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PRÒLEG  
 
Aquest document relaciona un seguit de conceptes tàctics aplicables al joc del futbol botons, 
aportats per: Antoni Casadevall (ICK), Ramon Pes (Spórting), Manel Rabanal (Tocornal) i 
Joan Hernández (Almogàvers). 
 
No s’ha de confondre la tàctica amb l’estratègia. L’estratègia és el pla general d’actuació 
abans d’un partit per tal d’aconseguir l’objectiu final: jugar al màxim nivell que un pot oferir. 
 
Així doncs, l’estratègia és conèixer, valorar i dominar el conjunt dels mitjans que disposem 
per aconseguir els objectius que ens hem marcat, i per tant, l’estratègia es prèvia a l’inici 
d’un partit. 
 
La tàctica és una de les eines per portar a terme l’estratègia i es diferencia d’aquesta en que 
només és d’aplicació durant el partit,. 
  
Altres dues eines de l’estratègia, particulars de cadascú, són: la tècnica o habilitat per moure 
els botons, i la capacitat de concentració. 
 
Aquestes dues darreres característiques personals, molt importants en el desenvolupament 
d’un partit, no es contemplen en aquest document, on només es relacionen aquelles 
tàctiques d’actuació que aplicades en cada “tirada” ajuden a controlar el joc i, potser en 
conjunt, a aconseguir la victòria. 
 
S’entén doncs, en aquest document, que la tècnica i la concentració, inherents a cada 
jugador, ja són  les adequades. 
 
 
Barcelona, Octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.4. CONTRUÏR JOC ATACANT FENT PASSADES ES BÀSIC 
  

Les passades ens donen iniciativa en el joc per poder crear accions d’atac i de gol des de 
qualsevol zona del camp de joc, sense que el contrari hi pugui fer res. 

 
3.5. PROCURAR QUE LA PILOTA, UN COP FETA UNA PASSADA, ENS QUEDI A 

PROP D’UN BOTÓ DEL NOSTRE EQUIP 
  

Si ho aconseguim podrem seguir controlant la possessió de la pilota a la tirada següent. 
 

3.6. SITUAR ELS DAVANTERS FORMANT GRUPS DE PROXIMITAT 
 
Procurar agrupar dos o tres botons atacants de forma que ens faciliti la recepció d’una 
passada i la posterior jugada entre ells. 

 
3.7. EN JUGADES D’ATAC, SITUAR LA PILOTA DINS LA ZONA DE GOL EN UN LLOC 

DE DIFÍCIL ACCÈS PER A L’EQUIP CONTRARI 
 
S’ha de procurar sempre col·locar la pilota en posició de xut a gol o de perill per a 
l’equip contrari, dins la zona de gol i en funció de la col·locació, en aquell moment, 
dels nostres botons atacants. 
 

3.8. PROCURAR EVITAR LES SORTIDES VERTICALS DE PILOTA DES DE LA 
DEFENSA DE L’EQUIP CONTRARI 
 
Els moviments horitzontals (cap a les bandes) sempre són més complicats i 
provocarem situacions incòmodes de defensa per a l’equip contrari que ens poden 
facilitar una posterior acció atacant,  o inclús un xut a gol. 

 
3.9. CONSIDERAR LA CONVENIÈNCIA DEL JOC D’ATAC PELS EXTREMS 

 
En el mateix sentit del punt anterior, uns botons atacants situats correctament com a 
extrems poden tenir bones possibilitats de xut a gol, doncs les pilotes obertes cap a 
les bandes es fan de difícil defensa per a l’equip contrari. 

 
3.10. PRESSIONAR AMB ELS NOSTRES BOTONS ATACANTS LA DEFENSA DE 

L’EQUIP CONTRARI 
 

Si ho fem així, evitarem facilitar el joc creatiu de l’equip contrari i que la pilota passi d’estar a 
camp contrari a camp propi, amb el perill que això representa. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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2.8. EVITAR EN DISTÀNCIES LLARGUES TIRAR AMB BOTONS AIXECADORS EN 

DIRECCIÓ AL NOSTRE CAMP JA SIGUI EN JUGADA O EN LES SACADES 
 

Amb aquest tipus de botons és més difícil controlar el moviment de la pilota que pot 
fer moviments estranys no desitjats. 
 

2.9. DIFICULTAR L’ACCÉS A LA PILOTA ALS BOTONS CONTRARIS. 
 

Quan no es pugui treure la pilota de la seva posició o sigui complicat fer-ho, és aconsellable 
col·locar un botó tocant-la o a prop d’ella per solucionar una situació de perill 
 

2.10. COL·LOCAR EL PORTER CORRECTAMENT  
Desprès d’un avís de xut a gol de l’equip contrari, és molt important la bona col·locació 
del porter propi per reduir les possibilitats de que el xut acabi en gol.    
Observar les característiques del botó que possiblement faci el xut i conèixer les 
costums del jugador contrari ens ajudarà a condicionar el xut a gol per afegir-ne 
dificultat i provocar la seva errada. 

 

3 – TÀCTIQUES ATACANTS 
 
Les tàctiques atacants són aquelles accions que, aplicades a qualsevol lloc del camp de joc, 
estan dirigides a procurar-nos situacions de poder fer un xut a gol. 

 
3.1. SEMPRE QUE CONSIDEREM POSSIBLE XUTAR A GOL HO HEM DE FER  

Cal deixar-se portar per la inspiració i la intuïció, i arriscar si tenim bones sensacions.   
No obstant això, s’ha de valorar si les possibilitats de fer gol estan per sobre de les 
possibilitats de fallar el xut, doncs podem convertir una situació de gol al nostre favor 
en una acció de perill de l’equip contrari. 
 

3.2. TENIR UNA RUTINA PER APLICAR EN EL MOMENT DE XUTAR A GOL 
 
El xut a gol és el màxim exponent del joc atacant. Per tant, és convenient buscar i 
aconseguir una rutina o sistema per concentrar-nos millor en els instants previs al xut..  
Prendre’ns el nostre petit temps per observar la situació del porter contrari, per agafar aire i 
relaxar-nos, per aplicar correctament el tirador, per posicionar el cos de la manera més 
adient i còmoda per fer la tirada, etc, ens ajudarà a fer un bon xut a gol.. 
 

3.3. A L’HORA DE XUTAR A GOL AMB BOTONS ELEVADORS, CONSIDERAR LA 
POSSIBILITAT DE BUSCAR LA COL·LOCACIÓ DE LA PILOTA  
En un xut a gol, si el porter està avançat respecte a la seva porteria i deixa poc espai 
pels costats, és recomanable xutar aixecant la pilota, en direcció a porta, sense 
preocupar-se massa de col·locar-la.               
En canvi, és diferent quan el porter està tocant o a prop de la seva línia de gol i deixa més 
espai pels costats. En aquesta situació cal considerar també l’opció d’intentar col·locar la 
pilota entre el porter i un dels pals de la porteria, sense necessitat, fins i tot, d’aixecar-la tant. 
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TÀCTIQUES DE JOC DEL FUTBOL BOTONS  
 
Conjunt de accions aconsellables d’aplicar al joc del Futbol Botons per tal de treure el màxim 
rendiment en cada tirada i en el conjunt del partit. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

1 – TÀCTIQUES GENERALS 
 
Les tàctiques generals són aquelles accions aplicables en qualsevol moment del partit. 
També es podrien denominar Tàctiques Genèriques. 

 
1.1. CADA TIRADA HA DE COMPLIR UN OBJECTIU 
 

En funció de la situació, l’objectiu ha de ser el millor que es pugui aconseguir. No s’ha 
de tirar mai pel fet de tirar; s’ha de saber cap on es tira i perquè, a fi de complir 
l’objectiu prefixat abans de la tirada. 

 
1.2. AVALUAR ELS RISCOS DE CADA TIRADA 
 

S’han de preveure els possibles moviments de l’equip contrari, les sortides de la pilota 
del camp de joc, les possibilitats de passada o de xut a gol, i no culpar als botons si es 
falla o si la pilota rodola perquè això també forma part del joc. 

 
1.3. ÉS MILLOR UNA TIRADA DIFÍCIL EN POSICIÓ CÒMODA QUE UNA TIRADA 

FÀCIL EN POSICIÓ INCÒMODA 
 

S’ha de buscar sempre la posició mes còmoda per tirar, ens ajudarà a tirar més 
fàcilment. Una postura complicada dificultarà la nostra tirada per fàcil que sembli.  

 
1.4. PROCURAR NO JUGAR MAI EN DIRECCIÓ A LA PORTERIA PRÒPIA I MENYS 

BUSCANT UNA PASSADA DIFÍCIL 
 

És molt possible que la situació acabi amb un gol en contra nostre o, si més no, en 
una jugada de gran perill en la que es pot necessitar força temps i tirades per resoldre 
favorablement. 

 
1.5. EVITAR EL DESORDRE 
 

Hem de aprofitar qualsevol ocasió per recol·locar els botons. Es tant important l’ordre 
tàctic com la tècnica. 

 
1.6. LA PASSADA SEMPRE S’HA D’ASSEGURAR 
 

Si no s’aprofita una situació de possible passada, perdrem el torn de tirada que 
guanyarà l’equip contrari.   

. 
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1.7. APROFITAR LES SACADES  

S’ha d’aprofitar la possessió de la pilota i les jugades a pilota aturada (sacades de 
centre, porta, banda, córners o faltes) per treure’n avantatge i evitar regalar la pilota a 
l’equip contrari. 

 
1.8. EVITAR EXCESSIVES PASSADES A LA MATEIXA ZONA DEL CAMP DE JOC  

Només aconseguirem desorganitzar-nos i fer que els nostres botons es molestin els 
uns als altres. Molts cops una pilota ben dirigida es més eficaç. 

 
1.9. ESTAR BEN SITUAT EN EL CAMP DE JOC  

Tenir els botons distribuïts equilibradament en defensa, mig del camp i atac, ens 
permet controlar millor el joc. 

 
1.10. INTENTAR ESBRINAR I AVANÇAR-NOS ALS MOVIMENTS DE L’EQUIP 

CONTRARI  
Observar el conjunt del camp de joc ens ajudarà a preveure les accions de l’equip 
contrari. 

 
1.11. BUSCAR SITUACIONS DE SUPERIORITAT PER RESOLDRE JUGADES 

FAVORABLEMENT  
Dos o tres botons propis per un de l’equip contrari, sense utilitzar més de tres botons 
per poder mantenir l’ordre posicional del nostre equip. 

 
1.12. DOMINAR POSICIONALMENT EL CENTRE DEL CAMP DE JOC  

És imprescindible per portar la iniciativa del joc i per tenir la necessària connexió entre 
atac i defensa del nostre equip. 
 

1.13. AVALUAR LA POSSIBILITAT DE REBOTAR LA PILOTA CONTRA UN BOTÓ 
PROPI  
Es tracta d’evitar, en situacions difícils, un sacada directe de l’equip contrari. S’ha de 
procurar no regalar la pilota. 
 

1.14. TENIR VARIANTS TÀCTIQUES PREPARADES  
Canvis de botons o canvis en el posicionament dels botons en el camp de joc ens 
permetran adaptar-nos a l’evolució del partit i a les nostres necessitats del moment. 
 

1.15. CREAR UN ESTIL DE JOC PROPI  
Ens ajudarà a aprofitar al màxim els nostres punts forts i a evitar que es posin de 
manifest les nostres febleses. 
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2 – TÀCTIQUES DEFENSIVES 
 
Les tàctiques defensives són aquelles accions que, aplicades a qualsevol lloc del camp de 
joc, estan dirigides a protegir-nos del joc de l’equip contrari per a evitar ocasions de perill en 
contra del nostre equip. 
 
2.1. LA TASCA PRINCIPAL D’UNA ACCIÓ DEFENSIVA ÉS EVITAR EL XUT A GOL DE 

L’EQUIP CONTRARI  
L’acció defensiva pot ser d’efectes immediats o diferits, però sempre ha de servir per 
evitar el xut a gol final de l’equip contrari.  
 

2.2. SEMPRE QUE ES PUGUI, SORTIR DEL CAMP PROPI FENT UNA PASSADA  
D’aquesta manera podrem convertir una situació de perill pel nostre equip en una 
situació de perill per a l’equip contrari. 
 

2.3. EN CAS DE DUBTE, PRIMER TREURE LA PILOTA DE LA ZONA DE PERILL  
Si no es port fer una passada, es recomanable posar la pilota en bones condicions pel 
nostre equip i en condicions difícils per l’equip contrari. Un bon recurs es situar la 
pilota per darrera de l’últim defensor de l’altre equip, per evitar que la pilota torni 
immediatament. 
 

2.4. ES ACONSELLABLE, DEFENSIVAMENT, SITUAR LA PILOTA PROP DE LES 
LÍNIES LATERALS DEL CAMP DE JOC  
Normalment, on hi ha més acumulació de botons contraris és en el centre longitudinal 
del camp de joc, per això, es aconsellable situar la pilota prop de les línies laterals del 
camp de joc on la jugada o el xut a gol es fan més difícils. En contrapartida a nosaltres 
també ens serà més difícil seguir jugant. 
 

2.5. EN LES PASSADES, QUAN MENYS RISC, MÉS POSSIBILITATS D’ENCERTAR  
Buscar passades amb poc o sense risc de perdre la possessió de la pilota per, en cas 
d’errada, no posar el nostre equip en perill. 
 

2.6. SITUAR BÉ LA DEFENSA EN LES JUGADES PROP DE LA LÍNIA DE FONS 
PRÒPIA  
És convenient, en general, defensar aquestes jugades deixant la pilota entre un botó 
propi i la nostra porteria, sense fer obstrucció. 
 

2.7. EVITAR EN LA MESURA DEL POSSIBLE TIRAR AMB EL PORTER  
Tenir el porter fora l’àrea de penal pròpia és un risc que es pot pagar molt car. Sempre 
que no hi hagi perill immediat, és aconsellable recuperar el porter dins l’àrea pròpia. 
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