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Introducció
En ciències de l’esport, es desenvolu-

pen molts treballs per estudiar i analit-
zar els factors que incideixen en l’evo-
lució del jove jugador amb talent cap al 
jugador expert. Els investigadors tracten 
d’identificar els factors que condicio-
nen l’evolució i el desenvolupament 
d’aquests jugadors en diferents modali-
tats esportives. 

L’antropometria i la capacitat fisiolò-
gica dels esportistes amb talent ha estat 
un dels paràmetres més utilitzats en la 
detecció de talents (Hoare i Warr, 2000; 
Reilly, Bangsbo i Franks, 2000; Franchini, 
Takito, Kiss, i Sterko wicz, 2005; Keogh, 
Weber, i Dalton, 2003). Utilitzant aquest 
criteri per a la detecció i selecció de 
talents, els entrenadors realitzen una 
detecció primerenca, basant-se en una 

precocitat física del possible talent res-
pecte a la seva edat (Helsen, Hodges, Van 
Winckel, i Starkes, 2000). Aquest mètode 
de selecció porta certs riscos, perquè hi 
ha esportistes sense aquest hipotètic 
talent en edats primerenques, que amb 
un desenvolupament adequat poden 
igualar, i fins i tot superar, les seves con-
dicions en el futur amb els que sí que 
en tenien. Treballs com el de Lidor, Falk, 
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resum
La detecció, selecció i formació del talent esportiu és un dels aspectes més investigats en diferents esports. Mitjançant un disseny 

longitudinal i una metodologia quantitativa descriptiva, l’objectiu d’aquest estudi és conèixer com ha estat la participació i l’evolució 
de les jugadores en les diferents categories de les seleccions espanyoles de bàsquet (n = 163) i analitzar les relacions existents en el 
tipus de participació qualitativa en cada nivell. 

Els resultats posen de manifest una relació negativa estadísticament significativa entre la participació en competició oficial en la 
selecció cadet i les categories superiors, és a dir, les jugadores que participen a alt nivell en les categories de base no solen arribar 
a participar en la selecció nacional absoluta en competicions oficials d’alt nivell. 
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abstract
Progression of female basketball players on the spanish national teams
The identification, selection and formation of the sport talent is one of the most  important topic analyzed in several sport disci-

plines. In the present work we  have used a longitudinal design and a descriptive quantitative methodology to  understand the degree 
of participation and evolution of women basketball players  in the different levels of the Spanish National team. We used a set of 163  
samples and analyzed the relationship in the type of qualitative participation  at different levels.

 Results shown a  negative  relationship, with statistical meaning, between the participation in official  competition at young 
categories against upper levels. That is, those women  players that play at high level in young categories did not arrived to play in  
the absolute Spanish National team in official competition at high  level.
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Arnon, Cohen, Segal, i Lander (2005) sug-
gereixen que els tests físics genèrics que 
es realitzen, per a la detecció de talents 
en handbol, no són gaire útils i suggerei-
xen que se centrin les investigacions en 
la creació de tests físics més específics 
i en la detecció de les característiques 
cognoscitives dels jugadors. 

Per a la detecció del talent esportiu 
es recorre a l’anàlisi de l’eficiència dels 
patrons motors de l’esportista, utilit-
zant tècniques biomecàniques i de 
control motor (Davids, Lees i Burwitz, 
2000). 

Altres investigacions posen de mani-
fest la importància de variables psicolò-
giques, com ara  l’ansietat, la confiança, 
l’habilitat de posar fites, la intel·ligència 
esportiva... en el desenvolupament dels 
joves esportistes amb talent (Gould, 
Dief fenbach, i Moffett, 2002; Holt i Dunn, 
2004). En l’aspecte cognitiu, alguns estu-
dis recomanen posar l’èmfasi en la im-
portància, a les categories inferiors, de la 
intel·ligència tàctica sobre les proves de 
condició física especifica per a la iden-
tificació del talent (Falk, Lidor, Lander, i 
Lang, 2004). 

Altres factors que condicionen el de-
senvolupament i la formació del talent 
esportiu són els socials, com ara els re-
cursos socioeconòmics de la família 
(Carlson, 1988; Spamer i Winsley, 2003; 
Collins i Buller, 2003) i la dinàmica de la 
família entorn de l’esportista talentós 
(Van Yperen, 1998; Cotè, 1999; Kay, 2000; 
Gould, Dieffenbach, i Moffett, 2002), l’en-
trenador i el context del club (Sáenz-
López, Ibáñez, Giménez, Sierra, i Sánchez, 
2005), etc.

Tots aquests factors condicionen, en 
més o menys mesura, el desenvolupa-
ment del talent esportiu, per això el 
desenvolupament del talent esportiu 
ha de ser afrontat des d’una perspecti-
va multidimensional (Williams i Franks, 
1998; Abbott i Collins, 2004; Elferink-
Gemser, Visscher, Lemmink, i Mulder, 
2004; Sáenz-López, Ibáñez, Giménez, 
Sierra, i Sánchez, 2005). En el procés 
de formació de l’esportista cal tenir 
presents factors com ara la condició 
física, l’antropometria, els components 

tècnics i tàctics, els factors psicològics, 
l’estatus socioeconòmic, el paper de 
la família... La investigació en aquest 
àmbit s’ha de centrar en models pre-
dicatius de caràcter multidimensional 
sobre la conjunció de variables de di-
versa índole que permetin detectar 
i formar els futurs esportistes d’elit 
(Nieuwenhuis, Spamer, i Van Rossum, 
2002).

El desenvolupament del talent s’ha de 
considerar com un procés continuat que 
s’ha de desenvolupar a partir d’objectius 
a llarg termini (Duricek, 1992; Spamer i 
Hare, 2001; Martindale, Collins, i Daub-
ney, 2005). L’esportista amb talent per a 
un esport ha de tenir-hi una predisposi-
ció genètica, però sobretot, perquè arribi 
a ser un expert, ha de participar en un 
programa de formació adequat. Per tant, 
no hem d’infravalorar l’entrenament sis-
temàtic, el desenvolupament d’un pro-
grama formatiu, la correcta utilització de 
la competició, la supervisió dels factors 
socials... per al desenvolupament del 
talent, perquè el talent, a més a més de 
néixer, es fa. (Singer i Janelle, 1999; Wil-
liams i Reilly (2000). 

És important de conèixer l’evolució 
de la participació dels joves esportistes 
amb talent en la seva vida esportiva fins 
a assolir l’excel·lència esportiva. Aquesta 
mena d’estudis permetrà de conèixer si 
es realitzen adequadament els proces-
sos de detecció dels esportistes amb 
talent, comprovar l’eficàcia dels models 
de detecció de talents, i l’adequació dels 
programes de formació del jugador. Hi 
ha pocs treballs on s’analitzi com s’ha fet 
l’avaluació i com ha estat la participació 
qualitativa, dels esportistes tot al llarg 
de la seva vida esportiva. El grup d’in-
vestigació interuniversitari GOERE (Grup 
d’optimització de l’entrenament i el ren-
diment esportiu) va començar a estudiar 
l’avaluació dels talents esportius en bàs-
quet, tant des d’una perspectiva qualita-
tiva com quantitativa. Sáenz-López, Feu 
i Ibáñez (2006) posen de manifest que 
els jugadors amb talent integrants de les 
seleccions nacionals de bàsquet masculí 
que participen en competicions oficials 
en les categories de formació (cadet i 

júnior) posteriorment no arribaran a for-
mar part de la selecció absoluta i la seva 
participació en les lligues oficials d’alt 
nivell (Lliga ACB) és escassa. Al contrari, 
els jugadors que van ser seleccionats 
amb les seleccions absoluta A i B, i sub 
22 no van formar part de les seleccions 
de base (cadet i júnior). Aquests resultats 
ens han de fer reflexionar sobre l’evolu-
ció dels jugadors des de l’inici de la seva 
formació fins a arribar a la competició de 
màxim nivell. 

El treball que presentem a conti-
nuació, prossegueix amb aquesta línia 
d’investigació i té l’objectiu d’analitzar 
l’evolució de les jugadores espanyoles 
de bàsquet per les diferents categories 
de la selecció nacional. 

Metodologia
disseny de l’estudi

Aquesta investigació utilitza una me-
todologia quantitativa descriptiva amb 
un disseny longitudinal, atès que recull 
informació d’un període de temps de la 
vida esportiva dels jugadors participants 
en aquest estudi. 

Aquest treball establirà les relacions 
existents entre les convocatòries de 
les jugadores espanyoles de bàsquet i 
la seva evolució per les diferents cate-
gories de les seleccions nacionals. Les 
dades utilitzades corresponen a juga-
dores nascudes entre els anys 1964 i 
1981 i han estat actualitzades fins a 
l’any 2003. 

objectius i hipòtesis
El treball realitzat persegueix dos ob-

jectius generals: 

•	  Descriure el tipus de participació de 
les jugadores espanyoles de bàs-
quet en les diferents categories de 
la selecció nacional.

•	  Estudiar les relacions existents en 
la qualitat de la participació en les 
convocatòries amb la selecció na-
cional entre les categories cadet, 
júnior i sènior. 



 

dona i EsPoRT

93  •  3r trimestre 2008 (71-78)apunts EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS 73

Tenint com a referència els resultats 
obtinguts en l’estudi realitzat per Sáenz-
López, Feu i Ibáñez (2006) amb les se-
leccions masculines de bàsquet, es van 
establir les hipòtesis de treball següents:

•	  Les jugadores convocades en les 
seleccions espanyoles de bàsquet 
cadets presentaran una relació ne-
gativa amb les convocatòries en les 
seleccions de categoria superior. 

•	  Les jugadores convocades en la ca-
tegoria júnior presentaran una rela-
ció positiva amb les convocatòries 
en les seleccions absolutes. 

Subjectes
Les participants en aquest treball són 

jugadores espanyoles de bàsquet inclo-
ses en el registre de la Reial Federació 
Espanyola de Bàsquet, nascudes entre 
1964 i 1981, que han estat convocades 
per algunes de les diferents categories 
de la selecció espanyola de bàsquet fins 
a l’any 2003. La mostra estava compos-
ta per 163 jugadores que van participar 
almenys una vegada en les diferents 
seleccions nacionals femenines de bàs-
quet. 

variables de l’estudi
Per realitzar aquest treball es va re-

gistrar en una base de dades el nombre 
de convocatòries que havia tingut cada 
jugadora en les diferents categories de 
les seleccions nacionals de bàsquet i la 
qualitat de la seva participació. Aquest 
treball es va realitzar gràcies els llistats 
facilitats per Reial Federació Espanyola 
de Bàsquet de les seleccions cadet, jú-
nior i absoluta en el període estudiat. Tot 
seguit, es va realitzar un filtre per selec-
cionar el grup de jugadores participants 
en aquest estudi per tal de garantir-ne la 
possibilitat de participació en la selecció 
absoluta. 

Finalment, vam establir un sistema de 
categories amb l’objectiu de poder orde-
nar de menor a major qualitat, la partici-
pació de les jugadores en les seleccions 
espanyoles de bàsquet (0 = la jugadora 
no ha estat convocada en aquesta ca-
tegoria amb la selecció; 1 = la jugadora 
ha disputat algun partit amistós amb la 
selecció; 2 = la jugadora ha disputat tor-
neigs oficials i classificatoris per a fases 
finals oficials; 3 = la jugadora ha disputat 
partits en fases finals de competició ofi-
cial, campionat d’Europa, del Món, Jocs 
Olímpics). Aquest sistema de categories 
va servir per assignar a cada jugadora un 
valor qualitatiu sobre la seva participa-
ció en cada una de les seleccions espa-
nyoles de bàsquet. 

anàlisi de dades
En primer lloc, es va fer una anàlisi 

descriptiva de cada una de les variables 
registrades, per realitzar posteriorment 
una anàlisi inferencial per tal de determi-
nar la relació existent entre les diferents 
variables de l’estudi; per fer-ho, es van 

establir hipòtesis de covariació. Donada 
la naturalesa de les variables, s’utilitza-
ran models matemàtics no paramètrics 
per a la comprovació de les hipòtesis.

resultats i discussió
La participació de les jugadores en 

funció de l’any de naixement no va 
ser homogènia, car existeixen diferèn-
cies entre els grups d’edat (t = 256,32; 
p < ,001) (Taula 1). Observem dos grups 
d’edat que aporten un major nombre 
de jugadores a la mostra: any 78, 17,2 % 
i any 80, 14,1 %. Ben al contrari, hi ha al-
gunes generacions que aporten menys 
d’un 2 % de la mostra (generacions del 
79, 70, 69, 68, 67 i 64). 

Igual com passava amb l’estudi de 
Sáenz-López, Feu i Ibáñez (2006) amb 
les seleccions masculines de bàsquet, 
l’aportació de jugadores per any de nai-
xement no és homogènia. Hi ha genera-
cions que aporten més jugadores a les 
diferents seleccions nacionals. Aquest 
fet pot estar condicionat per la presèn-
cia d’algunes jugadores durant molts 
anys a la selecció absoluta, cosa que li-
mita la participació de nous valors, o per 
l’absència de jugadores amb prou quali-
tat en alguns anys.

La taula 2 recull la qualitat de la par-
ticipació en les convocatòries de les di-
ferents categories de les seleccions na-
cionals de bàsquet femení. Observem 
l’alt percentatge de jugadores que mai 
no van ser convocades amb la selecció 
absoluta (67,5 %); també trobem que 
més de la meitat de la mostra (54 %) mai 
no va ser convocada en la categoria ca-
det. També apreciem que el nombre de 
convocatòries en partits oficials en les 
categories cadet i júnior és semblant 

Any de 
naixement

Nombre de 
jugadores

%

64 2 1,2
66 4 2,5
67 2 1,2
68 2 1,2
69 2 1,2
70 3 1,8
71 5 3,1
72 4 2,5
73 14 8,6
74 13 8,0
75 16 9,8
76 16 9,8
77 17 10,4
78 28 17,2
79 3 1,8
80 23 14,1
81 9 5,5
Total 163 100,0

5
Taula 1 
Any de naixement de les jugadores.

No convocat Amistosos Torneigs/Classif. Oficial

N % N % N % N %

Absoluta 110 67,5  5 3,1 14 8,6 34 20,9

Júnior  73 44,8 15 9,2 19 11,7 56 34,4

Cadet  88 54’8  7 4,3 18 11,7 50 30,7

5
Taula 2 
Participació de la mostra en les seleccions nacionals de bàsquet.
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(30,7  % i 34,4 % respectivament); apa-
reix un clar descens del nombre de con-
vocatòries en partits oficials en la cate-
goria absoluta (20,9 %). 

Aquestes dades posen de manifest 
que dos terços de la mostra mai no van 
ser convocades amb la selecció abso-
luta i per tant, n’hi ha moltes que, tot i 
participar en les seleccions base, mai no 
arriben a formar part de la selecció ab-
soluta. Igualment, el nombre de partici-
pants en competició oficial disminueix 
en passar de l’edat júnior a l’adulta, ca-
tegoria absoluta. La participació en les 
seleccions de formació és limitada a un 
cicle de dos anys. Per això, és habitual 
trobar un major nombre de jugadores 
que participen en aquestes categories 
atès que la seva renovació és contínua 
i condicionada per l’edat. La renovació 
de les jugadores en la selecció absoluta 
femenina és superior a la realitzada en 

la masculina, Sáenz-López, Feu i Ibáñez 
(2006), perquè el descens de jugadores 
en la transició a l’edat sènior és menor 
al que es produeix en homes. La cate-
goria júnior registra el major nombre 
de participacions en competicions ofi-
cials de la mostra (34,4 %). Aquest fet 
ens indica que en aquesta categoria 
assoleixen el seu màxim desenvolu-
pament algunes de les jugadores que 
provenen de la categoria cadet, men-
tre que és l’inici per a altres jugadores 
que s’aproximen al nivell expert més 
tard, igual com ocorre amb la categoria 
masculina. 

anàlisi de les 
internacionals cadets

En primer lloc, es van estudiar les rela-
cions existents entre la categoria cadet 
i la júnior. Els resultats de l’anàlisi de les 

relacions entre la valoració en les selec-
cions espanyoles cadet i júnior femeni-
na, realitzat mitjançant el coeficient de 
correlació de Spearman, mostren una 
relació negativa estadísticament signifi-
cativa (ρ = –,313; p > ,01). Per interpretar 
aquesta relació vam realitzar una anàlisi 
de la taula de contingència entre aques-
tes dues variables. Els resultats del Khi 
quadrat (2 = 41,40; p >,001) indiquen 
que existeix una associació significati-
va entre les variables, és a dir, que són 
dependents. La quantificació d’aquesta 
associació es verifica mitjançant el coe-
ficient de contingència (C = ,45) que ex-
pressa una associació mitjana entre les 
variables, Hernando (2004).

Interpretem amb precisió el signifi-
cat de l’associació detectada (nivell de 
confiança del 0,95) a través dels residus 
tipificats corregits de la taula de contin-
gència (Taula 3). Observem que la pro-

5
Taula 3 
Taula de contingència entre la valoració en la categoria cadet i júnior.

Valoració júnior

Valoració cadet
No 

convocat
Amistosos

Torneigs  
importants/ 

classificacions

Competició 
oficial

Total

No convocat Recompte 24 7 17 40 88
% Cadet 27,3% 8,0% 19,3% 45,5% 100,0%
% Júnior 32,9% 46,7% 89,5% 71,4% 54,0%
% del total 14,7% 4,3% 10,4% 24,5% 54,0%
Residus corregits –4,9 –,6 3,3 3,2  

Amistosos Recompte 5 0 0 2 7
% Cadet 71,4% ,0% ,0% 28,6% 100,0%
% Júnior 6,8% ,0% ,0% 3,6% 4,3%
% del total 3,1% ,0% ,0% 1,2% 4,3%
Residus corregits 1,4 –,9 –1,0 –,3  

Torneigs importants/
Classificacions

Recompte 17 0 0 1 18
% Cadet 94,4% ,0% ,0% 5,6% 100,0%
% Júnior 23,3% ,0% ,0% 1,8% 11,0%
% del total 10,4% ,0% ,0% ,6% 11,0%
Recompte 4,5 –1,4 –1,6 –2,7  

Competició oficial % Cadet 27 8 2 13 50
% Júnior 54,0% 16,0% 4,0% 26,0% 100,0%
% del total 37,0% 53,3% 10,5% 23,2% 30,7%
Residus corregits 16,6% 4,9% 1,2% 8,0% 30,7%
Residus corregits 1,6 2,0 –2,0 –1,5  

Total Recompte 73 15 19 56 163
% Cadet 44,8% 9,2% 11,7% 34,4% 100,0%
% Júnior 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% del total 44,8% 9,2% 11,7% 34,4% 100,0%
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porció de jugadores no convocades en 
la selecció cadet i júnior és més petita 
que la que esperàvem (–4,9). També 
trobem que existeixen proporcions in-
feriors a les esperades en jugadores ca-
dets que participen en torneigs classi-
ficatoris i que posteriorment ho fan en 
competició oficial júnior (–2,7), similar 
al que passa amb la participació entre 
la competició oficial cadet i els torneigs 
classificatoris en categoria júnior (–2,0). 
D’altra banda, la proporció de jugadores 
no convocades en categoria cadet que 
posteriorment participen en torneigs 
classificatoris (3,3) i en competi cions 
oficials amb la selecció júnior (3,2) és 
superior a l’esperada. Igualment, apre-
ciem que la proporció de jugadores que 
participen en torneigs classificatoris 
amb la selecció cadet i no convocades 
amb la selecció júnior (4,5) és superior 
a l’esperada. 

Aquests resultats mostren una relació 
negativa entre la valoració de la partici-
pació en la selecció cadet i la selecció 
júnior, que posa de manifest que les 
jugadores que tenen una alta valoració 
en la categoria cadet presenten una 
baixa valoració en la categoria júnior, 
és a dir, la participació qualitativa de les 
jugadores que van ser seleccionades en 
cadet és de menor qualitat o deixen de 
participar en categoria júnior. Aquest fet 
contrasta amb els resultats obtinguts 
en homes, (Sáenz-López, Feu i Ibáñez, 
2006), perquè en categoria masculina 
no hi havia relació estadísticament sig-
nificativa en aquestes categories. En les 
dones es produeix un tall generacional 
que no permet la continuïtat en la se-
lecció júnior. 

En segon lloc, també analitzem la 
relació existent entre la valoració en 
les seleccions cadet i absoluta femeni-

na ( = –,239; p < ,01). Aquests resultats 
mostren una relació negativa entre la 
valoració de la participació en la se-
lecció cadet i la selecció absoluta, que 
posa de manifest que les jugadores que 
tenen una alta valoració en la categoria 
cadet presenten una baixa valoració 
en la categoria absoluta. Interpretem 
aquesta relació mitjançant la taula 
de contingència entre aquestes dues 
varia bles (Taula 4). Els resultats del Khi 
quadrat (2  = 16,76; p >,05) indiquen 
que els criteris de classificació entre 
les variables són independents. El coe-
ficient de contingència (C =,31) verifica 
que existeix una associació baixa entre 
les variables.

Els residus tipificats corregits mostren 
que la proporció de jugadores no con-
vocades en la selecció cadet i absoluta 
és menor que l’esperada (–3,5). D’altra 
banda, la proporció de jugadores no 

Valoració absoluta

Valoració Cadet
No 

convocat
Amistosos

Torneigs  
importants/ 

classificacions

Competició 
oficial

Total

No convocat 
 
 
 

Recompte 49 5 8 26 88
% Cadet 55,7% 5,7% 9,1% 29,5% 100,0%
% Absoluta 44,5% 100,0% 57,1% 76,5% 54,0%
% del total 30,1% 3,1% 4,9% 16,0% 54,0%
Residus corregits –3,5 2,1 ,2 3,0  

Amistosos Recompte 6 0 1 0 7
% Cadet 85,7% ,0% 14,3% ,0% 100,0%
% Absoluta 5,5% ,0% 7,1% ,0% 4,3%
% del total 3,7% ,0% ,6% ,0% 4,3%
Residus corregits 1,1 –,5 ,5 -1,4  

Torneigs importants/ 
Classificacions 
 

Recompte 16 0 1 1 18
% Cadet 88,9% ,0% 5,6% 5,6% 100,0%
% Absoluta 14,5% ,0% 7,1% 2,9% 11,0%
% del total 9,8% ,0% ,6% ,6% 11,0%
Residus corregits 2,1 –,8 –,5 –1,7  

Competició oficial Recompte 39 0 4 7 50
% Cadet 78,0% ,0% 8,0% 14,0% 100,0%
% Absoluta 35,5% ,0% 28,6% 20,6% 30,7%
% del total 23,9% ,0% 2,5% 4,3% 30,7%
Residus corregits 1,9 –1,5 –,2 –1,4  

Total Recompte 110 5 14 34 163
% Cadet 67,5% 3,1% 8,6% 20,9% 100,0%
% Absoluta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% del total 67,5% 3,1% 8,6% 20,9% 100,0%

5
Taula 4 
Taula de contingència entre la valoració en la categoria cadet i absoluta.
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convocades en categoria cadet que 
posteriorment participen en competi-
cions oficials amb la selecció absoluta 
és superior a l’esperada (3,0). També 
apreciem que les jugadores que parti-
cipen en torneigs classificatoris (2,1) i 
competició oficial (1,9) amb la selecció 
cadet, no són convocades amb la selec-
ció absoluta i la seva participació és in-
ferior a l’esperada.

Gràficament podem apreciar que les 
jugadores que van participar com a ca-
dets en torneigs i competicions oficials 
(categories 2 i 3) van abandonant la par-
ticipació en les categories júnior i sènior 
(Figura 1). 

Els resultats obtinguts en l’estudi de 
l’evolució les jugadores cadets mostren 
la mateixa tendència als resultats ob-
servats per Sáenz-López, Feu i Ibáñez 
(2006) en el seu estudi de les seleccions 
espanyoles de bàsquet masculí. Els juga-
dors i jugadores amb una alta valoració 
en la categoria cadet, presenten valora-
cions estadísticament significatives me-
nors quan participen en categoria júnior 
i absoluta. Una ràpida especialització de 
les jugadores en l’etapa cadet podria ser 
la causa de la no participació o d’un me-
nor rendiment en l’edat adulta (Carlson, 
1988; Davids, Lees i Burwitz, 2000; Hol-
lings, 2004).

anàlisi de les 
internacionals júnior

Tot seguit es va estudiar l’evolució 
de les jugadores júnior en la categoria 
absoluta. No trobem relació estadística-
ment significativa entre la valoració de 
les jugadores en les seleccions júnior i 
absoluta ( =,048; p >,05). Aquesta dada 
es confirma amb els valors obtinguts en 
el Khi quadrat, que mostren que no exis-
teix una associació significativa entre les 
variables (2 = 13,52; p >,05), és a dir, són 
independents i el seu grau d’associació 
també és baix (C =,28).

Gràficament observem que de les 
75  jugadores que van ser convocades 
en categoria júnior per disputar torneigs 
classificacions i competició oficial (cate-
gories 2 i 3) només 23 es mantenen en la 
categoria absoluta (Figura 2). 

Els resultats obtinguts en l’estudi 
de l’evolució de les convocatòries jú-
nior cap a la categoria absoluta són 
certament desconcertants, perquè no 
trobem cap relació, ni positiva (conti-
nuïtat) ni negativa (no continuïtat) en-
tre totes dues variables, i per tant po-
dem dir que les jugadores que tenen 
una participació en competició oficial 
en la categoria júnior no tenen garan-
tida la seva participació en competi-
ció oficial amb la categoria absoluta. 
Aquest resultat és similar al trobat en 
l’estudi del bàsquet masculí esmentat 
anteriorment. 

conclusions
Els resultats del nostre treball mostren 

una distribució heterogènia de la par-
ticipació de les jugadores en les selec-
cions nacionals en funció del seu any de 
naixement. La permanència de jugado-
res de gran qualitat (més de 100 vega-
des internacionals) limita la participació 
de joves talents en la selecció; aquest fet 
és similar al que es produeix al bàsquet 
masculí. 

La progressió de les jugadores es-
panyoles de bàsquet a categories 
supe riors no es troba garantida. Els 
resultats obtinguts per les jugadores 
cadets de les seleccions espanyoles 
de bàsquet són similars als obtinguts 
pels seus homòlegs masculins (Sáenz-
López, Feu i Ibáñez, 2006); hi ha molt 
poques jugadores cadets que partici-
pin en la categoria júnior (16 jugado-
res) i absoluta (13 jugadores) i, cosa 
que és més greu, hi ha una relació ne-
gativa estadísticament significativa en 
la seva participació qualitativa amb les 
seleccions júnior i absoluta, és a dir, les 
jugadores que participen en compe-
tició oficial amb la selecció cadet no 
ho faran en la selecció júnior i sènior. 
En el cas de les jugadores júnior, igual 
que en els barons, no es va obtenir cap 
resultat amb significació estadística, la 
qual cosa ens porta a pensar que el fet 
de participar en la categoria júnior no 
garanteix la continuïtat de la jugado-
ra en la categoria absoluta. Aquestes 
dades han de fer pensar i reflexionar 
tots els entrenadors de noies joves, i 
fer que es plantegin sempre el procés 
de formació a llarg termini, tot evitant 
saltar etapes formatives de gran inte-
rès des del punt de vista educatiu, de 
salut i fins i tot de rendiment. Comptat 
i debatut, no es pot exigir a les jugado-
res per damunt de les seves possibili-
tats en categories de formació, perquè 
aquesta exigència i especialització tan 
primerenca els pot portar, entre altres 
factors, a no arribar a l’alta competició 
(Sáenz-López i cols., 2006). 

L’abandonament prematur de la pràc-
tica esportiva de la dona en l’adoles-
cència és un fet estudiat àmpliament. 

5
Figura 1 
Evolució de les jugadores cadets que 
participen en categories superiors.

5
Figura 2 
Evolució de les jugadores júnior que 
participen en categories superiors.
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Caldria analitzar l’abandonament de la 
pràctica esportiva del bàsquet en dones 
amb els resultats d’aquest treball, en els 
quals trobem una relació negativa esta-
dísticament significativa en la continuï-
tat de les jugadores de bàsquet en cate-
gories superiors. 

Igualment, en futurs treballs s’hauria 
d’estudiar de manera específica l’ano-
menat “efecte de l’any de naixement”, pel 
qual els jugadors nascuts en els primers 
mesos de l’any tenen més oportunitats 
de participar en la competició amb els 
seus equips (Vaeyens, Philippaerts, i 
Malina, 2005, Vincent i Glamser, 2006). A 
més a més, cal contemplar les diferèn-
cies entre gèneres en funció del mes de 
naixement, atès que hi ha estudis que 
han trobat diferències significatives en 
l’anomenat “efecte de l’any de naixe-
ment” en funció del gènere; aquestes 
diferències són més grans en les dones a 
partir dels 17 anys, edat júnior (Vincent i 
Glamser, 2006). 

La ciència, a través de les seves investi-
gacions, pot fer aportacions i cal que les 
faci, que permetin de detectar els talents 
esportius i tenir-ne cura de forma més 
eficaç i encara més important, cal esta-
blir models de desenvolupament per a 
aquests talents des d’una perspectiva 
multidimensional i no solament biomè-
dica (Williams i Reilly, 2000; Reilly i Gil-
bourne, 2003; Elferink-Gemser, Visscher, 
Lemmink, i Mulder, 2004; Sáenz-López, 
Ibáñez, Giménez, Sierra i Sánchez, 2005; 
Sáenz-López, Giménez, Sierra, Sánchez, 
López de Rueda i Ibáñez 2006). Treballs 
com aquest, justifiquen la necessitat de 
continuar investigant en els processos 
de formació dels esportistes. 

Propostes per a 
l’adequació del procés 
de formació de la 
jugadora de bàsquet

Els resultats d’aquest estudi posen 
de manifest la ruptura en la continuï-
tat en les diferents seleccions de bàs-
quet, cosa que limita la transició de les 
jugadores amb talent en categories 
de formació cap a jugadores expertes 

en categoria absoluta. Per això, con-
siderem necessari facilitar l’accés de 
les jugadores espanyoles de bàsquet 
a l’alta competició de forma progres-
siva i gradual, de manera que el salt a 
la competició absoluta es produeixi en 
el moment òptim del seu desenvolu-
pament (Spamer i Hare, 2001; Sánchez, 
2002; Martindale, Collins, i Daubney, 
2005). D’acord amb Green (2005), hi ha 
diferents fases en el desenvolupament 
del talent fins a la seva incorporació a 
l’esport d’alt nivell, que cal investigar i 
vetllar: una fase d’identificació del ta-
lent, una altra de motivació del talent i 
una altra que en garanteixi l’avenç. Per 
garantir aquest avenç són necessaris 
programes que ajudin a socialitzar i a 
anivellar els esportistes amb els nous 
nivells de competició, tot facilitant-
ne així la transició i l’adaptació. Una 
valoració global dels resultats sembla 
confirmar que les jugadores espanyo-
les de bàsquet, en sobrepassar l’edat 
de júnior, tenen problemes per conti-
nuar la seva formació en la categoria 
absoluta, possiblement per la presèn-
cia d’algunes sèniors, molt veteranes, 
que priven la promoció de les júnior. 
Per això, considerem necessari afavo-
rir l’adaptació i la formació del talent a 
través de mesures per fomentar la par-
ticipació de les jugadores júnior i sub 
22 en la competició oficial de clubs 
(crear competicions específiques); i 
utilitzar una categoria sub 22 en les 
seleccions nacionals per tal de facilitar 
la competició d’alt nivell a jugadores 
que encara estan en període de for-
mació. D’aquesta forma, i per acabar, 
plantegem que l’especialització més 
tardana permetrà a les jugadores evo-
lucionar més lentament, tot permetent 
d’aquesta forma arribar a la màxima 
competició en el moment adequat i 
amb la formació adequada. 
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