

4.1.2 Variables 

Variable independent Orientació corporal del jugador defensor 

Variables dependents 

Anticipació defensiva, anticipació 

ofensiva, anticipació ofensiva amb ocasió 

de gol, anticipació ofensiva amb gol 

 

Taula 1. Variables de l’estudi (Font: elaboració pròpia) 

 

A continuació, es fa una descripció detallada de cada variable per tal d’entendre de 

manera objectiva l’anàlisi d’aquestes. 

 

Orientació corporal del jugador defensor  

L’orientació corporal es basarà en la disposició de les espatlles, és a dir, l’orientació de 

les espatlles en l’espai. Aquesta orientació activará l’angle de visió frontal del jugador, 

permetent a l’esportista visualitzar tot allò que pot alcanzar la retina perifèrica, en 

aquest cas, dins d’auest estudi determinarem que l’angle de visió serà de 180o.  
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Tanmateix, l’orientació corporal podrà valorar-se com a “Bé” o “Malament”. Les 

situacions que representen una adequada orientació corporal (Bé) són aquelles en que 

el defensor pot percebre el jugador i la pilota de forma simultànea en el seu camp de 

visió (180o) i d’altra banda, una situació que suposi una dolenta orientació corporal 

(Malament) serà aquella en que el jugador només pot veure o bé la pilota o bé el 

jugador a marcar. 

 

Tal i com veiem a les representacions gràfiques posteriors, a la imatge 3 el jugador 

només pot atendre a la pilota i ignora el jugador a marcar. En cas de que volgués 

identificar el jugador a marcar, aquest hauria de girar el cap de manera que per veure 

el jugador renunciaria a l’atenció sobre la pilota i podria obtenir certs desavantatges.  

 

Per contra, a la imatge 4, el jugador s’orienta de manera que tant el jugador a marcar 

com el jugador amb pilota estan dins del seu camp visual, essent una tasca molt més 

sencilla el fet de focalitzar-se sobre un o altre i obtenint així certs avantatges per a una 

possible anticipació defensiva. 
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Imatge 3. Orientació corporal que només permet veure la pilota (Font: elaboració pròpia) 

 

Imatge 4. Orientació corporal que  permet veure la pilota i el jugador a marcar  

(Font: elaboració pròpia) 

 

S’ha trobat adient exposar la imatge 5, on s’il·lustra una situació de joc real, com les 

que s’analitzaran en el propi estudi. En ella s’observen diferents orientacions corporals 



Universitat de Vic 12-13              Relació entre l’orientació corporal i l’anticipació defensiva 

Treball de Final de Grau                                                                                  en l’Eurocopa 2012 

 
 

Gerard Piniés   27 
 

dins de la mateixa línea defensiva de jugadors. La situació es desencadena d’una pilota 

jugada a un carril lateral, on és molt probable que hi hagi una centrada o passada als 

jugadors que s’incorporen per rematar a portería. S’observa com el Jugador 1 té una 

orientació corporal que no li permet veure el jugador que es desmarca a la seva 

esquena, essent aquest un possible rematador en cas de centrada. En relació al 

Jugador 2, es veu com aquest adopta una orientació corporal que permet controlar el 

jugador a defensar i la pilota a la vegada. Finalment, pel que fa al Jugador 3, es torna a 

trobar una orientació corporal no adequada, ja que no li permet veure el jugador 

atacant que es desplaça per la seva esquena per tal de buscar una possible rematada. 

En aquest cas, per acabar valorant la situació segons aquest estudi, s’hauria de veure 

quin és el jugador que acaba participant per a una posterior valoració de la seva 

conducta. 

 

 

Imatge 5. Exemple d’una situació real de joc amb diferents orientacions corporals  

(Font: elaboració pòpia) 
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Anticipació defensiva 

L’anticipació defensiva serà aquella situació en que el jugador defensor pot interceptar 

la pilota o bloquejar el remat del jugador atacant. El jugador no ha de recuperar la 

possessió de la pilota necessàriament, de manera que tots els rebutjos suposaran 

anticipacions defensives, sense comptar les jugades que se’n derivin. 

 

Anticipació ofensiva 

L’anticipació ofensiva és un terme que es refereix al remat del jugador atacant envers 

el jugador defensor. Aquesta anticipació per part de l’atacant servirà per descriure 

situacions on el jugador atacant pot intervenir sobre la pilota creant avantatge sobre el 

defensor.  

 

Anticipació ofensiva amb ocasió de gol 

L’anticipació ofensiva és un terme que es refereix al remat del jugador atacant envers 

el jugador defensor. Aquesta anticipació per part de l’atacant servirà per descriure 

situacions on el jugador atacant pot intervenir sobre la pilota creant avantatge sobre el 

defensor i que suposi una ocasió de gol. Per ocasió de gol s’entenen tots aquells 

remats que han anat dins del quadre de la porteria, al pal o bé han passat a 1 metre 

d’aquesta o menys. Encara que hi hagi intervenció del porter, si la pilota anava dins de 

la porteria es comptarà com a ocasió de gol.  

 

Anticipació ofensiva amb gol 

L’anticipació ofensiva és un terme que es refereix al remat del jugador atacant envers 

el jugador defensor. Aquesta anticipació per part de l’atacant servirà per descriure 

situacions on el jugador atacant pot intervenir sobre la pilota creant avantatge sobre el 
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defensor i que suposi un gol. Per gol s’entenen tots aquells remats que sumen un gol 

en el marcador.  

 

A l’hora de portar a terme l’observació de les situacions s’utilitzarà el model de taula 

que s’exposa a continuació. Un full d’observació de les situacions segons l’orientació 

corporal (variable independent) i la conclusió de la jugada (variables dependents). 

Tanmateix, en la taula 2 es representen diferents exemples respecte les relacions de 

les variables que s’han exposat a la taula 1. 

 

Equip A – Equip B (Fase de la competició) 

Situació Orientació corporal Conclusió de la jugada 

S1 Bé AD 

S2 Bé AO 

S3 Bé AO (Ocasió de gol) 

S4 Bé AO (Gol) 

S5 Malament AD 

S6 Malament AO 

S7 Malament AO (Ocasió de gol) 

S8 Malament AO (Gol) 

S12   

S15   
 

Taula 2. Full d’observació (Font: elaboració pròpia) 
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4.1.3 Mostra 

La mostra del present estudi són els 31 partits que representen les diferents fases de 

l’Eurocopa 2012. Així doncs trobem: 

 24 partits de les fases de grups. 

 4 partits de la fase dels quarts de final 

 2 partits de la fase de semifinals 

 1 partit de la final 

 

Val a dir que en cada partit, les situacions a observar seran totes aquelles en les que 

l’equip rival realitza una centrada o bé passada des d’un carril lateral a un possible 

rematador dins de l’àrea. Les situacions poden ser amb la pilota en joc o bé situacions 

a pilota aturada com poden ser faltes laterals, córners o fins i tot llançaments per sacar 

la pilota des de la línia de banda. Per carril lateral s’entén la zona delimitada per una 

línia contínua a la línia lateral de l’àrea fins a la meitat del camp, en la meitat del camp 

adversari, és a dir, en el mig camp on es troba la portería rival. A la imatge 6, es veu 

una representació dels esmentats carrils laterals del terreny de joc. 

 

 

Imatge 6. Representació dels carrils laterals en atac d’ un camp de futbol (Font: elaboració pròpia) 
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És important destacar que totes les situacions en que el defensor no té cap jugador 

atacant que pugui intervenir en la jugada, no es contemplaran, ja que no hi ha 

necessitat d’orientarse per veure’l. Tanmateix, si el defensa o l’atacant no toquen la 

pilota o bé la pilota és interceptada peel porter, tampoc es tindran en compte, ja que 

cap dels jugadors a observar poden intervenir sobre la pilota. 

  

4.1.4 Instruments de mesura 

El material utilitzat en el desenvolupament de la part pràctica ha estat el següent: 

 Ordinador amb sistema operatiu Windows 

 Programa Longomatch, versió  0.18.7 

 Programa Microsoft Excel 2010 
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4.2 Resultats 

En termes generals, s’han donat un total de 366 situacions on el jugador defensor 

s’orientava correctament i 206 situacions on el jugador defensor no s’orientava 

correctament, de les 572 situacions que hi ha en total. D’aquesta manera, tal i com es 

mostra en el gràfic 1, en aquest estudi trobem un 64% de situacions on el jugador 

s’orienta de forma adequada i un 36% de situacions on el jugador s’orienta de forma 

inadequada. 

 

 

Gràfic 1. Percentatges en relació a l’orientació corporal de les situacions analitzades. 

Bé: orientació corporal adequada; Malament: orientació corporal inadequada. 

 

En les situacions on el jugador estava orientat adequadament, s’han obtingut una 

quantitat de 267 situacions on el defensor s’ha anticipat a l’atacant i ha resolt la 

situació amb èxit i per contra, 99 situacions on el defensor no s’ha pogut anticipar i ha 

obtingut desavantatge. D’aquesta manera, envers el 64% de situacions on l’orientació 

era bona, existeix un 46,7% d’anticipacions defensives i un 17,3% de no anticipacions 

defensives. Per contra, dins de les situacions on el jugador s’ha orientat bé, s’han 

donat 24 situacions on ha existit ocasió de gol i 18 situacions on s’ha aconseguit gol. 

Això suposa un percentatge de 4,2% de situacions d’ocasió de gol respecte totes les  

64,0%

36,0%

Bé

Malament
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situacions analitzades i un 50% de les 48 situacions d’ocasió de gol que existeixen en 

l’estudi. 

 

En quant als gols que s’han donat, detectem que hi ha 18 situacions on hi ha gol 

relacionades amb una adequada orientació corporal per part del defensor. Aquesta 

dada suposa un 3,1% de totes les situacions analitzades i un 50% de gols en relació a 

les 36 situacions de gol que trobem en la totalitat de l’estudi. 

 

A continuació, s’exposa en el gràfic 2 la representació dels diferents percentatges que 

s’han donat en les situacions on el jugador estava orientat corporalment bé. Veiem un 

73% d’anticipacions defensives corresponents a un nombre de 267 situacions, 16% de 

no anticipacions defensives corresponents a un nombre de 57 situacions, 7% 

d’ocasions de gol referents a un nombre de 24 situacions i finalment, un 5% de gols 

corresponents a un nombre de 18 situacions. 

 

 

Gràfic 2. Percentatges de les situacions amb una bona orientació corporal. 

AD: anticipació defensiva; AO: anticipació ofensiva; AO (Ocasió de gol): anticipació ofensiva amb ocasió 

de gol; AO (Gol): anticipació ofensiva amb gol. 

73%

16%

7%
5%

Bé - AD

Bé - AO

Bé - AO (Ocasió de gol)

Bé - AO (gol)
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D’altra banda, en relació a una inadequada orientació corporal, s’han obtingut una 

quantitat de 111 situacions on el defensor s’ha anticipat a l’atacant i ha resolt la 

situació amb èxit i per contra, 94 situacions on el defensor no s’ha pogut anticipar i ha 

obtingut desavantatge. D’aquesta manera, envers el 36% de situacions amb una mala 

orientació corporal, suposa un 19,6% d’anticipacions defensives i un 16,4% de no 

anticipacions defensives i avantatge pel rival.  

 

Pel que fa a les ocasions de gol que s’han enregistrat, trobem que hi ha 24 situacions 

d’ocasió de gol relacionades amb una dolenta orientació corporal per part del 

defensor, de les 48 ocasions de gol que trobem en total.  Aquesta dada suposa un 4,2% 

de totes les situacions analitzades. Envers totes les ocasions de gol que trobem en 

l’estudi, aquesta dada suposa un 50% de les situacions d’ocasió de gol. 

 

En quant als gols que s’han donat, detectem que hi ha 18 situacions on hi ha gol 

relacionades amb una inadequada orientació corporal per part del defensor. Aquesta 

dada suposa un 3,1% de totes les situacions analitzades. En relació a les 36 situacions 

de gol que trobem en total en l’estudi, suposa un 50% de gols encaixats. 

 

De seguit, s’exposen en el gràfic 3 els diferents percentatges que s’han extret en 

relació a les situacions sota una orientació corporal inadequada. D’aquesta manera, 

veiem un 54% d’anticipacions defensives corresponents a un nombre de 111 

situacions, un 25% de no anticipacions defensives corresponents a un nombre de 52 

situacions, un 7% d’ocasions de gol referents a un nombre de 24 situacions i finalment, 

un 5% de gols corresponents amb un nombre de 18 situacions. 

 

 



Universitat de Vic 12-13              Relació entre l’orientació corporal i l’anticipació defensiva 

Treball de Final de Grau                                                                                  en l’Eurocopa 2012 

 
 

Gerard Piniés   35 
 

 

Gràfic 3. Percentatges de les situacions amb una dolenta orientació corporal. 

AD: anticipació defensiva; AO: anticipació ofensiva; AO (Ocasió de gol): anticipació ofensiva amb ocasió 

de gol; AO (Gol): anticipació ofensiva amb gol. 

 

Finalment, s’ha trobat adient adjuntar una representació gràfica de la globalitat de 

l’estudi. D’aquesta manera, al gràfic 4 obtenim una visió global de les situacions 

analitzades i les diferents dades obtingudes en relació a les variables a observar. 
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Gràfic 4. Percentatges sobre la relació entre l’orientació corporal i les seves variables. Bé: orientació corporal adequada; Malament: orientació corporal inadequada;  

AD: anticipació defensiva; AO: anticipació ofensiva; AO (Ocasió de gol): anticipació ofensiva amb ocasió de gol; AO (Gol): anticipació ofensiva amb gol. 
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5. Interpretació, discussió i limitacions de l’estudi 

En primer lloc, es destaca que en el present estudi s’han donat un nombre major de 

situacions en les quals els jugadors tenien una adequada orientació corporal envers 

aquelles situacions en les quals els jugadors s’orientaven malament. Així doncs, els 

jugadors professionals s’han orientat bé més vegades que malament. Aquestes dades 

poden relacionar-se amb estudis com els de Williams i Davids (1998) i Williams (2000), 

que determinen que els jugadors més experimentats passen menys temps atenent la 

pilota i/o el possessor de la pilota, destinant l’atenció a altres elements del joc com són 

els jugadors rivals. En aquest sentit, la competició analitzada és de màxim nivell 

competitiu i per tant, com que es tracte de jugadors altament experimentats, han 

demostrat que acostumen a destinar la seva atenció a altres elements del joc més enllà 

de la pilota. 

 

S’observa que una orientació corporal adequada permet l’anticipació defensiva en una 

percentatge molt elevat de situacions. D’aquesta manera, podem afirmar que és un 

factor que està relacionat amb la millora de l’anticipació defensiva, ja que aquests 

poden atendre a la trajectòria de la pilota i el jugador a defensar de forma simultània. 

El fet d’atendre ambdós elements permet adaptar-se a la situació per tal de donar una 

resposta exitosa. Autors com Fradua i Figueroa (1995) i Fradua (1999) ja afirmaven que 

una bona percepció de l’espai és fonamental per a una correcta presa de decisions. 

 

No obstant això, també trobem un petit percentatge de situacions en que és el jugador 

atacant el que s’anticipa. A més, en algunes d’aquestes situacions, es generen ocasions 

de gol i/o fins i tot gols, tot i que en una quantitat molt petita. En quant a aquestes 

dades, és interessant destacar que el fet que mantenir dins del camp visual el jugador 

a defensar i la pilota no assegura que el jugador pugui anticipar-se correctament. Tal i 

com exposen Fradua i Figueroa (1995), es pot donar el cas que un jugador percebi bé 

en una situació però en canvi, altres variables que condicionen l’execució no tinguin la 

qualitat suficient per resoldre la situació. 
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En aquest sentit, també és interessant destacar que algunes de les ocasions de gol o 

els gols s’han donat sota condicions on els jugadors atacants eren molt talentosos a 

l’hora de rematar. Així doncs, es troben situacions que per molt que el jugador 

defensor realitzi una bona tasca en la percepció de l’espai i la posterior actuació, 

l’habilitat dels jugadors més talentosos a l’hora de rematar marquen la diferència. 

 

Pel que fa a una orientació corporal inadequada, s’interpreta que aquesta també 

permet anticipar-se més de la meitat de vegades. Aquest fet s’allunya de la hipòtesi 

inicial, tot i que si ho comparem amb una bona orientació corporal, les anticipacions 

defensives es donen en menor mesura que amb una bona orientació corporal. El fet de 

no tenir un camp visual que permeti veure correctament l’espai, però en canvi, 

existeixin anticipacions defensives, pot argumentar-se amb el grau d’experiència dels 

esportistes. Com molt bé explica Williams (2000), els jugadors experts utilitzen el 

coneixement que els hi ha aportat l’experiència del joc, és a dir, tenen una idea del que 

és probable que passi donat un conjunt particular de circumstàncies. D’aquesta 

manera, en moltes situacions, els jugadors més experimentats no necessiten orientar-

se correctament per tal de percebre l’espai, ja que utilitzen els seus coneixements per 

crear expectatives i elaborar una idea del que es probable que passi al reconèixer 

situacions anteriors similars. De manera semblant, Gónzalez i Casáis (2011) i Sillero i 

Rojo (2001) també afirmen que un grau elevat d’experiencia esportiva és un factor 

determinant en les tasques d’atenció i  reconeixement d’estímuls. 

 

Cal dir també, que en moltes de les situacions en les quals el jugador no s’orientava 

correctament i acabava anticipant-se, la pilota era centrada o passada a la zona 

propera al primer pal. En aquesta línia, és conegut que molts jugadors/entrenadors  

realitzen una defensa zonal en la zona del primer pal ja que aquesta zona suposa un 

espai en el qual s’acostumen a centrar o passar moltes pilotes (Aguado, 2005). 
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D’aquesta manera, els jugadors que defensen la zona del primer pal no tenen prioritat 

a l’hora de visualitzar la marca a defensar, ja que es basa en un comportament més 

estratègic que no pas tàctic. 

 

En quant a l’orientació corporal inadequada, també trobem un percentatge elevat de 

situacions en que l’atacant s’anticipa al defensor, però resulta un percentatge menys 

elevat que quan s’efectua amb una bona orientació corporal. Tanmateix, veiem com 

existeix un petit percentatge de situacions que suposen ocasió de gol i fins i tot, gol en 

algunes d’elles. En ambdós casos, les situacions d’ocasions de gol i/o gols és més 

nombrosa que en les situacions on el jugador s’orienta bé. Així doncs, s’evidencia el 

que Ruiz i Arruza (2005) exposen sobre la importància de les informacions visuals 

centrals o perifèriques en el rendiment esportiu. La informació visual té un important 

paper per prendre bones decisions i en aquest cas, com que la gestió de l’orientació 

corporal ha estat dolenta i el camp visual limitat, s’han generat més ocasions de gol i/o 

gols. 

 

És evident doncs, que l’orientació corporal és un element més a tenir en compte per 

millorar les habilitats perceptives. Així que és interessant destinar temps 

d’entrenament a aquesta. Seguint aquesta idea, Ruiz, Fradua i Raya (2007) ja 

afirmaven en el seu estudi, que l’estratègia perceptiva dels jugadors centrals es mostra 

potencialment millorable. 

 

Finalment, cal fer una cura d’humiltat i destacar que existeixen limitacions en el 

desenvolupament de l’anàlisi d’aquest estudi. Com molt bé assenyalen Cook i 

Reichardt (1986), l’utilització de mètodes quantitatius pot subministrar una informació 

considerable i útil sobre els resultats, però cada vegada existeix més necessitat 

d’utilitzar mètodes qualitatius, ja que les dades quantitatives no poden proporcionar 
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respostes satisfactòries a molts dels interrogants qualitatius que es presenten en 

alguns estudis de fenòmens complexos, com és el cas del futbol.  

 

Una de les limitacions que s’han detectat en relació a aquest fet ha estat que de 

vegades no és necessari interceptar la pilota, sobretot quan el jugador atacant no té 

possibilitats de jugar-la. El fet que el jugador defensor rebutgi la pilota suposant una 

pèrdua de possessió no és una bona decisió i demostra una mala percepció de 

l’entorn. No obstant, en l’estudi s’ha hagut de registrar com a bona resposta ja que 

l’anticipació defensiva existia. 

 

En relació a una altra limitació important, s’ha de destacar a Aguado (2005), quan 

indica que el defensor s’ha de situar sempre entre el seu oponent directe i la porteria, 

deixant una distància suficient que permeti controlar els moviments del rival i 

l’anticipació defensiva. En aquest sentit, el present estudi no ha tingut en compte la 

posició del jugador envers el rival i la porteria. De manera que si el jugador defensor no 

estava entre la porteria i el jugador atacant, però si que mantenia dins del seu camp 

visual el rival i la pilota, s’enregistrava com a una orientació corporal adequada. Així 

doncs, aquest aspecte hagués suposat una interessant variant a tenir en compte, però 

no es va incloure en l’establiment dels paràmetres inicials i per tant, no s’ha pogut 

valorar. Val a dir però, que en la majoria de situacions observades el jugador defensor 

estava entre el jugador a marcar i la porteria.  

 

Finalment, es poden mencionar algunes limitacions més que s’han trobat a l’hora de 

realitzar l’estudi: factors psicològics que no es tenen en compte a l’hora de valorar les 

situacions, moment de la competició on es dona la situació, fer ús del mateix camp 

visual per a tots els jugadors quan aquest pot variar segons les característiques 
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d’aquests, la desconeixença dels plans estratègics dels equips per defensar aquestes 

situacions, entre d’altres...  

 

El fet d’adonar-se’n de les limitacions que existeixen en el desenvolupament d’un 

estudi com aquest ajuda a reflexionar sobre l’adequació dels mètodes utilitzats i la 

possibilitat de millorar alguns aspectes de cara a futures recerques, sobretot si 

aquestes estan vinculades a entorns on els aspectes qualitatius són fonamentals i 

existeix un alt grau de complexitat. 

 

6. Conclusions 

En primer lloc, cal concloure que tots els objectius proposats abans de començar 

l’estudi han estat assolits correctament. En conseqüència d’això, es poden extreure les 

conclusions següents: 

 

1. L'orientació corporal és un factor determinant en la percepció i l'anticipació 

defensiva dels jugadors. Els resultats en relació a una bona orientació corporal que 

permeti veure el jugador a defensar i la pilota al mateix temps, milloren el rendiment 

dels jugadors defensors envers l’anticipació defensiva.  

 

2. No obstant això, una adequada orientació corporal no assegura una anticipació 

defensiva. Amb això s’entén que l’orientació corporal facilita la fase perceptiva del 

procés de presa de decisions, però a l’hora de fer l’execució apareixen altres factors 

condicionants del resultat final. 
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3. Una orientació corporal inadequada també permet anticipar-se defensivament en 

moltes ocasions, sobretot si el nivell d’experiència dels jugadors és elevat. Però, s’ha 

de destacar que existeix més risc de no poder anticipar-se al jugador atacant quan 

perdem de vista la pilota o bé el mateix jugador, tenint més números d’encaixar gols o 

rebre ocasions de gol en contra. 

 

Finalment, és interessant destacar el que ha suposat aquest estudi per a l’autor. Per 

una banda, si es treballa en el món del futbol, el fet de comprovar que l’orientació 

corporal és determinant en la percepció i posterior actuació dels jugadors posa en 

evidència la necessitat d’entrenar l’orientació corporal dels jugadors per millorar el seu 

rendiment esportiu, concretament en la presa de decisions. No obstant això, no es 

poden menysprear altres elements que també condicionen el rendiment. D’altra 

banda, el fet d’haver realitzat una recerca d’aquest tipus obre la ment de cara a seguir 

indagant sobre aquest fenomen tant complex i desperta un gran interès per a elaborar 

altres possibles recerques que ens aproximin cada vegada més a la comprensió del 

rendiment en el futbol.  
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8. Annexos 

Els annexos pertinents al treball es troben adjuntats en un dossier complementari on 

s’exposen els fulls d’observació, el full de càlcul emprats per fer l’anàlisi de dades i 

posterior extracció de resultats. 


