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Resum 

Actualment, el concepte de Canvi de Direcció (CoD) està esdevenint un indicador 

precís per valorar el rendiment i el risc de lesió en esports d’equip. Tot i això, els 

estudis realitzats en bàsquet femení són molt escassos. L’objectiu d’aquest treball és 

revisar la literatura que investiga sobre l’entrenament, l’avaluació del CoD i el risc de 

lesió d’aquest concepte. Els resultats d’aquesta revisió han derivat en conclusions molt 

similars a les que s’ha arribat en d’altres investigacions anteriors. Aquestes indiquen 

que l’entrenament de força i la pliometria, té una relació directe amb el rendiment del 

CoD, tal com es mostra en estudis d’altres disciplines d’esports col·lectius. Les accions 

de CoD tenen un alt risc de lesió que es pot reduir entrenant la tècnica. Els resultats 

sobre l’avaluació però, són contradictoris entre ells i complexes d’avaluar a causa de la 

gran varietat de test que s’utilitzen. Tot i això, el test més utilitzat actualment és el  5-0-

5. A la part final, es realitza una proposta pràctica per millorar el rendiment del CoD 

dins una temporada competitiva de bàsquet femení 

 

Paraules clau:  

Bàsquet, Canvi de direcció, entrenament, lesions  

Abstract 

Currently, the concept of Change of Direction (CoD) is becoming an indicator to assess 

the performance and the risk of injury in team sports. However, the studies in women's 

basketball are very scarce. The aim of this work is to review the literature that research 

on training, CoD assessment and its risk of injury. The results of this review have led to 

many conclusions similar to those found in other previous research. These indicate that 

strength training and plyometrics, has a direct relationship with the performance of the 

CoD, as shown in studies of other team sports disciplines. The actions of CoD have a 

high risk of injury that can be reduced by training the technique. However, the results 

on evaluation are contradictory to each other and also they are complex to evaluate 

due to the wide variety of test used. The most commonly used test today is the 5-0-5. 

In the final part of this work, a practical proposal is made to improve the performance of 

the CoD within a competitive women’s basketball season. 

 

Key words:  

Basketball, Change of direction, Trainning, Injuries  
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1 Introducció 

 

El present treball ha estat elaborat de forma íntegra per un servidor, Oriol Oliver Soler, 

estudiant de quart curs del grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a la UVic-

UCC. Aquest estudi s’emmarca dins el Treball Final de Grau com a projecte culminant 

del grau de CAFE. El projecte ha estat tutoritzat i acompanyat durant tot el procés per 

la Dra. Xantal Borràs. 

 

Aquest treball abordarà la velocitat del canvi de direcció com un dels temes més 

actuals en la investigació de les ciències de l’esport. La intenció d’aquest projecte és 

realitzar una recerca sobre la capacitat del canvi de direcció en bàsquet femení. 

Aquest treball agafa de fonament la manera en que la literatura científica actual 

considera la capacitat de canviar de direcció, un factor determinant en el rendiment en 

diferents esports: handbol (Póvas et al., 2012) futbol sala (Naser, Ali, & Macadam, 

2017) futbol (Bloomfield, Polman, & O’Donoghue, 2007) bàsquet (Abdelkrim, 

Chaouachi, Chamari, Chtara, & Castagna, 2010).  

 

No obstant, la gran majoria d’estudis sobre la velocitat del canvi de direcció estan 

realitzats amb una mostra masculina. Per aquest motiu, a dia d’avui, és difícil 

identificar quins són els factors determinants d’aquesta capacitat amb mostres 

femenines i, en aquest cas, jugadores de bàsquet. 

 

Amb el present treball, es pretén identificar quina metodologia d’entrenament és la 

més adequada per augmentar el rendiment del CoD. A més, establir uns criteris 

objectius per tal d’avaluar aquesta capacitat i, identificar la tècnica del CoD com un 

factor de risc de lesió en el bàsquet femení. 
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L’estructura d’aquest treball, per tal que sigui entenedora, serà la següent:  

 

Una primera part de fonamentació teòrica en la qual, es definiran els conceptes claus 

del canvi de direcció i les seves parts. En aquest apartat, es plasmarà la importància 

del canvi de direcció en els esports d’equip, com aquest s’integra dins les demandes 

competitives del bàsquet i quins tipus de canvi de direcció existeixen. A més, 

determinarem la tècnica de canvi de direcció més eficient a nivell biomecànic. 

 

En una segona part del treball, es plasmarà la metodologia de la cerca. En aquest 

apartat, s’exposarà la recerca exhaustiva d’informació i estudis previs, realitzada per 

poder desenvolupar el treball. 

 

A continuació, s'exposaran els resultats d’aquesta recerca i tindrà lloc una discussió 

sobre els resultats obtinguts en aquesta investigació. Aquests es comparan amb altres 

estudis en els quals, s’utilitzen mostres diferents i/o s’apliquen a altres disciplines 

esportives. 

 

L’última part del treball, queda reservada a citar les fonts bibliogràfiques consultades i 

altres recursos utilitzats.  
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2. Marc teòric  

2.1 La velocitat del canvi de direcció com a concepte  

Actualment, el concepte de canvi de direcció és confús en la literatura científica i no 

existeix cap definició universalment acceptada (Skok, 2014). No obstant, la definició 

exposada per (Young & James 2002) està esdevenint referent en aquest camp i és la 

que s’utilitzarà en aquest projecte.  

Segons aquests autors, un canvi de direcció és un punt inclòs dins del concepte 

“agilitat”. Entenent que l’agilitat es divideix en dues parts molt diferenciades: una de 

cognitiva, en funció a un estímul (presa de decisions); i una altra mecànica, que l’autor 

l’anomena velocitat del canvi de direcció. 

Per parlar, doncs, de la velocitat del canvi de direcció, es necessita excloure la presa 

de decisions i treballar amb girs coneguts abans de començar les tasques o exercicis 

(Il·lustració 1). 

Il·lustració 1. Concepte d'agilitat. Extret de young (2002) 

Tal com veiem en la imatge anterior, la velocitat del canvi de direcció depèn de tres 

factors principals: la tècnica del canvi de direcció, la velocitat lineal i la capacitat 

muscular de la cama.  
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2.2. El canvi de direcció dins les exigències físiques del 

bàsquet  

La capacitat de canviar ràpidament de direcció i realitzar una acceleració, es coneix 

com un dels factors determinants del rendiment en esport d’equip (Brughelli, Cronin, 

Levin, & Chaouachi, 2008). En concret, si analitzem les demandes físiques del 

bàsquet, trobem que en un partit apareixen al voltant de 1.000 accions de joc amb un 

canvi de patró motor cada 2-3 segons (Abdelkrim et al., 2010). El jugador recorre una 

mitjana de 7.000 metres, però aquesta variable depèn de la posició que ocupi 

(Schelling, 2012). En jugadors de categoria júnior masculí observem una ratio de 3,82 

Acc/Minut i 3,377 Des/Min. (Garcia & Reche, 2019). 

S’ha de tenir en compte que l’edat i el gènere dels jugadors pot fer variar aquestes 

dades, com l’augment de metres per sobre els 18km/h, l’augment de les acceleracions 

i desacceleracions minut i el descens dels metres totals recorreguts (Garcia & Reche, 

2019). 

Les dades següents indiquen que en un partit de bàsquet, la capacitat d’accelerar, 

desaccelerar i tornar a accelerar (sovint en una altra direcció) és constant en aquest 

esport i té un efecte important sobre el resultat final.  

Entrant a definir les variables externes del canvi de direcció, s’observa que els canvis 

de direcció més freqüents al bàsquet tenen un angle de sortida de 45 graus i una 

distància aproximada de 20 metres (Benjaminse, Lemmink, Diercks, & Otten, 2010). La 

tècnica que s’utilitza més freqüentment en els “CoD” és el “Side-Step”, en català, pas 

afegit al costat. Aquesta tècnica s’utilitza en els  girs amb un angle de 30 a 60 graus i, 

consisteix en canviar la direcció recolzant el pes a la cama del costat oposat a la 

direcció de sortida (Suzuki, Enomoto, & Michiyoshi, 2015). Malgrat l’eficiència alhora 

d’utilitzar aquesta tècnica, el pas afegit al costat, és la tècnica que més es relaciona 

amb la lesió de lligament creuat anterior. Aquest fet és degut al moment de força que 

ha de suportar el genoll quan es produeix la frenada, el moment de genu valgum i la 

rotació (McBurnie, DosʼSantos, & Jones, 2019). 
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Il·lustració 2. Exemple de Side Step extret de (Xie, Yukio, & Maeda, 2012). 

 

2.3  El canvi de direcció com a factor de risc de lesió de 

lligament creuat anterior  

Tot i que les lesions de turmell són les més freqüents al bàsquet segons (Andreoli et 

al., 2018), les lesions de genoll i, en concret, les lesions de lligament creuat anterior 

han sigut sempre les més destacades d’aquest esport per la seva gravetat i el temps 

sense pràctica que provoquen (aproximadament 9 mesos). S’ha de tenir en compte 

que la majoria de les lesions de LCA, necessiten una intervenció quirúrgica (Melick et 

al., 2016). Un 35% dels jugadors que han patit aquesta lesió no tornen a jugar i un 

altre 20% torna a patir la mateixa lesió abans de 5 anys (Melick et al., 2016). 

La ruptura de LCA sol aparèixer en accions  sense contacte amb l’oponent, sovint amb 

moviments com saltar, tallar, canviar de direcció i pivotar (Marques, Paul, Graham-

Smith, & Read, 2019). Segons (King et al., 2018), un 50% de les lesions de LCA es 

produeixen en moviments de canvi de direcció. 

La lesió de LCA  es calcula que té una afectació més gran en dones que en homes (de 

dues a cinc vegades més) a causa de la seva anatomia, les hormones, la laxitud 

articular i el control neuromuscular (Hewett, Myer, Ford, Paterno, & Quatman, 2016). 

Un altre dels factors que s’estan estudiant actualment, és la relació entre el cicle 

menstrual i el risc de lesió de LCA. La disminució d’estrògens i progesterona, pròpia 

del cicle menstrual, causa debilitat de lligaments (Zazulak, Paterno, Myer, Romani, & 

Hewett, 2006). 

Per tal de reduir els riscs del factors esmentats, s’ha demostrat que un entrenament 

específic de la tècnica de canvi de direcció serveix tant per millorar el rendiment, com 

per reduir el risc de lesió de LCA (Dempsey, Lloyd, Elliott, Steele, & Munro, 2009). 
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Així doncs, queda palesa la importància d’establir una relació entre les situacions que 

impliquen un COD i la lesió de lligament creuat anterior; sobretot, en una mostra 

femenina tal com es tracta en aquesta revisió. 

 

2.3.1 Característiques tècniques del canvi de direcció i la seva relació a la 

lesió del lligament creuat anterior   

El canvi de direcció el definim en tres parts separades amb característiques pròpies 

(Clarke, Aspe, Sargent, & Hughes, 2018). 

• Fase d’entrada: Fase dels últims passos d’entrada al canvi de direcció. És la 

fase en què apareix la màxima força de frenada. Les recents investigacions 

semblen apuntar cap a una importància del penúltim pas de la carrera respecte 

l’últim en aquesta fase (DosʼSantos, Thomas, Comfort, & Jones, 2019).  

• Fase de plantada: Moment on les dues cames tenen contacte amb el terra. 

S’observa un descens de la velocitat i forces de reacció contra el terra abans 

de tornar a accelerar. 

• Fase de sortida: L’última fase del canvi de direcció és l’acceleració cap a la 

nova orientació buscada.  

 

Il·lustració 3. Relació de la força vertical i horitzontal amb les fases del canvi de direcció. Extret de 

(Nimphius, 2014) 
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2.3.2 Paràmetres biomecànics de la tècnica del “Side-Step” del canvi de 

direcció 

El centre de gravetat, el tronc i la base de sustentació: 

Una reducció del centre de gravetat i orientació, tant de les espatlles com del tronc a la 

direcció de sortida, ens permetrà un menor temps de contacte en l’últim pas i, per tant, 

un canvi de direcció més ràpid (Clarke et al., 2018). 

La base de sustentació creada pels peus, hauria de ser aproximadament de l’amplada 

de les espatlles i, tant la base de sustentació com el centre de gravetat, s’haurien de 

col·locar de forma correcte a la fase d’entrada al canvi de direcció (Clarke et al., 2018). 

Braços i cames:  

Els moviments de les extremitats han d’ajudar a la rotació i flexió de tronc. Perquè això 

sigui possible, els braços han de treballar de forma asimètrica i contralateral amb les 

extremitats inferiors. Les extremitats han d’anar enganxades al centre de massa, per 

tal de reduir el moment d’inèrcia. Aquests moviments ens han d’acompanyar durant 

totes les fases del CoD (Clarke et al., 2018).  

Biomecànica del peu:  

Una entrada amb la part anterior del peu i no amb el taló, permet una major flexió 

dorsal del peu amb una inclinació del genoll que redueix el moment de força i ajuda a 

reduir el risc de patir lesió de LCA (Marshall et al., 2014).  

Un dels paràmetres que s’han estudiat de la tècnica és la relació entre el penúltim i 

l’últim pas de contacte en un canvi de direcció.  

En una revisió sistemàtica (DosʼSantos, Thomas, Comfort, et al., 2019), s’ha demostrat 

que el penúltim pas actua en la fase de desacceleració absorbint la major part de les 

forces en tots els plans. D’aquesta manera, l’últim pas de contacte serveix únicament 

per iniciar la fase d’impuls. Així doncs, els jugadors més ràpids tenen un major temps 

de contacte en el penúltim pas que no en l’últim, respecte els jugadors que no dominen 

la tècnica. A més, aquests últims, presenten un major temps de contacte amb l’últim 

pas, ja que no han sabut frenar totalment la inèrcia en el penúltim.   
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2.4 Avaluació del canvi de direcció. 

Com ja s’ha esmentant anteriorment, a mesura que la ciència ha anat desenvolupant 

el concepte de canvi de direcció i s’ha intentat quantificar la velocitat del canvi de 

direcció, s’han validat diferents test pel control d’aquesta variable.  

Els test es poden dividir segons diferents variables (Skok, 2014): 

o Segons el número de CoD que realitzen. 

o Segons l’angle de gir dels canvis de direcció. 

o Segons la durada dels test. 

o Segons el tipus de tècnica que s’utilitza. 

o Segons els desplaçaments de carrera. 

Així doncs, tenint en compte que dins la literatura científica es poden trobar molts test 

diferents, en aquest punt se n’explicaran únicament cinc: el T-test o Mat, el test 

d’Illinois, el L-Run, el V-Cut i el 5-0-5. Aquests estan tots validats i són els més 

utilitzats pels esports d’equip.  

 

T-test (Semenick, 1984) MAT test (Haj sassi et al., 2009): Aquest test és un dels més 

antics dins de la literatura científica. Recentment, s’ha realitzat una modificació per tal 

de reduir el biaix per la velocitat lineal; aquesta modificació rep el nom de “MAT: 

modificat t-test d’agilitat”. Tot i això, els dos test únicament es diferencien per la 

distància a realitzar. 
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Il·lustració 4.T-Test originat. Extret de Haj Sassi et al., (2009) 

 

 

Il·lustració 5. MAT original. Extret de Haj Sassi et al., (2009) 

 

Illinois test (Hoffman, 2006): Aquest test també va ser dels primers en utilitzar-se. No 

obstant, cada cop es veu menys a la literatura científica degut a la distància que s’ha 

de recórrer i la influència de la capacitat lineal. Tot i això, està validat per avaluar el 

COD. 
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Il·lustració 6. Illinois test. Extret de Stewar et al.,(2014) 

 

L-Run test (Reiman et al., 2009): Aquest test es diferencia dels anteriors perquè 

alterna diferents angles i distàncies en cursa frontal. 

 

 

Il·lustració 7. Test L-run. Extret de Stewar et al.,(2014) 
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V-Cut test (Gonzalo-skok, 2015): Aquest test és el més similar a la naturalesa dels 

esforços que es produeixen en les accions del bàsquet pel que fa als angles de gir, la 

tècnica utilitzada, la distància entre CoDs i la distància total (Dempsey et al., 2009 i 

Benjaminse et al., 2010). És un dels test validats per autors de referència com Oliver 

Gonzalo i Julio Tous.   

 

 

Il·lustració 8. V-cut test. Extret de Gonzalo-Skok et al.,(2015) 

 

5-0-5 i 5-0-5 modificat (Nimphius, Callaghan, Sptieri, & Lockie, 2016): 

Actualment, aquest test és el més utilitzat en tots els esports d’equip. S’utilitza 

per calcular el temps dèficit del canvi de direcció. Tot i això, existeix una 

problemàtica alhora d’utilitzar-lo en aquest treball i és que l’angle de gir no és 

realista per l’esport en qüestió. 

La diferència entre el test original i el modificat, és que l’original realitza 10 

metres d’aproximació no cronometrada abans de començar el test i, per 

realitzar el modificat, es va eliminar aquests 10 metres. 
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Il·lustració 9. Test 5-0-5 Original. Extret de (Sheppard & Young, 2006) 

 

 

 

Il·lustració 10. Test 5-0-5 modificat. Extret de (Dos’santos, Christhopher, Jones, & Comfort, 2017) 
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2.4.1 Avaluació del temps dèficit 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, tots els test de canvi de direcció realitzats fins el 

moment estaven molt influenciats per la velocitat lineal i la capacitat aeròbica dels 

esportistes (Nimphius et al., 2016). 

Per tal d’eliminar la influència de tots els altres factors i intentar avaluar únicament la 

capacitat de canviar de direcció, ha sorgit el terme “Temps dèficit del canvi de 

direcció”.  

Per calcular el temps dèficit es necessita realitzar un test d’acceleració lineal de 10 

metres i el test 5-0-5 modificat (Nimphius et al., 2016). 

 

Un cop tenim els dos resultats, es calcula el temps dèficit amb la següent formula:  

  CoD dèficit= Temps velocitat línial – Temps CoD 
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3. Objectius i hipòtesis 

Abans de plantejar els objectius d’aquest treball, era necessària una aclaració 

terminològica del concepte de velocitat del canvi de direcció i la importància d’aquest 

concepte en diferents aspectes relacionats amb el bàsquet. Aquesta aclaració s’ha 

exposat en els apartats anteriors i, sota aquest context, els punts esmentats a 

continuació seran molt més entenadors. 

Així doncs els Objectius d’aquest treball són: 

Objectius generals: 

1. Realitzar una revisió sistemàtica del canvi de direcció en bàsquet femení: 

A. Identificar la relació entre l’entrenament condicional i el canvi de 

direcció: Relació entre diferents manifestacions de la força, entrenament 

pliomètric, detecció d’asimetries, entrenament unilateral. 

B. Identificar sistemes d’avaluació per la velocitat del canvi de direcció. 

C. Relacionar el canvi de direcció amb els factors de risc de lesió. 

2. Proposar aplicacions pràctiques als entrenadors a l’hora de realitzar un 

entrenament del canvi de direcció. 

A. Desglossar els continguts a entrenar per millorar el CoD. 

B. Perioditzar els continguts dins una temporada competitiva i microcicle 

de competició. 
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4 Mètode 

4.1 Tipus d’intervenció 

La intervenció d’aquest treball, tal com indica el seu objectiu, és una revisió 

sistemàtica.  

4.2 Metodologia de cerca  

La cerca d’articles es va realitzar el dia 4 d’abril de 2020, en dues de les bases de 

dades en línia més importants de l’àmbit de l’activitat física, la salut i l’esport.  

• Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed): Pubmed és el motor de cerca 

de la base de dades MEDLINE de la “National Librery of Medicine” dels Estat 

Units.  

• Scopus (https://www.scopus.com/): Scopus és el motor de cerca de la base de 

dades de l’empresa ELSEVIER. 

Les paraules claus utilitzades per fer la cerca van ser: COD, CHANGE OF 

DIRECTION, BASKETBALL, WOMEN, FEMALE. 

Les diferents cerques es van realitzar, en un primer moment, de forma individual per 

comprovar si els resultats de la cerca eren adients als objectius del treball. Un cop feta 

tal comprovació, el següent pas consistia en enllaçar les cerques utilitzant els booleans 

AND i OR:  (COD OR CHANGE OF DIRECTION) AND BASKETBALL AND (FEMALE 

OR WOMEN). 

 

4.3 Avaluació de qualitat dels articles  

L’escala per avaluar la metodologia dels articles inclosos en aquesta revisió, va seguir 

criteris de la Base de Dades de Fisioteràpia Basada en La Evidència (PEDro). Sobre 

una escala d’onze punts, es va considerar: 3 punts suposa una qualitat pobre, 4-5 

punts es tracta d’una qualitat moderada i, de 6 a 11 punts, es parlaria d’una qualitat 

alta (Maher et al., 2003). 

Només els articles superiors a cinc punts han estat inclosos en aquesta revisió. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.scopus.com/
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Criteris d’inclusió:  

• Idiomes de cerca: Anglès i castellà. 

• Gènere: Femení, o mixtes, que permetin analitzar els resultats femenins per 

separat. 

• Esport practicat: Bàsquet o netball (per popularitat i qualitat dels articles). 

• Període de publicació: A partir de l’any 2015 a l’any 2020.  

• Puntuació a l’escala PEDro: Igual o superior a 5 punts. 
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5. Resultats 

En aquest apartat presentarem els resultats de la cerca i els resums per 

objectius en formats de taula per tal de facilitar la lectura.  

5.1 Resultats de la cerca  

Un total de 43 articles van ser inclosos en la primera cerca en les dues bases de 

dades, d’aquests 14 articles van ser inclosos en la revisió sistemàtica diferenciats amb 

els tres blocs dels subobjectius: Valoració del CoD, Entrenament Condicional del CoD i 

el CoD com a factor de risc de lesió.  

Cal  tenir en compte que els resultats finals de la cerca no són excloents entre ells, així 

doncs, d’un mateix article s’haurà avaluat el tipus d’intervenció que realitza a nivell 

condicional i el test que utilitza dins el camp d’avaluació del CoD (Figura 1). 

 

 

Figura  1. Diagrama de flux del procés de cerca d'articles 

 



5.2 Resultats escala PEDro 

Llistat dels articles i la puntuació amb l’escala de validació PEDro. 

 

Doma et al ., (2018) x x x x x x 6/7
Dos Santos et al., 

(2019) x x x x x x 6/7

Fort et al., (2015) x x x x x x 6/7

Horička et al., (2019) x x x x x x 6/7

McCormik et al., (2016) x x x x x x x x 8/11

Pivovarní et al., (2016) x x x x x x 6/7

Sànchez et al., (2018) x x x x x x x 7/11

Spiteri et al., (2015) x x x x x x 6/7

Spiteri et al., (2019) x x x x x 5/7

Takahashi et al., (2015) x x x x x x 6/7

Taula 6. Escala PEDro

x xx

Pregunta 4
Pregunta 

5
Pregunta 6

Banda et al., (2019) x

Referència
Pregunta 

1

Barber et al., (2016) x x

x

Pregunta 

2

Pregunta 

3

x

Pregunta 

7

Pregunta 

8

x

Bouteraa et al.. (2018) x

Cherni et al., (2019) x

Total

x

x

Pregunta 

9

Pregunta 

11

x x 6/11

Pregunta 

10

x

x

x

x

x 5/11

x 6/7

xx 6/7



5.3 Resultats dels articles 

Taula 7. Revisió Sistemàtica. Paràmetres condicionals i força. Tipus d'estudi i mostra 

Comparar entre un entrenament hiit amb 1 

COD i un entrenament hiit amb 3 CODS  amb 

diferents tests de rendiment del bàsquet 

Estudi 

Experimental:

-Comparar diferents models per establir 

asímetries -Identificar quines tasques 

neuromusculars són més sensibles a les 

asimetries

Estudi transversal 

Identificar les diferències entre composició 

corpora, Força i cinemàtica entre un canvi de 

direcció ràpid i un lent.

Estudi 

Experimental

29 Atletes

12 Atletes 

Dones  24,25±2,55 anys 

(177'69±7,25cm. 75'56±14,55kg) 

Jugadores professionals de la WNBL. 

3Bases 6 Alers 3 Pivots 

Jugadores de bàsquet de màxim nivell 

competitiu entre 14-18 anys que 

realitzen 8-10 sessions d'entrenament 

a la setmana de 90-120minuts 

12 Atletes 

Edat 17.2±1.1anys. Alçada 171.1±6.3 

cm; Pes 64.1±7.9 kg. Mínim 8 anys de 

pràctica 

Banda et al., 

(2019)
Estudi Transversal

Establir la relació entre la potència de EII en 

jugadores de bàsquet femení

Jugadores de bàsquet d'institut(Alçada 

1.75 ± 0.09 m pes 73.37 ± 17.30 kg)
12 Atletes 

Spiteri et al., 

(2015)

Fort et al., 

(2015)

Sànchez et al., 

(2018)

Caràcteristiques de la mostra NObjectiuTipus d'estudiReferència
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Taula 7.  Continuació. Revisió Sistemàtica. Paràmetres condicionals i força. Tipus d'estudi i mostra 

Jugadores d'institut (Edat: 16'00± 0.78 anys 

Alçada:171.91 ± 6.71cm Pes: 60.56 ± 7.90kg)
14

Referència Tipus d'estudi Objectiu N Caracteristiques de la mostra 

McCormik et 

al., (2016) 

Estudi 

experimental 

Comparar els beneficis de 6 setmanes 

d'entrenament pliomètric en pla frontal i pla 

vertical sobre el canvi de direcció

Cherni et al., 

(2019) 

Estudi 

experimental 

Examinar els efectes de 8 setmanes 

d'entrenament pliomètric sobre el cod 
Màxim nivell competitiu nacional. (18-27anys)26

Pivovarní et al., 

(2016)

Estudi 

Experimental 

Avaluar els beneficis d'un programa de 5 

setmanes d'entrenament pliomètric i de 

velocitat sobre la potència en jugadores de 

bàsquet femení

Jugadores de màxim nivell d'Eslovàquia 

(Edat:20.4±2.2anys Alçada:170.3±7.7cms 

Pes: 64±6.9 kg)

Bouteraa et al.. 

(2018)

Estudi 

Experimental 

Comparar els beneficis de 8 setmanes 

d'entrenament combinat (Pliometria i 

estabilitat)sobre les capacitats físiques de 

les jugadores de bàsquet 

Jugadores nivell amater (Edat 16'5±0,5 anys, 

Alçada 168±0'5 cms Pes 56,6±8,3kg)

10

26
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Protocol Test Entrenaments: 

Banda et al., 

(2019)

Velocitat líneal, Potència de Salt, Temps 

de cod, Llindar aeròbic, Velocitat màxima 

i agilitat

Spiteri et al., 

(2015)

Fort et al., 

(2015)

Sànchez et al., 

(2018)

15' Escalfament 2 sèries de 

6' amb 10'' al 90%VAM i 10' 

de caminar amb 2' de 

descans entre series. Un 

grup fa 1 cod i l'altre 3

L'augment de la càrrega 

d'entrenament pot 

influenciar els resultats

Variables:

Salt Vertical unilateral,Salts Unilater en 

zigzag, Velocitat de canvi de direcció, 

agilitat, capacitat de repetir sprints, i 

capacitat aèrobica

Salt horitzontal a una cama, 

Salt horitzontal en zig-zag, V-

Cut test,  RSA (6s 20m) i 30-15 

test

Test-6setmanes d'entrenament hiit amb 1 o 3 

cods (dos grups amb ) 2 sessions per setmana (+ 

el seus entrenaments) i test 

Els 2 entrenaments milloren el  v-cut test (els de1 cod van millorar 

més). El test d'agilitat només va millorar amb el de 3 cods. Capacitat 

aèrobica només va millorar amb el del 3 cods. Els test de salt van 

disminuir amb el de 3 Cods i es va mantenir amb el de 1 cod. La 

capacitat de repetir sprints només millora amb l'entrenamnet de 3 

cods

Referència
Intervenció: Valoració

Resultats 
Observaciones

Taula 8. Revisió Sistemàtica. Paràmetres condicionals i força. Intervenció

Capacitat potència de salt (SLCMJ) . 

Estabilitat dinàmica (Star Balance) 

temps total de COD. Asimetries en tots 

els test

Temps total dels tests de cod, força 

isomètrica,excèntrica , forçes verticals i 

horitzontals

Realitza els test: 5-0-5, t-test i 

mat (Agilitat)

Realitzen 3R de cada test i fan la mitjana. Tots els 

test de COD els realitzen a la 3era sessió de test

No diferencien cama hàbil 

de no hàbil, deixent escollir 

al esportista 

No diferencies significatives entre pes i alçada als test de cod però si 

respecte agilitat, Els atletes més ràpids tenen + força excèntrica i 

isomètrica  pel 5-0-5 i més força isomètrica pel T-Test. Els temps 

totals de Cod i del test general són igual en els dos test de COD en el 

test d'agilitat. El temps d'aproximació no és significatiu. En tots els test 

els atletes més ràpids tenen més forçes propulsives però només amb 

el test 5-0-5 i agilitat tenen més força de frenada.

Mostra petita i falta de 

valoració de potència amb 

algún test

Realitza el test 5-0-5 sense aproximació i es 

queda amb el millor resultats de les tres 

Càlcula la simetria:(Cama hàbil-cama no habil/ cama hàbil)* 

100

- 52% coincideix cama hàbil amb millor temps -No podem valorar 

asímetries a partir de cama dominant i no dominant - El test de COD 

mostra menys asímetria que el SLCJ i el SEBT

Realitzen 3 vegades els test per veure com 

canvien, Juny Octubre i Març. En 2 dies diferents: 

Salts1 i sprints 2. 

La mitjana de 3 salts, temps del yytt, mitjana de 3 intents  del 

proagilite test i velocitat i resultat de YYT i

jugadores altes: + potència -Velocitat. Jugadores amb més relació 

P:BM  i Salts unilaterals també son les més ràpides al cod, 
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Test Protocol Entrenament Relació amb altres capacitats

Taula 8.  Continuació. Revisió Sistemàtica. Paràmetres condicionals i força. Intervenció

Referència Variables
Intervenció Resultats 

Observaciones

Al protocol de COD no té 

acceleració i 

dessaceleració 

McCormik et 

al., (2016) 

Cherni et al., 

(2019) 

Velocitat del canvi de 

direcció, Estabilitat 

estàtica ratio i/q

Pivovarní et al., 

(2016)

Velocitat de reacció, 

Acceleració lineal, 

Velocitat, Canvi de 

direcció, agilitat i 

potència

Bouteraa et al.. 

(2018)

Potència de EII amb test 

de salts, Establitat 

dinàmica, Velocitat 

màxima, Mobilitat 

sacroiliaca, Velocitat del 

COD,

FAC desk test, CMJ, 5M sprint,  10m sprint, Pro agility 

test modificat, Lane Agility test

Només hi ha un grup d'entrenament i realiza les 

mateixes sessions d'entrenament que abans de la 

intervenció sense modificacions. És realitzen els 

test 3 vegades, Inici dels entrenaments, Inici del 

protocol i al final del protocol

 25-30 minuts abans de l'entrenament 

habituale és seleccionen exercicis de totes 

les capacitats avaluades i s'inclouen dins del 

programa amb el següent: Pliometria, 

freqüència de passas, velocitat línial i COD.

Velocitat de reacció només s'observen canvis significatius a l'últim test 

(Efect size 0,63) CMJ, s'obtenen canvis significatius al final dels 

entrenaments control (Efect size 0,61)  però encara més canvis al final del 

protocol (Efect size 4,45) l'acceleració i velocitat línial de 5/10 metres també 

pateixen canvis significatius al final del protocol control (Efect size 0,11-0,41  

respectivament) i uns canvis més significatius al final del protocol (efect size 

1,41-183 respectivament). En cap dels test de COD s'observen canvis 

significatius (0,11 Effect size 0,29)

Setmanes: 1era 4*6 Salts estàtics  4*6 Saltar 

un obstacle 4*6 DJ 2ona = 5*6 3era 6*6 4rta 

7*6

No diferències a nivell antropomètric, El grup experimental va millorar el 

temps de COD un 4% (p ≤ 0.001)i el control no va tenir canvis. Canvis 

significatius a nivell antereoposterior de la estabilitat pel grup experimental

CMJ, Salt horitzontal a peus junts, Salt lateral a peus 

Junts, Lateral Shuffle test.

És realitza al final de la temporada. 3primeres 

setmanes d'aprenentatge de la tècnica i 3 següents 

per millorar la potència. 2 sessions a la setmana 

amb un dia de descans entre mig

Setmana 1-3: 4*6 de 4 salts frontals per un 

grup i laterals per l'altre Setmana 4-6: 4*6 de 

5 exercicis diferents amb els mateixos plants

CMJ: PF (3,8%)PS(10,3% SH: PF(6,0%) PS(7,9%) SLD:PF(9,8%)PS(5,9) 

SLE:PF(11,9%)PS(1,8%) LST: PF (8,8) PS(0,6%)

Alçada de salt, Distància 

de salt horitzontal, 

Distància de salt lateral, 

Velocitat del COD

2 cops a la setmana el grup experimental subsitueix 

una part de l'entrenament pel protocol del estudi. El 

grup control segueix els entrenaments normals

T-test. Màxima força isomètrica en flexió de genolls a 

90° en concèntric i excèntric. Estabilitat en dos peus 

i ulls oberts i tancats mesurant moviment del centre 

de pressions

CMJ,DJ,SJ, Stork balance test, Y-Balance test, 

Modificat Illinoisse test, 10M sprint i 20M sprint

Dimarts i dijous el grup experimental (16N) canvien 

una part de l'entrenament pel protocol del programa 

durant 8 setmanes el grup control (10N) segueix 

l'entrenament de bàsquet habitual

Durant 8 setmanes el grup experimental 

realitzar diferents exercicis fins a un total de 

80 contactes i va augmentant cada setmana 

fins arribar als 120 contactes la setmana 8

EXP: SJ(10,3%) CMJ(7,3%) DJ(15,2%)  5M(-4,14%) 10M(-3,17%) 20M(-

3,17%) SBT(134%) YBT(9,7%) ILLI(-6,7%.) CON: SJ(-1,8%) CMJ(-3,52%) 

DJ(0,75%)  5M(-3,28%) 10M(-1,40%) 20M(-2,37%) SBT(11%) YBT(1,68%) 

ILLY(-0,71%)
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Doma et al., (2018) Estudi experimental
Test específic 

no validat
Desplaçament Frontal

McCornik et al., 

(2016)
Estudi experimental

Lateral Shuffle 

test
Desplaçament Lateral

Boutera et al., (2018) Estudi experimental Illinois test Desplaçament Frontal

Pivovarni et al., 

(2016)
Estudi experimental

Pro Agility test 

Modificat
Desplaçament Frontal

Spiteri et al., (2019) Estudi transversal
Test específic 

no validat
Desplaçament Frontal i lateral

Cherni et al., (2019) Estudi experimental T-test Desplaçament Frontal

Dos santos et al., 

(2019)
Estudi transversal 5-0-5 Modificat Desplaçament Frontal

Spiteri et al., (2019) Estudi transversal 5-0-5 Original Desplaçament Frontal

Barber et al., (2016) Estudi experimental
5-0-5 Original i 

5-0-5 Modificat
Desplaçament Frontal

Horicka et al., (2019 Estudi experimental V-cut Desplaçament Frontal

Spiteri et al., (2015) Estudi experimental 5-0-5 Original Desplaçament Frontal

Spiteri et al., (2015) Estudi experimental T-test Desplaçament Frontal i lateral

Taula 9.  Avaluació del CoD

Fort et al., (2015) Estudi transversal 5-0-5 Modificat Desplaçament Frontal

Banda et al., (2019) Estudi transversal Pro Agility test Desplaçament Frontal

Sànchez et al., (2018) Estudi experimental V-cut Desplaçament Frontal

Referència Tipus d'estudi Test Desplaçaments
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Taula 10. Revisió sistemàtica. Articles de validació de test. Tipus d'estudi i mostra

43 Atletes 

52 Atletes 

12 Atletes

Referència Tipus d'estudi Objectiu N
Caracteristiques de la 

mostra 
Esport

Barber et al., 

(2016)

Estudi 

experimental

Determinar la 

fiabilitat i validesa del 

test 5-0-5 tant amb 

inici parat com amb 

sprint previ

Jugadores de netball 

(Edat 23.9 ± 5.4 anys, 

Alçada 169.9 ± 3.3 cm, 

pes 65.2 ± 4.6 kg, 

Experiència al netball 

14.8 ± 4.9 y) 

Netball 

Horička et al., 

(2019)
Estudi Transversal

Identificar els factors 

que determinen una 

bona agilitat

Jugadores de màxim 

nivell (Edat 21,67 anys,  

Alçada 177,22cm. Pes 

64,52)

Bàsquet

Spiteri et al., 

(2019)
Estudi transversal

Comparar els temps 

del canvi de direcció 

en atletes de màxim 

nivell de diferentes 

competicions

15 de la 1era Divisió 

Universitaria (20,3±2,7 

anys. Pes 71,09±23'8 

kg, Alçada 177,0±12,9) 

15 de la lliga WNBL 

(Edat 24,22±2,5 anys. 

Pes 75,5±14,5kg. 

Alçada 177,7±7,25 cm) 

15 WNBA (Edat 26,2±4,0 

anys. Pes 79,9±14,8. 

Alçada 179,8±11,4cm)

Bàsquet

Dos Santos et 

al., (2019) 
Estudi transversal

Determinar 

asimetries en el test 

5-0-5  i determinar la 

relació entre la 

velocitat líneal i el 

temps dèficit

Jugadores de màxim 

nivell competitiu 

regional (Edat 15.4 ± 1.1 

anys, Alçada 1.71 ± 0.06 

m, Pes 63.3 ± 6.6 kg)

Netball 

45 Atletes
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Taula 11. Revisió sistemàtica. Articles de validació de test. Intervenció

Test Protocol Entrenament

Les jugadores de lliga universitaria tenen pitjor velocitat d'aproximament. 

Les jugadores de la WNBA tenen resultats més ràpids als CODS. 

Resultats 

Tenen una relació significativa les proves de velocitat de reació (simples i 

complexes). No s'estableix relació entre potència i velocitat del cod. 

S'estableix reació entre la velocitat linial i el cod. Les altres relacions no van 

tenir relacions significatives

5-0-5 test per mesurar el temps de cod, 10m sprint, temps dèficit 

Diferencies significatives amb cama dominant i no dominant (p < 0.0001, g 

= -0.53 to -0.60).Relació entre temps dèficit i 5-0-5. Relació inversament 

proporcional entre l'sprint i el temps deficit(r = -0.539-0.633, p ≤ 0.001). El 

temps dèficits té una bona correlació per calcular asimetries

5-0-5 amb inici 

estàtic i inici a 10m 

sprint

Alta fiabilitat dins de la mateixa sessió i entre sessions (ICC ≥ .899) dels 

dos test. La diferència per aprenentatge és pot eliminar amb un dia de 

familiarització. SWC a partir de 3,91%

Sprint de 10 M (V max), Triple Salt (Potència Unilateral), Shuttle Test (Orientació 

espacial), Y-test (Velocitat de reacció), FAC (Velocitat de reacció complexa) Strop 

Test (Habilitats cognitives)

Test-4 setmanes 

d'entrenament-Test. 

Sessions a la mateixa hora i 

després d'un escalfament 

previ

Referència
Intervenció:

Observaciones

Barber et al., 

(2016)

Horička et al., 

(2019)

6 Repeticions del test 3 de cada 

test amb 1 minut de descans 

entre sèries i 3' al canvi de test

El test només està validat 

per a la cama dominant

Spiteri et al., 

(2019)

Dos Santos et 

al., (2019) 

CMJ,SLJ per les dues cames, Stàtic Jump, Drop Jump, 5-0-5 test i atac-defensa test 

d'agilitat
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-Validar la reproducibilitat de les 

mesures de rendiment del bàsquet 

femení

Taula 12. Revisió Sistemàtica. Relació entre dany muscular i lesió  i COD.Tipus d'estudi i mostra

Doma et al ., 

(2018)
Estudi experimental

-Valorar el dany muscular que produeix 

una sessió d'entrenament de bàsquet
10 Jugadores 

femenines de 

bàsquet

Referència Tipus d'estudi Objectiu Número de la N 
Caràcteristiques de la 

N

Jugadores 

professionals de 17 a 

32 anys amb una 

altura de 1.79 ± 0.7m;  

i un pes de 76,7± 

8.3kg. Competeixen a 

la lliga WNBL

Takahashi et 

al., (2015) 
Estudi epidemiològic 

-Identificar  el mecanisme de lesió de 

LCA a estudiants de secundaria (Home 

i Dona) en diferents esports 

Esportistes d'institut 

homes i dones dels 

esports: Futbol, 

Bàsquet, Judo, Handbol 

i Volei 

1000 casos de 

lesions (500H 

500D) recuperades 

el Gener de 2016 

 

 



 

Pre-Test Entrenament Post-Test Efectes de l'entrenament al COD

Taula 13. Revisió Sistemàtica. Relació entre dany muscular i lesió  i COD. Intervenció

Doma et al ., 

(2018)

Referència Variables a controlar 
Intervenció Resultats 

Observaciones

Aquest estudi investiga el 

canvi de direcció com una 

variable més però fa més 

incidència 

Realitzant una comparació 

entre homes i dones veiem 

com les lesions de LCA per 

cod tenen un percentatge 

més alt en dones que en 

homes. 

Takahashi et 

al., (2015) 

Lesio amb contacte o 

sense contacte.  

Contacte 

directe/Indirecte i 

mecanisme sense 

contacte: Aterratge, Cod 

i dessaceleració

S'analitzen 100 lesions de LCA  de bàsquet masculí i 100 lesions de 

lca de bàsquet femení 

Resultats bàsquet femení: 35 amb 

contacte 65 sense. Analitzant les sense 

contacte: 18 aterrant 33 amb COD 

Resultats bàsquet masculí: 31 

Contacte 69 sennse contacte:  

analitzan les sense contacte: 27 

aterrant 20 amb COD. 

Marcadors indirectes: 

CMJ, Cod test 

específic, Test Repeat 

sprint (Linias)  

El test de Cod el 

realitzen dins la pista 

de bàsquet a un camp 

de 5*7,6 metres. Es 

realitzen 4 cambis de 

direcció de diferents 

angles.

És realitza 

l'entrenament específic 

de bàsquet després de 

realitzar els test. 

L'entrenament té una 

dura de 85'  dividits en 

un escalfament de 15', 

Sessió d'esprints 30' i 

una simulació de partit 

de 3 quarts de 8 

minuts amb descans 

de 5'

24 Hores després 

es repeteix els 

test per valorar els 

efectes de 

l'entrenament 

sobre aquest. Es 

torna a repetir tot 

el procés per 

validar l'ús 

d'aquests test

Validació del test de COD

24 hores després de l'entrenament 

no es detecten variacions 

significatives amb el test de COD 

per tant el dolor muscular induit per 

l'entrenament no efecte als test de 

canvi de direcció.

Diferencia 1er test i test a una 

setmana: 0'4'' Coefficient de 

Corralació entre classes: 0,81, Biaix: 

0,03, CV: 1,9. Els resultats 

estadistics ens indiquen que el test 

proposat és valid i fiabe

 

 



6 Discussió 

6.1 Qualitat dels articles inclosos a la revisió 

Realitzant l’escala PEDro, s’ha pogut comprovar que cap dels articles inclosos a la 

cerca té els examinadors ni els participants cecs. La qual cosa, podria provocar un 

lleuger biaix en els resultats. 

No obstant, tots els article tenen una puntuació de qualitat considerada moderada. 

Malgrat la puntuació baixa dels articles d’aquesta revisió, s’observen dades molt 

similars en altres revisions sistemàtiques dins del món de l’esport, a causa de no cegar 

als participants i als investigadors (Moreno, 2020). 

 

6.2 Relació entre força i canvi de direcció 

Tots els articles avaluats en aquesta revisió coincideixen en exposar que els atletes 

amb més bon rendiment, avaluat en els test de força i potència, són també els atletes 

amb millor resultat en els test de canvi de direcció (Banda, Beitzel, Kammerer, Salazar, 

& Lockie, 2019) i (Spiteri et al., 2015). Aquests resultats, reforcen doncs la teoria de 

Young et al., (2002) que indica que, tant la potència com la força, són dos dels factors 

determinants per una bona velocitat del canvi de direcció. 

Analitzant els tipus de força determinant, només un article de la nostre revisió ha 

definit que els atletes amb més força excèntrica i isomètrica, es relacionen amb els 

més ràpids al CoD (Spiteri et al., 2015). Aquesta relació entre força excèntrica i canvi 

de direcció, també és estudiada per Paul Jones, Thomas, Dos’Santos, McMahon, & 

Graham-Smith, (2017) i P. Jones, Bampouras, & Marrin, (2009). Tots dos estudis 

coincideixen en concloure que una major força excèntrica, sobretot en la musculatura 

extensora de genoll, es relaciona amb els atletes que tenen més velocitat del canvi de 

direcció. 

La correlació entre la força excèntrica i el canvi de direcció es podria donar a causa de 

l’absorció de les forces de frenada a la fase d’entrada al COD (Paul Jones et al., 

2017).  
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Així doncs, aquesta relació es podria explicar tal com suggereix DosʼSantos, Thomas, 

Comfort, et al., (2019) amb el rol del penúltim pas del CoD. És possible que els atletes 

amb més força excèntrica puguin desaccelerar amb el penúltim pas d’aproximació i, 

així, amb l’últim pas realitzar només la fase d’impuls i reduir el temps total del CoD. 

Pel que fa els resultats respecte la força isomètrica que demostra Spiteri et al., (2015), 

són contraris a les seves pròpies investigacions (Spiteri et al., 2014). En aquestes, 

exposa que només la força excèntrica té relació amb el rendiment, al igual que 

Thomas, Comfort, Chiang, & A. Jones, (2015), al identificar que la força isomètrica 

només té relació amb la velocitat lineal i l’acceleració, però no amb el COD.    

Un altre dels valors a tenir en compte sobre l’entrenament de força i potència, tal com 

indica Banda et al., (2019), és que els exercicis de força unilateral són els que més 

correlacionen amb una bona capacitat del CoD. Aquesta teoria l’apuntava Skok, (2014) 

en la seva tesis doctoral en la qual, després d’examinar diferents estudis, va veure que 

els resultats més evidents sobre la millora del CoD a través d’entrenament de força, 

eren els que havien realitzat protocols de força unilaterals. En aquest mateix sentit 

apunten els resultats més recents de Thomas, Dos’santos, Comfort, & Jones, (2018) 

que van demostrar que els test de salt horitzontal amb una cama i el CMJ unilateral es 

relacionen amb el rendiment del canvi de direcció.  

Els resultats exposats pels diferents autors esmentats anteriorment, ens indiquen la 

necessitat d’incloure l’entrenament unilateral dins de les sessions de força, ja que els 

patrons motors del bàsquet, igual que en la majoria d’esports, són de forma unilateral. 

Per tant, és fonamental incloure tasques preventives de força unilateral dins del pla 

preventiu, ja que augmentarà el rendiment del COD.  

Dins d’aquest punt, l’article de Sanchez et al., (2018) indica resultats confusos i variats 

sobre la utilització de circuits d’alta intensitat amb un, o tres, canvis de direcció 

respecte els paràmetres inicials.  Aquests resultats es podrien donar per un augment 

no progressiu de la càrrega d’entrenament, ja que per realitzar aquesta investigació, 

els jugadors van seguir realitzant els entrenaments convencionals de l’esport i, a més, 

van afegir dos entrenaments extres setmanals d’alta intensitat. Aquest fet, pot 

ocasionar fatiga i provocar un biaix en els resultats, motiu pel qual es pot concloure 

que el fet de realitzar les dos sessions d’entrenament, pot haver influït negativament 

en els resultats dels test de salts i el Yoyo Test. 
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Padulo et al., (2016) van demostrar resultats contraris als de Sanchez et al., (2018) i 

els exercicis d’alta intensitat amb repetició de canvis de direcció milloraven tant les 

proves de salt, com el Yoyo Test.  

Un altre dels paràmetres avaluats dins el bloc de potència d’aquest treball, és la 

capacitat d’avaluar asimetries a partir del canvi de direcció (Fort-Vanmeerhaeghe, 

Montalvo, Sitjà-Rabert, Kiefer, & Myer, 2015). 

En el seu estudi, es presenta la capacitat de canviar de direcció com una variable poc 

sensible per avaluar asimetries. Aquests resultats són contraris als estudis de Santos, 

Thomas, Comfort, & Jones, (2018) que indiquen que amb el mateix test que la 

intervenció anterior, es poden detectar asimetries en atletes homes i dones practicants 

de futbol, bàsquet, netball i criket. En la mateixa línia Madruga-parera et al., (2019), 

també utilitzen un test de canvi de direcció per valorar asimetries amb resultats 

positius en atletes d’hanbol. 

Una de les propostes per la qual Fort-Vanmeerhaeghe et al., (2015) no observen 

diferències, és per la utilització del temps total del test 5-0-5 i no amb el temps dèficit 

tal com proposa Nimphius et al., (2016). 

 

6.3 Relació entre entrenament força pliomètrica i canvi de 

direcció 

Dins d’aquesta revisió sistemàtica la majoria d’estudis ha demostrat una correlació 

positiva entre un període d’entrenament pliomètric i diferents test de canvis de direcció 

(Cherni, Jlid, Mehrez, & Shephard, 2019)(McCormick et al., 2016) i (Bouteraa, Negra, 

Shephard, & Souhaiel, 2018). No obstant, l’estudi de Pivovarní, Cigán, Izáková, & 

Krasnaska, (2016), no ha trobat canvis significatius en el canvi de direcció durant 5 

setmanes d’entrenament pliomètric. 

Cal remarcar que el test de canvi de direcció utilitzat per aquest estudi, era una versió 

poc utilitzada i validada del Pro Agility Test. A l’article, es van avaluar totes les proves 

amb tres terminis: la primera abans de començar els entrenaments específics de 

bàsquet, la segona quan ja s’havien realitzat dos mesos d’entrenament específic 

(abans de començar la intervenció amb el treball pliomètric) i la tercera vegada, al 

finalitzar el protocol d’intervenció. 



36 

No obstant, el test de canvi de direcció no es va avaluar a l’inici del procés, i només se 

n’extreuen les mesures a l’inici i final de la intervenció de l’entrenament pliomètric. 

Aquest fet, pot provocar que no s’observin diferències significatives després del 

protocol de pliometria, ja que el resultat del test del canvi de direcció es pot veure 

modificat únicament amb l’entrenament de bàsquet específic. Aquest entrenament va 

ser realitzat durant la primera part de la intervenció, tal com suggereix Ferioli et al., 

(2018), amb una mostra de jugadors de bàsquet professionals i semi professionals. 

A més a més, s’ha de tenir en compte que es tracta de l’article que menys temps 

d’intervenció utilitzen, ja que s’aplica el protocol durant cinc setmanes i els altres 

articles el realitzen durant sis o vuit setmanes. Aquest fet, també pot influenciar el 

resultat. 

Un altre dels factors que cal valorar és el nivell de competició de la mostra. Dins dels 

articles estudiats per aquesta revisió, els articles amb una mostra de jugadores de 

nivell no professional han augmentat de forma més significativa el resultat del COD 

després del protocol: 8,8% del grup de pla frontal (McCormick et al., 2016) i -6,7’’ del 

temps total (Bouteraa et al., 2018). En canvi, els articles amb la mostra de jugadores 

professionals han trobat canvis menys significatius 4% (Cherni et al., 2019) i sense 

significació 0,11% (Pivovarní et al., 2016). 

En aquest mateix sentit, altres investigacions indiquen que millorar el temps del COD a 

partir de l’entrenament pliometric és més complex amb jugadores professionals que 

amateurs (Singh, Appleby, & Lavender, 2018). 

Pel que fa a la volum de la sessió, tots els articles que han trobat correlacions positives 

que es mouen entre 74 i 120 contactes. 

Una altra dada rellevant, respecte la pliometria, és l’article de McCormick et al., (2016) 

és l’únic que ha avaluat l’aprenentatge de la tècnica d’impuls i aterratge per tal de 

realitzar una progressió segura.  

Així doncs, com a conclusió de l’entrenament pliomètric, es pot afirmar que ajuda a 

millorar el canvi de direcció en bàsquet femení, igual que en altres esports tal com 

indica la revisió sistemàtica feta per Sáez de Villarreal, Requena, & John, (2006). No 

obstant, s’ha de tenir en compte que sempre és recomanable realitzar entrenaments 

de la tècnica de caiguda i impuls. 



37 

La durada d’aquests programes d’intervenció haurà de ser superior a cinc setmanes, 

amb un volum oscil·lant entre 74 contactes i 120 en funció del nivell competitiu de la 

mostra. 

 

6.4 Test utilitzat per mesurar el canvi de direcció 

Tal com s’ha mencionat al marc teòric, l’avaluació del canvi de direcció ha sigut un 

tema complex per la gran varietat de test que s’utilitzen. 

En aquesta recerca s’han trobat fins a vuit tests diferents i, els que són iguals es 

realitzen amb algunes modificacions.  

Aquest fet, dificulta encara més la discussió d’aquest punt per la varietat d’angles de 

gir, tipus de desplaçament i durada tant diferenciada dels test. 

No obstant, el test més utilitzat en aquesta recerca és el test 5-0-5. Un total de 5 

articles han utilitzat aquest test. Spiteri et al., (2015), Barber, Thomas, Jones, 

Mcmahon, & Comfort, (2016) i Spiteri et al., (2019) van utilitzar la versió original i, per 

altre banda, Fort-Vanmeerhaeghe et al., (2015) i DosʼSantos, Thomas, Jones, & 

Comfort, (2019) van aplicar la versió modificada. 

Tot i això, només l’article de DosʼSantos, McBurnie, Thomas, Comfort, & Jones, (2019) 

utilitza el concepte de dèficit del canvi de direcció per avaluar el temps total. 

Així doncs, tot i la fiabilitat i validesa del test 5-0-5 (Nimphius et al., 2018) i la 

popularitat que ha aconseguit durant els últims anys, és necessari entendre la 

naturalesa de l’esport i realitzar el test que més s’assembli als gest tècnics d’aquest.  

En aquest aspecte, el V-CUT Test ha estat validat per Gonzalo-skok, (2015) i s’ha 

utilitzat dins els articles d’aquesta recerca per Sanchez et al., (2018). Aquest test és el 

més similar al gest tècnic del bàsquet pel que fa a angles de girs, distancia entre CoD i 

durada total del test (Abdelkrim, El Fazaa, & El Ati, 2007). 

També cal considerar de molta utilitat els test que es realitzen en desplaçament lateral. 

Per una banda, el “Lateral Shuffle Test”, utilitzat per McCormick et al., (2016). I per 

altra banda, el “Pro agility shuffle test”, utilitzat per Pivovarní et al., (2016) i Banda et 

al., (2019) per la similitud amb els gest defensius de la pista de bàsquet. 
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En conclusió, dins la diversitat de tests que existeixen per mesurar la velocitat del 

canvi de direcció, el test 5-0-5 modificat i el temps dèficit són les millors opcions per 

valorar asimetries. Tot i això, els entrenadors han de tenir en compte les 

característiques de la naturalesa de l’esport a l’hora d’escollir el tests que realitzaran. 

 

6.5 Relació entre lesions i dany muscular  

Únicament un estudi dins d’aquesta revisió avalua la influència de la fatiga i el dany 

muscular a través del canvi de direcció. L'objectiu d’aquest estudi, realitzat per Doma 

et al., (2018), és avaluar els valors del test de canvi de direcció 24 hores després d’una 

sessió d’entrenament de bàsquet de 85 minuts i, també, una setmana després. 

D’aquesta manera, s’aconsegueix avaluar com afecta el dany muscular i la fatiga a 

partir de l'evolució dels resultats del test de canvi de direcció. Aquest estudi es va 

realitzar amb una mostra de 10 jugadores professionals de bàsquet 

Els resultats d’aquesta investigació indiquen que el test no té diferències significatives 

24 hores després de la sessió (-0,44%), ni una setmana després de la sessió (-0,50%). 

El canvi de direcció, doncs, és la variable menys sensible a la fatiga i al dolor muscular 

segons aquest estudi, ja que el salt vertical i la capacitat de repetir sprints sí que 

redueixen el rendiment dels esportistes en els tests realitzats 24 hores i una setmana 

després de l'entrenament. 

Aquest estudi és difícilment comparable, ja que no s’han realitzat gaires intervencions 

per avaluar el dolor muscular amb un entrenament específic de bàsquet i, cap, amb 

paràmetres de canvi de direcció. 

L’estudi de Pliauga, Kamandulis, Jaszczanin, & Stanislovaitis, (2015) relaciona 

l’exercici específic de bàsquet amb una disminució del rendiment del salt vertical 24 i 

48 hores després d’una sessió d’un partit de bàsquet no oficial. 

En les investigacions realitzades per Akdenİz, Karli, Daşdemİr, Yarar, & Yilmaz, (2012) 

i Highton, Twist, & Eston, (2009) s’utilitza la variable del canvi de direcció com a 

predicció del dany muscular. Els resultats d’aquests estudis, han demostrat ser 

totalment contraris a l’article analitzat en aquesta revisió. 

Els dos casos han avaluat el canvi de direcció amb el test 5-0-5, abans i després d’una 

sessió de salts: a l’estudi de Akdenİz et al., (2012) es realitzen Drop jump i, per altra 
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banda, a la investigació de Highton et al., (2009) es realitzen salts verticals a màxima 

potència. Ambdós estudis han demostrat que el rendiment del test segueix disminuint 

fins a 96 hores després de la sessió (Akdenİz et al., 2012) i 168 hores després 

(Highton et al., 2009). 

Una diferència entre aquests estudis és el nivell competitiu de les mostres. En l’estudi 

realitzat per Doma et al., (2018) utilitza jugadores professionals; en canvi, les 

investigacions de Akdenİz et al., (2012) i Highton et al., (2009) utilitzen esportistes 

amateurs i gent sana no sedentària per realitzar les intervencions. Així doncs, aquesta 

diferència en la mostra pot explicar el perquè dels resultats oposats. 

També s’ha de valorar que la investigació de Doma et al., (2018) realitza la intervenció 

durant les dues primeres setmanes de pretemporada, moment en que les jugadores no 

acumulen fatiga. Realitzar un control del dany muscular a partir del canvi de direcció 

durant tota una temporada és una bona línia d’investigació per un futur. En aquesta, 

seria necessari observar com varien els resultat del test de CoD, alhora que varia la 

càrrega competitiva respecte les altres variables més estudiades (com ho és l’altura 

del salt vertical avaluada a través d’un salt en contramoviment). 

Per concloure aquest punt, queda palès que la variable del canvi de direcció és la 

variable menys afectada pel dolor muscular després d’una sessió, però és necessari 

considerar el nivell competitiu de les jugadores i l’adaptació al estímul d’aquestes 

jugadores. 

L’altre punt valorat dins aquest apartat és identificar com es produeix la lesió del 

lligament creuat anterior en jugadores de bàsquet. D’un total de 100 lesions, 65 es 

produeixen sense contacte. D’aquestes 65 lesions, 33 es donen en patrons de canvi 

de direcció i 18 en situacions de desacceleració (Takahashi, Nagano, Ito, Kido, & 

Okuwaki, 2019). 

Aquest resultats, tal com ja havien demostrat els articles de Besier, Lloyd, Cochrane, & 

Ackland, (2001) i Boden, Dean, Feagin, & Garrett, (2000), la majoria de lesions de 

lligament creuat es donen en condicions sense contacte, en accions de desacceleració 

i canvi de direcció o pivotatge en desplaçament lateral. Cal tenir en compte, que dins el 

canvi de direcció, la tècnica que té un factor de risc més elevat a patir aquesta lesió és 

el “side-step” o pas de tall al costat (McLean, Neal, Myers, & Walters, 1998). 

Aquest apartat reforça la necessitat de treballar tant la tècnica, com l’avaluació del 

canvi de direcció per reduir el risc de lesions.  



7 Aplicació pràctica 

En aquest punt s’explicaran els continguts identificats com a bàsics per millorar el CoD 

en aquesta revisió i es realitzarà una proposta de com incloure el CoD dins una 

temporada competitiva. 

 

7.1 Continguts 

En aquest apartat es presenten, de forma sintetitzada, els continguts a treballar per 

aconseguir una millora en el rendiment del CoD. Aquests continguts s’han extret de la 

present revisió sistemàtica i una proposta d’integració dins la temporada. 

1.1 Tècnica d'acceleració 1.2 Tècnica de desacceleració 1.3 Tècnica "Side-Step 1.4 Tècnica crossover step

Entrenament en tendència excèntrica Entrenament amb tendència unilateralEntrenament de la tècnica Progressió de volum intensitat

4.1 Avaluació del CoD per prevenció de lesions 4.2 Avaluació del CoD pel rendiment

3. Entrenament condicional vies metabòliques

3.1 Adaptació del entrenament d'alta intensitat 3.2 Adaptació de situacions reals de joc

Incloure CoD dins les sessions de: Long hiit, Shot hiit, Rsa i Sit Incloure el CoD a situacions de joc reduït 

4. Avaluació del CoD

2.1 Entrenament de la força General 2.2 Entrenament pliomètric

Taula 14. Continguts específics per a la millora del CoD dins de l'entrenament coadjuvant.

1. Tècnica de patrons motors

2. Entrenament condicional de la força 

 

 

1.1 1.2 1.4 1.3 2.1 3.1 4.1 2.1 2.2 3.2 4.2 Reforç individualitzat

Taula 15. Continguts específics per a la millora del CoD dins de l'entrenament coadjuvant.

Període Preparatori Període Competitiu Període Transitori
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7.2 Entrenament 

FASE DEL MACROCICLE: 

Període preparatori: És el moment ideal d’entrenar la tècnica i avaluar-la tant 

quantitativament com qualitativament, donat que l’absència de competicions i la 

reducció del volum específic de l’entrenament ens permet entrenar de forma individual 

les habilitats motrius específiques i generals de les jugadores. 

Continguts del període  preparatori:  

• Entrenament de la tècnica: “Side step” i “Crossover” 

• Incloure el CoD al entrenament de vies metabòliques amb nul·la o baixa 

presa de decisions: Adaptació dels entrenaments metabòlics per mitjà del 

mètode d’entrenament d’alta intensitat com ho són: High intensity interval 

trainning Llarg, High intensity interval trainning curt, Repeat CoD, Repeated 

sprint ability (Buchheit & Laursen, 2013). Per tal de veure com respon el CoD a 

la fatiga neuromuscular  

• Entrenament de força: Adaptació anatòmica i força estructural de base 

mitjançant exercicis bilaterals i poliarticulars. 

 Il·lustració 2. Exemple de treball metabòlic per la millora del CoD en període transitori. Elaboració pròp 
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Període competitiu: En aquest període l’entrenament coadjuvant es veurà relegat a un 

segon terme. D’aquesta manera, serà més difícil l’estructuració de l’entrenament del 

CoD. En aquest punt, centrarem el CoD dins de la màxima especificitat dels 

entrenaments de bàsquet. Una proposta per integrar els contiguts del CoD dins la 

dinàmica de l’entrenament coadjuvant en un microcicle de competició setmanal seria la 

següent:  

• Match day +1: Incloure exercicis d’estabilitat dinàmica i força complementària 

per reduir el risc de lesions en el moviment del CoD dins els protocols de 

recuperació. 

• Match Day: -4/-3: Realitzar exercicis de força específica, amb tendència a 

buscar la sobrecàrrega excèntrica, unilateral i exercicis de pliometria, tant, en 

plans frontals com sagitals. Així aconseguimmillorar la tolerància i l’adaptació 

del sistema tendinós-muscular (Volum variable entre 50 i 70 contactes)r: En 

aquest punt serà molt important controlar la càrrega d’entrenament en funció 

dels entrenaments a pista.  

Si l’entrenament a pista ho permet, es podrà treballar el CoD a través de vies 

metabòliques amb exercicis de menys durada i més intensitat que la 

pretemporada, per tal de millorar la velocitat d’entrada i el temps total. 

• Match day -2/-1: Donar feedback a jugadors puntuals sobre la tècnica del CoD. 

• Match Day: Valoració qualitativa del CoD en situació de partit real  i afectes de 

la fatiga en aquells jugadors. 
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Il·lustració 3. Exemple de sessió de força per la millora del canvi de direcció dins del període de 

competició. Elaboració pròpia 
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Període transitori: En aquesta etapa guanya força el treball individual dels jugadors, 

per tal de reforçar els punts dèbils del entrenament del CoD.  

• Entrenament de la tècnica del CoD: Només jugadors que ho necessitin i els 

detalls específics. 

• Podem canviar l’entrenament de vies metabòliques per plans de pliometria amb 

major número de contactes  a causa de la baixada de la càrrega d’entrenament  

• Entrenament de la força adaptat a les necessitats de reforç de cada jugador 

 

7.3 Avaluació 

Recomanem passar els test 3 vegades durant la pretemporada, l’aturada de Nadal i la 

post temporada per veure com evolucionen les asimetries i el rendiment. 

Proposem realitzar el test 5-0-5 i l’acceleració de 10 metres per poder calcular així el 

temps dèficit i valorar les asimetries. 

Per valorar el rendiment del CoD, es recomana realitzar el V-Cut test, ja que és més 

similar a les accions específiques del bàsquet. 

 

7.4 Consideracions 

Cal tenir compte el desenvolupament motriu del nen a més d’adaptar aquestes 

aplicacions pràctiques en funció de l’edat i les característiques de les jugadores. 
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8 Conclusions 

Malgrat la importància del canvi de direcció com a factor en els esports d’equip, encara 

trobem poca bibliografia realitzada amb dones i sobre el bàsquet. 

Tot i això, els estudis tenen tendències similars als realitzats amb altres esports i tipus 

de mostra. La qual cosa podria indicar que es podria utilitzar les indicacions d’aquests 

articles per realitzar aplicacions pràctiques al bàsquet. 

L’entrenament de força amb càrrega excèntrica i pliomètric amb tendència unilateral, 

és el que més es relaciona amb millorar el rendiment del CoD. 

Per avaluar els temps del CoD el test que està indicant major sensibilitat per la 

detecció d’asimetries és el 5-0-5 calculat amb la mesura del temps dèficit. No obstant 

això, per calcular el rendiment del CoD, s’aconsella realitzar tests de naturalesa més 

similars al bàsquet com per ho són el V-Cut test en atac, i el Lateral Shuffle test en 

defensa. 

El patró motor del canvi de direcció i el pivotatge són uns dels principals causants de la 

lesió de lligament creuat anterior, sobretot en dones. La tècnica que més risc genera 

és el “Side-Step”. 

L’entrenament específic de la tècnica del CoD suposa una bona estratègia per a la 

prevenció i reducció del risc de lesions.   
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9 Limitacions 

Una de les principals limitacions d’aquest estudi és la utilització únicament de dues 

bases de dades (Pubmed i Scopus) realitzant una recerca únicament de cinc anys. Tot 

i que actualment la velocitat del canvi de direcció està guanyant popularitat i, cada cop 

es publiquen més estudis amb conceptes nous, es podria trobar literatura científica 

més antiga, i de qualitat, realitzant una recerca dels últims 10 anys. 

També s’ha de contemplar com a limitació la poca quantitat d’articles realitzats amb 

una mostra femenina de jugadores de bàsquet únicament. Aquest és el motiu pel qual 

aquest treball ha inclòs com a criteris d’inclusió l’esport del netball per la similitud entre 

els esports, a més de ser un esport íntegrament femení molt popular a Gran Bretanya, 

Nova Zelanda i Austràlia. 

La poca variabilitat d’autors també ha suposat una limitació, ja que les últimes 

publicacions en revistes indexades sobre aquest tema són dels mateixos autors. 

Aquest fet pot provocar uns biaix dels resultats. 

Tot i això, la principal limitació d’aquest estudi ha estat la reorientació total dels 

objectius a falta d’un mes per arribar a la data del lliurament. 

L’objectiu de la primera intervenció era la comparació del temps dèficit amb canvis de 

180°, tal com es fa tradicionalment amb la comparació de diferents angles de sortida. 

D’aquesta manera, s’identificaria com evoluciona el temps dèficit i es comprovaria si 

les jugadores amb més bon temps dèficit, a 180°, són també les jugadores amb més 

bon temps dèficit amb angles de 45° i 90°. 

Paral·lelament, es sumava un segon objectiu d’avaluar com es modificaven les 

asimetries al llarg dels diferents angles. La intenció era avaluar si en girs més similars 

als que és donen al bàsquet, també podem trobar asimetries i de identificar si existia 

una correlació amb la estabilitat dinàmica.  
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Il·lustració 4. Proposta de test propi per validar el COD dèficit específic al bàsquet. Elaboració pròpia 

 

Aquesta proposta, queda oberta per a futures investigacions ja que els resultats 

d’aquesta revisió ens indiquen que hi ha poca investigació sobre aquesta mostra i 

l’objectiu de valorar la variació del temps dèficit en funció de l’angle no s’ha estudiat. 

Per realitzar aquesta investigació, ja disposem de protocol establert, així com també 

l’aprovació del comitè d’ètica de la Universitat de Vic (Annèx 4) i els consentiments 

informats del club, jugadores i mares (Annex 3).  

 

 

 



48 

10. Bibliografia 

Abdelkrim, N. Ben, Chaouachi, A., Chamari, K., Chtara, M., & Castagna, C. (2010). 

Positional role and competitive-level men’s basketball players. Journal of Strength 

and Conditioning Research, 24(5), 1346-1355. 

Abdelkrim, N. Ben, El Fazaa, S., & El Ati, J. (2007). Time-motion analysis and 

physiological data of elite under-19-year-old basketball players during competition. 

British Journal of Sports Medicine, 41(2), 69-75.  

Akdenİz, Ş., Karli, Ü., Daşdemİr, T., Yarar, H., & Yilmaz, B. (2012). Impact of exercice 

induced muscle damage on srpint and agility performance. Nigde University 

Journal of Physical Education and Sport Sciences, 6(2), 152-160. 

Andreoli, C. V., Chiaramonti, B. C., Biruel, E., Pochini, A. D. C., Ejnisman, B., & Cohen, 

M. (2018). Epidemiology of sports injuries in basketball : integrative systematic 

review. BMJ Open Sport and Exercise Medicine, 4, 1-9.  

Banda, D. S., Beitzel, M. M., Kammerer, J. D., Salazar, I., & Lockie, R. G. (2019). 

Lower-Body Power Relationships to Linear Speed , Change-of-Direction Speed , 

and High-Intensity Running Performance in DI Collegiate Women ’ s Basketball 

Players. Journal of Human Kinetics, 68, 223-232.  

Barber, O. R., Thomas, C., Jones, P. A., Mcmahon, J. J., & Comfort, P. (2016). 

Reliability of the 505 Change-of-Direction Test in Netball Players. International 

Journal of Sports Physiology and Performance, 11, 377-380. 

Benjaminse, A., Lemmink, K. A. P. M., Diercks, R. L., & Otten, B. (2010). An 

investigation of motor learning during side- step cutting , design of a randomised 

controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders, 11(1), 235.  

Besier, T. F., Lloyd, D. G., Cochrane, J. L., & Ackland, T. R. (2001). External loading of 

the knee joint during running and cutting maneuvers. Medicine and Science in 

Sports and Exercise, 33(7), 1168-1175.  

Bloomfield, J., Polman, R., & O’Donoghue, P. (2007). Physical demands of different 

positions in FA Premier League soccer. Journal of Sports Science and Medicine, 

6(1), 63-70. 

Boden, B., Dean, S., Feagin, J., & Garrett, W. (2000). Mechanisms of anterior cruciate 



49 

ligament injury. Orthopedics, 23, 573-578. 

Bouteraa, I., Negra, Y., Shephard, R. J., & Souhaiel, M. (2018). Effects of combined 

balance and plyometric training on athletic performance in female basketball 

players. Journal of strength and conditioning research.  

Brughelli, M., Cronin, J., Levin, G., & Chaouachi, A. (2008). Understanding Change of 

Direction Ability in Sport A Review of Resistance Training Studies. Journal of 

Sports Medicine,38(12), 1045-1063. 

Buchheit, M., & Laursen, P. B. (2013). High-Intensity Interval Training, Solutions to the 

Programming Puzzle. Sports Medicine, 43(10), 927-954.  

Cherni, Y., Jlid, M. C., Mehrez, H., & Shephard, R. J. (2019). Eight Weeks of 

Plyometric Training Improves Ability to Change Direction and Dynamic Postural 

Control in Female Basketball Players. Frontiers in Physiology, 10(June).  

Clarke, B. R., Aspe, R., Sargent, D., & Hughes, J. (2018). Technical models for change 

of direction : biomechanical principles. Professional Strength & Conditioning, (50), 

17-23. 

Dempsey, A. R., Lloyd, D. G., Elliott, B. C., Steele, J. R., & Munro, B. J. (2009). 

Changing Sidestep Cutting Technique Reduces Knee Valgus Loading. Journal of 

Sports Medicine, 37(11), 2194-2200. 

Doma, K., Leicht, A., Sinclair, W., Schumann, M., Damas, F., Burt, D., & Woods, C. 

(2018). Impact of exercise-induced muscle damage on performance test 

outcomes in elite female basketball players. Journal of Strength and Conditioning 

Research, 32(6), 1731-1738. 

Dos’santos, T., Christhopher, T., Jones, P., & Comfort, P. (2017). MECHANICAL 

DETERMINANTS OF FASTER CHANGE OF DIRECTION SPEED 

PERFORMANCE IN MALE ATHLETES. Journal of Strength and Conditioning 

Research, 31(3), 696-705. 

DosʼSantos, T., McBurnie, A., Thomas, C., Comfort, P., & Jones, P. A. (2019). 

Biomechanical Determinants of the Modified and Traditional 505 Change of 

Direction Speed Test. Journal of strength and conditioning research.  

 



50 

DosʼSantos, T., Thomas, C., Comfort, P., & Jones, P. A. (2019). Role of the 

Penultimate Foot Contact During Change of Direction. Strength and Conditioning 

Journal (Vol. 41).  

DosʼSantos, T., Thomas, C., Jones, P. A., & Comfort, P. (2019). Assessing 

Asymmetries in Change of Direction Speed Performance: Application of Change 

of Direction Deficit. Journal of strength and conditioning research, 33(11), 2953-

2961.  

Ferioli, D., Bosio, A., Bilsborough, J., La Torre, A., Tornaghi, M., & Rampinini, E. 

(2018). The preparation period in basketball: training load and neuromuscular 

adaptations. International journal of sports physiology and performance, 5(5). 

Fort-Vanmeerhaeghe, A., Montalvo, A. M., Sitjà-Rabert, M., Kiefer, A. W., & Myer, G. 

D. (2015). Neuromuscular asymmetries in the lower limbs of elite female youth 

basketball players and the application of the skillful limb model of comparison. 

Physical Therapy in Sport, 16(4), 317-323.  

Garcia, F., & Reche, X. (2019).  Carga externa en baloncesto formativo y professional 

durante la competicion. II Congreso Asepreb. Barcelon, (June), 1-2.  

Gonzalo-skok, O. (2015). Validity of the V-cut Test for Young Basketball Players 

Validity of the V-cut Test for Young Basketball Players. International Journal of 

Sports Medicine, 36(September), 893-899.  

Haj sassi, R., Dardouri, W., Haj Yahmed, M., Gmada, N., Mahfoudhi, M., & GharbiI, Z. 

(2009). Relative and absolute realibility of a modified agility t-test and its 

relationship with vertical jump and straight sprint. Journal of strength and 

conditioning research, 23(6), 1644-1651. 

Hewett, T. E., Myer, G. D., Ford, K. R., Paterno, M. V, & Quatman, C. E. (2016). 

Mechanisms , prediction & prevention of ACL Injuries: Cut Risk with 3 Sharpened 

& Validated Tools. Journal of Orthopaedic Research, 34 (11), 1843-1855.  

Highton, J. M., Twist, C., & Eston, R. G. (2009). The efects of Exercicis-induces muscle 

damage on agility and Sprint running performance. Journal of Exercise Science & 

Fitness, 7(1), 24-30.  

Horička, P., & Šimonek, J. (2019). Identification of agility predictors in basketball. 

Trends in Sport Sciences, 26(1), 27-32.  



51 

Jones, P., Bampouras, T. M., & Marrin, K. (2009). An investigation into the physical 

determinants of change of direction speed. Journal of Sports Medicine and 

Physical Fitness, 49(1), 97-104. 

Jones, Paul, Thomas, C., Dos’Santos, T., McMahon, J., & Graham-Smith, P. (2017). 

The Role of Eccentric Strength in 180° Turns in Female Soccer Players. Sports, 

5(4), 42.  

King, E., Richter, C., Franklyn-Miller, A., Daniels, K., Wadey, R., Jackson, M., … Strike, 

S. (2018). Biomechanical but not timed performance asymmetries persist between 

limbs 9 months after ACL reconstruction during planned and unplanned change of 

direction. Journal of Biomechanics, 81, 93-103.  

Madruga-parera, M., Bishop, C., Beato, M., Fort-vanmeerhaeghe, A., Gonzalo-skok, 

O., & Romero-rodr, D. (2019). Relationship Between Interlimb Asymmetries and 

Speed and Change of Direction Speed in Youth Handball Players. Journal of 

Strength and Conditioning Research , (6), 1-9. 

Marques, J. B., Paul, D. J., Graham-Smith, P., & Read, P. J. (2019). Change of 

Direction Assessment Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A 

Review of Current Practice and Considerations to Enhance Practical Application. 

Sports Medicine, (September).  

Marshall, B., Franklyn, A., King, E., Kieran, M., Strike, S., & Falvey, E. (2014). 

Biomechanical Factors associated with time to complete a change of direction 

cutting maneuver. Strength and Conditioning journal, 28(10), 2845-2851. 

McBurnie, A. J., DosʼSantos, T., & Jones, P. A. (2019). Biomechanical Associates of 

Performance and Knee Joint Loads During A 70–90° Cutting Maneuver in Subelite 

Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research, (July), 1.  

McCormick, B. T., Hannon, J. C., Newton, M., Shultz, B., Detling, N., & Young, W. B. 

(2016). The effects of frontal-and sagittal-plane plyometrics on change-of-direction 

speed and power in adolescent female basketball players. International Journal of 

Sports Physiology and Performance, 11(1), 102-107.  

McLean, S. G., Neal, R. J., Myers, P. T., & Walters, M. R. (1998). Knee joint kinematics 

during the sidestep cotting maneuver: Potential for injury in women. Medicine and 

Science in Sports and Exercise, 13(7), 959-968. 



52 

 

Melick, N. Van, Cingel, R. E. H. Van, Brooijmans, F., Neeter, C., Tienen, T. Van, 

Hullegie, W., & Sanden, M. W. G. N. Der. (2016). Evidence-based clinical practice 

update : practice guidelines for anterior cruciate ligament rehabilitation based on a 

systematic review and multidisciplinary consensus. British Journal of Sports 

Medicine, 50, 1506-1515. 

Moreno, S. M. (2020). La altura del salto en contramovimiento como instrumento de 

control de la fatiga neuromuscular . Revisión sistemática Counter-movement 

Jump height as a means to monitor neuromuscular fatigue . Systematic Review. 

RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 37, 

820-826. 

Naser, N., Ali, A., & Macadam, P. (2017). Physical and physiological demands of futsal. 

Journal of Exercise Science and Fitness, 15(2), 76-80.  

Nimphius, S. (2014). Increasing Agility.  High-Performance Tranining for sports (p. 185-

198). 

Nimphius, S., Callaghan, S. J., Bezodis, N. E., Lockie, R. G., Sciences, H., Sports, A., 

& Kingdom, U. (2018). Change of Direction and agility: Challenging our current 

performance measures. Strength and Conditioning Journal, 40(1), 26-38. 

Nimphius, S., Callaghan, S., Sptieri, T., & Lockie, R. (2016). Change of direction deficit: 

A more isolated measure of change of direction performance than total 505 time. 

Journal of Strength and Conditioning Research, 30(11), 3024-3032.  

Padulo, J., Bragazzi, N. L., Nikolaidis, P. T., Iacono, A. Dello, Attene, G., Pizzolato, F., 

… Migliaccio, G. M. (2016). Repeated Sprint Ability in Young Basketball Players : 

Multi-direction vs . One-Change of Direction ( Part 1 ). Frontiers in Physiology, 

7(133), 1-12.  

Pivovarní, P., Cigán, P., Izáková, A., & Krasnaska, L. (2016). THE EFFECT OF 5 

WEEKS OF PLYOMETRIC AND SPEED TRAINING PROGRAM ON THE 

DEVELOPMENT OF CHOSEN SPECIFIC INDICATORS IN BASKETBAll. Sport 

Science, 9(2), 108-115. 

 



53 

Pliauga, V., Kamandulis, S., Jaszczanin, J., & Stanislovaitis, A. (2015). Effect of a 

Simulated Basketball Game on Players ’ Sprint and Jump Performance , 

Temperature and Muscle Damage. Journal of Human Kinetics, 46(June), 167-175.  

Póvas, S., Seabra, A., Ascensao, A., Magalhaes, J., Soares, J., & Rebelo, A. (2012). 

PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL DEMANDS OF ELITE TEAM HANDBALL. 

Journal of Strength and Conditioning Research, 26(12), 3365-3375. 

Sáez de Villarreal, E., Requena, B., & John, B. C. (2006). The Effects of Plyometric 

Training on Sprint Performance: A Meta-Analysis. Journal of Strength and 

Conditioning Research, 20(2), 345-353. 

Sanchez, J., Carretero, M., Ramirez-Campillo, R., Petisco, C., Diego, M., Gonzalo-

Skok, O., & Nakamura, F. Y. (2018). Effects of high-intensity training with one 

versus three changes of direction on youth female basketball players’ 

performance. Kinesiology, 50, 117-125. 

Santos, T. Dos, Thomas, C., Comfort, P., & Jones, P. A. (2018). Comparison of 

Change of Direction Speed Performance and Asymmetries between Team-Sport 

Athletes : Application of Change of Direction Deficit. Sports, 6(174), 1-15.  

Schelling, X. (2012). Exigencia en baloncesto: Carga Externa e Interna. Deporte , 

Salud y Entrenamiento, 11(January 2012), 6-23. 

Sheppard, J., & Young, W. (2006). Agility literature review: Classifications, training and 

testing. Journal of Sports Sciences, 24(9), 919-932.  

Singh, J., Appleby, B., & Lavender, A. (2018). Effect of Plyometric Training on Speed 

and Change of Direction Ability in Elite Field Hockey Players. Sports, 6(4), 144.  

Skok, O. G. (2014). La velocidad en el cambio de dirección en los deportes de equipo: 

evaluación, especificidad y entrenamiento. Tesis doctoral. Universidad de 

Zaragoza. 

Spiteri, T., Binetti, M., Scanlan, A. T., Dalbo, V. J., Dolci, F., & Specos, C. (2019). 

Physical Determinants of Division 1 Collegiate Basketball, Women’s National 

Basketball League, and Women’s National Basketball Association Athletes: With 

Reference to Lower-Body Sidedness. Journal of Strength and Conditioning 

Research, 33(1), 159-166.  



54 

Spiteri, T., Newton, R. U., Binetti, M., Hart, N. H., Sheppard, J., & Nimphius, S. (2015). 

Mechanical determinants of faster change of direciond and agility performance in 

female basketball athletes. Journal of strength and conditioning research, 29(8), 

515-539. 

Spiteri, T., Nimphius, S., Hart, N. H., Specos, C., Sheppard, J., & Newton, R. (2014). 

Contribution of strength characteristics to change of direction and agility 

performance in female basketball athlets. Journal of Strength and Conditioning 

Research, 28(9), 2415-2423. 

Suzuki, Y., Enomoto, Y., & Michiyoshi, A. (2015). Un Análisis Biomecánico de 

Movimientos de Corte Mientras se Corre con Cambios de Direcciones A 

Biomechanical Analysis of Cutting Movement While Running With Change. 

Revista de Entrenamiento Deportivo, 29(3), 1-6. 

Takahashi, S., Nagano, Y., Ito, W., Kido, Y., & Okuwaki, T. (2019). A retrospective 

study of mechanisms of anterior cruciate ligament injuries in high school 

basketball, handball, judo, soccer, and volleyball. Medicine, 98(26), 1-6. 

Thomas, C., Comfort, P., Chiang, C.-Y., & A. Jones, P. (2015). Relationship between 

isometric mid-thigh pull variables and sprint and change of direction performance 

in collegiate athletes. Journal of Trainology, 4(1), 6-10.  

Thomas, C., Dos’santos, T., Comfort, P., & Jones, P. A. (2018). Relationships between 

Unilateral Muscle Strength Qualities and Change of Direction in Adolescent Team-

Sport Athletes. Sports, 6(83), 1-12.  

Xie, D., Yukio, U., & Maeda, N. (2012). Sidestep cutting maneuvers in female 

basketball players : Stop phase poses greater risk for anterior cruciate ligament 

injury. Elsevier, 20(2), 85-89.  

Young, W., James, R., & I, M. (2002). Is Muscle Power Related to Running Speed With 

Changes of Direction ? W B Young ; R James ; I Montgomery. Journal of Sports 

Medicine and Physical Fitness, 42(Septrember), 282-288. 

Zazulak, B. T., Paterno, M., Myer, G. D., Romani, W. a, & Hewett, T. E. (2006). The 

Effects of the Menstrual Cycle on A Systematic Review. Sports Medicine, 36(10), 

847-862. 

 



55 

Annexos  

12.1 Escala PEDro. 
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12.2 Dictamen del Comitè d’ètica de recerca per la primera 

proposta de TFG 
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 12.3 Consentiment informat intervenció primera proposta TFG  
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