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1. Resum 

En aquest estudi s’ha realitzat un anàlisi dels comportaments tàctics que manifesten 

vuit equips de la Lliga de Futbol Professional BBVA en les fases de transició atac – 

defensa i transició defensa – atac. S’han tingut en compte uns indicadors relacionats 

amb les transicions per poder analitzar els comportaments tàctics (perdre i pressionar, 

perdre i temporitzar, recuperar i mantenir, recuperar i contraatacar) que manifesten els 

equips.  

S’han analitzat un total de 16 partits a través d’una observació sistemàtica, en la qual 

s’han enregistrat totes les transicions en una fitxa tècnica. S’han formulat vuit hipòtesis 

sobre els comportaments tàctics manifestats pels equips. Han quedat enregistrades un 

total de 1234 transicions de les quals s’han extret dades referents al tipus de 

transicions que manifesten els equips analitzats: un 23% de les transicions són de 

perdre i pressionar; un 27% de les transicions perdre i temporitzar; un 40% de les 

vegades la recuperar i mantenir; un 10% de les transicions recuperar i contraatacar. 

Paraules clau: Futbol, transicions, comportaments tàctics. 

ABSTRACT 

This paper analyses the strategic maneuvers observed from the defensive and 

offensive transitions of 8 football teams from the football league “Lliga de Futbol 

Professional BBVA”. The following 4 indicators relating to transitions have been taken 

into consideration to interpret these tactical acts (lost and pressing, lost and timed, 

recover and maintain, recover and counter attack). 

A total of 16 games waere examined through systematic observation, in which all 

transitions were recorded on a data sheet. As the result of the analysis, 8 hypotheses 

about the calculated behaviours have been purposed. The results inferred from the 

1234 transitions recorded show the typology of transitions observed on the teams 

analysed: 23% of the transitions were lost and pressing; 27% of the transitions were 

lost and timed; 40% of the transitions were recover and maintain; 10% of the 

transitions were recover and counter attack. 

Key words: Football, transitions, tactical acts. 
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2. Presentació general del tema de recerca 

En aquest treball es pretén analitzar els comportaments tàctics (CT) en les transicions 

de joc dels equips de la Lliga Professional de Futbol BBVA a la temporada 2015-2016.  

Aquest anàlisi es farà mitjançant l’observació de vuit equips de la Lliga Professional de 

Futbol BBVA a la temporada 2015-2016, els quals són els cinc equips que es van 

classificar la temporada 2014-2015 per jugar la Champions League: Futbol Club 

Barcelona, Reial Madrid Club de Fútbol, Sevilla Fútbol Club, Club Atlético de Madrid i 

Valencia Club de Fútbol, i els tres equips que van aconseguir l’ascens de la Lliga 

Adelante a la Lliga BBVA: Real Betis Balompié, Real Sporting de Gijón i Unión 

Deportiva Las Palmas. 

Es vol analitzar el CT dels equips en les transicions atac – defensa (TAD) de perdre i 

pressionar (P i P) o perdre i temporitzar (P i T) i en les transicions defensa –atac (TDA) 

de recuperar i mantenir (R i M) o recuperar i contraatacar (R i C), tenint en compte el 

moment en que recuperen la pilota i en el lloc del camp que ho fan, i en el moment que 

perden la pilota i en el lloc del camp que ho fan. Es vol analitzar, des d’un pr isma 

tàctic, la resolució de les situacions produïdes per aquestes transicions i per aquests 

comportaments, per tal d’extreure un conjunt de dades numèriques que ens facilitin 

l’entesa d’aquests moments, la seva millora amb els entrenaments i un correcte 

comportament durant els partits. 

L’anàlisi d’aquests equips es farà a través de l’observació d’un partit jugat com a local i 

un altre jugat com a visitant, en total dos partits per cada equip, sent un total de 16 

partits analitzats. A través de l’observació es podran extreure els comportaments 

tàctics que manifesten els equips de futbol en les transicions de joc i, a més, un 

conjunt de dades numèriques relacionades amb aquests comportaments tàctics. 

S’ha escollit aquest tema sobre les transicions al món del futbol perquè crec que és un 

tema molt poc desenvolupat, en el qual hi ha poques referències bibliogràfiques i poc 

contingut per a desenvolupar-ho metodològicament. A més, crec que els entrenadors li 

donen molt poca importància a aquests moments del joc i no el treballen suficientment 

amb els seus equips. 

Considerem que les transicions en el món del futbol són molt importants degut a la 

dificultat per controlar aquests moments del joc, degut a la seva rapidesa, influència 
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durant un partit de futbol, pel reduït nombre de jugadors que hi participen i sobretot per 

l’alt component d’atzar que té el joc del futbol. 

Amb la investigació d’aquests comportaments tàctics dins del futbol, es pretén millorar 

el rendiment dels equips i identificar aquelles variables que influeixen en el 

comportament i en la resolució de les transicions. 

Com a esportista que sóc amb una gran vinculació amb el món del futbol, relacionat 

com a entrenador i preparador físic, he escollit aquest tema per passió sobre aquest 

esport, per poder aportar informació rellevant sobre el joc i millorar el rendiment dels 

equips de futbol. 

El procés que ha seguit aquest treball ha estat iniciat amb una pregunta inicial en la 

qual s’ha volgut presentar el tema principal de l’estudi. Tot seguit s’han generat una 

sèrie de possibles hipòtesis relacionades amb els comportaments tàctics dels equips 

de futbol per tal de comprovar-les amb el corresponent anàlisi dels partits jugats. 

Per fer aquest anàlisi s’han definit les principals variables que poden afectar la 

temàtica d’estudi i que són de gran importància per a desenvolupar correctament el 

procés. 

Finalment la redacció d’objectius amb els quals es fa front aquest estudi són els que 

marcaran l’evolució i la direcció del treball per tal de poder extreure una informació 

rellevant per a l’estudi final. 
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3. Marc teòric 

3.1. Concepte “Futbol” 

El futbol és un esport col·lectiu fonamentat en el seu caràcter lúdic, agonístic i 

processal, en el que vint-i-dos jugadors que constitueixen els dos equips i es troben en 

una relació d’adversitat típica no hostil, denominada de rivalitat esportiva. 

(Teodorescu, 1984). 

Seguint a Bayer (1986) el futbol com joc esportiu col·lectiu esta determinat per la 

possessió o no de la pilota, que definirà dues situacions clarament diferenciades: 

equip que posseeix la pilota o atacant i equip que no posseeix la pilota o defensor. 

En el futbol es donen situacions sociomotrius o processos d’interacció i de 

comunicació interpersonal que es desenvolupen en el marc estratègic imposat per les 

regles de joc. La incertesa social en el que es desenvolupen els esdeveniments, 

marca de forma definida la lògica interna de l’equip. (Parlebas, 1988). 

Hernández Moreno (1994) defineix el futbol com un esport d’equip de col·laboració 

oposició, que es juga en un espai semisalvatge, comú i amb una participació 

simultània. Aquest autor ressalta els paràmetres que configuren l’estructura del futbol: 

temps, tècnica, espai, reglament, comunicació i estratègia. Sent l’estratègia i 

comunicació els principals ressorts sobre els quals gira el desenvolupament de l’acció 

del joc. En el desenvolupament del joc podem diferenciar clarament dues fases: fase 

ofensiva o de possessió de la pilota i fase defensiva o de no possessió. 

Pinto (1996) comenta que el futbol és un esport purament tàctic, en el qual la capacitat 

d’anàlisis i decisió dels jugadors s’antulla fonamentalment pel correcte 

desenvolupament de l’acció de joc. 

Castelo (2009: 6): “El fútbol es un juego deportivo colectivo en el cual quienes 

intervienen (jugadores) están agrupados en dos equipos con una relación de 

adversidad-rivalidad deportiva en una lucha incesante por la conquista de la posesión 

de la pelota (respetando las leyes del juego) con el objetivo de introducirlo el mayor 

número a veces en la portería adversaria y evitar que entre en la propia portería para 

obtener la victoria. Para conseguirlo, el fútbol posee una dinámica propia, un contenido 

que podemos definir como la esencia del juego, que está modelada por las leyes del 

juego y da origen a una serie de actitudes y comportamientos técnico-tácticos más o 

menos estereotipados.” 



8 
 

Castelo (1999: 11): “Los equipos en confrontación directa forman dos entidades 

colectivas que planifican y coordinan sus acciones para actuar una contra la otra; sus 

comportamientos están determinados por las relaciones antagónicas de ataque-

defiende. Representan así, en este contexto, una forma de actividad social, con 

variadas manifestaciones específicas, el contenido de las cuales consta de acciones e 

interacciones. La cooperación entre los diferentes elementos se efectúa en 

condiciones de lucha con adversarios (oposición), los cuales a su vez coordinan sus 

acciones con el propósito de desorganizar esta cooperación.” 

3.2. Fases del joc 

En aquest apartat es pretén desglossar les fases i els moments del joc del futbol per 

comprendre la seva lògica. 

En primer lloc, Barea (2009) afirma que tant en el futbol com en altres esports de 

col·laboració oposició únicament existeixen dues fases de joc marcades per la 

possessió o no de la pilota. 

Autors com Frade (1990), Mourinho (1999), Oliveira (2007), Valdano (2001) 

consideren que el joc no té dues fases, sinó quatre moments: el moment d'organització 

ofensiva, moment de transició atac-defensa, moment d'organització defensiva i 

moment de transició defensa-atac. 

Segons Oliveira (2007) és important diferenciar per què parlem de moments i no de 

fases. Les fases presenten una característica seqüencial i sempre va una després de 

l'altra. En considerar que el joc pot evidenciar moments, aquests deixen d'aparèixer 

seqüencialment i l'ordre d'aparició és arbitrari, per tant, té més lògica parlar de 

moments de joc en comptes de fases. 

Casáis i Lago (2006) descriuen el futbol com un joc esportiu col·lectiu de participació 

simultània i espai compartit, o joc d'invasió, on funcionalment existeixen cinc moments 

o fases, diferenciats en funció dels seus objectius tàctics i els procediments emprats: 

ofensiu, transició defensiva, defensiu, transició ofensiva i pilota parada. 

Casáis (2008) comenta que la definició operativa del funcionament de l'equip en 

aquests cinc moments podria definir-se com el model de joc (que en la pràctica pot 

dur-se a terme a través d'un o altres sistemes de joc). 

Per a Oliveira (2007) existeixen quatre moments de joc: 
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- ó ofensiva: es caracteritza pels comportaments que l'equip 

assumeix quan té la possessió de la pilota amb l'objectiu de preparar i crear situacions 

ofensives amb l'objectiu de marcar gol. 

- -defensa: es caracteritza pels comportaments que l'equip 

assumeix durant els primers segons després de perdre la possessió de la pilota. 

Aquests segons es revelen de particular importància ja que els equips es troben 

momentàniament desorganitzats i els equips rivals intenten aprofitar-se d'aquesta 

desorganització. 

-

de la pilota amb l'objectiu d'impedir que l'equip adversari crea situacions de gol. 

- -atac: es caracteritza per les conductes que es 

produeixen als pocs segons de guanyar la possessió de la pilota. Aquests segons són 

importants perquè tal com succeeix en la transició atac-defensa els equips es troben 

desorganitzats i l'objectiu és aprofitar la desorganització del rival en benefici propi. 

Quan un equip està en fase defensiva i recupera la possessió de la pilota en joc 

sorgeixen dos moments: 

-

la recuperació de la possessió de la pilota en joc fins a l'aparició d'un model tàctic 

general ofensiu (atac: directe, combinat i contraatac). 

-

(atac: directe, combinat i contraatac). La consolidació d'aquest moment és el que 

origina la fase ofensiva. 

A partir de la fase ofensiva existeixen altres dos moments: 

- Moment de transició defensiva: abasta el període de temps i els fets que es 

produeixen des de la pèrdua de la possessió de la pilota en joc fins a l'aparició d'un 

model tàctic general defensiu (defensa organitzada o defensa circumstancial). 

-

defensiu (defensa organitzada o defensa circumstancial). La continuïtat d'aquest 

moment genera la fase defensiva. 
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3.2.1. Fase ofensiva 

Castelo (1999: 113): “El proceso ofensivo representa una de las fases fundamentales 

del juego de fútbol. Este proceso está objetivamente determinado << por el equipo que 

se encuentra en posesión de la pelota, con la intención de obtener un gol, sin infringir 

las leyes del juego>>”. (Teodorescu, 1984). 

Quan un determinat equip està en possessió de la pilota, més enllà de poder concretar 

l’objectiu del joc (el gol), podrà: 

- Controlar el ritme específic del joc, doncs és en funció del resultat (numèric) 

momentani que es podran contraposar accions tècnic-tàctiques que acceleren 

o disminueixen aquest ritme; 

- Sorprendre l’equipo adversari a través de canvis continus d’orientació de les 

accions tècnic-tàctiques, i, poc a poc, dur a terme una ocupació racional de 

l’espai de joc en funció dels objectius tàctics de l’equip; 

- Obligar als adversaris a passar per llargs períodes sense possessió de la pilota 

i fer-los entrar en crisis de raciocini tàctic i, conseqüentment, exposar-los a 

respostes tàctiques equivocades en funció de les situacions de joc; 

- Recuperar físicament amb un mínim risc. 

3.2.2.1. Objectius 

Castelo (1999) presenta una sèrie d’objectius que es manifesten en la fase ofensiva 

del joc del futbol: 

1. Progressió/remat: Immediatament després de la recuperació de la possessió 

de la pilota, l’objectiu fonamental de l’equip és el de progressar en direcció a la 

porteria adversària, d’una forma ràpida i eficaç, evitant al màxim la interrupció 

d’aquest procés. Això suposa: 

- La continua inestabilitat de l’equip adversari, el desequilibri, en conseqüència, 

de la seva organització defensiva i la creació constant de condicions (en termes 

d’espai, temps i número) més favorables per la resolució tàctica de les 

situacions momentànies de joc; 
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- La orientació de totes o la majoria de les accions tècnic-tàctiques individuals i 

col·lectives realitzades pels jugadors en el procés ofensiu, en direcció a la 

porteria contraria; 

- La creació de condicions quan s’està prop de la porteria contraria, és a dir, les 

situacions de joc més propicies per a la culminació positiva de l’acció ofensiva 

a través d’accions individuals de recolzament en la fase de remat 

(desmarcatge-remat), amb l’objectiu d’obtenir el gol. 

- Manteniment de la possessió de la pilota: Com afirma Teodorescu (1984), 

<<respectar aquest objectiu significa evitar el risc irracional present en alguns 

jugadors, a través del qual es perd l’esforç col·lectiu d’una forma extemporània. 

Si les accions individuals o les combinacions tàctiques utilitzades en la 

construcció i creació de situacions de remat no resulten, es recomana que 

aquestes mateixes es reprenguin sense transformar-les en una loteria.>> 

S'infereix així que la necessitat de la resolució tàctica, en qualsevol situació 

momentània de joc, ha de ser valorada en funció del binomi risc/seguretat devent el 

jugador en possessió de la pilota veure i valorar correctament els avantatges i 

desavantatges, per als objectius tàctics del seu equip, de l'opció i execució d'un o un 

altre comportament. 

3.2.1.2. Fases del procés ofensiu 

Dietrich (1978) dins de Andújar Casais (2015), en el seu anàlisi estructural sobre el joc 

de futbol, refereix tres fases fonamentals del procés ofensiu: 

1. La construcció del procés ofensiu: el desplaçament de la pilota cap a les àrees 

vitals del terreny de joc. Consta de circulacions, combinacions i accions 

tàctiques individuals i col·lectives que intenten fer progressar la pilota cap a 

zones propícies per a la rematada. La circulació de la pilota ha de ser de forma 

contínua, sense interrupció (pèrdua de la possessió), i creant inestabilitat i 

desequilibris en l'organització defensiva adversària. 

2. La creació de situacions de remat: s'ha d'intentar assegurar la desorganització 

del mètode defensiu adversari i crear els propòsits més avantatjosos, a través 

d'accions tècnic-tàctiques individuals i col·lectives, per la concretització 

immediata de l'objectiu del joc. 

3. El remat: en aquesta fase es culmina tot el treball de l'equip amb l'objectiu 
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d'obtenir el gol. Es desenvolupa en una zona restringida per l'espai (reduït) i el 

temps (pressió elevada dels adversaris). Assumeixen una gran importància els 

desplaçaments dels jugadors sense pilota, per generar suports al company en 

possessió de la pilota i a la creació de desequilibris puntuals i temporals en el 

sistema defensiu, i, els jugadors en possessió de pilota hauran de mostrar una 

correcta comprensió de la situació per jugar ràpidament aprofitant les peticions 

dels companys millor col·locats o per assegurar la possessió de la pilota 

esperant el moment més favorable per resoldre l'acció tècnic-tàctica més 

adequada. 

3.2.1.3. Comportaments tàctics generals ofensius 

Per a Castelo (1999) existeixen diferents comportaments tàctics per a organitzar l’atac: 

1. El contraatac: es caracteritza per una ràpida transició en els comportaments 

tècnic-tàctics individuals i col·lectius des de la fase defensiva fins a la fase 

ofensiva, després de la recuperació de la pilota. Amb la ràpida transició es 

disminueix el temps de la fase de construcció ofensiva, elevant el ritme en la 

circulació de la pilota i dels jugadors, reduint el nombre de jugadors implicats. 

Amb aquest comportament s'aconsegueix un atac davant una defensa no 

organitzada, afavorint les condicions d'espai-temps, provocant un alt desgast 

general en l'equip defensiu. Els moviments dels jugadors atacants han de ser 

cap a davant, generant i ocupant espai lliures. 

2. L'atac ràpid: amb les mateixes característiques que el contraatac, es diferencia 

per haver de preparar la fase de remat amb la defensa organitzada i la seva 

major dificultat per aconseguir la rematada. 

3. L'atac posicional: es caracteritza per una elevada elaboració en la fase de 

construcció del procés ofensiu, l'equip juga mitjançant una organització que 

crea un bloc amb permanents cobertures ofensives, amb la intervenció d'un 

gran nombre de jugadors i d'accions tècnic-tàctiques, per crear condicions 

favorables (temps, espai i nombre) en les situacions de joc que permetin la 

progressió i la finalització de l'acció ofensiva. 

Per Mombaerts (2000), existeixen dues formes d'organitzar el joc ofensiu d'un equip: 

l'atac assajat (de posició) o l'atac ràpid. Els diferència en funció de la recuperació de la 

pilota durant les fases dinàmiques i/o del servei a partir de les fases estàtiques. 
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1. Atac assajat (de posició): l'equip ha d'organitzar-se per conservar l'esfèric i 

pujar el seu equip en bloc cap al camp contrari. Es requereix un gran domini 

col·lectiu per pujar la pilota, sense perdre-ho, cap al camp contrari. 

2. Atac ràpid: es desencadenen a qualsevol zona del terreny de joc però resulten 

més eficaços a partir d'una recuperació avançada en el camp contrari. 

A Lacuesta (1997:88), es defineix que “se ataca cuando el equipo que posee la pelota 

inicia sus acciones a partir de un servicio” i que es diferencia del contraatac en què 

aquest ho fa “a partir del momento en que se arrebata la pelota al adversario”. Si es 

talla un atac se sol dir que l'equip en possessió de la pilota es disposa a atacar i que 

contraataca, si ho fa amb rapidesa per no donar lloc al fet que l'equip adversari reajusti 

el seu dispositiu defensiu que, haurà d'estar alterat. Els atacs tenen el seu principi, són 

més o menys elaborats i tenen una finalitat. S'inicien quan s'entra en possessió de la 

pilota, però pot haver-hi una fase prèvia fins que arriba aquesta pilota a un jugador 

que, sense assetjaments immediats, inicia veritablement l'atac. 

Ardá i Casal (2003) comenten que el procés ofensiu representa una de les dues fases 

fonamentals del joc, potser la més important i significativa perquè és a partir d'ella 

quan podem aconseguir l'objectiu del joc, marcar gol. En la fase d'atac, en la qual 

l'equip té la pilota i la iniciativa sobre la finalitat del joc, intenta crear situacions de 

finalització i marcar una miqueta, encara que moltes vegades aquest no sigui el seu 

objectiu immediat, per la qual cosa podem trobar-nos fases del joc que el seu objectiu 

principal sigui la conservació de la pilota. 

Podem trobar estils de joc definits per la presura a aconseguir la finalització: uns 

utilitzessin molt temps en aquesta primera fase de manteniment de la posició, i uns 

altres, per contra, donaran molta menys importància a la possessió i busquessin de 

forma ràpida la consecució de situacions de finalització. 

Presenten dos plantejaments tàctics dins del procés ofensiu: 

1. 1. Progressió-finalització: després de la recuperació de la possessió de la 

pilota, l'objectiu serà progressar cap a la porteria contrària ràpidament, per 

aconseguir la finalització. Durant aquest temps de progressió es busca 

desequilibrar l'organització defensiva de l'equip adversari. 

2. Mantenir la possessió de la pilota: es considera un mitjà per poder accedir a 

l'objectiu últim. Permet mantenir la iniciativa en l'atac, controlar el ritme del joc, 
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sorprendre a l'adversari o recuperar-se físicament. 

Principis específics de l'atac: Són un conjunt de normes que orienten al jugador, dins 

del marc col·lectiu de l'equip, en la cerca de les solucions més eficaces per resoldre 

amb èxit les diferents situacions de joc (Lago, 2000). 

En Ardá i Casal (2003) trobem els models tàctics ofensius generals:  

Atac:  

- Posicional: és aquell en el qual l'equip en possessió de la pilota realitza la seva 

aproximació a porteria de forma gradual, intervenint un nombre considerable de 

jugadors, i on s'identifiquen clarament les fases d'inici, construcció i finalització de 

l'acció. 

- Directe: busca preparar la fase de finalització realitzant una ràpida transició de la 

zona de recuperació de la pilota a les zones properes a porteria, quan l'equip contrari 

ja està organitzat defensivament. Es caracteritza a més per la seva breu durada i per 

la participació de pocs jugadors sobre la pilota. 

Contraatac: 

És un model tàctic ofensiu que busca portar la pilota de forma ràpida a les zones 

predominants de finalització, disminuint o desapareixent la fase de construcció del 

procés ofensiu. Es caracteritza pel seu elevat ritme en la circulació de la pilota i els 

jugadors, per la seva verticalitat, per la seva simplicitat i per la participació d'un reduït 

nombre de jugadors. Es realitza contra defenses no organitzades, i obliga a deixar 

molt espai lliure per darrere de la seva última línia defensiva. 

3.2.2. Fase defensiva 

El procés defensiu representa una fase fonamental del joc, en la qual un equip lluita 

per aconseguir la possessió de la pilota amb la pretensió de realitzar accions 

ofensives, sense cometre infraccions i sense permetre que l'equip adversari obtingui 

un gol (Teodorescu, 1984). 

Castelo (1999) destaca que la fase defensiva s'estableix sobre la base d'accions de 

marcatge que, en última instància, plasmen la presència física del defensa sobre 

l'atacant; és on el defensa adopta totes les disposicions per neutralitzar l'atac 

adversari, a qualsevol moment de joc, emprant els mitjans lícits a la seva disposició 
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(incloent, naturalment, el contacte físic). En aquestes circumstàncies, les accions de 

marcatge que expressen l'oposició del conjunt dels defenses, a través de 

comportaments tècnic-tàctics individuals i col·lectius, persegueixen essencialment 

l'anul·lació i cobertura dels adversaris i dels espais lliures, concretant el compliment 

dels objectius fonamentals de la defensa: la recuperació de la pilota (portar la iniciativa 

a l'adversari) i la defensa de la porteria (impedir la rematada). 

Segons Ardá i Casal (2003) el procés defensiu representa la fase del joc que 

desenvolupa l'equip que no té la pilota. En aquesta situació, l'equip lluita per 

aconseguir la possessió del mateix, sense oblidar la protecció de l'espai defensiu i de 

la porteria perquè el contrari no aconsegueixi el seu objectiu, marcar gol. 

3.2.2.1. Objectius 

Per Bayer (1986) els objectius de la defensa són: recuperació de la pilota, 

obstaculitzar la progressió de l'adversari cap a l'objectiu defensat i protecció de la 

porteria o del camp. 

Hernández Moreno (1994) dins de Andújar Casais (2015) afirma que els objectius de 

la fase defensiva seran antagònics als de l'equip que ataca i intentarà recuperar la 

possessió de la pilota, impedint o condicionant la progressió del rival i evitant el 

llançament i la consecució del gol. 

Seguint a Castelo (1999) els objectius fonamentals del procés defensiu són la 

recuperació de la possessió de la pilota i la defensa de la porteria. Aquest autor 

comenta que en la recuperació de la possessió de la pilota influeix l'actitud dels 

jugadors (conquesta de l'esfèric o esperar al fet que l'equip rival perdi la pilota) i els 

comportaments tècnic- tàctics desplegats. La defensa de la porteria és conseqüència 

de la impossibilitat de recuperar immediatament la possessió de la pilota i d'atallar la 

progressió de l'equip contrari. 

3.2.2.2. Fases del procés defensiu 

La defensa s'inicia en el curs de l'atac: assegurar l'equilibri ofensiu per “suports” i 

preveure les respostes de l'adversari constitueixen modalitats d'acció per no arribar a 

una situació d'inferioritat operacional quan l'equip sigui privat de la pilota. De tota 

manera, en un llenguatge col·loquial la defensa comença amb la pèrdua de possessió 

de la pilota (Bayer, 1986). 
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Segons Castelo (1999) el procés defensiu comença abans de la pèrdua de la 

possessió de la pilota. Els jugadors que no intervenen directament en el procés 

ofensiu, han de preparar mentalment l'acció defensiva para; buscar espais que l'equip 

adversari pugui utilitzar i marcar als adversaris que puguin donar continuïtat al procés 

ofensiu. És a dir, buscar espais buits que puguin ser utilitzats per emprendre l'atac i 

obligar als seus adversaris directes a preocupar-se més de la defensa de la seva 

pròpia porteria que de l'atac a la porteria contrària. En consumar-se la pèrdua de la 

possessió de la pilota tot l'equip haurà de passar per un canvi d'actitud ofensiva a 

defensiva reajustant les actituds i els comportaments. 

Castelo (1999) considera fonamentalment tres fases en el procés defensiu: l'equilibri 

defensiu, la recuperació defensiva i la defensa pròpiament aquesta: 

L'equilibri defensiu: durant la fase ofensiva (vigilàncies ofensives i desdoblaments) i 

després de la pèrdua de la possessió de la pilota (ràpida reacció dels jugadors cap a la 

pilota i el jugador que ho posseeix i els espais que puguin donar continuïtat al joc 

ofensiu rival). Aquesta ràpida reacció de l'equip pretén: recuperar de nou la possessió 

de la pilota, impedir la progressió de l'equipo adversari; especialment el contraatac i 

guanyar temps suficient perquè tots els jugadors es puguin enquadrar en el dispositiu 

defensiu de l'equip.  

La recuperació defensiva: comença després de la impossibilitat de recuperar 

immediatament la possessió de la pilota o d'evitar la progressió de l'atac de l'adversari 

en la seva fase inicial, a través de les accions que estableixen la fase d'equilibri 

defensiu, i dura fins a l'ocupació del dispositiu defensiu prèviament preconitzat per 

l'equip. Així, s'observa que els mètodes defensius estan organitzats per una ajuda 

recíproca organitzada, això és, per la coordinació de les accions individuals dels 

defenses.  

Defensa pròpiament: aquesta fase constitueix la fase principal de la defensa. 

Pressuposa l'ocupació, per part de tots els jugadors, del dispositiu defensiu preconitzat 

per l'equip. Qualsevol mètode defensiu persegueix amb la seva organització, 

coordinació i col·laboració no només la recuperació de la pilota sinó també llevar la 

iniciativa a l'adversari, amb el que pugues, així mateix, beneficiar-se d'aquest 

avantatge per obtenir el gol.     

3.2.2.3. Comportaments tàctics generals defensius 

En primer lloc comentarem els principis defensius que s’han de complir en la fase 
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defensiva dins el joc del futbol. Castelo (1999) comenta que els jugadors, quan es 

trobin directament implicats al centre de joc, hauran de, a tot moment, mostrar actituds 

i comportaments tècnic-tàctics que procurin reflectir un dels tres principis específics: la 

contenció, la cobertura defensiva i l'equilibri. 

La contenció: quan un equip perd la possessió de la pilota, els seus objectius 

fonamentals són la defensa de la porteria i la recuperació de la possessió de la pilota. 

El compliment d'aquests objectius implica múltiples exigències basades, 

essencialment, en el canvi, per part dels jugadors, des d'una actitud ofensiva a una 

defensiva, que es fonamenta: a) en ràpids moviments per pressionar a l'adversari en 

possessió de la pilota i b) en la concentració dels jugadors a les zones vitals del 

terreny de joc properes a la pròpia porteria. Només així serà possible que l'equip 

adversari no aconsegueixi aprofitar-se del momentani desequilibri de l'organització de 

l'equip que atacava. Els comportaments tècnic-tàctics per dur a terme aquest principi 

específic són: mantenir-se entre la pilota i la porteria, velocitat i angle d'aproximació a 

l'adversari, posició de base, distància entre el defensa i l'atacant, retardar l'acció de 

l'atacant en possessió de la pilota, observar la pilota i ser pacient, tenir la iniciativa, 

mantenir el joc ofensiu davant dels defenses, determinació, continuïtat de l'acció de joc 

i aclarir la defensa. 

Dins de Andújar Casais (2015) trobem definits uns models tàctics generals defensius 

com aquells que marquen les pautes d'organització i estructuració defensiva sent el 

resultat de la combinació dels models tàctics específics defensius: marcatge col·lectiu, 

replegament, cobertura, permuta, fora de joc, pressing, temporització defensiva, 

vigilàncies defensives i mancades tàctiques. 

Dividim els models tàctics generals defensius en: defenses organitzades i defenses 

circumstancials. 

- Defenses organitzades: practiquen una agrupació defensiva prevista per antelació i 

harmonitzada, on existeix una coordinació temporal i espacial dels jugadors de l'equip 

sense possessió de la pilota, que el seu objectiu principal és obstaculitzar l'ofensiva 

del rival o impedir-la.  

Es manifesta en el partit quan la situació de joc permet la participació defensiva de tots 

els jugadors de l'equip. És a dir, hi ha temps per organitzar-se defensivament amb la 

intenció d'aconseguir el més aviat possible, l'equilibri i superioritat numèrica defensiva, 

amb l'objectiu de controlar el joc ofensiu del rival i protegir la pròpia porteria. La 

defensa organitzada es produeix després de: un inici de l'ataqui rival lluny de la pròpia 
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porteria, un inici de l'atac rival a pilota parada o deficient qualitat en la recuperació de 

la pilota per part del rival (no possibilitat d'atac ràpid). Les defenses organitzades es 

divideixen en: contenció, pressionant d'atac i mixta. 

• Defensa organitzada de contenció: es basa en una cessió de l'espai (lluny de la 

porteria pròpia) i iniciativa del joc al rival (no pressing). Forta protecció a la pròpia 

porteria i de l'espai proper a aquesta. 

• Defensa organitzada pressionant d'atac: organització defensiva orientada 

principalment a recuperar la possessió de la pilota dificultant la circulació del mateix 

entre els components de l'equip contrari i trencant el joc ofensiu del rival a l'origen. Es 

busca la recuperació de la pilota el més aviat possible i el més prop de la porteria 

contrària.  

• Defensa organitzada mixta: combina els principis de la defensa organitzada de 

contenció i defensa organitzada pressionant. Primer cedeix la iniciativa del joc a l'equip 

rival, per aconseguir el posicionament defensiu desitjat, després exerceix una forta 

pressió sobre el rival posseïdor de la pilota i possibles receptors una vegada que 

l'equip adversari s'aproxima al sector del camp on s'assenta el bloc defensiu propi. 

Per a Cásais (2008) la defensa organitzada, és la que l'equip té temps per assumir una 

ocupació del terreny i disposició dels jugadors més o menys eficaç per establir la fase 

defensiva, i aquesta es desenvolupa sobre la base d'uns criteris prèviament establerts.  

En la defensa organitzada, l'estructuració de la fase defensiva està prevista i definida 

per endavant, ja que es coneix la ubicació dels jugadors, la col·locació i posicionament 

del bloc defensiu, i les accions col·lectives a desenvolupar. Es tracta d'adquirir una 

agrupació prevista i coordinada en espai i temps per obstaculitzar l'acció ofensiva del 

rival o impedir-la (recuperar la possessió). Es manifesta quan hi ha temps per 

organitzar-se col·lectivament. Dins de la defensa organitzada pot parlar-se de diversos 

tipus d'organització: 

• Organització ofensiva o defensa pressionant, en la qual es busca recuperar la 

possessió de la pilota, prenent la iniciativa del joc, per dirigir l'acció ofensiva del rival o 

per arrabassar-li de forma activa la pilota (no esperar al fet que ho perdi). 

• Organització en replegament o defensa de contenció, en la qual es privilegia la 

defensa de la porteria pròpia, la hi dóna la iniciativa i l'espai al rival. 

Defenses circumstancials: agrupació imprevista, adaptativa dels jugadors de l'equip 
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sense possessió de la pilota amb la intenció de facilitar el restabliment de l'ordre 

defensiu i neutralitzar de forma urgent desavantatges defensius provocats per 

contraatacs rivals i errors defensius prop de la pròpia porteria. Aquesta defensa tracta 

d'equilibrar la situació de desavantatge d'inferioritat numèrica, deficient ocupació del 

terreny de joc a defensar i neutralitzar l'atac o contraatac del rival evitant el gol.  

Dins d'aquest tipus de defensa existeixen quatre opcions:    

• Uns jugadors realitzen pressió sobre el posseïdor de la pilota mentre que uns altres 

exerceixen un replegament amb la intenció d'ocupar espais propicis per a la 

culminació de l'atac rival i tancar línies de passada. 

• Tots els jugadors disponibles realitzen replegaments cap a la porteria amb la finalitat 

de defensar-la, limitant les possibilitats de tir en proximitat, jugada individual dins de 

l'àrea o rematada. 

• Un o dos jugadors exerceixen pressió sobre el posseïdor de la pilota amb l'objectiu 

de dificultar la penetració directa d'aquest cap a la porteria. La resta de companys 

formen una línia a mig metre per darrere amb el jugador que executa la pressió amb 

l'objectiu de realitzar una cobertura i ocupar espais que pugui utilitzar el rival per 

desenvolupar el seu atac. 

• Realitzar falta sobre el jugador amb pilota. 

Segons Cásais (2008) la defensa circumstancial, és aquella en la qual l'equip no té 

temps per a la reorganització defensiva, i ha de fer front a l'atac rival de forma ràpida, 

imprevista i moltes vegades en inferioritat numèrica o espacial. Es tracta de la defensa 

d'urgència en la fase de transició defensiva del joc. 

3.2.3. Fase de transició 

Lotina i Domínguez (2006) defineixen la transició com la fase del joc en la qual la 

possessió de pilota no està definida per cap dels dos equips (disputa de la possessió). 

Autors com a Garganta (2001: 16-24) afirmen textualment: “Algo que se revela cada 

vez más importante son las ligazones en las transiciones (en los momentos de pérdida 

y conquista de la posesión). Digo más importantes en el sentido de que 

inmediatamente se crea una alteración en la actitud de los jugadores (...). Del juego 

oscuro para el juego claro (y viceversa) hay una alteración brusca en el flujo de la 

corriente. Quien se adapte mejor, mejor conseguirá imponer su juego” (...). 
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Lotina i Domínguez (2006) comparteixen la idea que la transició forma part de la 

dinàmica de joc, sent una fase de joc molt més àmplia, i que té relació directa amb els 

moments anteriors i posteriors a la transició. Afegeixen la transició atac-defensa dins 

del moment defensiu, i la transició defensa-atac dins del moment ofensiu. 

Com ben expressa Amieiro (2007) no existeix l'atac o la defensa per separat, existeix 

una relació contínua atac-defensa-atac, és a dir, el següent pas després de la 

possessió de pilota és la perduda de la mateixa i viceversa. 

Per a Sellés (2012) dins de Andújar Casais (2015) podem definir la transició com a 

moment d'articulació del joc entre el moment ofensiu i el moment defensiu (i 

viceversa), que permet el contínuum del joc, està inserit als moments immediatament 

anteriors i immediatament posteriors, i forma part de la comprensió global del joc. 

Aquest autor defineix la dinàmica del joc com la concatenació lògica d'accions o 

moments que conformen el joc. En concret, en la pràctica del futbol, és la 

concatenació lògica dels quatre moments de joc en els quals se subdivideix; defensiu, 

transició ofensiva, ofensiu i transició defensiva. 

Amieiro (2007) exposa la transició en el futbol com l'articulació de sentit entre 

l'organització defensiva i ofensiva, i considera un error el plantejar aquesta articulació 

de moments sense sentit. 

González et al. (2007) expliquen la fase de transició com el pas d'una fase a una altra i 

consideren la transició com una fase del joc molt més àmplia, que s'insereix 

indispensablement en la fase anterior (amb els moviments preparatoris), i en la fase 

posterior (amb el desplegament en cas de passar a l'atac i amb el balanç defensiu cas 

de passar a la defensa).  

Cuadrado (2008a) defineix les transicions com la clau per orientar el joc de l'equip i fer 

que la jugada immediata, d'atac o defensa, es realitzi bé. En la preparació de les 

transicions resideix un aspecte fonamental per als posteriors moviments de l'equip en 

atac i en defensa. 

Per Andújar Casais (2015), la transició entre possessions vindrà determinada per la 

pertinença canviant de la pilota en els dominis d'un o un altre equip en cada període 

del partit en el qual la pilota està en joc. Entenem que poden existir diferències 

notòries entre iniciar la possessió a partir d'una pilota parada, iniciar-la després d'una 

recuperació amb continuïtat de la pilota a l'equip contrari, o iniciada després de 
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successives recuperacions prèvies. 

Sabem que el ‘possible’ respecte al nombre d'intercanvis de possessions dins de cada 

‘cicle de pilota en joc’ pot ser il·limitat (dins de la durada del partit), però estem 

interessats a conèixer, sobretot, què és el ‘probable’ durant el joc referent a això 

(Castellano et al., 2009). 

A continuació trobem la definició de Andújar Casais (2015: 60): “la transición es el 

período de adaptación o re-equilibrio que se produce al pasar de una fase de posesión 

del balón (ofensiva) a otra de no posesión del balón (defensiva) en juego, y viceversa. 

Esta fase engloba comportamientos diferenciados en el caso de pasar a defender 

después de un ataque (transición defensiva o transición ataque-defensa), o pasar a 

atacar después de una acción defensiva (transición ofensiva o transición defensa-

ataque).” 

Segons la Real Acadèmia Espanyola, la transició és la “acción y efecto de pasar de un 

modo de ser o estar a otro distinto”. 

Per a González (2014) la transició és el moment de canvi de possessió de la pilota 

entre equips. 

Per Dóniga (2013), en el futbol, no hi ha temps entre atacar i defensar, o el temps és 

imperceptible per a nosaltres, ja que el pas d'una fase a una altra és imminent, 

interactuen constantment; no hi ha interval de temps en el qual no succeeixi res entre 

una acció i una altra: quan recupero, ja estic atacant en aquesta recuperació, i quan 

perdo, ja estic defensant a la pròpia pèrdua. Així que la transició està implícita en el 

canvi de rol imminent: no és una fase, és el propi canvi de rol o estat. 

A més, aquest autor comenta que podria fer-se referència a transició com portar la 

pilota d'un costat a un altre del terreny, ja sigui quan recuperem prop de la àrea rival i 

es busca el gol, o quan  es perd en àrea pròpia i es vol evitar. 

3.2.3.1. Transició defensa – atac (TDA) 

Per a Casal, Losada i Ardá (2015: 156): “Se considera transición ofensiva al tiempo y 

todas las acciones técnico-tácticas y estratégicas que se desarrollan desde que un 

equipo recupera la posesión del balón en juego y procura aprovechar la 

reorganización colectiva en defensa del rival (que lleva a cabo una transición 

defensiva), para lograr una situación óptima de progresión del balón y/o finalización, y 

hasta que se organiza ofensivamente (en el caso de que no logre el objetivo anterior a 
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causa de la organización defensiva del rival) adoptando un modelo táctico general 

ofensivo.” 

Per Andújar Casais (2015) és aquella situació de joc en la qual es recupera la 

possessió de la pilota i s'han de començar a aplicar d'una manera immediata els 

principis tàctics ofensius per organitzar l'atac amb la intenció de progressar i 

aconseguir gol. La recuperació de la pilota sempre ha d'anar acompanyada d'un ràpid 

canvi de mentalitat del jugador (de mentalitat defensiva a ofensiva). 

Sellés (2012) dins de Andújar Casais (2015), descriu una sèrie de principis associats a 

la transició defensa-atac: 

- Canvi de rol immediat. 

- Sortida de la pilota de la zona de pressió. 

- Inici de la progressió per part del jugador que recupera si es troba sense oposició. 

- Contraatac directe. 

- Accions específiques dels jugadors segons demarcacions. Exemple: davanter centre 

ha d'introduir-se enmig dels dos centrals. 

També enumera una sèrie de fases durant la transició defensa-atac: 

- Sortida de la pilota de la zona de robatori. 

- Manteniment de la pilota a la zona de robatori. 

- Elements propis del moment defensiu. 

- Balanç ofensiu. 

- Elements propis del moment ofensiu. 

Sellés (2012) dins de Andújar Casais (2015), classifica l'evolució de la transició 

defensa-atac en: 

- Atac organitzat o posicional: Es basa en canvis d'orientació, parets, triangulacions, 

atacs on hi ha certa elaboració, on s'arriba amb més jugadors i en forma més 

elaborada. 
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- Atac ràpid: Es basa en el joc directe i aprofitant la desorganització defensiva rival, 

amb pocs jugadors, pocs tocs i alta velocitat. 

Andújar Cásais (2015: 72): “Lo primero que hay que tener en cuenta son los principios 

ofensivos del juego, destacando, en primer lugar, la posesión de balón y, para 

asegurar la posesión del balón, es necesario que se amplíe el espacio de juego y se 

ofrezca el máximo de apoyos en torno al poseedor del balón para facilitar la salida del 

balón. 

Una vez recuperada la posesión del balón estamos en disposición de afrontar la fase 

ofensiva. La primera idea debe ser progresar hacia la portería adversaria 

aprovechando el desequilibrio del rival, para ello, debemos dar amplitud ofensiva, 

descongestionar la zona en la que se produjo la recuperación del balón y orientar la 

ofensiva por el lugar más conveniente. 

Nosotros entendemos la transición ofensiva o defensa-ataque, como aquella que 

transcurre desde que el equipo recupera la posesión de la pelota en juego hasta que 

adopta un modelo táctico general ofensivo; contraataque, ataque directo o ataque 

combinativo.” 

3.2.3.2. Transició atac – defensa (TAD) 

Sellés (2012) dins de Andújar Casais (2015) defineix la transició atac-defensa com el 

punt d'articulació del joc entre el moment ofensiu i el moment defensiu, que permet el 

contínuum del joc. És aquella situació del joc en la qual es perd la possessió de la 

pilota i s'han de començar a aplicar d'una manera immediata els principis tàctics 

defensius per organitzar-se defensivament i recuperar la pilota. 

Andújar Casais (2015: 73): “Los tipos de transición ataque-defensa que puede 

desarrollar un equipo se dividen en: repliegue o presión tras pérdida. Es decir, ocupar 

espacios cercanos y perpendiculares a la portería a defender, o por el contrario, 

intentar recuperar el balón en el menor tiempo posible y lo más cerca de la portería 

rival.” 

Segons Sellés (2013) dins de Andújar Casais (2015) els principis associats a la 

transició atac-defensa són: 

- Canvi de rol immediat. 

- Falta tàctica com a element principal de transició. 
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- Ajust de línies entorn de la zona de pèrdua de la pilota. 

- Replegament intensiu després de pèrdua. 

- Temporitzar i/o orientar l'atac rival a zones de menys perill. 

- Accions del jugador o els jugadors més propers. Exemple: pressió als tres jugadors 

més propers a la zona d'acció. 

En produir-se la pèrdua de pilota, l'equip ha de canviar l'actitud ofensiva per la 

defensiva ajustant les actituds i comportaments de caràcter defensiu (Lotina i 

Domínguez, 2006). 

La transició atac-defensa podem conceptuar-la com el pas d'una fase de joc ofensiva a 

una fase de joc defensiva, amb la major rapidesa i eficàcia possible (Andújar Casais, 

2015). Poden donar-se diferents casos de transició atac-defensa davant determinades 

situacions i instaurar una defensa que pot ser: 

- Defensa organitzada. Pot ser de contenció, pressionant d'atac o mixta. 

- Defensa circumstancial, desequilibrada o en inferioritat. 

Una correcta transició d'atac-defensa ens permetrà: 

- Aconseguir el posicionament més adequat per als nostres interessos. 

- Poder organitzar defensivament l'equip dins del posicionament desitjat. 

- Aplicar els conceptes tàctics defensius que ens permetin neutralitzar a l'adversari, 

impedir la progressió i la finalització de l'atac i recuperar la possessió de la pilota. 

Cásais (2008) comenta que la transició defensiva serà el moment del joc que se situï 

entre la pèrdua pròpia de la pilota (interrupció de l'atac) i la fase de defensa 

organitzada. 

També s'ha denominat balanç defensiu o recuperació defensiva (Castelo, 1996) que 

comença després de la impossibilitat de robar la pilota o evitar la progressió de l'atac. 

Per a Andújar Casais (2015: 79): “es aquella que transcurre desde que el equipo 

pierde la posesión de la pelota en juego hasta que adopta un modelo táctico general 

defensivo; defensa organizada (contención, presionante o ataque, mixta) o defensa 

circunstancial.”  
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4. Marc Metodològic 

4.1. Marc general 

4.1.1. Formulació de la pregunta 

La pregunta que s’ha formulat prèviament a la realització d’aquest estudi i que s’ha 

volgut obtenir una resposta ha estat: 

Quins comportaments tàctics manifesten els equips de la Lliga Professional de Futbol 

BBVA en les fases de transicions de joc a la temporada 2015-2016? 

4.1.2. Hipòtesis 

Les hipòtesis que s’han plantejat per a l’estudi sobre els CT són les següents: 

1A - Els equips que perden la pilota en camp contrari realitzen una TAD perdre i 

pressionar amb la finalitat de recuperar la pilota a camp contrari i evitar que el rival 

arribi a camp propi amb la pilota controlada.  

1B - El 75% de les TAD perdre i pressionar que es produeixen a camp contrari acaben 

amb la recuperació de la pilota per l’equip que realitza la transició.  

2A - Els equips que recuperen la pilota a camp propi realitzen una TDA recuperar i 

mantenir amb la finalitat de progressar amb pilota controlada fins a camp contrari. 

3A - El 15% de les TDA recuperar i contraatacar  realitzades en camp contrari acaben 

amb finalització a porteria o amb finalització de jugada (tir a porteria). 

4A - En la TAD perdre i temporitzar situada en camp propi, els equips temporitzen 

l’acció amb menys de sis jugadors per darrera de la pilota per a què la resta de 

companys puguin arribar a defensar.  

5A - En funció del minut i del resultat els equips de futbol professional canvien el seu 

CT en les transicions, per mantenir el resultat o per capgirar el resultat durant els 

últims 10 minuts de la segona part. 

5B - El 10% dels canvis en el CT en les transicions durant els últims 10 minuts (degut 

al minut i marcador) aconsegueixen la seva finalitat, mantenir el resultat o capgirar-lo. 
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6A – En relació a jugar el partit com a local o a jugar com a visitant, els equips de 

futbol professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat de guanyar el 

partit. 

7A - En relació a jugar el partit en superioritat numèrica, els equips de futbol 

professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat de treure benefici de 

les accions de joc aprofitant la inferioritat del contrari. 

7B - En relació a jugar el partit en inferioritat numèrica, els equips de futbol 

professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat d’evitar situacions 

adverses i no donar benefici sobre les accions de joc del contrari que està en 

superioritat.  

8A - En relació a la situació de l’equip en la classificació, els equips de futbol 

professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat de continuar en la 

mateixa posició, entrar en una zona o sortir de la zona.  

4.1.3. Variables 

En relació a les variables, cal explicar que aquestes són els conceptes que 

apareixeran en la investigació. Hi ha les variables dependents, que són l’efecte 

(resposta dels equips) de la causa; les variables independents, que són la causa 

(comportaments tàctics); i les variables contaminadores, que són les que afecten a la 

relació entre les causes i l’efecte.  

Així doncs, les variables que intervenen en aquest estudi són: 

- Dependents: 

Transició Atac – Defensa 

Recuperar la pilota a camp contrari. Temporitzar amb menys de sis jugadors. 

Transició Defensa - Atac 

Progressar amb pilota controlada fins a 
camp contrari. 

Tir a porteria. 
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- Independents: 

Transició Atac – Defensa 

Perdre i Pressionar Perdre i Temporitzar 

Transició Defensa - Atac 

Recuperar i Mantenir Recuperar i Contraatacar 

- Contaminadores: 

Minut i Resultat Jugar en superioritat o inferioritat 
numèrica. 

Jugar a casa (local) – Jugar fora (Visitant) Segons la situació de l’equip 
(descens, zona europea, mitja taula, 

lluita pel campionat). 

4.1.4. Objectius de l’estudi 

Els objectius que s’han plantejat per al present estudi tenen una relació directa amb 

les hipòtesis formulades anteriorment. D’aquesta manera queden recollits en la 

següent llista: 

1A - Comprovar si els equips que perden la pilota en camp contrari i realitzen una TAD 

perdre i pressionar aconsegueixen recuperar la pilota a camp contrari i eviten que el 

rival arribi a camp propi amb la pilota controlada. 

1B - Comprovar si el 75% de les TAD perdre i pressionar  que es produeixen a camp 

contrari acaben amb la recuperació de la pilota per l’equip que realitza la transició.  

2A – Analitzar les TDA recuperar i mantenir per veure si els equips que recuperen la 

pilota a camp propi aconsegueixen progressar amb la pilota controlada fins a camp 

contrari. 

3A - Calcular si el 15% de les TDA recuperar i contraatacar realitzades en camp 

contrari acaben amb finalització a porteria o amb la finalització de la jugada (tir a 

porteria). 

4A – Observar la TAD perdre i temporitzar situada en camp propi, els equips 

temporitzen l’acció amb menys de sis jugadors per darrera de la pilota per a què la 

resta de companys puguin arribar a defensar.  
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5A – Observar si en funció del minut i del resultat els equips de futbol professional 

canvien el seu CT en les transicions tant per mantenir el resultat o per capgirar el 

resultat durant els últims 10 minuts de la segona part. 

5B – Analitzar si el 10% dels canvis en el CT en les transicions durant els últims 10 

minuts (degut al minut i marcador) aconsegueixen la seva finalitat, mantenir el resultat 

o capgirar-lo. 

6A – Observar si la relació a jugar el partit com a local o a jugar com a visitant, els 

equips de futbol professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat de 

guanyar el partit. 

7A – Comprovar si la relació a jugar el partit en superioritat numèrica, fa que els equips 

de futbol professional canviïn el seu CT en les transicions amb la finalitat de treure 

benefici de les accions de joc aprofitant la inferioritat del contrari. 

7B – Comprovar si la relació a jugar el partit en inferioritat numèrica, fa que els equips 

de futbol professional canviïn el seu CT en les transicions amb la finalitat d’evitar 

situacions adverses i no donar benefici sobre les accions de joc del contrari que està 

en superioritat. 

8A – Analitzar si en relació a la situació de l’equip en la classificació, els equips de 

futbol professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat de continuar en 

la mateixa posició, entrar en una zona o sortir de la zona. 

4.2. Contextualització i justificació de la investigació 

4.2.1. Resum 

En aquest anàlisi es vol comprovar si els equips de futbol professional de la Primera 

Divisió Espanyola (Lliga BBVA) tenen un CT establert dins la fase de transicions (TAD 

i TDA), i en funció d’aquesta observació, comprovar el grau d’eficàcia de les seves 

accions. 

Per tal de desenvolupar aquest anàlisi s’ha realitzat un marc teòric a través d’una 

recerca bibliogràfica sobre la temàtica. Un cop definida aquesta base teòrica, el 

següent pas ha set dur a terme l’observació dels partits dels equips seleccionats i fer 

la recollida de dades d’aquests.  
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En aquesta base teòrica s’ha explicat i definit quines fases hi ha al món del futbol, què 

significa perdre la possessió de la pilota i per quin motiu, què significa recuperar la 

possessió de la pilota i com es pot fer i quins comportaments poden haver-hi en funció 

de la fase de transició en la qual succeeix la jugada. 

4.2.2. Justificació 

En primer lloc, s’ha escollit aquesta temàtica perquè sóc entrenador i preparador físic 

de futbol i en el meu auto-aprenentatge considero que és una bona opció per conèixer 

els CT en les transicions, obtenint un resultat numèric que pot ajudar a l’hora de 

realitzar entrenaments. En segon lloc, i tenint en compte que el futbol és un esport 

obert i amb moltes variables, considero que les fases del joc d’ambdues transicions 

són d’important anàlisi. 

4.3. La mostra 

En aquest treball s’han analitzat els CT en les transicions de joc dels equips de la Lliga 

Professional de Futbol BBVA a la temporada 2015-2016.  

Aquest anàlisi s’ha fet mitjançant l’observació de vuit equips de la Lliga Professional de 

Futbol BBVA a la temporada 2015-2016, els quals són els cinc equips que es van 

classificar la temporada 2014-2015 per jugar la Champions League: Futbol Club 

Barcelona (FCB), Reial Madrid Club de Fútbol (RMCF), Sevilla Fútbol Club (SFC), 

Club Atlético de Madrid (CAM) i Valencia Club de Fútbol (VCF). 

I els tres equips que van aconseguir l’ascens de la Lliga Adelante a la Lliga BBVA: 

Real Betis Balompié (RBB), Real Sporting de Gijón (RSG) i Unión Deportiva Las 

Palmas (UDLP). 

Dels equips seleccionats s’han observat dos partits, tenint en compte si juguen com a 

locals o com a visitants. Amb la recollida de les dades dels diferents partits s’extrauran 

els CT que manifesten els diferents equips en les fases de transicions i quins són els 

que tenen més èxit per tenir la possessió de la pilota. 

Els partits seleccionats han estat els següents: 

- Real Sociedad de Fútbol - CAM. Jornada 8. Dia: 18-10-2015 

- CAM – Real Club Deportivo de La Coruña. Jornada 29. Dia: 12-03-2016 

- Real Madrid Club de Fútbol – FCB. Jornada 12. Dia: 21-11-2015. 

- FCB – Club Atlético de Madrid. Jornada 22. Dia: 30-01-2016. 
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- Futbol Club Barcelona – UDLP. Jornada 6. Dia 29-09-2015. 

- UDLP – Real Madrid Club de Fútbol. Jornada 29. Dia: 13-03-2016. 

- Athletic Club – RBB. Jornada 29. Dia 13-03-2016. 

- RBB – Málaga Club de Fútbol. Jornada 30. Dia: 19-03-2016. 

- Sevilla Fútbol Club – RMCF. Jornada 11. Dia: 08-11-2016. 

- RMCF – Club Atlético de Madrid. Jornada 26. Dia: 27-02-2016. 

- SFC – Villarreal Club de Fútbol. Jornada 29. Dia: 13-03-2016. 

- Valencia Club de Fútbol – SFC. Jornada 32. Dia: 10-04-2016. 

- Málaga Club de Fútbol – RSG. Jornada 29. Dia: 11-03-2016. 

- RSG – Club Atlético de Madrid. Jornada 30. Dia: 19-03-2016. 

- Levante Unión Deportiva – VCF. Jornada 29. Dia: 13-03-2016. 

- VCF – Real Club Celta de Vigo. Jornada 30. Dia 20-03-2016. 

Sabata, A. (2009: 10) parla sobre el mostreig no probabilístic fent referència a que: 

“Aquest tipus de mostreig es basa en diferents procediments que no són aleatoris.” 

I en referència al tipus de mostra, comenta que: “La mostra és no probabilística 

incidental, és a dir, que es selecciona un grup o un conjunt de persones que és de fàcil 

accés.” Sabata, A. (2009: 11). 

Com a conseqüència de la mostra no probabilística, cal comentar que els resultats 

obtinguts no podran ser transferits al total de la població, sinó únicament a la mostra 

seleccionada. 

4.4. Esquemes tàctics i tècniques d’investigació 

En aquesta investigació s’ha utilitzat el mètode hipotètic – deductiu, on prèviament 

s’han formulat i plantejat una sèrie d’hipòtesis, les quals s’han comprovat 

posteriorment amb l’anàlisi dels partits. 

Dins de Gutiérrez-Dávila i Oña (2000: 155) trobem una referència sobre les tècniques 

d’observació sistemàtica i de enquesta, la qual explica que “son técnicas de medida 

genéricas, de un uso principalmente descriptivo aunque pueden emplearse en 

estudios experimentales, y sobre todo la primera, de utilización tradicional y amplia en 

diversas áreas de la actividad física.” 

A més, s’expliquen les característiques de la metodologia, que “se caracteriza por 

combinar dos cualidades aparentemente incompatibles como son la flexibilidad y el 

rigor. El objeto de estudio es el individuo en un ámbito natural y guardando la 
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espontaneidad del mismo, lo que traducido al deporte significa el estudio de los 

deportistas en competición o entrenamiento (Hernández et al., 2000), sin ningún tipo 

de injerencia por parte del investigador.” (Gutiérrez-Dávila i Oña, 2000: 155-156). 

Altres requisits (Anguera et al., 2000 dins de Gutiérrez-Dávila i Oña, 2000: 155-156) 

són: 

a) Que se trate de un estudio prioritariamente ideográfico (estudiar un individuo o 

grupo concreto de individuos que mantienen entre sí un criterio de agrupación). 

b) La elaboración de instrumentos ad hoc (es imposible abarcar todas las 

opciones de observación con instrumentos estandarizados), que relacionen el 

marco teórico con la realidad y viceversa. 

c) La continuidad temporal en la observación, criterio diacrónico, que asegure que 

la mutabilidad del comportamiento queda registrada al evitarse registros 

puntuales. 

En la investigació, s’ha utilitzat una tècnica quantitativa de la informació, la qual ha 

permès extreure els resultats numèrics i acceptar o rebutjar les hipòtesis formulades. 

Gutiérrez-Dávila i Oña (2005: 157), tracten la investigació quantitativa: “En la 

investigación cuantitativa, el fenómeno de estudio se simplifica, atendiendo un número 

de conductas o eventos (variables) medibles, definidos operativamente antes del 

proceso de observación, donde se obtienen las relaciones, en forma de hipótesis, 

entre ellas y se verifican estadísticamente. Sus principales ventajas son la objetividad 

(intersubjetividad) y la replicabilidad, manteniendo la situación observada total 

independencia con respecto al observador y permitiendo que distintos observadores 

midan lo mismo.” 

“Como en cualquier orientación metodológica, es necesario que el área de conflicto o 

interés se concrete en un problema operativo de investigación que trate de las 

conductas o los eventos que se relacionan con la cuestión que se pretende resolver 

mediante el método científico.” (Gutiérrez-Dávila i Oña, 2005: 159). 

“La investigación en metodología observacional puede abordar la búsqueda de 

relaciones de dependencia entre variables o de relaciones causa-efecto, sin embargo 

determinados estudios observacionales tienen una aspiración estrictamente 

descriptiva o explorativa.” (Gutiérrez-Dávila i Oña, 2005: 159). 
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4.5. Indicadors 

En aquest apartat es vol definir tots aquells paràmetres indicadors que es troben dins 

del document ad hoc i que són els que s’observaran per fer l’anàlisi. 

En relació a l’efecte sobre les TAD: 

- Perdre i Pressionar: És el concepte tàctic defensiu que fa referència al canvi de 

“chip” dels jugadors de l’equip que estava en possessió de la pilota, els quals 

canvien de rol degut a la pèrdua de la pilota, realitzant així una pressió intensa 

sobre el possessor contrari i els possibles receptors de la pilota, reduint el seu 

espai-temps de joc. 

- Perdre i Temporitzar: És el concepte tàctic defensiu que fa referència al canvi 

de “xip” dels jugadors de l’equip que estava en possessió de la pilota, els quals 

canvien de rol degut a la pèrdua de la pilota, reculant i ajuntant les seves línies 

del sistema de joc en direcció a la seva porteria i al seu camp, evitant que 

l’equip contrari aprofiti els espais – temps que es generen. 

En relació a l’efecte sobre les TDA: 

- Recuperar i Mantenir: És el concepte tàctic ofensiu que fa referència al canvi 

de “chip” dels jugadors de l’equip que està en possessió de la pilota, els quals 

canvien de rol degut a la seva recuperació, realitzant així una protecció 

d’aquesta individual i/o col·lectivament, fent 3-4 passades segures (companys 

sense pressió) que donin continuïtat a l’acció ofensiva i circulant la pilota cap a 

espais allunyats i amb poca densitat defensiva. 

- Recuperar i Contraatacar: És el concepte tàctic ofensiu que fa referència al 

canvi de “chip” dels jugadors de l’equip que està en possessió de la pilota, els 

quals canvien de rol degut a la seva recuperació en camp contrari, realitzant 

així un atac individual i/o col·lectiu, aprofitant els espais-temps que hi ha degut 

a la poca densitat defensiva del contrari. 

En relació a les causes sobre les TAD: 

- Recuperar la pilota a camp contrari: És el moment en el qual la pilota està en 

joc, situada en el camp que defensa l’equip contrari i està en la seva possessió, 

la recuperació de la pilota esdevé el moment en el que l’equip contrari deixa 

d’estar en possessió de la pilota degut a que un dels seus jugadors l’ha perdut 
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per una errada tècnica o decisional, o bé perquè un jugador de l’equip no 

possessor ha pogut treure-li la pilota mitjançant alguna acció tècnica individual. 

- Perdre i temporitzar: És l’acció tàctica defensiva individual i/o col·lectiva de 

l’equip no possessor de la pilota que permet al/s defensor/s augmentar el 

temps de resolució d’una acció ofensiva de l’equip contrari, amb la finalitat de 

preparar eficaçment la següent actuació que permeti modificar la situació al seu 

favor. 

En relació a les causes sobre les TDA: 

- Progressar amb pilota controlada fins a camp contrari: És el moment en el qual 

la pilota està en joc, situada en el camp propi de l’equip possessor, i un dels 

seus jugadors, en aquest cas el possessor de la pilota, aconsegueix portar-la 

fins al camp que defensa l’equip contrari, mitjançant una conducció individual o 

una passada cap a un company que es trobi en condicions favorables per 

mantenir la possessió. 

- Finalització a porteria amb tir: És l’acció tàctica ofensiva individual i/o col·lectiva 

de l’equip possessor de la pilota que té la finalitat de superar als defensors 

contraris i aconseguir modificar el resultat (marcar gol) o treure una acció 

d’avantatge (córner, rebuig defensiu, etc.). 

4.6. Estratègies 

Referent a l’estratègia de la investigació s’ha realitzat mitjançant una observació 

sistemàtica dels vídeos dels partits dels vuit equips seleccionats. 

Durant l’observació d’aquests partits, s’ha fet servir el programa informàtic 

LongoMatch (versió 1.0.2) per fer un anàlisi de les transicions de joc que succeïen. 

Aquestes han quedat enregistrades en el document ad hoc que es presenta a 

continuació. 

4.7. Document ad hoc 

Per a l’observació dels partits s’ha fet servir una fitxa tècnica com a protocol per tal de 

poder realitzar un registre de tota la informació a recollir, en la qual s’inclouen els 

equips observats, el resultat del partit, els CT que s’hi poden donar i les variables de 

l’estudi. 
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Aquesta fitxa s’ha anat omplint a mà durant l’observació dels partits i s’ha fet una per a 

cada part del partit, per tal de recollir amb més ordre totes les dades que s’han extret i 

tenir un millor control de les situacions de joc de cada partit. 

 
Taula 1: Document ad hoc. Font: Elaboració pròpia. 

4.8. Instruments 

Per dur a terme aquesta investigació i el posterior anàlisi dels vídeos s’han utilitzat els 

següents instruments: 

- Ordinador: 

· MacBook Air (2014): Programari (versió): OS X 10.9.5 (13F1507); Processador: 1.4 

GHz Intel Core i5; Memòria: 4 GB 1600 MHz DDR3; Disc d’arrencada: Macintosh HD; 

Gràfics: Intel HD Graphics 5000 1536 MB 

- Programa informàtic per l’anàlisi dels partits: 

· LongoMatch: Programari: (versió): 1.0.2 

- Programa informàtic per registrar les dades de l’anàlisi dels partits: 

· Microsoft Excel 2011 per a Mac: Programari: (versió): 14.1.0 (110310). 

- Pàgina web: 

Per poder observar aquests partits s’ha fet servir la pàgina web www.socceryou.com. 

Es tracta d’una pàgina web que ofereix tots els partits de totes les competicions de 

futbol del món i, per tant, s’ha obtingut el visionat dels partits de la Lliga Professional 

de Futbol BBVA temporada 2015-2016. 

- Extensió de Chrome: 

A l’hora d’analitzar els partits, els arxius han estat descarregats des del Video 

Downloader Professional, una extensió del navegador de Chrome que permet 

descarregar vídeos des de molts llocs web que ofereixen aquest contingut. 

PARTIT:JORNADA:TEMPORADA	2015-2016

MINUT RESULTAT LOCAL	 VISITANT
SUPERIORITAT	

NUMÈRICA

INFERIORITAT	

NUMÈRICA

VARIABLES	DEPENDENTS

TRANSICIÓ	ATAC-DEFENSA TRANSICIÓ	DEFENSA-ATAC

RECUPERAR	LA	PILOTA	A	CAMP	
CONTRARI

PERDRE	I	TEMPORITZAR
PROGRESSAR	AMB	LA	PILOTA	

FINS	A	CAMP	CONTRARI
TIR	A	PORTERIAPERDRE	I	PRESIONAR PERDRE	I	TEMPORITZAR RECUPERAR	I	MANTENIR

VARIABLES VARIABLES	CONTAMINADORES

SITUACIÓ	DE	L'EQUIP	EN	LA	

CLASSIFICACIÓ

SITUACIÓ	DE	JOC

SITUACIÓ	6

SITUACIÓ	7

SITUACIÓ	8

PRIMERA	PART

SITUACIÓ	1

SITUACIÓ	2

SITUACIÓ	3

SITUACIÓ	4

SITUACIÓ	5

FITXA	TÈCNICA	D'ANÀLISI	DELS	PARTITS
RESULTAT:

RECUPERAR	I	CONTRAATACAR

TRANSICIÓ	ATAC-DEFENSA TRANSICIÓ	DEFENSA-ATAC

VARIABLES	INDEPENDENTS

SITUACIÓ	9

SITUACIÓ	10

http://www.socceryou.com/
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4.9. Procediments 

Pas 1. Utilitzar la pàgina web www.socceryou.com i l’extensió de Chrome Video 

Downloader Professional per aconseguir la descarrega dels partits necessaris. 

Pas 2. Carregar el vídeo seleccionat al programari informàtic LongoMatch (1.0.2) per 

iniciar l’anàlisi de les transicions de joc. 

Pas 3. Disseny d’una plantilla de categoria dins del programari LongoMatch en les 

quals quedaven enregistrats els CT que s’han analitzat en aquest estudi (P i P; P i T; R 

i M; R i C). Amb aquesta plantilla de categories quedaven guardats els talls de vídeo 

que feien referència al CT emprat per l’equip analitzat. 

Pas 4. Ús del document ad hoc. Durant l’anàlisi del partit s’anaven introduint 

manualment les dades que sorgien del partit en el document imprès. 

Pas 5. Passar les dades de l’anàlisi al document ad hoc original amb el programa 

Microsoft Excel 2011 per realitzar la quantificació de cada CT. 

4.10. Protocol de mesura 

A l’hora de realitzar l’anàlisi de cada partit s’han fet servir els següents passos: 

1. Imatge de l’anàlisi d’un partit a través del programa LongoMatch (1.0.2): 

 
Fotografia 1: Captura de pantalla del programa informàtic LongoMatch. Font: Elaboració pròpia. 

http://www.socceryou.com/
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2. Imatge de la realització de l’anàlisi d’un partit de futbol amb el programa 

LongoMatch i el document ad hoc d’anàlisi per quantificar els CT. 

 
Fotografia 2: Anàlisi d’un partit de futbol per extreure les dades numèriques referents a les 

transicions de joc. Font: Elaboració pròpia. 

4.11. Aspectes ètics de la recerca 

Aquest estudi és de caràcter observacional sobre els CT en les transicions de joc que 

duen a terme els vuit equips seleccionats de la Lliga de Fútbol Professional BBVA a la 

temporada 2015-2016. 

No es caurà en cap acte incorrecte sobre els drets d’imatge sobre jugadors i clubs 

esportius perquè segons el Boletín Oficial del Estado (BOE) (2014: 82355), els 

mateixos tenen signats unes clàusules sobre oferir els drets d’imatge al públic i els 

actes relacionats amb la Federació Espanyola de Futbol. 

Així doncs, a més, cal comentar la Declaració de Helsinki del 1975 esmentada al 1983, 

que protegeix els aspectes ètics d’una investigació de caire científic, tot incloent els 

drets característics de la mostra estudiada. 
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5. Resultats 

5.1. Mostra i Interpretació dels resultats 

A continuació s’exposa la taula amb la recollida de dades referents a les transicions 

observades durant l’anàlisi de vídeo dels equips seleccionats. Es recull el número total 

de TAD i TDA amb els corresponents CT predeterminats, i amb la diferenciació sobre 

si s’ha donat o no s’ha donat en el partit. 

Finalment, s’ha fet una suma total per cada CT que sí s’ha donat i que no s’ha donat 

en funció del tipus de transició; una suma del total de tots els CT  en el tipus de 

transició; i una suma del total de transicions que han aparegut en els 16 partits 

analitzats durant aquest estudi. 

 
Taula 2: Quantificació dels resultats numèrics de les transicions per partit analitzat. Font: 

Elaboració pròpia 

Real	Madrid	Club	de	Fútbol	-	

Futbol	Club	Barcelona

Club	Atlético	de	Madrid	-	Real	

Club	Deportivo	de	La	Coruña

Real	Sociedad	de	Fútbol	-	Club	

Atlético	de	Madrid

Real	Madrid	Club	de	Fútbol	-	

Club	Atlético	de	Madrid

Sevilla	Fútbol	Club	-	Real	Madrid	
Club	de	Fútbol

Valencia	Club	de	Fútbol	-	Real	
Club	Celta	de	Vigo

QUANTIFICACIÓ	DELS	

RESULTATS	NUMÈRICS	DE	

LES	TRANSICIONS	PER	

PARTIT	ANALITZAT

EQUIPS

Futbol	Club	Barcelona	-	Club	

Atlético	de	Madrid

Levante	Unión	Deportiva	-	

Valencia	Club	de	Fútbol

Valencia	Club	de	Fútbol	-	Sevilla	

Fútbol	Club

Sevilla	Fútbol	Club	-	Villarreal	
Club	de	Fútbol

Real	Betis	Balompié	-	Málaga	
Club	de	Fútbol

Athletic	Club	-	Real	Betis	
Balompié

Unión	Deportiva	Las	Palmas	-	
Real	Madrid	Club	de	Fútbol

Futbol	Club	Barcelona	-	Unión	

Deportiva	Las	Palmas

Real	Sporting	de	Gijón	-	Club	

Atlético	de	Madrid

Málaga	Club	de	Fútbol	-	Real	

Sporting	de	Gijón

TOTAL	PER	COMPORTAMENT

TOTAL	PER	TRANSICIÓ

TOTAL	TRANSICIONS

TOTAL	PER	TRANSICIÓ	(SÍ/NO)

TRANSICIÓ	ATAC-DEFENSA

288 340

628

1234

134 154 288 213 127 340 283

TRANSICIÓ	DEFENSA-ATAC

483 123

606

200 483 45 78 123

40 23 63 51 31 82 4 7 11

27 12 39 28 18 46 7 5 12

33 17 50 33 44 77 2 7 9

14 9 23 25 21 46 6 11 17

37 22 59 33 34 67 7 10 17

27 13 40 44 9 53 8 15 23

10 46 4 12 16

13 14 27 33 33 66 7 11 18

37

16

43

27

55

PERDRE	I	TEMPORITZAR RECUPERAR	I	MANTENIR RECUPERAR	I	CONTRAATACAR

TEMPORITZAR	AMB	+	6	

JUGADORS

PROGRESSAR	AMB	LA	PILOTA	

FINS	A	CAMP	CONTRARI
TIR	A	PORTERIA

SÍ NO TOTAL SÍ NO TOTAL SÍ NO TOTAL

22 17 39 36

19 18

7 9

23 20

13 14

20 35

PERDRE	I	PRESSIONAR

RECUPERAR	LA	PILOTA	A	CAMP	

CONTRARI

20 16

19 14

13 28

SÍ NO TOTAL

36

33

41
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En primer lloc s’interpreten els resultats de la taula 2 on s’han enregistrat totes les 

transicions que s’han analitzat durant els 16 partits seleccionats. En aquesta taula 

podem observar els partits que s’han observat (columna esquerra), i les altres dues 

columnes fan referència al tipus de TAD i la TDA (amb els corresponents CT que s’han 

analitzat). Així doncs han quedat recollides el nombre total de transicions que sí que 

s’han donat i que no s’han donat per part de l’equip analitzat. 

A les últimes fileres ha quedat enregistrat la suma total de cada transició que sí que 

s’ha donat i que no s’ha donat, la suma total de cada CT, la suma total del tipus de 

transició i la suma total de totes les transicions que s’han donat en els 16 partits. 

Fent un anàlisi dels resultats numèrics, es pot observar que les TAD són les més 

nombroses amb un total de 628 accions, i en segon lloc les TDA amb 606 accions.  

Dins d’aquestes dades veiem que en la TAD, el CT de P i T (temporitzar amb més de 

sis jugadors) és el que més ha sorgit durant els partits, amb un total de 340 accions, 

mentre que en el CT de P i P (recuperar la pilota a camp contrari) han sorgit un total 

de 288 accions. Per altra banda, en la TDA, el CT de R i M (progressar amb la pilota 

controlada fins a camp contrari) ha tingut uns valors de 483 accions, i, en canvi, el CT 

de R i C (finalitzar la jugada amb tir a porteria) ha donat uns valors de 123 accions. 

Més concretament, dins de cada CT, podem observar com en la TAD P i P (recuperar 

la pilota a camp contrari), s’han donat un total de 134 accions en la qual els equips han 

aconseguit la recuperació de la pilota, mentre que pel contrari, en un total de 154 

accions no s’ha aconseguit aquesta recuperació a camp contrari. 

En la mateixa TAD podem veure que en el CT de P i T (temporitzar amb més de sis 

jugadors), s’han donat un total de 213 accions en les que els equips han aconseguit 

fer aquest comportament, mentre que en un total de 127 accions no ho han manifestat. 

Referent a la TDA, en el CT de R i M (progressar amb la pilota controlada fins a camp 

contrari), hi ha un total de 283 accions en les quals els equips sí que han aconseguit 

aquest CT, mentre que en un total de 200 accions no han aconseguit. 

En l’altre CT de la TDA R i C, un total de 45 accions han aconseguit la finalització de la 

jugada amb tir a porteria, mentre que un total de 78 accions no hi ha hagut finalització. 

En segon lloc s’interpreten els resultats obtinguts en la gràfica 1 de quantificació dels 

resultats en la comparació sobre el CT que s’ha manifestat en cada transició entre els 

equips analitzats. 
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Gràfica 1: Nombre total de transicions per comportament tàctic per equip. Font: Elaboració pròpia. 
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A la gràfica 1 podem observar els resultats dels quatre CT que s’han analitzat durant 

els dos partits de cada equip.  

En la TAD perdre i pressionar, trobem que l’equip que més accions ha realitzat ha 

estat el RSG amb 55 accions; el RBB ha estat el segon amb 43 accions; en tercer lloc 

el RMCF amb 41 accions; el VCF ha fet 37 accions; amb 36 accions s’hi troba el FCB; 

el CAM amb 33 accions; la UDLP amb 27; i en darrer lloc el SFC amb 16 accions. 

En la TAD perdre i temporitzar, l’equip que més accions ha manifestat ha estat el RSG 

amb 63 accions; en segon lloc el VCF amb 59 accions; en tercer lloc el RBB amb 50 

accions; el RMCF ha fet 40 accions; el FCB i la UDLP han fet 39 accions; el CAM ha 

fet 27 accions; i en darrer lloc el SFC amb 23 accions. 

En la TDA recuperar i mantenir, l’equip que més accions ha fet durant els dos partits 

analitzats ha estat el RSG amb un total de 82 accions; en segon lloc s’hi troba el RBB 

amb 77 accions; el VCF es troba en tercer lloc amb 67 accions; el CAM ha fet un total 

de 66 accions; el RMCF ha fet 53 accions; i en darrer lloc i amb un triple empat s’hi 

troben el FCB, el SFC i la UDLP. 

En la TDA recuperar i contraatacar, l’equip que més accions ha aconseguit fer ha estat 

el RMCF amb un total de 23 accions; en segon lloc s’hi troba el CAM amb 18 accions; 

amb 17 accions s’hi troben el SFC i el VCF; amb 16 accions hi ha el FCB; el segueix 

amb 12 la UDLP; i en els darrers llocs hi ha el RSG amb 11 accions i el RBB amb 9 

accions.  
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Gràfica 2: Comparació sobre els tipus de transició (SÍ) entre els equips. Font: Elaboració pròpia. 
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Referent a la gràfica 2 sobre la comparació sobre els tipus de transició (SÍ) entre els 

equips, es vol observar quin equip ha fet més transicions en relació als quatre 

comportaments tàctics. 

En la TAD perdre i pressionar l’equip que ha fet més accions en las quals sí que s’ha 

donat el comportament a analitzar ha estat el RBB amb 23 transicions; amb 20 accions 

s’hi troben el FCB i el RSG; el CAM i el VCF estan amb 19 accions; el RMCF i la UDLP 

han fet 13 accions cadascú; i en darrer lloc s’hi troba el SFC que ha fet set accions. 

En la TAD perdre i temporitzar l’equip amb major nombre de transicions en las quals sí 

que s’ha donat el comportament a analitzar ha estat el RSG amb 40 accions; el VCF 

ha fet 37 accions; seguidament el RBB ha fet 33 accions; amb 27 accions s’hi troben el 

RMCF i la UDLP; el FCB ha fet 22 accions; el SFC ha fet 14 accions; i el CAM ha fet 

13 accions. 

En la TDA recuperar i mantenir l’equip amb major nombre de transicions en las quals 

sí que s’ha donat el comportament a analitzar ha estat el RSG amb 51 accions en dos 

partits; el RMCF ha estat segon amb 44 accions; el VCF el segueix amb 43 accions; el 

FCB és quart amb 36 accions; amb 33 accions s’hi troben el CAM i el RBB; la UDLP 

ha fet 28 accions; i el SFC ha fet 25 accions. 

En la TDA recuperar i contraatacar l’equip amb major nombre de transicions en las 

quals sí que s’ha donat el comportament a analitzar ha estat el RMCF amb 15 accions 

en tots dos partits; el CAM ha fet set accions, juntament amb el VCF i la UDLP; amb 

sis accions s’hi troba el SFC; amb quatre, el FCB i el RSG; i en darrer lloc el RBB amb 

dues accions. 

L’equip amb més TAD perdre i pressionar ha estat el RBB amb un total de 23 accions 

en les quals ha aconseguit recuperar la pilota en camp contrari; en segon lloc s’hi 

troben el FCB amb 20 accions i el RSG amb 20 accions; en tercer lloc apareixen el 

CAM i el VCF amb 19 accions; en quart lloc es troba el RMCF i la UDLP amb 13 

accions; i finalment s’hi troba el SFC amb set accions. 
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Gràfica 3: Comparació sobre els tipus de transició (NO) entre els equips. Font: Elaboració pròpia. 
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Finalment, en la gràfica 3 sobre la comparació sobre els tipus de transició (NO) entre 

els equips, es vol observar quin equip ha fet més transicions en relació als quatre 

comportaments tàctics. 

En la TAD perdre i pressionar l’equip amb més accions ha estat el RSG amb 35 

accions; amb 28 s’hi troba el RMCF; el RBB ha fet 20 accions; el VCF ha fet 18, dues 

menys que el FCB que ha fet 16 accions; el CAM i la UDLP han empatat amb 14 

accions; i en darrer lloc el SFC amb nou accions. 

En la TAD perdre i temporitzar l’equip amb més accions en les quals no ha aconseguit 

manifestar el comportament tàctic ha estat el RSG amb 23 accions; amb 22 el VCF; el 

RBB i el FCB amb 17 accions; el CAM amb 14; el RMCF amb 13; la UDLP amb 12; i el 

SFC amb nou accions. 

En la TDA recuperar i mantenir l’equip amb més accions ha estat el RBB amb 44 

accions; amb deu menys, 34, el VCF; de molt a prop, el CAM amb 33; el RSG amb 31 

accions; amb 21 accions s’hi troba el SFC; la UDLP amb 18 accions; el FCB amb 10 

accions; i finalment, amb nou accions el RMCF. 

En la TDA recuperar i contraatacar l’equip amb més transicions sense finalitzar a 

porteria ha estat el RMCF amb 15 accions; en segon lloc el FCB amb 12 accions; amb 

11, el CAM i el SFC; amb 10, el VCF; els dos amb set accions, RBB i RSG; i en darrer 

lloc la UDLP amb cinc accions. 

5.2. Discussió dels resultats 

En relació a la TDA recuperar i mantenir, amb la finalitat de progressar amb la pilota 

controlada fins a camp contrari, s’ha observat que els equips de la Lliga de Futbol 

Professional BBVA realitzen aquest tipus de transició el 40% de les vegades. Si ho 

relacionem amb l’article de Casal, Losada i Ardá (2015: 107), comenten que: “Esto 

significa que si se realiza una transición ofensiva recuperando la posesión del balón 

por medio del portero, teniendo por delante a todos los jugadores del equipo 

adversario, y la intención táctica del equipo una vez recuperado el balón es la de 

mantener la posesión del mismo, la estimación de la probabilidad de no obtener éxito 

es del 80%.” 

Aquí cal destacar que en aquest estudi no s’ha controlat la variable recuperació per 

mitjà del porter, i que les dades no les podem comparar. Però, podem saber que dins 
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d’aquestes transicions, l’equip adversari no tenia tots els jugadors per darrera de la 

pilota.  

Pel que fa a la TDA recuperar i contraatacar, s’han enregistrat un total de 123 accions, 

de les quals només el 45% de les accions finalitzen amb tir, i el 78% no acaben amb 

tir. Aquestes dades les podem relacionar amb el que diuen Casal, Losada i Ardá, 

(2015: 107). “Si después de recuperar el balón no se intenta progresar hacia la 

portería rival las probabilidades de éxito disminuirán.” 

Si tenim en compte el nombre total de transicions defensives que s’han obtingut en 

aquest anàlisi ens trobem amb 606 transicions en 16 partits. En canvi, en la tesi sobre 

la Copa Mundial de Sudàfrica 2010, l’autor Andújar Casais (2015: 188), comenta: “Por 

lo que se refiere a la incidencia de las transiciones defensivas, cabe destacar que se 

han analizado 804 durante 8 encuentros, esto supone una media de 100 por partido y 

50 por equipo y partido.”  

Andújar Casais (2015: 73) parla sobre els tipus de TAD: “Los tipos de transición 

ataque-defensa que puede desarrollar un equipo se dividen en: repliegue o presión 

tras pérdida. Es decir, ocupar espacios cercanos y perpendiculares a la portería a 

defender, o por el contrario, intentar recuperar el balón en el menor tiempo posible y lo 

más cerca de la portería rival.” 

En el nostre anàlisi hem observat un total de 628 TAD, de les quals 288 transicions 

pertanyen a la pressió després de pèrdua, i un total de 340 tenen relació amb el 

replegament o la temporització. 

Finalment, els resultats que s’han obtingut referent al CT que han manifestat els 

equips durant els partits analitzats no poden ser comparats amb cap altre estudi que 

tracti aquesta temàtica, doncs no s’ha trobat cap que en tingui relació. 
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6. Conclusions 

6.1. Assoliment dels objectius 

En aquest darrer apartat tractarem de comprovar l’assoliment dels objectius formulats 

prèviament. Els objectius que s’han volgut assolir són: 

1A - Comprovar si el 75% de les TAD perdre i pressionar  que es produeixen a camp 

contrari acaben amb la recuperació de la pilota per l’equip que realitza la transició. 

- En l’anàlisi dels 16 partits de la Lliga de Futbol Professional BBVA s’han 

registrat un total de 288 TAD perdre i pressionar. D’aquestes, només 134 han 

estat enregistrades com a recuperació de la pilota a camp contrari. Per calcular 

el 75%, s’ha dividit el nombre total de transicions recuperades a camp contrari 

pel nombre total de TAD perdre i pressionar. El resultat ha estat que el 46% de 

les transicions han estat recuperades a camp contrari. 

2A – Analitzar les TDA recuperar i mantenir per veure si els equips que recuperen la 

pilota a camp propi aconsegueixen progressar amb la pilota controlada fins a camp 

contrari. 

El % de vegades que l’equip aconsegueix recuperar la pilota i progressar. 

Futbol Club Barcelona 78% 

Club Atlético de Madrid 50% 

Real Madrid Club de Fútbol 83% 

Valencia Club de Fútbol 49% 

Sevilla Fútbol Club 54% 

Real Betis Balompié 66% 

Unión Deportiva Las Palmas 60% 

Real Sporting de Gijón 62% 

3A - Calcular si el 15% de les TDA recuperar i contraatacar realitzades acaben amb 

finalització a porteria o amb la finalització de la jugada (tir a porteria). 

- En l’anàlisi dels 16 partits de la Lliga de Futbol Professional BBVA s’han 

registrat un total de 123 TDA recuperar i contraatacar. D’aquestes, han estat 
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enregistrades 45 com a finalització a porteria. Per calcular el 15%, s’ha dividit el 

nombre total de transicions finalitzades amb tir a porteria pel nombre total de 

TDA recuperar i contraatacar. El resultat ha estat que el 36% de les transicions 

han estat finalitzades amb tir a porteria. 

4A – Observar si en la TAD perdre i temporitzar, els equips temporitzen l’acció amb 

menys de sis jugadors per darrera de la pilota per a què la resta de companys puguin 

arribar a defensar. 

El % de vegades que l’equip aconsegueix temporitzar l’acció quan perd la possessió. 

Futbol Club Barcelona 56% 

Club Atlético de Madrid 48% 

Real Madrid Club de Fútbol 67% 

Valencia Club de Fútbol 62% 

Sevilla Fútbol Club 60% 

Real Betis Balompié 66% 

Unión Deportiva Las Palmas 69% 

Real Sporting de Gijón 63% 

5A – Observar si en funció del minut i del resultat els equips de futbol professional 

canvien el seu CT en les transicions tant per mantenir el resultat o per capgirar el 

resultat durant els últims 10 minuts de la segona part. 

PARTIT: Real Sociedad de Fútbol – Club Atlético de Madrid 

Resultat al minut 80: 0 a 1 Resultat al minut 90: 0 a 2 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

2 4 4 5 

L’equip va guanyat i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan destinats a mantenir el resultat i a augmentar-lo amb els contraatacs. 

PARTIT: Club Atlético de Madrid – Real Club Deportivo de La Coruña 

Resultat al minut 80: 2 a 0 Resultat al minut 90: 3 a 0 
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TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

2 4 6 0 

L’equip va guanyat i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan destinats a mantenir el resultat amb el control de la possessió de la pilota. 

PARTIT: Real Madrid Club de Fútbol – Futbol Club Barcelona 

Resultat al minut 80: 0 a 3 Resultat al minut 90: 0 a 4 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

3 1 1 2 

L’equip va perdent i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan relacionats a pressionar ràpidament i a contraatacar per capgirar el marcador. 

PARTIT: Futbol Club Barcelona – Club Atlético de Madrid 

Resultat al minut 80: 2 a 1 Resultat al minut 90: 2 a 1 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

3 2 7 1 

L’equip va guanyat i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan destinats a mantenir el resultat amb la possessió de la pilota. 

PARTIT: Futbol Club Barcelona – Unión Deportiva Las Palmas 

Resultat al minut 80: 2 a 0 Resultat al minut 90: 2 a 1 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

3 1 1 2 

L’equip va perdent i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan relacionats a pressionar ràpidament i a contraatacar per capgirar el marcador. 

PARTIT: Unión Deportiva Las Palmas – Real Madrid Club de Fútbol 

Resultat al minut 80: 0 a 1 Resultat al minut 90: 1 a 2 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 
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2 2 3 2 

L’equip va perdent i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan relacionats a pressionar ràpidament i a contraatacar per capgirar el marcador. 

PARTIT: Athletic Club – Real Betis Balompié 

Resultat al minut 80: 3 a 0 Resultat al minut 90: 3 a 1 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

2 3 5 1 

L’equip va perdent i s’observa com els números mostren que en les transicions estan 

relacionats a pressionar ràpidament, a mantenir la possessió i a realitzar contraatacs 

per capgirar el marcador. 

PARTIT: Real Betis Balompié – Málaga Club de Fútbol 

Resultat al minut 80: 0 a 1 Resultat al minut 90: 0 a 1 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

5 2 2 0 

L’equip va perdent i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan relacionats a pressionar ràpidament per recuperar la possessió de la pilota. 

PARTIT: Sevilla Fútbol Club – Real Madrid Club de Fútbol 

Resultat al minut 80: 3 a 1 Resultat al minut 90: 3 a 2 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

1 2 3 5 

L’equip va perdent i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan relacionats a contraatacar per capgirar el marcador. 

PARTIT: Real Madrid Club de Fútbol – Club Atlético de Madrid 

Resultat al minut 80: 0 a 1 Resultat al minut 90: 0 a 1 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

3 0 6 2 
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L’equip va perdent i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan relacionats a pressionar ràpidament i a contraatacar per capgirar el marcador. 

PARTIT: Sevilla Fútbol Club – Villarreal Club de Fútbol 

Resultat al minut 80: 3 a 2 Resultat al minut 90: 4 a 2 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

1 5 1 3 

L’equip va guanyat i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan destinats a mantenir el resultat amb la temporització en las pèrdues de pilota i 

aprofitar els contraatacs. 

PARTIT: Valencia Club de Fútbol – Sevilla Fútbol Club 

Resultat al minut 80: 1 a 0 Resultat al minut 90: 2 a 1 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

2 1 3 1 

L’equip va perdent i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan relacionats a pressionar ràpidament, a mantenir la possessió per atacar i a 

contraatacar per capgirar el marcador. 

PARTIT: Málaga Club de Fútbol – Real Sporting de Gijón 

Resultat al minut 80: 1 a 0 Resultat al minut 90: 1 a 0 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

4 2 9 2 

L’equip va perdent i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan relacionats a pressionar ràpidament, a mantenir la possessió per atacar i a 

contraatacar per capgirar el marcador. 

PARTIT: Real Sporting de Gijón – Club Atlético de Madrid 

Resultat al minut 80: 1 a 1 Resultat al minut 90: 2 a 1 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

5 2 3 2 
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L’equip va perdent i s’observa com els números que s’han mostrat en les transicions 

estan relacionats a pressionar ràpidament, mantenir la possessió per atacar i a 

contraatacar per capgirar el marcador. 

PARTIT: Levante Unión Deportiva – Valencia Club de Fútbol 

Resultat al minut 80: 1 a 0 Resultat al minut 90: 1 a 0 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

1 5 4 1 

L’equip va perdent però no s’observa un canvi important en els números, ja que s’han 

mostrat que els resultats són majors en les transicions més relacionades a quan un 

equip va guanyat i vol mantenir el resultat. 

PARTIT: Valencia Club de Fútbol – Real Club Celta de Vigo 

Resultat al minut 80: 0 a 1 Resultat al minut 90: 0 a 2 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

1 7 2 0 

L’equip va perdent però no s’observa un canvi important en els números, ja que s’han 

mostrat que els resultats són majors en les transicions més relacionades a quan un 

equip va guanyat i vol mantenir el resultat. 

6A – Observar si la relació a jugar el partit com a local o a jugar com a visitant, els 

equips de futbol professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat de 

guanyar el partit. 

Futbol Club Barcelona 

TRANSICIÓ Local Visitant Diferència 

TAD P i P 24 12 12 

TAD P i T 10 17 7 

TDA R i M 23 23 0 

TDA R i C 4 12 8 
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Club Atlético de Madrid 

TRANSICIÓ Local Visitant Diferència 

TAD P i P 17 16 1 

TAD P i T 15 24 9 

TDA R i M 32 34 2 

TDA R i C 8 10 2 

 

Real Madrid Club de Fútbol 

TRANSICIÓ Local Visitant Diferència 

TAD P i P 29 12 17 

TAD P i T 7 16 9 

TDA R i M 29 24 5 

TDA R i C 10 13 3 

 

Valencia Club de Fútbol 

TRANSICIÓ Local Visitant Diferència 

TAD P i P 15 22 7 

TAD P i T 32 31 - 

TDA R i M 33 34 1 

TDA R i C 11 6 5 

 

Sevilla Fútbol Club 

TRANSICIÓ Local Visitant Diferència 

TAD P i P 9 7 2 

TAD P i T 23 27 4 

TDA R i M 19 27 8 

TDA R i C 11 6 5 
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Real Betis Balompié 

TRANSICIÓ Local Visitant Diferència 

TAD P i P 25 18 7 

TAD P i T 20 39 19 

TDA R i M 31 46 15 

TDA R i C 6 3 3 

 

Unión Deportiva Las Palmas 

TRANSICIÓ Local Visitant Diferència 

TAD P i P 18 9 9 

TAD P i T 20 20 0 

TDA R i M 28 20 8 

TDA R i C 5 7 2 

 

Real Sporting de Gijón 

TRANSICIÓ Local Visitant Diferència 

TAD P i P 31 24 7 

TAD P i T 14 25 11 

TDA R i M 34 48 14 

TDA R i C 4 7 3 

7A – Comprovar si la relació a jugar el partit en superioritat numèrica, fa que els equips 

de futbol professional canviïn el seu CT en les transicions amb la finalitat de treure 

benefici de les accions de joc aprofitant la inferioritat del contrari. 

- Real Sociedad de Fútbol - CAM. L’equip visitant juga amb dos jugadors més 

per l’expulsió de dos jugadors locals (minut 89 i 92). És l’últim minut de partit i 

no hi ha cap transició més. 
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- FCB – Club Atlético de Madrid. L’equip local juga amb un jugadors més durant 

tota la segona part degut a l’expulsió d’un jugador visitant al minut 44 de la 

primera part. El segon jugador expulsat és al minut 64 de la segona part.  

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

9 5 12 3 

Es pot observar com els números relacionats amb les transicions són favorables als 

CT que tenen relació amb la possessió de la pilota i amb la seva ràpida recuperació. 

7B – Comprovar si la relació a jugar el partit en inferioritat numèrica, fa que els equips 

de futbol professional canviïn el seu CT en les transicions amb la finalitat d’evitar 

situacions adverses i no donar benefici sobre les accions de joc del contrari que està 

en superioritat. 

- SFC – Villarreal Club de Fútbol. L’equip local juga amb un home menys des del 

minut 79 de la segona part. 

TAD P i P TAD P i T TDA R i M TDA R i C 

1 5 1 1 

S’observa com els números relacionats amb les transicions són favorables als CT que 

tenen relació amb la fase defensiva del joc i amb la recuperació de la pilota i el 

contraatacar. Al minut 91 de partit l’equip local fa el 4 a 2 definitiu en un contraatac. 

8A – Analitzar si en relació a la situació de l’equip en la classificació, els equips de 

futbol professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat de continuar en 

la mateixa posició, entrar en una zona o sortir de la zona. 

- Aquest objectiu no s’ha assolit perquè no s’ha trobat la manera d’analitzar els 

CT en relació a la classificació dels equips i perquè en els partits seleccionats 

els equips han estat en diferents posicions en la taula classificatòria. 

6.2. Anàlisi de les hipòtesis 

En aquest punt es comprovarà quin és l’estat final de les hipòtesis, per acceptar-les o 

rebutjar-les. Aquestes són: 
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1A - El 75% de les TAD perdre i pressionar que es produeixen a camp contrari acaben 

amb la recuperació de la pilota per l’equip que realitza la transició. 

- Aquesta hipòtesis queda rebutjada perquè s’ha pogut comprovar que només el 

46% de les TAD perdre i pressionar acaben amb la recuperació de la pilota. 

2A - Els equips que recuperen la pilota a camp propi realitzen una TDA recuperar i 

mantenir amb la finalitat de progressar amb pilota controlada fins a camp contrari. 

- Aquesta hipòtesi és acceptada per als següents equips: FCB, CAM, RMCF, 

SFC, UDLP i RSG. 

- Aquesta hipòtesi és rebutjada per als següents equips: VCF i RBB. 

3A - El 15% de les TDA recuperar i contraatacar  realitzades acaben amb finalització a 

porteria o amb finalització de jugada (tir a porteria). 

- Aquest hipòtesis queda rebutjada perquè només el 10% de les TDA recuperar i 

contraatacar acaben amb finalització a porteria. 

4A - En la TAD perdre i temporitzar, els equips temporitzen l’acció amb menys de sis 

jugadors per darrera de la pilota per a què la resta de companys puguin arribar a 

defensar. 

- Aquesta hipòtesi és acceptada per als següents equips: FCB, RMCF, VCF, 

SFC, RBB, UDLP i RSG. 

- Aquesta hipòtesi és rebutjada per als següents equips: CAM. 

5A - En funció del minut i del resultat els equips de futbol professional canvien el seu 

CT en les transicions, per mantenir el resultat o per capgirar el resultat durant els 

últims 10 minuts de la segona part. 

- Aquesta hipòtesi és acceptada per als següents equips: FCB, CAM, RMCF, 

SFC, RBB, UDLP i RSG. 

- Aquesta hipòtesi és rebutjada per als següents equips: VCF. 

6A – En relació a jugar el partit com a local o a jugar com a visitant, els equips de 

futbol professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat de guanyar el 

partit. 
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- Aquesta hipòtesi és acceptada per tots els equips excepte un, perquè amb 

l’anàlisi dels dos partits s’ha observat que els nombres són diferents en els CT 

en relació a quan es juga com a local o com a visitant. 

- Aquesta hipòtesi és rebutjada pel VCF perquè els seus valors en els CT són 

diferents als valors que positius i negatius de jugar com a local i jugar com a 

visitant que amb la que presenten la resta d’equips. 

7A - En relació a jugar el partit en superioritat numèrica, els equips de futbol 

professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat de treure benefici de 

les accions de joc aprofitant la inferioritat del contrari. 

- Aquesta hipòtesi és acceptada per al FCB, ja que va jugar davant el CAM amb 

dos jugadors més i els números sorgits en l’anàlisi dels CT en les transicions 

demostren una acció per aprofitar la inferioritat de l’adversari. 

7B - En relació a jugar el partit en inferioritat numèrica, els equips de futbol 

professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat d’evitar situacions 

adverses i no donar benefici sobre les accions de joc del contrari que està en 

superioritat.  

- Aquesta hipòtesi és acceptada per al SFC, ja que va jugar davant el Villarreal 

Club de Fútbol amb un jugadors menys i els números sorgits en l’anàlisi dels 

CT en la transicions demostren un comportament per evitar situacions 

adverses, inclòs fer un gol en una acció de contraatac. 

8A - En relació a la situació de l’equip en la classificació, els equips de futbol 

professional canvien el seu CT en les transicions amb la finalitat de continuar en la 

mateixa posició, entrar en una zona o sortir de la zona.  

- Aquesta hipòtesi no pot ser qualificada com a rebutjada o acceptada perquè no 

s’ha pogut assolir l’objectiu lligat a aquesta. 

6.3. Resposta a la pregunta d’estudi 

Finalment es donarà resposta a la pregunta que iniciava aquesta investigació. La 

pregunta es: 

· Quins comportaments tàctics manifesten els equips de la Lliga Professional de Futbol 

BBVA en les fases de transicions de joc a la temporada 2015-2016? 
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Els equips de la Lliga Professional de Futbol BBVA fan servir un 23% de les vegades 

la TAD perdre i pressionar; un 27% la TAD perdre i temporitzar; un 40% la TDA 

recuperar i mantenir i un 10% la TDA recuperar i contraatacar. 

El FCB realitza una TAD perdre i pressionar el 26% de les accions; una TAD perdre i 

temporitzar el 28%; una TDA recuperar i mantenir el 34%; una TDA recuperar i 

contraatacar el 12%. 

El CAM realitza una TAD perdre i pressionar el 22% de les accions; una TAD perdre i 

temporitzar el 20%; una TDA recuperar i mantenir el 46%; una TDA recuperar i 

contraatacar el 12%. 

El RMCF realitza una TAD perdre i pressionar el 26% de les accions; una TAD perdre i 

temporitzar el 25%; una TDA recuperar i mantenir el 34%; una TDA recuperar i 

contraatacar el 15%. 

El VCF realitza una TAD perdre i pressionar el 21% de les accions; una TAD perdre i 

temporitzar el 33%; una TDA recuperar i mantenir el 37%; una TDA recuperar i 

contraatacar el 9%. 

El SFC realitza una TAD perdre i pressionar el 16% de les accions; una TAD perdre i 

temporitzar el 20%; una TDA recuperar i mantenir el 46%; una TDA recuperar i 

contraatacar el 18%. 

El RBB realitza una TAD perdre i pressionar el 25% de les accions; una TAD perdre i 

temporitzar el 29%; una TDA recuperar i mantenir el 45%; una TDA recuperar i 

contraatacar el 1%. 

La UDLP realitza una TAD perdre i pressionar el 22% de les accions; una TAD perdre i 

temporitzar el 31%; una TDA recuperar i mantenir el 37%; una TDA recuperar i 

contraatacar el 10%. 

El RSG realitza una TAD perdre i pressionar el 27% de les accions; una TAD perdre i 

temporitzar el 31%; una TDA recuperar i mantenir el 40%; una TDA recuperar i 

contraatacar el 1%. 
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7. Factors limitants de la recerca i perspectives de futur 

En aquest apartat s’exposen els factors que han limitat aquesta recerca. En primer 

lloc, cal esmentar que hi ha hagut partits analitzats els quals han estat amb diferents 

entrenadors sobre els mateixos equips, que per motius logístics no s’han pogut obtenir 

d’altra manera.  

El temps que s’ha destinat a aquest estudi ha estat molt elevat, doncs només l’anàlisi 

dels 16 partits correspon a un total de 1600 minuts de joc, un total de 27 hores. 

En tercer lloc, sota el meu parer, el format de la gravació dels partits no ha estat l’idoni, 

doncs cap dels arxius contenia el format wide angle, que et permet veure tot el camp 

al mateix temps. En aquest cas, els arxius que s’han analitzat han estat els que surten 

representants pels canals televisius, els quals tenien les repeticions de les jugades, 

diversos enfocaments i diferents angles. 

I en darrer lloc, un dels factors limitants més importants d’aquesta recerca ha estat no 

trobar cap altre estudi o investigació que analitzés els comportaments tàctics en funció 

del tipus de transició manifestats pels equips. 

En relació a les perspectives de futur sobre aquesta investigació considero que seria 

una bona línia de continuació posar-se en contacte amb un dels equips analitzats per 

tal de mostrar els resultats obtinguts. D’aquesta manera es podria continuar l’estudi 

durant la resta de competició i amb una millor qualitat respecte als sistemes 

tecnològics amb els que es podria treballar i al tipus de gravació amb wide angle. A 

més, s’obtindrien dades referents als comportaments tàctics que s’haurien d’entrenar 

per millorar els resultats a la competició. 

Pel que fa als aprenentatges obtinguts al grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 

que m’han permès realitzar el present estudi, haig d’esmentar aquells que tenen 

relació amb la informàtica i la comunicació relacionats amb l’assignatura de TIC, als 

obtinguts a l’assignatura de Comprendre el Joc del Futbol amb el programa 

LongoMatch, i amb les que m’han permès elaborar un correcte marc teòric amb 

referències bibliogràfiques de qualitat (Fonaments de l’Educació, Sociologia de l’Esport 

i Seminari d’Investigació). 
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