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Introducció
En els últims anys s’ha produït un viu interès en la 

literatura per determinar els atributs físics, fisiològics 
i psicològics que poden ser útils en la identificació 
primerenca (precoç) dels futbolistes amb talent (�ei��ei�
lly, Williams, Nevill, & Frank, 2000;  Williams & 

�eilly, 2000)� �oltes d’aquestes característiques can�)� �oltes d’aquestes característiques can�
vien amb el creixement físic, la maduració biològica 
i el desenvolupament del comportament, i a més les 
diferències interindividuals són considerables (�ali��ali�
na, Bouchard, & Bar�Or, 2004) entre els atletes� Això 
comporta que dia a dia més científics estiguin interes�
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Resum
Objectius: Valorar el rendiment físic de joves futbolistes segons l’edat cronològica� Mètodes: L’estudi és descriptiu de tall trans�

versal� Es van estudiar 369 atletes barons practicants de futbol entre 11 i 18 anys als quals es van avaluar les variables antropomètri�
ques de massa corporal, estatura i els plecs cutanis tricipital i subescapular, així com les variables de rendiment físic de flexibilitat, 
velocitat en 30 metres, salt vertical amb contramoviment (S�J), salt horitzontal i el Yo-yo endurance test nivell 1� Resultats: En 
aquest estudi es van verificar diferències significatives (p < 0,001) a partir dels 13 als 14 anys, tant en la força explosiva i en la velo�
citat com en el Yo-yo endurance test nivell 1. No obstant això, pel que fa a la flexibilitat dels 14 als 15 anys, comença a estabilitzar�se 
fins als 18 anys. Per tant, les proves físiques de força explosiva i la resistència aeròbica augmenten de manera progressiva i el temps 
en el test de velocitat disminueix amb el transcurs de l’edat� Al contrari, els valors de la flexibilitat involucionen de manera regres�
siva amb el pas dels anys� Quan es van comparar amb altres estudis, els resultats de la present investigació van mostrar un major 
nivell de rendiment en les proves de velocitat i força explosiva� No obstant això, no es van trobar estudis que permetessin comparar 
les proves físiques de flexibilitat i el Yo-Yo endurance test nivell 1� Conclusions: L’edat cronològica contribueix significativament 
en la variació i el rendiment físic en proves com la velocitat, flexibilitat, força explosiva i potència aeròbica de futbolistes fins als 
13/14 anys, i posteriorment es manté relativament estable fins als 18 anys, respectivament�
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Abstract
Assessment of the Physical Performance of Young Football Players in Terms of Chronological Age

Objectives:  to assess the physical performance of young football players in terms of chronological age. �ethods: the study 
is cross sectional. We studied 369 male athletes who play football aged between 11 and 18 and evaluated their anthropometric 
variables of body mass, height and triceps and subscapular skinfolds together with their physical performance variables of 
flexibility, speed over 30m, vertical jump with counter-movement (SMJ), horizontal jump and the Yo-Yo Endurance Test Level 
1. �esults: in this study we found significant differences (p <0.001) from 13 to 14 years onwards, both in explosive strength 
and speed and also in the Yo-Yo Endurance Test Level 1. However, flexibility at 14 to 15 years begins to stabilise until the age 
of 18. Therefore physical tests of explosive strength and endurance gradually increase and time in the speed test decreases 
with age. By contrast, flexibility values gradually regress with age. When compared with other studies, the findings of this 
research showed higher levels of performance in the speed and explosive strength tests. However, no studies were found that 
made it possible to compare the flexibility physical tests and the Yo-Yo Endurance Test Level 1. Conclusions: chronological 
age makes a significant contribution to variation and physical performance in tests for speed, flexibility, explosive strength 
and aerobic power of football players up to the age of 13/14, before remaining relatively stable up to the age of 18.
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sats a estudiar aquests canvis i efectes de l’entrena�
ment esportiu en nens des d’edats molt primerenques 
(Correa, 2008), malgrat que les variacions de les ca�
pacitats funcionals en l’esport moltes vegades no són 
considerades (Figueiredo, Gonçalves,  Coelho e Silva, 
& �alina, 2009) pels professionals que treballen amb 
joves atletes� Així, a l’hora d’entrenar i competir, els 
atletes són agrupats per edat cronològica i no per ma�
duració biològica o un altre criteri relacionat (Igle�
sias�Gutiérrez et al�, 2005), originant d’aquesta ma�
nera heterogeneïtat en els equips de futbol (Al�Hazzaa 
et al�, 2001; Casajús, 2001), i es considera que està 
àmpliament documentat que el rendiment físic està re�
lacionat amb el creixement i la maduració biològi�
ca en joves practicants de futbol (Carling, Le Gall, 
 �eilly, & Williams, 2009; Figueiredo et al�, 2009; Le 
Gall, Carling, & �eilly, 2007; Seabra, �aia, & Gar�
ganta, 2001; Young & Pryor, 2007)� 

En aquest sentit, l’estudi sobre els índexs ponde�
rables i les qualitats físiques bàsiques són criteris fo�
namentals per al control de la condició de la salut i 
el rendiment en els nens esportistes (Bompa, 2005)� 
La seva valoració pot ser analitzada a través d’estudis 
transversals i longitudinals� No obstant això, pocs són 
els estudis que mostren l’evolució del rendiment físic 
de forma transversal en futbolistes brasilers d’acord 
amb l’edat cronològica i maduració biològica (�as��as�
carenhas et al�, 2006; �ortati & Arruda, 2007; �é, 
Bojikian, Teixeira, & Böhme, 2005) i nul�la en inves�) i nul�la en inves�
tigacions longitudinals, ja que aquests dissenys impli�
quen l’estudi d’una cohort específica d’atletes durant 
un determinat període, que demanda molt temps, de�
dicació i risc de mortalitat de la mostra� No obstant 
això, el disseny transversal permet estalviar temps i 
és una eina fonamental per avaluar no sols el creixe�
ment, sinó també el rendiment físic de joves futbo�
listes�

D’aquesta forma, una varietat de característiques 
antropomètriques i físiques es consideren essen�
cials per a l’èxit en el futbol (Iglesias�Gutiérrez et al�, 
2005), i s’avaluen rutinàriament els joves futbolistes 
a través de proves físiques, fisiològiques, d’habili�
tats i destreses, paràmetres que han de ser analitzats 
d’acord amb els nivells d’edat competitiva i la madu�
ració biològica respectivament, ja que en cada edat 
esportiva les necessitats físiques es modifiquen i les 
referències són més precises d’acord amb els desit�
jos d’excel�lència física del model exigit en un club 
(Drob nic & Figueroa, 2007)�

Per tant, l’objectiu del present estudi és valorar el 
rendiment físic de futbolistes joves d’acord amb l’edat 
cronològica�

Mètode
El tipus d’estudi és descriptiu de tall transversal 

(Thomas & Nelson, 1996)� Les variables antropomètri�
ques i de rendiment físic van ser avaluades una sola ve�
gada durant el temps�

Les dades van ser recollits a les instal�lacions de 
l’Sport Club Corinthians Paulista, i es va utilitzar un 
ambient tancat (laboratori) per a l’avaluació de les me�
sures antropomètriques de massa corporal, estatura, els 
plecs cutanis tricipital i subescapular, així com la flexi�
bilitat i el salt vertical� Les altres proves físiques de salt 
horitzontal, velocitat de 30 metres i el Yo�Yo endurance 
test nivell 1 es van fer en un camp de futbol d’herba 
natural� Totes les avaluacions es van fer al matí (de 9 a 
10 h), a l’inici de la temporada de l’any 2009 com a part 
de la rutina del club�

Es van incloure tots els atletes de nacionalitat brasi�
lera pertanyents al club amb una antiguitat mínima de 
2 anys� Els atletes estrangers i els que presentaven símp�
tomes de lesions esportives van ser exclosos�

Els responsables i tutors dels atletes van emplenar 
i van signar la fitxa de consentiment per autoritzar les 
corresponents avaluacions durant l’any 2009� L’estu�
di també va rebre la respectiva autorització del comitè 
d’ètica de la Facultat de �edicina de la Universitat Esta�
dual de Campinas, SP, Brasil�

Subjectes
Es van avaluar 369 atletes practicants de futbol 

de sexe masculí el rang d’edats dels quals era de 12 
a 18 anys� Els atletes van desenvolupar un microcicle 
d’entrenament de 5 dies per setmana, que era de 90 min/
dia per a l’edat de 12 a 13 anys i de 120 min/dia per als 
atletes de 14 a 18 anys, respectivament�

Tècniques i procediments
Per a la valoració de les mesures antropomètriques 

es van seguir les normes i tècniques recomanades per 
l’International Working Group of Kineanthropometry, 
descrites per �oss i �arfell�Jones (1991)� Les variables 
mesurades van ser les següents:
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•	 �assa corporal (kg): es va utilitzar una balança di�
gital amb una precisió de 200 grams i una escala 
de 0 a 150 kg de marca Tanita�
•	 Estatura (cm): va ser avaluada utilitzant un estadiò�

metre d’alumini graduat en mil�límetres que presen�
tava una escala de 0�2,50 metres de marca Seca�
•	 Plecs cutanis: es va avaluar la doble capa de pell 

de la regió tricipital i subescapular utilitzant un 
compàs de plecs cutanis amb una pressió constant 
de 10 g/mm2 de marca Lange�

El càlcul del percentatge de greix es va fer mitjan�
çant l’equació de regressió proposada per Boileau, Loh�
man i Slaughter (1985):

%G = 1,35 (TR + SE) – 0,012(TR + SE)2 – 4,4

Quant a les variables de rendiment físic, es van se�
guir les recomanacions de protocols estandarditzats inter�
nacionalment� La bateria de proves van comprendre la 
valoració de la flexibilitat, velocitat 30 metres, salt ver�
tical (C�J), salt horitzontal (SH) i Yo�yo endurance test 
nivell 1 (Yo�Yo E1)� Abans de l’execució de les proves 
(24 hores abans) els atletes van tenir una sessió de fami�
liarització� Així mateix, abans d’executar les proves, els 
atletes van desenvolupar una sèrie d’exercicis per entrar 
en calor durant 20 minuts� Totes les proves es van avalu�
ar tres vegades, a excepció del Yo�Yo E1�

•	 Test d’asseure’s i abastar modificat: Es va avaluar 
la flexibilitat de la regió dorsolumbar utilitzant un 
banc de wells de marca Seca amb una escala de 
0�50 centímetres, seguint el procediment modificat 
conforme a les recomanacions de Hoeger i Hop�
kins (1992)� Es va registrar el major valor d’entre 
les tres temptatives�
•	 Test de velocitat de 30 metres: El temps d’esprint 

es va determinar mitjançant una carrera de 30 me�

tres utilitzant un sistema de cèl�lules fotoelèctri�
ques de marca Cefise i registrant els resultats a 
través del programa Speed Test Fit� La pausa de 
recuperació entre cada temptativa va ser de 3 mi�
nuts i es va registrar el millor resultat�
•	 Test de salt vertical (C�J): Es va avaluar la for�

ça explosiva elàstica mitjançant el salt vertical amb 
contramoviment (C�J) d’acord amb els suggeri�
ments descrits per Bosco (1994), utilitzant una pla�
taforma de salt vertical connectada a un temporit�
zador de marca Cefise� Entre cada salt efectuat es 
va establir una pausa de recuperació de 40 segons i 
es va registrar el major valor aconseguit�
•	 Test de salt horitzontal (SH): Es va avaluar la for�

ça explosiva mitjançant el salt horitzontal utilitzant 
una cinta mètrica de niló de marca Cardiomed amb 
una precisió de 0,1 centímetres, seguint les reco�
manacions de Blázquez (1997)� Es va registrar el 
major valor entre els tres intents�
•	 Yo�Yo endurance test nivell 1 (Yo�Yo E1): Es va 

fer l’avaluació seguint els suggeriments de Bangs�
bo (1996), i el test va consistir en recórrer una dis�
tància de 40 metres en doble sentit (anada i torna�
da) (20 m) de manera progressiva, utilitzant un CD 
per guiar el ritme de recorregut a partir de senyals 
sonors� Es va considerar com a resultat final la 
distància total recorreguda per cada atleta�

Anàlisi estadística
Per a l’anàlisi de la distribució normal de la mostra, 

es va utilitzar la prova de normalitat de Kolmogorov�
Smirnov� Així mateix, per a l’anàlisi descriptiva de l’es�
tudi es va utilitzar l’estadística descriptiva de mitjana 
aritmètica (X) i desviació estàndard (DE)� Per verificar 
les diferències significatives entre les edats de cadascuna 
de les variables, es va utilitzar ANOVA d’un factor i la 
prova d’especificitat de Tukey (p < 0,001)�

Variables X DE Mínim Màxim

Edat (anys) 14,50 2,45 11,00 18,00
Massa corporal (kg) 61,43 11,94 33,10 90,50
Estatura (cm) 169,10 12,33 76,00 1940
Percentatge de greix (%G) 11,54 2,24 5,78 20,70
SV CMJ (cm) 41,09 5,38 24,70 57,40
SH (cm) 213,32 22,04 154,00 257,00
Flexibilitat (cm) 32,77 6,35 11,00 49,00
Velocitat 30 m (s) 4,46 0,30 3,89 5,46
Yo-Yo E1 (m) 2.069,98 349,11 1.120,00 3.340,00

SV: Salt vertical. CMJ: Contramoviment. SH: Salt horitzontal. E1: Endurance test nivell 1

4 
Taula 1 

Característiques generals 
de la població estudiada 

(n = 369)
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Resultats
Els valors mitjans (X), desviació estàndard (DE) i 

els valors mínims i màxims de les variables antropomè�
triques i de rendiment físic poden observar�se a la taula 
1� Aquests valors van ser obtinguts del grup de joves 
futbolistes compresos entre els 12 i els 18 anys, i va cor�
respondre per a tot el grup d’atletes una mitjana d’edat 
de 14,50 ± 2,45 anys�

Les variables antropomètriques mostren un error tèc�
nic de mesura (ET�) inferior al 0,5% i un coeficient 
de reproductibilitat de r = 0,99� Les variables de rendi�
ment físic mostren valors inferiors al 4% i una capacitat 
de reproductibilitat de r = 0,83 a 0,89, respectivament� 
Per verificar la confiabilitat de totes les mesures antro�
pomètriques i de rendiment físic, es van avaluar en dues 
ocasions (test�retest) durant el mateix dia, i aquest pro�
cés va ser repetit cada cinc avaluacions, de manera que 
es va avaluar un total de 35 atletes� No obstant això, per 
a la prova del Yo�Yo test E1, el retest es va fer després 
de 24 hores en les mateixes condicions (taula 2)�

Les figures 1, 2, 3, 4 i 5 mostren els resultats 
del rendiment físic d’acord amb l’edat cronològica, 
a través del qual es distingeix l’evolució de les cinc 
proves de rendiment físic des dels 12 anys fins als 
18 anys� 

5 
Figura 1 
Evolució del salt vertical (CMJ) d’acord amb 
l’edat cronològica

5 
Figura 2 
Evolució del salt horitzontal (SH) d’acord 
amb l’edat cronològica

5 
Figura 3 
Comportament de la flexibilitat d’acord amb 
l’edat cronològica

5 
Figura 4 
Comportament del test de velocitat (30 m) 
d’acord amb l’edat cronològica

5 
Figura 5 
Evolució del Yo-Yo endurance test 1 d’acord 
amb l’edat cronològica

35 
Llegenda figures
a =  diferències significatives respecte 

a 11 anys

b =  diferències significatives respecte 
a 12 anys

c =  diferències significatives respecte 
a 13 anys

p < 0,001

5 
Taula 2 
Confiabilitat de les mesures antropomètriques i proves de 
rendiment físic de joves futbolistes

Variables ETM R

Massa corporal (kg) 0,34 0.99
Estatura (cm) 0,18 0,99
Plec tricipital (mm) 0,42 0,99
Plec subescapular (mm) 0,38 0.99
Test d’asseure’s i abastar modificat (cm) 2,10 0,85
Velocitat de 30 m (s) 0,25 0,92
SV (CMJ) (cm) 3,22 0,88
SH (cm) 3,88 0,83
Yo-Yo Endurance test nivell 1 (Yo-Yo E1) (m) 4,91 0,89

ETM: Error tècnic de mesura. R: Coeficient de reproductibilitat Pearson
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Força explosiva
Els resultats mostren un augment progressiu de la 

força explosiva (C�J i SH) des dels 12 fins als 18 anys� 
D’aquesta manera es produeixen augments significatius 
a partir dels 13 i 14 anys, i després s’observa una lleuge�
ra estabilització a partir dels 15 anys i fins als 18 anys� 
Aquestes evidències suggereixen que abans dels 14 anys 
els joves futbolistes no experimenten guanys de força, 
tant per al salt amb contramoviment (C�J) com per al 
salt horitzontal (SH), respectivament�

Flexibilitat
En relació amb la flexibilitat, els valors obtinguts a 

través del test d’asseure’s i abastar modificat indiquen 
que el nivell de flexibilitat va disminuint amb el trans�
curs de l’edat� S’observen millors nivells de flexibilitat 
entre els 12 i 13 anys en relació amb les altres edats� Per 
tant, a partir dels 15 anys i fins als 18 anys el nivell de 
flexibilitat comença a estabilitzar�se�

Velocitat
Els valors obtinguts en el test de velocitat evidencien 

una tendència a la disminució del temps durant el recor�
regut de 30 metres des dels 12 anys fins als 18 anys� Al 
seu torn, no es van trobar diferències significatives entre 
les edats de 12 i 13 anys, 14 i 15 anys i 16 a 18 anys, 
respectivament, ja que el comportament de la velocitat 
roman relativament estable en aquestes edats� 

Yo-Yo E1
El Yo�Yo Endurance test nivell 1 mostra una ten�

dència ascendent en metres recorreguts des dels 12 anys 
fins als 18 anys� Aquests resultats indiquen que entre les 
edats de 12 i 13 anys i 14 a 18 anys no es van verificar 
diferències significatives, ja que el major augment de 
metres es va produir entre els 13 i els 14 anys, i després 
es va estabilitzar relativament fins als 18 anys�

Discussió
Els resultats del present estudi confirmen l’augment 

progressiu dels valors mitjans de les proves físiques de 
força explosiva i de resistència aeròbica, i una dismi�
nució progressiva en el temps del test de velocitat amb 
el transcurs de l’edat� No obstant això, els valors de 
flexibilitat van disminuint amb l’edat� Aquestes evidèn�

cies confirmen les observacions fetes en alguns estudis 
en joves futbolistes (Correa, 2008; Seabra et al�, 2001; 
�ivera & Avella, 1992; Sedano, Cuadrado, & �edondo, 
2007), de manera que es manté una corba creixent al 
llarg de les edats, a excepció de la flexibilitat, que mos�
tra una tendència decreixent�

En aquest sentit, els valors mitjans obtinguts en totes 
les variables físiques mostren superioritat en relació amb 
altres estudis (Correa, 2008; Fernández, 1995; �é et al�, 
2005; Seabra et al�, 2001; Sedano et al�, 2007)� Això 
permet destacar que evidentment els atletes del present 
estudi presenten major rendiment físic a causa dels anys 
d’entrenament i a l’augment proporcional del temps de 
durada de les sessions d’entrenament d’acord amb l’edat 
cronològica, per la qual cosa els nivells d’adaptacions 
morfològiques i funcionals entre els atletes són distints; 
fins i tot podrien afectar el rendiment d’aquests les qües�
tions ètniques, genètiques i la maduració biològica, 
així com també, segons Giovannini, Agostini, Gianní, 
Bernardo i �iva (2000) i Spear (2002), les necessitats 
nutricionals, que en l’adolescència augmenten ostensi�
blement, sobretot si es troben sotmesos a règims d’en�
trenament sistemàtics�

Aquestes variables podrien haver contribuït a una 
major precisió en els nostres resultats� No obstant això, 
el nostre estudi es va limitar només a la monitorització 
del rendiment físic segons l’edat cronològica, ja que a 
l’hora d’entrenar i competir els atletes són agrupats per 
edat cronològica i no per maduració biològica (Iglesias�
Gutiérrez et al�, 2005), malgrat que els estudis (�alina, 
�ibeiro, Aroso, & Cumming, 2007) assenyalen que els 
canvis del creixement, maduració i rendiment físic en 
l’adolescència són individualitzats, i d’aquesta manera 
suggereixen que els entrenadors n’han de ser conscients 
a l’hora de prescriure l’entrenament en les seves respec�
tives categories, respectant els principis de l’entrena�
ment�

Sota aquesta perspectiva, en relació amb el rendi�
ment de la velocitat de 30 metres, igual que altres estu�
dis en joves futbolistes (Correa, 2008; �ibeiro & Sena, 
1997; �ivera & Avella, 1992), els resultats mostren un 
increment significatiu de la velocitat per grups d’edat 
excepte entre 12 i 13, 14 i 15 i 16 a 18 anys respecti�
vament� Aquest comportament està relacionat amb l’in�
crement de la massa i exercici muscular (�eilly, Bangs��eilly, Bangs�
bo, & Franks, 2000), producte de l’estat de maduresa 
que es va aconseguint al llarg de l’adolescència� Al seu 
torn, quan es va comparar amb altres estudis que uti�
litzen com a mostra futbolistes de 14 anys (�alina et 
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al�, 2007; �alina, Eisenmann, Cumming, �ibeiro, & 
Aroso, 2004) i 15 i 16 anys (�ouelhi et al�, 2007) els 
nostres resultats presenten millors nivells de rendiment� 
Aquestes diferències probablement es deuen al compo�
nent genètic, a la tècnica de l’avaluació, al procés i a 
l’etapa d’entrenament, que no són aclarits en els esmen�
tats estudis� Cal fer ressaltar també que el major aug�
ment de velocitat va ocórrer en els resultats d’individus 
entre els 13 i els 14 anys� Un comportament que ja havia 
estat descrit alguns anys endarrere per �eilly, Bangsbo i 
Franks (2000) en especificar que el segon pic d’accele� en especificar que el segon pic d’accele�
ració en relació amb la velocitat es presenta entre els 12 
i els 15 anys respectivament� Per tant, els canvis signi�
ficatius de velocitat en joves futbolistes es produeixen a 
partir dels 14 anys inicialment i després aquesta s’estabi�
litza a partir dels 16 i fins als 18 anys�

En relació amb els tests de C�J i SH, els resul�
tats mostren una tendència creixent des dels 12 fins als 
18 anys respectivament� Per a ambdues proves, el major 
augment de força explosiva es va produir en els indi�
vidus entre els 14 i els 15 anys� En aquest sentit, en 
investigacions que utilitzen el test de SH per estudiar 
nens i adolescents futbolistes, com el de Correa (2008) i 
Sedano, Cuadrado i �edondo (2007), es pot observar la 
mateixa tendència al llarg de les distintes edats� No obs�
tant això, aquests estudis mostren menors nivells de salt 
horitzontal en totes les edats� 

Cal fer ressaltar que no es van trobar estudis que 
avaluïn el test C�J en fase de creixement i desenvolu�
pament, però sí que es van verificar alguns estudis que 
mostren resultats en edats superiors als 16 anys, com els 
efectuats per Fernández (1995), que estudien futbolistes 
de 16 i 17 anys, I Seabra, �aia i Garganta (2001) en 
futbolistes de 16 anys i Couto (2008), que classifica els 
atletes per categories� Tots aquests estudis mostren va�
lors inferiors en relació amb el present estudi� En con�
seqüència, la valoració de la força explosiva o capacitat 
per generar la major força en el mínim temps possible 
(González & �ibas, 2002) en el sexe masculí va aug�
mentant linealment des de la infància fins als 13/14 anys 
(Froberg & Lammert, 1996), tal com es va verificar en 
el present estudi�

Els valors mitjans obtinguts durant el test d’asseu�
re’s i abastar modificat descriuen una tendència d’invo�
lució amb el transcurs de l’edat, fet que ha estat descrit 
per diversos autors com Correa (2008), �alina i Bou�
chard (1991) i López, Comella, Casa, Bayer i Arumi 
(2003), que destaquen que la flexibilitat es manté fins 
als 12 anys aproximadament, i després, a partir dels 

13 anys, evoluciona de manera regressiva (Grosser, 
1992)� Per la seva banda, �ubio, �odríguez, Ávila i 
Villa (2002), que estudien joves futbolistes� consideren 
que el nivell de flexibilitat disminueix especialment quan 
els jugadors passen d’una categoria a una altra, atès 
que aquesta limitació de flexibilitat és conseqüència de 
l’estabilització de l’esquelet i de la hipertròfia muscular 
produïda pels canvis biològics del creixement i la ma�
duració� Per tant, la flexibilitat és important en tots els 
esports, i Zakas, Gramatikopoulou, Zakas, Zahariadis i 
Vamvakoudis  (2006) suggereixen la implementació de 
programes de flexibilitat en futbolistes adolescents amb 
l’objectiu de millorar els nivells de flexibilitat dels mem�
bres inferiors i de la flexió del tronc, ja que els músculs 
implicats han de ser suficientment flexibles per evitar 
desajustaments musculars i lesions esportives�

Quant a la resistència aeròbica avaluada de manera 
indirecta a través del Endurance nivell 1, els resultats 
mostren una tendència lineal, i els metres recorreguts 
augmenten amb el transcurs de l’edat, des dels 12 anys 
fins als 18 anys� Aquest comportament també és obser�
vat per altres estudis com el de �é, Bojikian, Teixeira i 
Böhme (2005), que investiguen joves atletes d’iniciació 
de 10 a 16 anys, i el de Seabra et al� (2001) en joves 
futbolistes i no futbolistes de 12 a 16 anys� No obstant 
això, les proves físiques aplicades no són les mateixes 
que les fetes en el present estudi, tot i que el compor�
tament ascendent d’acord amb l’edat cronològica són 
similars� Cal fer ressaltar també que el major augment 
de metres recorreguts es va produir en els individus en�
tre els 13 i els 14 anys, atès que durant la fase de crei�
xement de la pubertat es registra un augment de la po�
tència aeròbica màxima independentment de la pràctica 
o no pràctica de l’activitat física (Seabra et al�, 2001)� 
Al seu torn, aquest augment de potència està clarament 
relacionat amb el pic de velocitat de creixement (PVC) 
(�irwald, Bailey, Cameron, & �asmussen, 1981), ja 
que després dels 14 anys i fins als 18 anys no es van 
detectar diferències significatives, de manera que els va�
lors es van mantenir relativament similars�

D’altra banda, no es van trobar estudis que avaluïn la 
potència aeròbica de joves futbolistes entre els 12 i els 
18 anys segons l’edat cronològica i a través del Yo�Yo 
E1� Això limita els nostres resultats, ja que impedeix 
contrastar els valors obtinguts amb altres realitats� Així 
mateix, és àmpliament conegut que el VO2 max depèn de 
l’edat biològica i de la grandària corporal dels individus 
(Beunen & �alina, 1996; �alina et al�, 2004), així com 
dels factors genètics, de l’entrenament efectuat i del nivell 
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de maduració dels jugadors (Williams & �eilly, 2000)� 
Per tant, és necessari fer més estudis que analitzin joves 
futbolistes de forma transversal i longitudinal respecti�
vament�

Finalment, els atletes futbolistes han de tenir elevats 
nivells de potència aeròbica i anaeròbica, d’agilitat, de 
flexibilitat i de desenvolupament muscular (�eilly et al�, 
2000; �eilly, Williams, Nevill, & Franks, 2000), ja que 
a l’hora de competir tots els jugadors han d’aconseguir 
un elevat nivell de rendiment en les capacitats bàsiques 
que sustenten una partit de futbol (Tiryaky et al�, 1995), 
per la qual cosa entrenadors i responsables de la pre�
paració dels joves futbolistes no han de confondre els 
resultats obtinguts durant les seves competicions amb 
els efectes produïts per la maduració biològica i la gran�
dària corporal�

Conclusions
A partir dels resultats obtinguts, podem concloure 

que les proves físiques de força explosiva i la resistència 
aeròbica augmenten de manera progressiva amb el trans�
curs de l’edat i que es dóna una disminució progressiva 
en el temps quant a la velocitat� Al contrari, els valors 
de la flexibilitat evolucionen de manera regressiva amb 
el pas dels anys� Al seu torn, quan van ser comparats 
amb altres estudis, els resultats de la present investigació 
van mostrar majors nivells de rendiment en les proves 
de velocitat i força explosiva� No obstant això, no es 
van trobar estudis que permetin comparar les proves fí�
siques de flexibilitat i Yo�Yo Endurance test nivell 1� 
Per tant, podem destacar que l’edat cronològica contri�
bueix significativament a la variació del rendiment físic 
en proves com la velocitat, flexibilitat, força explosiva i 
potència aeròbica de futbolistes fins als 13 anys, i poste�
riorment es manté relativament estable fins als 18 anys 
respectivament�
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