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1-Introducció  

“Los campeones no están hechos en el gimnasio. Los campeones están 
hechos de algo que tienen en su interior, un deseo, un sueño, una visión.” 
Muhammad Ali, exboxejador professional. 

Per triar aquest tema no ho vaig tenir gens difícil. Tenia clar que una de les 
coses que més m’agrada és l’esport, també és una de les activitats a què hi 
dedico més temps. En aquest treball m’agradaria aprofundir en un tema al qual 
la gent no dóna massa importància, però que ben tractat pot aportar molt 
beneficis, tant físics (a través de les tècniques de relaxació), com mentals 
(ajudant a millorar factors claus com la concentració i la presa de decisions). 

Jugo a futbol des dels cinc anys, també he jugat a tennis, però una de les 
principals passions de la meva vida és el futbol, fet que em va fer deixar el 
tennis. Vaig començar a jugar a l’Escola de Futbol de Sant Feliu, a partir dels 
vuit anys vaig començar a formar-me amb l’entrenador de porters del RCD 
Espanyol, als tretze anys vaig fitxar pel CF Badalona on hi vaig jugar durant 
gairebé dues temporades. A continuació vaig estar dos anys jugant amb 
l’Escola de Futbol Gironès Sàbat i actualment jugo amb el Palamós CF.  

Malgrat tenir unes bones qualitats i aptituds per jugar a futbol a un cert nivell, 
notava que em faltava un complement que em fes pensar diferent i m’oferís 
solucions per tal d’estar preparat psicològicament per a les competicions. Jo 
solia estar nerviós quan sortia a jugar, tenia tendència a voler demostrar moltes 
coses i per la gran motivació del moment no m’acabaven sortint massa bé les 
coses.  Així va ser com vam decidir posar-nos en contacte amb el meu mestre i 
amic Julio Figueroa, psicòleg esportiu del València CF, que és la persona que 
em va fer donar el salt qualitatiu fins a on sóc ara. Davant situacions on abans 
ho veia tot perdut, ara la meva ment només veu coses positives per tirar 
endavant sense passar per grans dificultats. Després de treballar amb ell des 
de fa tres anys, puc dir que sóc una persona molt més madura, més oberta, 
més tranquil.la i més observadora, cosa que em fa pensar més en les diferents 
solucions que puc aplicar per poder resoldre un problema, ja sigui en situacions 
de la vida o, més concretament, en el futbol. Vaig fer aquest canvi quan me’n 
vaig adonar que la preparació psicològica és igual d’important que la física i la 
tàctica. Així és com  m’he interessat per la psicologia de l’esport, cosa que m’ha 
portat a fer aquest treball.  

Per a mi fer aquest treball és un gran repte, ja que a través d’ell vull conèixer 
totes les tècniques d’intervenció i com estan relacionades directament amb el 
rendiment d’un esportista. També vull fer veure que la psicologia de l’esport no 
està lligada només a l’esport, sinó que també es pot aplicar a diferents àmbits i 
situacions de  la vida. 
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Els meus objectius són molt clars: 

• Conèixer la història de la psicologia de l’esport des del naixement fins a 
l’actualitat. 

• Estudiar els processos psicològics que intervenen abans d’una 
competició. 

• Estudiar les tècniques d’intervenció que s’utilitzen per saber com s’han 
d’aplicar. 

• Veure com afecten aquestes tècniques en el rendiment d’un esportista. 
• Conèixer la metodologia que fan servir els psicòlegs per tractar un error.               
• Aprendre a descriure un grup d’intervenció. 
• Conèixer i aplicar el test CBAS per estudiar el rendiment posterior a 

l’error i veure si hi ha evolució. 
• Aprendre a gestionar i interpretar la informació proporcionada pel test. 
• Aprendre a fer teràpies grupals per millorar conductes i actuacions. 

Per realitzar el meu treball de recerca consultaré dos llibres escrits per 
psicòlegs esportius i un altre escrit per un esportista d’elit, perquè m’aportin la 
informació i coneixements necessaris per poder aprofundir en el tema. També 
utilitzaré fonts d’internet per complementar i ampliar la informació dels llibres. 
Consultaré alguns estudis realitzats per la Universitat de Vic sobre psicologia i 
em basaré també en les meves pròpies vivències per mostrar els canvis que 
realitza un esportista després de temps de tractament. 

Aplicaré el test CBAS per fer un estudi post-error per tal d’observar com 
reacciona un futbolista a les indicacions del tècnic. Aquesta part la treballaré 
amb un grup de futbolistes de setze i disset anys respectivament del RCD 
Espanyol. Observant els errors d’aquests futbolistes i les respostes a aquests 
errors, estudiaré com en la següent jugada en què intervenen poden patir 
ansietat, pèrdua de concentració i altres factors que fan que el rendiment 
disminueixi.  

Finalment faré una entrevista al psicòleg esportiu i cap de metodologia del 
primer equip del València CF. 
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 L’estructura del treball consta de les següents parts: 

• La introducció: conté la justificació del tema, objectius, metodologia i la 
estructura del treball. 

• Marc teòric: conté les definicions i la part principal del treball, la història 
de la psicologia, el rol del psicòleg amb les seves tècniques, etc. 

• Part pràctica: conté la descripció del test, del grup de treball i els 
resultats amb totes les seves conclusions. També conté una entrevista 
al psicòleg i cap de metodologia del València CF i les conclusions 
estretes de la pròpia. 

Al final del treball hi haurà les conclusions generals, on faré un resum tot allò 
que he après. I la bibliografia. 
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2-Marc teòric 
La psicologia de l’activitat física i de l’esport és una àrea jove que tot just ara 
està començant a implantar-se en el món de l’esport.  A Europa cada cop se li 
assigna un paper més important. Els principals equips de futbol d’Espanya com 
són el FC Barcelona, el Real Madrid, el Valencia CF, el Sevilla FC i l’Atlètic de 
Madrid estan incrementant l’ús dels psicòlegs esportius. El cas més visible és el 
Sevilla FC, que va incorporar a José Carrascosa l’any 2012, cosa que va fer 
créixer el club i va convertir-lo en un equip important a nivell europeu. 

Antigament teníem la tendència a pensar que la gent que feia ús d’un psicòleg 
havia de tenir necessàriament alguna malaltia mental. Avui en dia l’ús de 
psicòlegs és una pràctica totalment normalitzada. En l’esport cada dia és mes 
freqüent aquesta pràctica ja que pot ajudar individualment i globalment a 
extreure el màxim rendiment en una situació que se’ns planteja i també ens 
ajuda a veure més solucions on abans no en trobàvem cap o amb prou feines 
una. 

Els psicòlegs esportius són educadors, no són clínics. El treball del psicòleg 
esportiu no consisteix en solucionar els problemes personals dels esportistes, 
ni tampoc de tractar els atletes amb problemes mentals, sinó que l’objectiu és 
dotar i potenciar en l’esportista una sèrie de qualitats o habilitats psicològiques 
per tal de competir amb les millors condicions possibles. El treball del psicòleg 
esportiu és molt semblant al d’un entrenador, però ell, en comptes d’entrenar 
els aspectes físics, tècnics o tàctics, entrena aspectes els psicològics. La 
majoria d’esportistes i entrenadors d’elit pensen que els resultats d’un psicòleg 
esportiu són immediats, però la psicologia, comparada amb la part física de 
l’esport no és tan diferent, ja que per tenir una bona condició física cal estar 
anys entrenant el teu cos de forma constant. Així doncs, amb la psicologia 
passa exactament el mateix, necessita la mateixa dedicació i temps. Perquè 
l’esportista domini la seva ment, necessita anys de pràctica fins haver après 
totes les tècniques que dona el psicòleg.  

Molts equips i molts esportistes d’alt nivell estan incorporant la figura del 
psicòleg, que és la persona que els impulsa a fer el salt qualitatiu cap a l’èxit.  
Un exemple,  Novak Djokovic va passar de nº 3 del rànking ATP a nº 1 del món 
en dos anys gràcies a la incorporació d’un psicòleg esportiu. També els Lakers, 
entrenats per Phil Jackson’s, utilitzaven tècniques orientals de relaxació amb 
ajuda de psicòlegs esportius, cosa que els va portar a guanyar la NBA. Així és 
com es van introduir aquestes pràctiques a Amèrica. 

Cada vegada les competicions són més igualades i més ajustades, es 
decideixen per factors  físics, tàctics i, els més importants de tots,  mentals. Els 
aspectes mentals com la ansietat, la motivació en graus molt elevats i la pèrdua 
de la concentració en moments claus de la competició pot fer que baixi el 
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rendiment de l’esportista. El psicòleg mitjançant tècniques ajuda a què aquests 
factors es mantinguin en un nivell òptim per poder competir amb plenes 
garanties.  

2.1- Concepte psicologia 
La psicologia és la ciència que s’encarrega d’estudiar el comportament i els 
processos mentals en relació amb el medi ambient físic i social que ens 
envolta. La psicologia busca descriure sensacions, emocions, pensaments, 
percepcions i altres sentiments de la conducta humana. Moltes de les 
investigacions que es donen en aquesta ciència es basen en el mètode de 
l’observació. En molts casos aquesta observació és ocasional, no segueix cap 
pla establert. 

La paraula psicologia prové del grec pshyché i logos, que signifiquen ànima i 
ciència. Per tant, etimològicament parlaríem de ciència de l’ànima. En la Grècia 
clàssica, Plató considerava l’ànima una cosa divina totalment diferent al cos. 
Però va ser el seu alumne Aristòtil que va exposar la teoria on explicava que 
l’ànima i el cos eren coses totalment iguals.  Molts estudis sobre la psicologia 
es mesclaven amb la filosofia. Sòcrates, Plató i Aristòtil van ser els primers en 
estudiar la conducta humana a través de l’observació. A finals del segle XIX va 
ser quan els  psicòlegs van començar a centrar-se en estudiar les sensacions 
dels humans davant diferents situacions. Es van realitzar investigacions als 
primers laboratoris de psicologia. El psicòleg Alemany Wilhelm Wundt va ser el 
fundador del primer laboratori de psicologia experimental  l’any 1879. Més tard,  
gràcies a les investigacions de Wilhelm Wundt i el psicòleg francès Théodule-
Armand Ribot es va poder separar la filosofia de la nova ciència anomenada 
psicologia moderna. 

La psicologia coneguda avui en dia es va originar a partir de tres línies: la 
psicologia de la forma (creada per Christian Von Ehrenfels),  l’ anàlisi del 
comportament (creat a Estats Units) i el psicoanàlisi o psicologia analítica 
(creada per Sigmund Freud). En l’actualitat, la psicologia ha anat 
desenvolupant noves branques per donar abast a les necessitats del moment. 

2.2-Història de la psicologia de l’esport 

2.2.1-Naixement 
Pot ser que per la seva pròpia joventut, existeixin pocs document sobre el 
naixement i el desenvolupament d’aquesta, però avui en dia es mostra un gran 
interès per comprendre els seus orígens, tal com ho demostren alguns treballs 
realitzats per Kroll i Lewis (1980) o Wiggins (1984) entre d’altres.  

La psicologia de l’esport es va iniciar gràcies a les aportacions de Peter Lesgaft 
a Rússia a principis de segle malgrat que no va ser fins després de la 
Revolució quan es van crear centres especialitzats en l’estudi de les capacitats 
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dels esportistes. Un dels pioners en la recerca en aquella època va ser Peter 
Roudick, considerat com el pare de la psicologia de l’esport soviètica. 

Als Estats Units es considera com a pioner a C. Griffith, qui va fundar el primer 
Laboratori de Psicologia de l’esport a la Universitat d'Illinois, sent el director fins 
a l'any 1932. Aquest laboratori va tenir dues àrees fonamentals d'investigació, 
una dedicada a l'estudi de la investigació fisiològica i l'altra a l'àrea psicològica, 
realitzant diverses investigacions experimentals, com ara: estudis de temps de 
reacció, habilitats motrius, aprenentatge esportiu, entre d'altres. No obstant 
això, als Estats Units amb l'inici de la Segona Guerra Mundial, les 
investigacions sobre l'aprenentatge d’habilitats motrius van presentar un fort 
impuls, però van haver d'adaptar-les a les necessitats de les forces armades 
per a la selecció i entrenament de pilots de guerra. 

Després de la Segona Guerra Mundial, es destaquen les aportacions dels 
investigadors i pares de la psicologia de l’esport soviètic, Alexander Rudik i 
Peter Puni, que van realitzar investigacions psicològiques enfocades a la 
preparació de l'esportista per a la competició. Per tant, en el període comprès 
entre els anys 1945 i 1957, és quan la psicologia de l’esport a la Unió Soviètica 
sorgeix com una disciplina d'estudi, tot i els treballs realitzats anteriorment. 

Un cop finalitzada la Segona Guerra Mundial, als anys cinquanta els psicòlegs 
de l'esport dels Estats Units no havien iniciat treballs d'assessorament a 
entrenadors ni de preparació d'esportistes per a situacions competitives, al 
contrari del que estava passant a la Unió Soviètica i en els altres països 
d'Europa de l'est. No obstant això, el llibre "Psichology of Coaching" publicat el 
1951 pel psicòleg John Lawther, va ser l’únic treball de la dècada dels 
cinquanta que va intentar fer d’unió entre la recerca i el treball aplicat amb els 
tècnics de l'esport. Aquesta obra va despertar l’ interès dels entrenadors per 
aprendre alguna cosa més sobre temes relacionats amb la motivació esportiva, 
la unió de l'equip o les relacions interpersonals.  

En els anys seixanta, dos psicòlegs clínics nord-americans, Bruce Ogilvie i 
Thomas Tutko, van treballar de manera directa amb esportistes, utilitzant test i 
escales d'avaluació per investigar els trets de personalitat dels esportistes d'alta 
competició: nedadors olímpics, jugadors de beisbol i futbol americà d'equips 
universitaris i professionals. 

D'altra banda, a Espanya les primeres aportacions a la psicologia de l’esport, 
provenien de professionals que treballaven en àrees pròximes a la psicologia, 
José María Cagigal, el psiquiatre Josep Ferrer-Hombravella i el pedagog Josep 
Roig Ibáñez, qui pertanyia al centre de medicina esportiva de Barcelona. 
Posteriorment, en aquest mateix centre, Roig Ibáñez va fundar el primer 
Laboratori de Psicologia de l’esport de l'Estat Espanyol, a mitjans de la dècada 
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del seixanta; diagnosticant aptituds esportives, avaluacions experimentals de 
temps de reacció, percepció, concentració i vigilància. 

Cal destacar que a nivell mundial, la psicologia de l’esport s'institucionalitza 
formalment després d'un succés històric per a la psicologia, això va ser gràcies 
al "Primer Congrés Mundial de Psicologia de l’esport", celebrat a Roma l'any 
1965, en el qual van participar diversos professionals vinculats a les ciències de 
l'esport, com ara; psicòlegs, psiquiatres, metges esportius, tècnics esportius i 
professors d'Educació Física. Després d'aquest esdeveniment, es funda la 
"Societat Internacional de Psicologia de l’esport" (SIPD), afavorint l'organització 
cada quatre anys de congressos mundials. 

És important afegir que en els anys setanta es van publicar les dues teories 
que han generat més estudis experimentals sobre l'aprenentatge motor: la 
teoria del "circuit tancat" d'Adams (1971) i la teoria de l’ "esquema" de Schmidt 
(1975). 

En els anys vuitanta, sorgeixen nous desenvolupaments teòrics i metodològics, 
ja que en la dècada anterior, els psicòlegs dels anys setanta estaven 
majorment interessats en estudiar i avaluar la personalitat dels atletes i en 
solucionar problemes  psicopatològics des d'un enfocament clínic. Per tant, en 
la dècada dels vuitanta es produeix una major valoració a les primeres 
definicions de psicologia de l’esport i un replantejament dels aspectes tècnics, 
metodològics i aplicats, generant-ne un nivell més ampli de reflexió en els 
àmbits de recerca i intervenció psicològica per part dels professionals que 
treballaven en la psicologia de l’esport. 

2.2.2-Evolució 
Actualment, la psicologia de l’esport és una àrea rellevant dins de la psicologia i 
de les ciències de l'esport, intervenint en diversos nivells, com ara, avaluació, 
diagnòstic, planificació, gestió esportiva, assessorament psicològic; generant 
coneixement a través de la formació acadèmica i investigacions teòriques i 
aplicades. 

L’any 1978 els psicòlegs Groves, Heekin i Banks van analitzar uns articles del 
International Journal of Sport Phsycology, que constituïen una mostra important 
de les tendències d’investigació d’aquell període. En la taula s’hi mostraven els 
següents resultats: el 41% dels articles provenen d’Estats Units, un 11% 
d’Anglaterra i un 10% de Canadà. En canvi, la Unió Soviètica amb un 2% i 
països com Itàlia, França o Espanya conten només amb un 1%, això confirma 
l’escassa investigació i importància que rebia.   

En la segona taula s’estudiava els diferents oficis que desenvolupava la gent 
que realitzava aquests articles. Només un 19% dels articles havien estat escrits 
per psicòlegs i un 53,6% per especialistes en l’educació física. Aquest fet pot 
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haver tingut efectes positius com per exemple l’acceptació de la psicologia dins 
l’àmbit de l’esport. Però com a part negativa podem dir que la psicologia de 
l’esport s’ha tornat una branca independent de la psicologia. La psicologia de 
l’esport la vinculem més directament amb l’esport i no tant directament amb la 
psicologia.  

L’evolució de la psicologia de l’esport la poden dividir en quatre etapes 
principals: 

1-Etapa dels precursors  
En aquesta etapa que agafa de l’any 1890 fins a l’any 1919, és una etapa en la 
que es recullen i es detallen els primers treball sobre la psicologia de l’esport, 
fets per especialistes de l’esport i per psicòlegs com he esmentat amb 
anterioritat. La majoria d’aquests treballs són fets centrant-se en els interessos 
personals dels autors i realitzats amb una metodologia pròpia de la època. 

En investigar quins han pogut ser els orígens de la Psicologia de l’esport a 
Europa, podem remuntar-nos fins als començaments mateixos de la psicologia 
experimental al laboratori de Wilhelm Wundt. Wilhem Wundt va estudiar la 
sensació i la percepció. No obstant, Wundt i els seus investigadors no es van 
preocupar per estudiar una cosa molt important i influent en àmbits de 
psicologia de l’esport, la psicomotricitat. 

Va ser més tard quan Woodworth (1899) va realitzar als Estats Units una de les 
primeres investigacions sobre les destreses motrius de les que es té notícia. 
Aquest cèlebre investigador de Massachusetts tractava d'identificar alguns dels 
principis bàsics que contenen els moviments ràpids del braç i de la mà. Així 
mateix, i ja dins de les teories del aprenentatge, el reflexòleg rus Bechterev 
(1913) va estudiar per aquestes dates els reflexos motors condicionats; uns 
anys abans, Watson (1907) havia estudiat l'encadenament de les respostes 
motrius i Thorndike (1909) l'aprenentatge i la motivació dels nens, fent servir 
per a això, tasques motrius com l'escriptura manual. 

Els psicòlegs d'aquesta etapa tot just començaven a mostrar interès per l'estudi 
de l'exercici físic i l'esport. De fet, van haver de ser els professionals de 
l'Educació Física els que, treballant directament amb els esportistes, 
s'adonessin de la importància que els factors psicològics tenen en el 
desenvolupament de tota activitat esportiva, especialment, en els esports de 
competició. Val a dir que, en gran mesura, els psicòlegs de l'època van ser 
atrets cap a aquest camp pels experts en Educació Física i, a partir de les 
seves demandes, la psicologia acadèmica va anar desenvolupant una atenció 
cada vegada més creixent al complex món de l'activitat física i l'esport. 

En qualsevol cas, tal com assenyala Lorenzo (1997), és important destacar que 
els primers treballs d'aquesta etapa van ser teòrics i que, per aquest motiu, la 



Jugar esportivaMENT 2016 
 

Psicologia de l’esport Página 10 
 

majoria d'ells no comptaven amb una base experimental que els pogués 
justificar. Generalment, eren treballs basats en reflexions personals, treballs 
que intentaven explicar per què els experts en l'activitat física i els esportistes 
havien de tenir en compte els factors psicològics i quins beneficis podrien 
obtenir de la pràctica de l'esport i el exercici físic.  

Pel que fa a la investigació experimental, els treballs pioners cal situar-los als 
Estats Units a finals del segle XIX i començament del XX. Fonamentalment, 
són experiments centrats en l'aprenentatge motor (temps de reacció, 
programació de la pràctica, transferència de l'aprenentatge, etc.), un tema que 
per la seva importància resulta essencial per entendre tot el que passa en 
l'entrenament i la competició esportiva. A continuació, he resumit les quatre 
investigacions que es consideren més importants per les implicacions que 
tenen sobre la psicologia de l’esport: 

• En el primer treball, George W. Fitz (1895) va construir un aparell per 
mesurar els temps de reacció en la situació de velocitat i precisió de 
tocar un objecte, presentat sobtadament en una posició inesperada per 
la persona que realitzava l’experiment. Aquest estudi, va posar en 
evidència una cosa: que els esports que necessiten respostes ràpides i 
exactes per a una bona execució es veuen afavorits per la rapidesa en la 
percepció d'un estímul. 

• En el segon estudi, que alguns consideren el primer experiment en 
psicologia de l’esport, Norman Triplett (1898), un investigador de la 
Universitat d'Indiana entusiasta del ciclisme, va observar que els ciclistes 
corrien més ràpid quan anaven en companyia d'altres i més ràpid encara 
quan competien contra altres ciclistes. A partir de les seves pròpies 
observacions i de l'obtenció del registre dels temps oficials de diversos 
ciclistes en diferents proves de la temporada de 1897, Triplett va 
comprovar que aquests corrien més ràpidament quan competien amb 
altres ciclistes que quan participaven sols. D'aquestes observacions va 
concloure que la presència d'un altre competidor exercia un efecte que 
feia sorgir la motivació competitiva i es plasmava en una millor actuació i 
rendiment. 

• En el tercer treball, W.G. Anderson (1899), va descobrir que la força 
guanyada aixecant pesos amb un sol braç es transfereix a l'altre braç. 
En estudiar la transferència de la força muscular, va trobar que les 
persones  que aixecaven un pes determinat amb el braç dret, una sèrie 
de vegades, durant diversos dies, obtenien no només guany de força en 
aquest braç, sinó també en el braç esquerre amb el qual no practicava. 

• En el quart i últim estudi dels realitzats, R.A Cummins (1914), professor 
de psicologia de la Universitat de Washington, va realitzar un dels 
primers experiments encaminats a analitzar el valor que té l’esport en el 
desenvolupament de diferents habilitats físiques i psicològiques. En 
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concret, Cummins tractava d'avaluar els efectes de la pràctica del 
bàsquet a les reaccions motrius i l’atenció, mitjançant una sèrie de tests 
que es feien al començament de la temporada i al cap de tres mesos. 
Malauradament, els resultats del treball de Cummins no permeten 
extreure conclusions clares. Com a resum d'aquest apartat, podem 
assenyalar que els estudis experimentals sobre l'aprenentatge i el 
rendiment motor són els que aporten en aquest període històric les 
contribucions més concretes a l'àmbit del que avui es coneix com 
psicologia de l’esport. D'altra banda, també cal assenyalar que l’interès 
de la psicologia pel fenomen esportiu adquireix en aquesta època un 
gran impuls a causa, principalment, del moviment olímpic que s'origina a 
finals del segle XIX gràcies a la iniciativa i l'esforç del baró Pierre de 
Coubertin, qui aconsegueix que, el 1896, es reprengui l'esperit de les 
olimpíades de Grècia amb l'aparició dels Jocs Olímpics moderns. 

2-Etapa de formació  
Aquest interval històric, de tot just vint anys d'extensió, es pot considerar com 
una fase preparatòria per a la consagració de la psicologia de l’esport. És un 
període caracteritzat, fonamentalment, per l'aparició de certs estudis i 
investigacions sobre la formació de l'hàbit motor, els temps de reacció i la 
influència de l’esport en la personalitat. Aquests treballs, encara esporàdics i 
sense un programa d'investigació coordinat, van ser realitzats per alguns dels 
autors que, encara avui dia, segueixen sent considerats els "pares" de la 
psicologia de l’esport: A. Puni i P. Rudik a l'antiga Unió Soviètica, i C. Griffith als 
Estats Units. En general, són treballs informals, gairebé sense continuïtat, 
ideats per donar respostes concretes a les demandes provinents de l'entorn 
esportiu. 

Només esmentar que en l’evolució de la psicologia de l’esport a Europa, es va 
topar amb la Primera Guerra Mundial, just en acabar, alguns instituts van 
incorporar una assignatura de psicologia de l’esport a la carrera de ciències de 
l’activitat física. 

Als Estats Units, la figura més destacada en aquest període històric va ser, 
sense cap dubte, Coleman Griffith, un investigador de la Universitat de Illinois 
que, ja en 1918, havia realitzat diverses observacions informals sobre els 
factors psicològics implicats en el futbol i el bàsquet. L'Athletic Research 
Laboratory, lloc on es duien a terme les pràctiques, tenia dues àrees de 
investigació: una d'elles dedicada a la investigació fisiològica i una altra a la 
psicològica, sent, per tant, el primer laboratori de psicologia de l’esport dels 
Estats Units i un dels primers del món en aquell moment, tal com assenyala 
Wiggins (1984), només existien el de Carl Diem a la Deutsche Hoschschule for 
Leibesübungen de Berlín i el d'Alexander Puni a l'Institut de Cultura Física de 
Leningrad. 
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3.Etapa de creixement  
A partir de la Segona Guerra Mundial, i potser com a resultat de la influència 
del conductisme, corrent que dominava de forma gairebé totalitària la psicologia 
de l'època, es va produir a Amèrica del Nord i, en menor mesura, a Europa, un 
augment de les investigacions sobre aprenentatge i desenvolupament motor. 
En un primer moment, almenys pel que fa a Estats Units, aquestes 
investigacions es van dur a terme gràcies a programes finançats per les Forces 
Aèries, programes específicament dissenyats per seleccionar i entrenar pilots 
de combat. Posteriorment, els estudis sobre aprenentatge motor van passar a 
realitzar-se en les Facultats d’ Educació Física.  Des de llavors, es pot 
assegurar que l'aprenentatge motor ha estat una constant en les ciències de 
l'esport, convertint-se en l'àmbit per excel·lència del treball psicològic orientat a 
la pràctica esportiva. 

A mesura que l'aprenentatge motor va consolidant-se com tema central de 
recerca a les universitats americanes i europees, també l'estudi de les variables 
de personalitat, especialment l'estrès, va cobrant una notable importància en 
aquesta època. En aquest sentit, cal destacar les investigacions de M. Howel 
(1953) sobre la influència de l'estrès en el rendiment esportiu, els treballs de W. 
Johnson (1949) sobre les reaccions emocionals dels esportistes i, 
especialment, els estudis de Neumann (1957) sobre les diferències de 
personalitat entre esportistes que competeixen, esportistes que practiquen 
esports recreatius i no esportistes. No va ser fins a començaments dels 
seixanta quan els psicòlegs, almenys els americans, van començar a treballar 
directament amb esportistes. Els pioners van ser Bruce Ogilvie i Thomas Tutko, 
que van utilitzar tests i escales d’avaluació per estudiar els trets de personalitat 
dels esportistes d'elit.  

Ara comentaré per ordre cronològic alguns dels principals fets relacionats amb 
la psicologia de l’esport en aquesta etapa de creixement, tant als Estats Units i 
Europa Occidental com al Est d'Europa. 

Segons les dades recopilades per Schmidt (1982), durant la Segon Guerra 
Mundial es van realitzar als Estats Units nombroses investigacions sobre 
l'aprenentatge motor, investigacions que, majoritàriament, estaven pensades 
per a seleccionar pilots d'aviació en funció de les seves habilitats perceptives, 
motrius i intel·lectuals. Arthur Melton, per exemple, va elaborar un sofisticat 
programa d'avaluació psicomotriu per a les Forces Aèries, un programa que, un 
cop finalitzada la guerra, va continuar ampliant-se i desenvolupant-se gràcies al 
concurs i el finançament del Departament de Defensa. Bona prova d'això és la 
creació, el 1949, del Centre d'Investigació de Recursos Humans de les Forces 
Aèries nord-americanes, centre fundat pel propi Melton en el qual, E. Fleishman 
(1957) va dur a terme treballs sobre diferències individuals i habilitats perceptiu-
motrius. 
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Com assenyala Schmith (1982), el considerable augment de els investigacions 
sobre l'aprenentatge motor en aquest període, pot ser degut a dues raons 
concretes:  

• Els estudis dedicats a seleccionar pilots, malgrat no aconseguir l'èxit 
esperat, van demostrar als investigadors que l’entrenament és més 
important que la selecció quan és tracta d'aconseguir uns pilots d'aviació 
hàbils.  

• Les modernes Teories de l'Aprenentatge, especialment la de Hull (1943), 
van inspirar noves hipòtesis per efectuar investigacions en el camp de 
les destreses motrius. 

En aquest sentit, assenyalen Riera i Cruz (1991), s’ha de destacar els 
experiments realitzats per comprovar els efectes dels processos de fatiga i 
recuperació, especialment per les seves implicacions per a la distribució de la 
pràctica en l’aprenentatge de qualsevol destresa motriu. D'altra banda, a finals 
dels anys cinquanta, existien suficients investigacions sobre aprenentatge i 
desenvolupament motor com perquè Robert i Carol Ammons fundessin una 
revista específica: Perceptual and Motor Skills, una revista dedicada 
integrament a l'estudi, comprovació i divulgació dels coneixements propis 
d’aquest camp. No obstant això, els treballs sobre aprenentatge motor realitzats 
per psicòlegs van disminuir de manera alarmant durant els anys seixanta. 

En qualsevol cas, al mateix temps que disminuïa l’interès per l’aprenentatge 
motor entre els psicòlegs, augmentava el nombre de professionals de 
l'educació física interessats pel tema. De fet, poc després de finalitzar la 
Segona Guerra Mundial, ja s'havien introduït cursos sobre aprenentatge i 
desenvolupament motor a les facultats d'educació física. Entre aquests cursos 
cal destacar, pel seu rigorós enfocament experimental i la seva projecció, els 
impartits per John Lawther a la Universitat de Pennsylvania, Arthur Slater-
Hammel en Universitat d'Indiana i, especialment, Franklin Henry a la Universitat 
de Califòrnia. Aquest últim, considerat com el "pare" de la investigació en 
conducta motriu aplicada a l'educació física, va iniciar a Berkeley els que es 
consideren els primers treballs sistemàtics sobre l'aprenentatge de tasques 
motrius representatives de destreses esportives. 

A Europa Occidental l’any 1945 només s'havien editat estudis sistemàtics de 
psicologia de l’esport a Alemanya, a partir de 1956 es va produir un augment 
progressiu de les publicacions a la majoria dels països. A Alemanya, O. 
Neumann (1957) va estudiar les diferències de personalitat existents entre tres 
grups de persones: esportistes que practicaven esports competitius, esportistes 
que practicaven esports recreatius i no esportistes. A totes les persones se'ls 
va administrar el test de Rorschach i un test d'habilitat numèrica, però, a més, 
sis observadors van avaluar fins a quin punt exhibien determinats trets de 
personalitat en una situació experimental de joc i competició. 
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Els resultats del treball de Neumann van mostrar que les puntuacions globals 
dels grups d'esportistes no eren significativament diferents de les obtingudes 
pel grup de no esportistes. No obstant això, sí que es van trobar petites 
diferències en alguns trets específics de personalitat: els esportistes eren més 
sociables, més pràctics en afrontar problemes, més agressius i demostraven 
tenir més confiança en ells mateixos. En base a aquests sorprenents resultats, 
Neumann va declarar que la participació en una competició esportiva d'alt nivell 
produïa un  millor desenvolupament de la  personalitat. Els principals estudis 
sobre Psicologia de l’esport realitzats en Alemanya Federal en aquest període 
històric, segons indica Gabler (1972), van estar vinculats a dos centres de 
reconegut prestigi: l'Escola de l’Esport de Colònia, l'equip investigador estava 
coordinat per Ulich i Nitsch, i l'Institut d'Educació Física de la Universitat de 
Berlín, dirigit per Ungerer. Aquests estudis, centrats fonamentalment en 
l'aprenentatge motor, tenien un caràcter molt més teòric que els duts a terme 
pels psicòlegs de l'Europa de l'Est, fet que va poder augmentar l’interès dels 
esportistes i entrenadors per les descobertes i els progressos d'aquesta 
interessant disciplina. 

A França va existir també una petita  relació entre la psicologia de l’esport i la 
medicina esportiva, coincidint amb el concurs i el suport econòmic d'algunes 
federacions esportives, especialment la d'esquí. Aquestes circumstàncies 
favorables van permetre a Bouet, Dic i Missenard (1965) presentar una 
comunicació al I Congrés Mundial de Psicologia de l’esport, celebrat a Roma, 
sobre avaluacions medicopsicològiques fetes a esquiadors federats. 

A Espanya, la llicenciatura en Psicologia no es va instaurar fins a l'any 1968, 
per la qual cosa no resulta gens estrany que les primeres contribucions a la 
psicologia de l’esport provinguin de professionals que treballaven en àrees 
relacionades amb l’esport. Entre aquests professionals cal destacar a tres 
il·lustres personatges: J. Mª Cagigal, el pensador espanyol més brillant en el 
camp de l'educació física i l'esport (Galilea, 1986), el psiquiatre Joseph Ferrer-
Hombravella i el pedagog Joseph Roig-Ibañez, vinculat al Centre d'Investigació 
en Medicina Esportiva de la Residència Blume de Barcelona, tres personatges 
sense els quals no es pot ni entendre ni explicar la psicologia esportiva al 
nostre país. 

A Europa de l’est, tal com assenyalen  Hanin i Martens (1978), la psicologia de 
l’esport va sorgir com a disciplina d'estudi entre els anys 1945 a 1957, encara 
que anteriorment ja existien importants treballs en el camp de l'avaluació de 
destreses motrius, en el de la motivació i en el de les tensions precompetitives 
dels esportistes. 

Les tensions precompetitives, igual que el nivell d'activació dels esportistes, 
s’avaluaven mitjançant tests psicofisiològics (mesurant la freqüència cardíaca, 
activitat muscular, pressió sanguínia, ritme respiratori, etc.) i tests psicomotors 
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(coordinació motora, equilibri, temps de reacció, resposta d’anticipació, 
plasticitat, equilibri, etc.), per a procedir posteriorment, i sempre d'acord amb 
els resultats obtinguts, a l'establiment d'un programa específic d'intervenció. 
D'aquesta manera, mitjançant un treball interdisciplinari entre psicòlegs i 
fisiòlegs, es tractava d'identificar el nivell òptim d'activació de cada esportista, a 
fi que aquest, aplicant diferents tècniques psicològiques, pogués augmentar o 
disminuir, segons el cas, el seu nivell d’activació real i així obtenir el màxim 
rendiment en la competició. 

Per la seva banda, els psicòlegs experimentals continuaven esforçant-se per 
trobar habilitats motrius específiques que els permetessin calcular el rendiment 
esportiu dels atletes, un esforç que es va materialitzar en la modificació 
d'alguns tests psicomotors de laboratori i en l'elaboració d’enginyoses 
tècniques d'avaluació en situació de camp (Vanek i Cratty, 1970). Així, podem 
concloure que, a la Unió Soviètica, el tema d’estudi predominant en aquest 
període va ser la preparació psicològica de l' esportista per a la competició en 
funció d'una observació sistemàtica de les demandes psicològiques de cada 
situació esportiva i de les necessitats específiques de cada atleta. 

Mentrestant, a l'antiga Txecoslovàquia, concretament a Praga, ja existia un 
Institut per a la formació de professors d'educació física l’any 1887. Aquest 
institut es va convertir en Facultat després de la Segona Guerra Mundial, i l’any 
1950 li va ser assignat un professor per ensenyar les bases psicològiques de la 
activitat física i l'esport. Així, a finals dels anys cinquanta es va crear una altra 
Facultat d'Educació Física a la Universitat de Bratislava, en la qual, com era 
d'esperar, la psicologia de l’esport també va tenir la seva representació. En 
aquests dos centres van impartir la seva docència les dues principals figures de 
la psicologia esportiva a Txecoslovàquia: Miroslav Vanek i Ivan Macak. 

A més del bon nivell docent, un dels fets més destacables a Txecoslovàquia en 
aquest període va ser la creació de la Societat de Psicòlegs de l'Esport a Praga 
(1954). A partir d'aquest any, la Societat va organitzar seminaris de preparació 
psicològica per a entrenadors i va començar a publicar, periòdicament, 
butlletins informatius que s'enviaven per correu als entrenadors. Aquest treball 
va obtenir el reconeixement del Comitè Nacional d’Educació Física i Esports i 
del Comitè Olímpic Txec, la qual cosa va esdevenir en què, l’any 1964, un dels 
psicòlegs de la Societat, Miroslav Vanek, va ser assignat com a observador de 
l'equip olímpic del seu país. Així, des d'aquesta data, els psicòlegs txecs van 
intentar aplicar el que sabien d'aprenentatge motor, personalitat i pràctica 
clínica als atletes que participaven en competicions esportives d’alt nivell. 

4-Etapa de consolidació  
Aquesta etapa avarca des de l’any 1965 fins l’actualitat. S'aprecia un interès 
generalitzat per delimitar el camp del psicòleg esportiu i per l'establiment de 
criteris de competència professional. El començament d'aquesta etapa 
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s'acostuma a establir o bé per la data de celebració del I Congrés Internacional 
de Psicologia de l’esport, que va tenir lloc a Roma el 1965, o per l'aparició de la 
primera associació americana de Psicologia de l’esport, el 1967. En tots dos 
casos, la transcendència i la repercussió científica de l'esdeveniment ha fet que 
els psicòlegs esportius, depenent, és clar, de la seva orientació professional i 
del seu país d'origen, considerin que en la Psicologia de l’esport hi ha un abans 
i un després en relació a aquests fets. 

En efecte, per als psicòlegs europeus, l'any 1965 va marcar una fita històrica en 
la psicologia esportiva a causa de la celebració del Primer Congrés 
Internacional a Roma. En aquest congrés, organitzat per F. Antonelli, es van 
presentar cent trenta comunicacions. No obstant això, tal i com assenyalen 
Riera i Cruz (1991), els treballs presentats, editats per Antonelli (1965) en un 
estudi titulat Proceedings, First International Congress of Sport Psychology, 
mostren una gran diferència conceptual i metodològica. De fet, el Congrés de 
Roma va tenir més importància sociològica que científica, ja que les 
conseqüències més importants del mateix van ser la fundació de la 
International Society of Sport Psychology (ISSP), que ha facilitat un major 
intercanvi d'informació entre els psicòlegs esportius dels diferents països, la 
creació de la Fédération Européenne de Psychologie des Sports et des 
Activités Corporelles i la publicació, el 1970, de la primera revista dedicada 
íntegrament al tema: la International Journal of Sport Psychology. 

Els psicòlegs esportius nord-americans, per la seva banda, defensen que 
l’impuls principal d'aquesta disciplina, com a àmbit d'estudi i investigació, ve 
donat per l'aparició, l’any 1967, de la North American Society for the 
Psychology of Sport and Physical Activity (NASPSPA) i de la Canadian Society 
for Psychomotor Learning and Sport Psychology (CSPLSP), al 1969. En efecte, 
per als autors i investigadors de l'àrea d'influència dels Estats Units, les 
activitats i congressos organitzats per aquestes dues associacions, així com les 
seves publicacions, han ajudat considerablement al reconeixement de la 
psicologia de l’esport com una disciplina acadèmica amb entitat pròpia en el 
món occidental durant la dècada dels setanta. 

Els països situats políticament en el bloc occidental d’Europa i al nord 
d’Amèrica, destaquen en aquest període històric dos temes d'estudi: els 
experiments de laboratori sobre aprenentatge motor i l'avaluació de la 
personalitat dels esportistes. A Estats Units, per exemple, les investigacions 
sobre aprenentatge motor del psicòleg Franklin Henry a la Universitat de 
Berkeley van adquirir la màxima repercussió quan els seus alumnes graduats 
van començar a ocupar càrrecs acadèmics en diferents departaments 
d'Educació Física, institucions en constant creixement a finals dels seixanta. 
Així mateix, aquests alumnes van crear nous programes de doctorat sobre 
aprenentatge motor als Estats Units i Canadà, i van tenir un paper destacat en 
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la fundació de la North American Society for the Psychology of Sport and 
Physical Activity (NASPSPA), l’any 1967, i de la Canadian Society for 
Psychomotor Learning and Sport Psychology (CSPLSP), en el 1969. 

D'altra banda, coincidint amb la creació de la NASPSPA, també es van publicar 
dos manuals d'aprenentatge motor per a estudiants d'educació física: el Motor 
Learning and Human Performance de R. Singer (1967) i el Psychology of Motor 
Learning de J.B. Oxendine (1967). Dos anys més tard, a Gran Bretanya, 
Whiting (1969) va escriure el seu primer llibre Acquiring ball skill,  un llibre en el 
qual revisa la literatura experimental existent per la seva aplicació a la 
adquisició de les qualitats perceptivomotrius necessàries per a la pràctica dels 
esports que es juguen amb una pilota i, als Estats Units, Schmidt va fundar el 
Journal of Motor Behavior. No obstant això, al camp de l'aprenentatge motor li 
faltava encara una adequada teorització que expliqués satisfactòriament les 
diferents investigacions de laboratori, tant les aplicades al domini de les 
destreses motrius utilitzades en l'àmbit esportiu, com en l'industrial o el militar. 
En aquest sentit, cal dir que en la dècada dels setanta es van publicar les dues 
teories que, a posteriori, han generat més estudis experimentals sobre 
l'aprenentatge motor són: la teoria de circuit tancat (closedloop) d'Adams 
(1971) i la teoria de l'esquema de Schmidt (1975). Les dues teories van sorgir 
com a fruit del rebuig científic als models ER, considerats excessivament 
simplistes, i van incorporar aportacions de la teoria de la informació, la 
cibernètica i la informàtica. 

O. Neumann va continuar estudiant a Alemanya la personalitat dels esportistes, 
una línia d'investigació iniciada en el període anterior que, a partir de 
l'administració d'alguns tests i de l'observació de diferents manifestacions dels 
atletes en una situació experimental de joc i competició, tractava de descobrir 
l'estructura de personalitat de l’"esportista comú ".  

En aquesta mateixa línia, J. Kane (1973) va realitzar diversos treballs a la Gran 
Bretanya comparant la personalitat de grups d'esportistes amb la d'alumnes 
universitaris de la mateixa edat no esportistes. 

 A França, partint del supòsit que hi ha una estreta relació entre l'esport que es 
practica i el tipus de personalitat que es posseeix, Thill (1975) va intentar 
establir uns perfils de personalitat ideals per a cada esport, a partir del seu test 
de personalitat esportiva.  

L’any 1962, dos autors de reconegut prestigi, B. Ogilvie i T. Tutko, van iniciar 
als Estats Units aquest tipus d'estudis amb nedadors olímpics. En concret, B. 
Ogilvie, en una exhaustiva revisió del tema publicat al Journal of the American 
Medical Association, concloïa el seu treball afirmant que certes característiques 
de personalitat estaven associades amb els esportistes d'èxit: lideratge, 
agressivitat, control emocional, autoconfiança, etc. Un any més tard Ogilvie i els 
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seus col·laboradors van desenvolupar l'Athletic Motivation Inventory per 
mesurar aquestes característiques. 

A partir de 1975 van començar a aparèixer els primers treballs que plantejaven 
una sèrie de problemes conceptuals, metodològics i interpretatius dels estudis 
sobre personalitat i esport. A partir de llavors, la majoria dels psicòlegs 
esportius consideren que els trets de personalitat guarden poca o cap relació 
amb el grau de participació i rendiment esportiu. 

En aquest període històric, els psicòlegs de l'esport dels països d’Europa de 
l'Est van orientar tots els seus esforços a la preparació psicològica de l'atleta 
per obtenir el rendiment màxim en les situacions competitives.  D'acord amb els 
autors de l’època, la preparació psicològica ha de realitzar-se en funció de dos 
factors, el primer són les necessitats específiques de cada esportista i el segon 
són les demandes psicològiques de cada esport i cada competició. 

Pel que fa al primer factor, es pot distingir una preparació psicològica general, 
que implica la intervenció directa sobre aquelles funcions psíquiques que 
resulten imprescindibles perquè l’esportista millori l'aprenentatge de la tècnica 
del moviment o de diferents tàctiques de la seva especialitat esportiva, i una 
preparació específica orientada cap al control de l'atenció i la concentració 
abans del començament de cada prova. 

Pel que fa al segon factor, cal dir que les bases metodològiques per a l'estudi 
de les demandes psicològiques de la competició es van desenvolupar a 
l’Europa de l'Est alguns anys més tard. A nivell empíric, la tècnica més 
utilitzada va ser el entrenament modelat del txec Miroslav Vanek, un 
entrenament que dibuixa a grans trets l'entorn competitiu el qual ha d'afrontar 
posteriorment l'atleta. Aquest tipus d'intervenció implica la introducció gradual 
de variables ambientals, tècniques i tàctiques en la situació de entrenament, de 
manera que aquest s'assembli cada vegada més a les condicions que 
l'esportista troba en la competició i, d'aquesta manera, sigui capaç d’afrontar 
millor l'estrès de la competició real. Diverses seleccions dels països de l'Est, 
especialment les de gimnàstica, voleibol i bàsquet, utilitzen amb indiscutible èxit 
la tècnica de Vanek des de fa més de trenta anys. 

En aquest sentit, cal recordar que la República Democràtica Alemanya va ser, 
sense cap dubte, el país que va aconseguir majors progressos en l'esport 
olímpic durant aquest període, de les tres medalles d'or, set de plata i sis de 
bronze en els Jocs Olímpics de Tòquio (1964), es va passar a quatre d'or, cinc 
de plata i trenta-cinc de bronze a Montreal (1976).  

L'avançat grau de desenvolupament de la psicologia de l’esport a l’Alemanya 
Democràtica en la dècada dels setanta es demostra quan, de cara a la 
preparació dels Jocs Olímpics de 1968 a Ciutat de Mèxic, es convida a un grup 
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d'investigadors de l'Institut de Cultura Física de Leipzig, encapçalats per Paul 
Kunath, als entrenaments en alçada de la selecció olímpica, portats a terme a 
Bulgària i Mèxic. 

Kunath i els seus col·laboradors, després de sotmetre als esportistes olímpics a 
l’estrès natural dels entrenaments en altura i l'estrès addicional dels 
experiments de laboratori en càmeres d'alçada a la Universitat de Leipzig, van 
dur a terme diverses proves d'execució psicomotora, concentració i habilitat 
mental per tal de preparar-se psicològicament per enfrontar-se a condicions 
extremes d'entrenament i competició. A més, a partir de proves específiques i 
de la utilització del mètode d'observació -les escales de personalitat i els tests 
projectius eren considerats poc útils-, aquest grup d'investigadors de l’Institut de 
Cultura Física van tractar d'avaluar, entre altres qüestions, a l'esportista, el 
clima de grup i el rendiment esportiu. Posteriorment, el grup de psicòlegs de 
Leipzig va declinar la invitació del Comitè Olímpic del seu país per acompanyar 
els atletes durant la celebració de l'Olimpíada a Ciutat de Mèxic. 

Com a conclusió, diguem que durant aquest període de consolidació, els temes 
centrals d'estudi en els països del bloc comunista van ser els referents a la 
preparació psicològica de l'esportista per a la competició, camp en el qual 
agafen avantatge als països occidentals no només pels anys de treball 
sistemàtic sinó també pel nombre de psicòlegs que s’hi dediquen 

La dècada dels vuitanta representa l'ampliació del marc teòric, la defensa de la 
metodologia i el increment de les investigacions de camp, tres substancials 
modificacions que han suposat la consolidació de la psicologia de l’esport com 
a matèria d'estudi i ha forçat el seu reconeixement institucional, primer de la 
American Psychological Association (APA) i, més recentment, de la 
International Association of Applied Psychology (IAAP). 

Aquest reconeixement oficial, a més, ha propiciat una notable milloria en la 
situació actual de la psicologia de l’esport, no només perquè cada vegada són 
més els professionals de la psicologia aplicada que treballen amb equips i 
federacions, sinó també perquè les associacions professionals de psicòlegs es 
mostren molt més disposades a considerar l'esport com un àmbit rellevant, tant 
per a la recerca com per l'aplicació de la psicologia. 

Així doncs la primera funció del psicòleg de l'esport és generar nous 
coneixements sobre els processos psicològics bàsics aplicats a l'activitat física i 
l'esport, coneixements que després podrà utilitzar per formar i assessorar altres 
especialistes (esportistes, entrenadors, preparadors físics, directius, etc.) o, 
com a agent directe del canvi, per solucionar algun problema creat per la 
mateixa situació esportiva (ansietat, falta de concentració, pensaments 
negatius, esgotament, etc.). Per cert, en aquests casos la intervenció 
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psicològica s'ha de realitzar, sempre que sigui possible, en el entorn esportiu 
en què apareix el problema. 

La psicologia de l’esport a Espanya  
L’ interès per la psicologia de l’esport a Espanya sorgeix arran de la publicació i 
difusió dels treballs de tres extraordinaris estudiosos de la educació física i 
l'esport: José Mª Cagigal, un dels pensadors espanyols més brillants del passat 
segle en aquest camp; Josep Ferrer-Hombravella, prestigiós psiquiatre català 
vinculat al Centre de Medicina Esportiva de la Residència Blume de Barcelona i 
Josep Roig Ibañez, prestigiós especialista en dinàmica de grups i creador del 
primer laboratori de psicologia de l’esport a l'estat espanyol. El paper 
d'aquestes tres persones en el desenvolupament de la psicologia esportiva en 
aquest país ha estat tan important que, possiblement, sense el seu esforç avui 
no estaríem parlant de la psicologia de l’esport com si fos una disciplina solvent 
i consolidada. El moment crucial per a la formalització d'aquesta disciplina va 
ser la celebració del I Congrés Mundial de psicologia de l’esport a Roma (1965) 
no hem oblidar que Cagigal, Hombravella i Roig prenen part activa en la 
organització d'aquest esdeveniment. 

Pel que fa a José Mª Cagigal, cal dir que va ser un gran teòric que va escriure 
sobre molts aspectes científics i culturals de l'esport, dedicant una especial 
atenció a l'assaig filosòfic i sociològic del fenomen esportiu. Cagigal va ser 
reconegut per una investigació multidisciplinar en l'àmbit de l'educació física i 
l'esport, fugint de l'encasellament per interessos personals o professionals. En 
la seva opinió, la psicologia de l’esport ha d'estar sempre al servei del benestar 
físic i emocional de l'esportista, sent el rendiment esportiu un aspecte secundari 
de la intervenció psicològica. Aquesta idea, que apareix recollida en diversos 
escrits seus la va desenvolupar alguns anys més tard en una ponència 
presentada al III Congrés Mundial de Psicologia de l’esport celebrat a Madrid 
(1973), una ponència que va ser publicada un any més tard per la revista 
Citius, Altius, Fortius amb el títol: Psicologia de l’esport, psicologia de què? 

Deixant a part la figura de Josep M. Cagigal, la labor científica no ha tingut 
continuadors, la psicologia de l’esport a Espanya, igual que en Itàlia i França, 
sempre ha estat vinculada als centres de recerca en medicina esportiva. 
Concretament, el Centre de Medicina Esportiva de la Residència Blume de 
Barcelona, fundat el 1962, va ser la primera institució del estat espanyol a 
iniciar l'avaluació medicopsicològica dels esportistes. En aquest centre de 
medicina esportiva, precisament, Roig-Ibañez va organitzar el primer laboratori 
de psicologia de l’esport de l'Estat espanyol a mitjans de els seixanta. S'hi 
diagnosticava l'aptitud esportiva dels atletes per mitjà de tests de paper i llapis i 
d'una sèrie d'avaluacions de laboratori sobre temps de reacció, percepció i 
vigilància. 
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Així mateix, els primers estudis empírics realitzats a Espanya sobre avaluació 
de la personalitat en esportistes i dinàmica de grups en equips esportius, es 
deuen a professionals vinculats a aquest centre de medicina esportiva. Aquests 
estudis, així com altres treballs de caràcter teòric sobre la preparació 
psicològica dels atletes, es van publicar a la revista de l'esmentat centre: 
Apunts de Medicina, una revista que, des de la seva fundació el 1964, ha 
procurat incloure un article sobre Psicologia de l’esport en tots els seus 
nombres. Recordem, igualment, la notable importància que ha tingut en el 
desenvolupament de la psicologia esportiva espanyola la creació, el 1976, de 
l'INEF de Barcelona, un organisme autonòmic que inclou entre les seves 
assignatures troncals la psicologia de la activitat física i l'esport (8 crèdits), i 
entre les seves assignatures optatives la psicologia aplicada a l'ensenyament 
de l'activitat física i esportiva (6 crèdits) i la psicologia aplicada al rendiment 
esportiu (6 crèdits). 

Un altre aspecte digne de tenir-se en compte és la creació, a la dècada dels 
vuitanta, de diverses associacions locals de psicologia de l’esport, entre elles la 
associació catalana (1983), l'andalusa (1987) i la gallega (1988). Aquestes 
associacions, que per norma general agrupen llicenciats en Psicologia i en 
Educació Física, han contribuït de manera notable a la difusió de la psicologia 
en l'àmbit de l'esport, especialment des que es van confederar per treballar de 
manera coordinada en tot el territori nacional. Tant és així que, actualment, la 
Federació Espanyola d'Associacions de Psicologia de l’esport (FEAPD) compta 
amb més de 500 membres agrupats en 14 associacions, quantitat que, en breu, 
es veurà incrementada amb la incorporació de l'Associació de Psicologia de 
l’esport de la Rioja. En qualsevol cas, aquestes associacions professionals han 
aconseguit, mitjançant conferències, reunions de treball, congressos nacionals i 
publicacions específiques, donar un impuls extraordinari a una especialitat de la 
psicologia científica que investiga i aplica els principis del comportament humà 
a les matèries de la pràctica de l'exercici físic i l'esport, tant a nivell nacional 
com internacional. 

Ara bé, també cal assenyalar que la psicologia de l’esport no sempre ha gaudit 
de tan alt prestigi. De fet, tot i que sempre ha estat en els plans d'estudi de els 
Instituts d'Educació Física, abans de l'aparició de les Facultats de Psicologia, a 
finals dels setanta, tot just era una matèria coneguda. Fins i tot, haver d'esperar 
que aquestes facultats es consolidessin, gairebé deu anys després, per poder 
veure inclosa la Psicologia de l’esport en els estudis universitaris. En aquest 
sentit, val la pena recordar que el primer programa universitari relacionat amb 
la psicologia de l’esport sorgeix, l’any 1989, per iniciativa de la Universitat 
Autònoma de Madrid i el Comitè Olímpic Espanyol, en forma de màster, un 
màster orientat a formar psicòlegs esportius professionals en el ambient de 
preparació dels Jocs Olímpics de Barcelona (1992). Amb posterioritat, han anat 
apareixent diversos màsters i cursos d'especialització en diferents universitats 
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de l'estat espanyol (Barcelona, UNED, Granada, València, Santiago de 
Compostel·la, etc.). 

D'altra banda, la reforma dels plans d'estudi de les universitats espanyoles, 
iniciada a principis de la dècada dels 90, va fer possible que nombroses 
Facultats de Psicologia poguessin incloure en els seus itineraris curriculars la 
psicologia de l’esport com a assignatura optativa, un fet que ha estat decisiu, al 
nostre país, pel nivell de la psicologia aplicada a l'esport a nivell docent i 
investigador. Tan decisiu, com a fonamental ha demostrat ser la Càtedra sobre 
Psicologia de l’esport i de les Ciències d'Alt Rendiment Esportiu de la 
Universitat Autònoma de Madrid, una càtedra, creada el 1993 a instàncies del 
Comitè Olímpic Espanyol (COE), per donar cobertura docent i investigadora al 
Màster de Psicologia de l’esport i al Màster d'Alt Rendiment Esportiu -creat 
aquest últim pel COE i reconegut per la UAM com a màster universitari. 

Diguem, finalment, que el Centre Olímpic d'Estudis Superiors, creat pel Comitè 
Olímpic Espanyol el 1992, constitueix el projecte més sòlid sorgit a Espanya 
per impulsar el desenvolupament de les Ciències de l'Esport (Lorenzo, 1997), 
un àmbit en què la Psicologia de l’esport té igual ascendència i consideració 
que les altres Ciències de l'Esport. Fet que s’ha impulsat i potenciat 
notablement el desenvolupament de la psicologia esportiva al nostre país. 
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2.2.3-Concepte psicologia de l’esport 
Els psicòlegs esportius estudien aspectes tan diferents com la personalitat, la 
motivació, el lideratge, la dinàmica de grup, la violència, el benestar psicològic 
o els pensaments i les emocions dels esportistes. Dirigeixen investigacions, 
treballen amb esportistes i entrenadors per millorar el rendiment i potenciar la 
pràctica esportiva. 

L'objectiu de la psicologia de l’esport és la comprensió dels factors psicològics 
que intervenen en l'exercici físic i l'esport, a més de tractar de donar solució als 
problemes associats amb la pràctica esportiva: estrès, desmotivació, tensió, 
fracàs, etc. 

Dins de la psicologia de l’esport intervenen altres disciplines molt importants 
com són per exemple la medicina, la pedagogia, la psiquiatria i la sociologia. 
Per tant, una bona definició seria que la psicologia de l’esport investiga, com a 
disciplina científica, les causes i els efectes dels processos psíquics que tenen 
lloc en l'ésser humà abans, durant i després d'una activitat esportiva. 

També podem dir que la psicologia de l’esport és una disciplina que pertany a 
la psicologia però que aplica els seus principis en benefici de l’esport. Els seus 
objectius són els següents:  

• Conèixer i optimitzar les condicions internes de l'esportista per 
aconseguir la manifestació del potencial físic, tècnic i tàctic adquirit en el 
procés de preparació. 

• Ajudar al competidor a controlar l'estrès que produeix una 
desorganització emocional i conductual que pot afectar el seu rendiment. 

• Intentar passar de l'expectativa d'èxit (quan l'esportista sent que la seva 
habilitat està directament associada a la victòria esportiva) a 
l'expectativa d'eficàcia (perquè les accions i els moviments tècnics 
ocupin la seva atenció i sentiments).  

2.2.4-Psicologia de l’entrenament i de la competici ó. 
Dins de l’esport es poden diferenciar dues disciplines psicològiques diferents, la 
dels entrenaments i la de  la competició. Per a cada disciplina existeix un tipus 
de psicologia que estudia com extreure el màxim rendiment de la situació. 

Psicologia de l’entrenament  
L’entrenament és l’àrea la de psicologia de l’esport que ha cridat més l’atenció 
dels psicòlegs i on aquests han de treballar-hi més. L’objectiu de l’entrenament 
és aconseguir una bona realització de les accions de cara a la competició. 
Podríem definir l’entrenament com el període anterior a la competició que de 
manera programada, els esportistes es preparen per competir sota la direcció 
d’un entrenador. 
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La psicologia de l’entrenament no tracta només sobre les relacions que manté 
l’esportista amb els altres membres de l’equip com els tècnics o els directius 
sinó que també engloba els desplaçaments, les concentracions i el dia a dia 
fora de la competició. 

Per dur a terme l’anàlisi psicològic de l’entrenament, el psicòleg s’ha de posar 
en context i per posar-se en context s’ha de fer una sèrie de preguntes: 

1. Per què hi ha joves que després de treballar i/o estudiar troben un 
moment per poder entrenar? 

2. Per què algunes persones entrenen durant tota la seva vida? 
3. Com s’ha de fer per què un suplent no perdi l’interès per entrenar? 

Totes aquestes preguntes han estat formulades per psicòlegs, educadors, 
periodistes i sociòlegs. El psicòleg ha basat la seva resposta en funció de la 
motivació i les diferències individuals. El més important és descobrir perquè uns 
estan motivats i  altres no, i això ho fem estudiant el camp psicològic. En 
comptes de buscar la resposta en l’esportista, es busca en les seves relacions i 
en els factors que provoquen aquestes relacions. 

Per obtenir informació psicològica de l’entrenament l’observarem  seguint una 
sèrie de pautes com són els exercicis que executen els esportistes, les accions 
i comentaris de l’entrenador en relació al comportament dels esportistes; els 
gestos i comentaris dels esportistes i les relacions que hi ha entre ells, ja siguin 
d’aïllament, de comunicació o de rebuig.  

També podem dur a terme aquesta investigació mitjançant entrevistes 
psicològiques aplicades a l’esportista, entrenador o directiu sol·licitant opinió 
sobre ells mateixos o sobre  la seva relació amb els altres. El guió de 
l’entrevista hauria d’incloure una sèrie de preguntes sobre la seva vida (hàbits, 
estudis,...),  sobre l’entrenament (relacions amb els altres components de 
l’equip), sobre la competició, la salut i sobre relacions socials (familiars). A 
banda d’entrevistes podem utilitzar també qüestionaris, tests i escales. 

Per poder resoldre els problemes dels esportistes en l’entrenament els 
psicòlegs utilitzen totes les dades disponibles per modificar les relacions que 
els esportistes constitueixen en funció del seu rol professional. Hi ha molts 
problemes que sorgeixen  per la falta de coneixements o perquè l’entrenador 
no ha estat ben assessorat.  El psicòleg només ha d’intervenir quan aquests 
recursos (formació i assessorament) són insuficients. 

La millor manera de solucionar els problemes és emprar tècniques pròpies de 
la competició i compaginar el treball del psicòleg en el camp i la teràpia sobre 
els problemes a resoldre fora dels terrenys de joc. 
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Psicologia de la competició  
La competició és l’eix central sobre el qual giren totes les activitats esportives. 
Sense competició, sense una lluita per la victòria, no hi ha esport. Pot haver-hi 
activitat física sense competició, però no hi pot haver esport sense ella. La 
psicologia de la competició inclou, tant el període previ de la competició en el 
qual no es realitza cap entrenament específic, com el posterior on es porten a 
terme les valoracions i les reflexions dels resultats obtinguts. 

El que passa abans de la competició pot influir directament en ella, però el 
psicòleg s’ha de preocupar per l’abans i el després. També cal esmentar que 
són les interaccions dels esportistes les que més directament influeixen en el 
rendiment esportiu. 

L’anàlisi psicològic de la competició esportiva és diferent en cada esport, ja que 
el conjunt de factors que incideixen sol ser diferent d’un esport a un altre. Des 
del punt de vista del psicòleg, els esports es poden classificar en quatre 
categories: 

1. Esports sense cooperació ni oposició: en aquests esports el rendiment 
depèn de la relació entre els esportistes i els objectes amb els que 
interactuen. 

2. Esports amb cooperació però sense oposició: l’esportista, els objectes i 
els companys formen part de les interaccions. La cooperació es pot 
establir entre persones o animals i per obtenir un bon rendiment cal una 
bona compenetració entre ells. 

3. Esports amb oposició i sense cooperació: en aquests esports, 
l’esportista, els objectes i els contrincants formen part de les 
interaccions.  

4. Esports amb oposició i col·laboració: en aquests esports els esportistes, 
objectes, contrincants i companys formen part de les interaccions 
esportives. 

L’anàlisi de la competició s’ha de basar en l’estudi de les interaccions que es 
donen en ella i en la revisió dels factors del camp psicològic que influeixen en 
cada esport. Aquest anàlisi ha de ser necessàriament complex i dinàmic ja que 
les interaccions i el camp psicològic varien constantment durant la competició. 

En molts casos els següents aspectes psicològics són els que influeixen en el 
rendiment en les competicions: 

1. Falta de confiança en un mateix. 
2. Excés de responsabilitat. 
3. Individualisme. 
4. Ansietat abans de la competició. 
5. Supersticions. 
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Per obtenir la informació psicològica de la competició el que fa el psicòleg és 
observar directament la competició i aplicar tests que l’ajuden a recollir dades. 
També realitza entrevistes i qüestionaris. 

La feina del psicòleg en la competició és la d’actuar com un observador atent 
que recull informació que, posteriorment, serà analitzada i  servirà per planificar 
els futurs entrenaments. També poden produir-se algunes activitats en què el 
psicòleg actua directament durant la competició, influint directament en el 
comportament de l’esportista. 

El psicòleg ha de proporcionar informació a: la comunitat esportiva, és a dir, 
atletes, entrenadors i familiars, i les teràpies són teòriques. A l’entrenador i els 
seus ajudants, el psicòleg els mostra el procediment per millorar la fiabilitat de 
les seves observacions sobre la competició. Finalment, a l’esportista 
proporcionant-li les tècniques d’autocontrol aptes per al seu esport. 

En molts dels casos el propi reglament impossibilita la feina del psicòleg durant 
la competició. Normalment durant la competició el psicòleg es dedica a recollir 
dades i a formar part de l’equip tècnic, encara que la seva funció sigui la 
d’observar tots els factors del camp psicològic. 

El rendiment no ha de ser l’únic objectiu del psicòleg, sinó que en tot moment 
ha d’interessar-se per la integritat psicològica dels participants, intentant 
preveure i evitar tensions emocionals que puguin resultar perilloses. 

2.3-Definició de variables pròpies de la psicologia  de l’esport 
Quan analitzem detingudament un entrenament o una competició en els quals 
hem participat nosaltres mateixos o algun esportista a qui entrenem, per tal de 
revisar els factors que han influït en el rendiment,  podem veure que els factors 
psicològics estan clarament presents. En la psicologia de l’esport, el rendiment 
dels esportistes pot canviar en funció de diferents variables. Un excés o una 
falta d’elles pot ocasionar el baix rendiment, per això intervenen els psicòlegs, 
per intentar estabilitzar aquestes emocions que hi són presents durant tota la 
competició o entrenaments  i extreure’n el màxim de rendiment  de cada 
situació. 

2.3.1-Motivació 

La motivació és un factor mental considerat, cada vegada més, com un dels 
factors més importants per l’assoliment de l’èxit en el món de l’esport. És el 
procés que dirigeix l’activitat i el comportament dels individus, implica diferents 
estats interns que dirigeixen l'organisme cap a metes. També podríem dir que 
la motivació és  l’impuls que mou a la persona a realitzar determinades accions 
i persistir en elles per la seva consecució. Una elevada motivació pot fer que el 
rendiment baixi. Dins de la motivació, tenim quatre tipus: 
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• Intrínseca: es defineix com la tendència natural de procurar els 
interessos personals i exercitar les capacitats, i en fer-ho, cercar i 
conquerir desafiaments. 

• Extrínseca: un individu estarà motivat extrínsecament quan la seva 
conducta apunta a aconseguir alguna recompensa que no està 
directament relacionada amb la tasca a realitzar. 

• Bàsica: s’entén com el compromís, l’ambició, l’ interès dels jugadors en 
el seu esport, els resultats esportius, el seu rendiment personal i les 
conseqüències beneficioses d’això. 

• Quotidiana: es refereix a l’interès dels esportistes per l’activitat diària i la 
recompensa immediata que aquesta produeix. Té a veure amb l’atractiu 
de        l’ambient de treball i la relació directa amb els companys, l’equip 
tècnic i els reptes que planteja l’entrenament, el gaudi, la satisfacció, el 
rendiment personal diari i l’obtenció de qualsevol tipus de recompensa 
que al jugador li resulti interessant. 

Dins la motivació relacionada amb l’esport tenim varies teories que esmentaré 
a continuació com són:  

• La teoria de la motivació d’assoliment (Atkinson i McClelland) 
• La teoria de la motivació intrínseca (basada en l’avaluació cognitiva de 

Deci) 
• La teoria de l’atribució (Weiner) 
• La teoria social cognitiva (Bandura) 

Totes aquestes teories tracten sobre com afecta la motivació en l’esport i quin 
tipus de motivació fem servir en cada moment que interactuem, ja sigui en 
l’entrenament o en la competició. 

2.3.2-Concentració  

És un procés psíquic que consisteix a centrar voluntàriament tota l'atenció de la 
ment sobre un objectiu, objecte o activitat que s'estigui realitzant o pensant a 
realitzar en aquest moment, deixant de banda tota la sèrie de fets o altres 
objectes que puguin ser capaços d'interferir en la seva consecució o en la seva 
atenció. 

Els psicòlegs de l’esport donen molta importància a aquesta part, ja que la 
pèrdua de concentració pot ser un factor fonamental per l’encert o l’error en 
accions concretes i determinar la victòria o la derrota en la competició. 
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2.3.3-Ansietat 

És una emoció com l’alegria, la tristesa o la ira, que pot aparèixer en 
determinats moments de la vida. Com en la resta d’emocions, l’ansietat té una 
funció adaptativa, però de vegades pot esdevenir exagerada quan el patiment, 
les limitacions, els símptomes o les preocupacions disminueixen l'autonomia de 
la persona. Molts cops aquesta ansietat es exagerada perquè apareix en 
situacions on la persona creu que no hauria d'aparèixer i perquè s'acompanya 
de diferents sensacions corporals desagradables i intenses. Això fa que la 
persona que la pateix es pregunti sovint què li passa i demani ajuda 
professional per tractar d’alleugerir aquest malestar. 

Lligada a l’esport, l’ansietat es dóna sobretot en els moment previs de la 
competició quan l’esportista visualitza les possibles jugades en què es podria 
veure involucrat. És en aquell moment quan el ritme cardíac de l’esportista 
començant a accelerar-se i passant de l’estat de nerviosisme (normal abans 
d’una competició) a l’estat d’ansietat. Un dels tractaments que solen aplicar els 
psicòlegs de l’esport són les respiracions per calmar el ritme cardíac i baixar 
l’estat de ansietat.  

2.3.3-Confiança  

És la seguretat de qui compta amb sí mateix. Quan diem que confiem en algú 
és quan experimentem un sentiment cap a les altres persones que indica la 
creença que seran capaços de fer una tasca concreta. Les persones capaces 
de generar confiança en els altres tenen més poder, ja que poden influir en la 
resta de persones. 

Xesco Espar, antic jugador i entrenador d'handbol català va desenvolupar la 
seva carrera esportiva al FC Barcelona, va jugar a les categories inferiors i una 
temporades al primer equip. És llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport, màster en Psicologia de l’Aprenentatge i actualment es propietari 
d’una empresa de Coaching. Per a ell la confiança és com una taula, quantes 
més potes té més solida és. Les potes són cada una de les jugades encertades 
que realitza l’esportista i de les quals  n’és conscient. Per tant, com a conclusió, 
la confiança va relacionada directament amb el rendiment. 

La construcció de la confiança es realitza a partir de la crítica positiva que ajuda 
a eliminar les caigudes anímiques i a centrar-se en les oportunitats futures. Per 
aquesta raó quan es corregeix un aspecte tècnic cal fer-ho de manera que no 
sigui rebut com una crítica. 

L'entrenador ha de tenir diverses qualitats per crear relacions de confiança amb 
els jugadors. Ha de ser flexible, saber escoltar, no jutjar, comprendre i tenir 
empatia. Només quan el jugador es senti comprès serà llavors quan estarà 
disposat a sacrificar-se per l'equip, a acceptar que hi ha valors més importants 
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per a l'equip que estan en perill si ell no renuncia al seu individualisme. Les 
relacions de confiança generen bona comunicació, un espai on cadascú pot dir 
el que pensa i sabent que la resposta dels altres serà la d'ajudar i no de criticar 
i jutjar. 

2.4-Rol del psicòleg de l’esport 

2.4.1-Formació 
Tot i que les estructures acadèmiques i esportives varien molt d’un país a un 
altre, ara tractaré els principis bàsics en què hauria de basar-se la formació en 
psicologia de l’esport. Una de les pautes és agrupar les propostes en funció de 
tres paràmetres: QUI pot ser psicòleg de l’esport, QUINS coneixements ha de 
saber i COM els pot obtenir. La psicologia de l’esport ha d’integrar i utilitzar 
elements d’altres ciències i de la tecnologia. També hem de destacar que en 
aquesta formació cal tractar la psicologia i l’esport per separat. 

En alguns articles escrits per Harrison i Feltz, destaquen la importància que els 
cursos de formació han de ser d’un mínim de tres anys i han de tenir una part 
teòrica i una mínima part pràctica. També separen la formació en quatre bases: 

1. Bases biològiques de la conducta (neuropsicologia, psicologia 
fisiològica...) 

2. Bases afectives de la conducta (pensament, motivació...) 
3. Bases socials de la conducta (dinàmica de grups, psicologia social...)  
4. Diferències individuals (teoria de la personalitat, psicologia anormal...) 

L’estructura d’aquest currículum prové de la concepció tradicional de la 
psicologia, però adaptat a l’esport i totes les seves causes. A continuació faré 
una llista de les matèries que s’han de cursar. En el cas dels llicenciats en 
psicologia i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, es podrien convalidar 
les assignatures ja fetes en les seves respectives carreres. 

Assignatures bàsiques 

• Evolució del concepte de psicologia i relació amb ciències properes 
(biologia, ciències socials...) 

• Tipus d’interaccions i principals processos psicològics (reflexes, 
llenguatge...) 

• Elements del camp psicològic (funció estímul-resposta, factors orgànics, 
medi de contacte...)  

• Procediments d’anàlisis psicològic (observacions, entrevistes...) 
• Tècniques d’intervenció (formació, intervenció directa, intervenció 

indirecte...) 
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Assignatures específiques 

Generals 

• Història de la psicologia de l’esport. 
• Deontologia i rol professional del psicòleg (entrenadors, esportistes...) 
• Bases anatomicofuncionals del moviment (anatomia de l’aparell 

locomotor, biomecànica...)  
• Bases socials de l’esport (legislació esportiva, organització esportiva...) 
• Metodologia pròpia de la investigació psicologicoesportiva (estratègies, 

anàlisis estadístic...) 

Aplicades  

• Psicologia de la competició esportiva: anàlisi, metodologia i intervenció. 
• Psicologia de l’entrenament esportiu: anàlisi, metodologia i intervenció. 
• Psicologia de l’arbitratge: anàlisi, metodologia i intervenció. 
• Psicologia de la direcció esportiva: anàlisi, metodologia i intervenció. 
• Psicologia de l’espectacle esportiu: anàlisi, metodologia i intervenció. 

Els experts asseguren que la formació ha d’estar vinculada a la universitat i 
especialment a les facultats i instituts d’educació física, així estaria pròxima al 
fenomen esportiu amb un grau alt de rigor. També creuen que els acords amb 
les federacions esportives dels països serien molt beneficiosos si els 
entrenadors, tècnics, directius, arbitres i jutges participen en la formació dels 
psicòlegs de l’esport. Amb aquest fet, es produiria un gran intercanvi de 
coneixements i, a més, els esportistes podrien realitzar pràctiques en les seves 
entitats.  

També s’aconsella que els especialistes que tenen experiència pràctica, tinguin 
gran pes sobre la formació dels psicòlegs ja que, en analitzar tant la psicologia 
de l’entrenament o la de competició, la visió de l’entrenador o tècnic seria clau 
per l’aprenentatge sempre que fos contrastada per un professional de la 
psicologia de l’esport. Convé  no perdre de vista que la psicologia de l’esport ha 
d’evitar convertir-se en una qüestió únicament tecnològica i ha de despertar i 
mantenir l’interès per les qüestions teòriques i metodològiques.  

2.4.2-Gestió de la informació 
Parlant ara de la gestió de la informació, hi ha un aspecte que resulta bàsic: cal 
utilitzar aquesta informació en benefici de l’esport i dels esportistes que el 
practiquen. Un dels principis bàsics per gestionar aquesta informació és 
respectar els drets de la persona que s’està tractant perquè ella mateixa pugui 
decidir si li convé la intervenció o no. 

Per gestionar aquesta informació psicològica, dividim l’actuació dels psicòlegs 
en dos tipus: els agents directes que son els que utilitzen la informació per 
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alterar les relacions problemàtiques de l’esportista i els agents indirectes que 
són els que proporcionen la informació a altres professionals perquè aquests 
intentin modificar-les. 

El psicòleg com agent indirecte del canvi  

Molts dels experts apunten que la principal activitat que haurien de 
desenvolupar els psicòlegs hauria de ser indirecte. Encara que el psicòleg agafi 
molt de pes dins de les entitats esportives, mai podrà substituir a les figures de 
jutge, entrenador o directiu, així que la seva funció ha de ser la de col·laborar 
amb ells com a formador o assessor.  

El psicòleg ha d’informar del seu coneixement als altres especialistes perquè 
així aquests el puguin incorporar al seu exercici professional. També cal afegir 
que perquè aquests el puguin incorporar al seu exercici, el psicòleg ha donar 
prèviament uns petits cursos o conferències ja que jutges, entrenadors o 
directius han de tenir nocions bàsiques de psicologia. 

També cal esmentar que perquè el psicòleg pugui aconseguir els objectius 
marcats, ha de conèixer amb profunditat l’esport en qüestió, ja sigui a través de 
observacions directes, entrevistes o fitxes tècniques.  

La convivència diària amb entrenadors, directius, jutges i esportistes és 
essencial perquè flueixi el diàleg entre totes les parts ja que el psicòleg ha 
d’aprendre d’ells varies coses com són les inquietuds, les experiències i els 
problemes. Això farà que el psicòleg ajudi a millorar les interpretacions que fan 
sobre la realitat esportiva. 

En altres contextos, el psicòleg assessora als diversos especialistes sobre la 
millor manera d’influir en les relacions amb un altre participant de l’esport. 
També cal dir que el paper com a assessor és més actiu ja que tracta sobre 
aspectes més concrets. Ara el psicòleg identifica el problema, recull dades i 
informa de com s’ha d’actuar perquè el problema desaparegui. Cal remarcar 
que tant pot actuar amb problemes grupals com amb problemes individuals. Un 
psicòleg que convisqui amb esportistes i entrenadors en competicions, 
entrenaments, desplaçaments i concentracions probablement estarà en 
immillorable posició per prevenir, evitar o detectar aquelles relacions que són 
problemàtiques. Cal destacar també que l’assessorament serà eficaç si el 
psicòleg coneix les qüestions tècniques, tàctiques i el reglament. 

El psicòleg com agent directe del canvi  

Els problemes que el psicòleg esportiu ha de tractar directament són els 
relacionats amb l’activitat física. Aquestes teràpies han de ser temàticament, 
espaialment i temporalment relacionades amb l’activitat física. Un exemple 
d’aquests problemes seria la defectuosa concentració de l’atleta en una cursa o 
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l’excessiu nerviosisme de l’entrenador durant un partit, en aquests dos casos 
originats en la pràctica de l’esport és quan el psicòleg esportiu ha d’actuar. Els 
problemes han de ser analitzats i tractats en la mateixa situació en què es 
produeixen. En aquest cas no s’hauria d’aïllar al ``pacient´´ sinó ensenyar-li 
eines perquè pugui controlar els seus estats durant la pràctica de l’esport. 

El psicòleg també pot ajudar de manera directe a jutges de competició 
ensenyant-los a  valorar amb major precisió qualsevol acció. 

Com he dit en ocasions anteriors, només el contacte permanent i directe amb 
l’activitat esportiva permetrà contribuir a què es solucionin aquests problemes 
psicològics, això sí, sempre dins d’un grup de treball amb més professionals 
(cos tècnic, directius) que ens ofereixin ajuda. 

2.4.3-Metodologia, recursos i tècniques d’intervenc ió 
Per fer un bon tractament, els psicòlegs han de seguir una sèrie de passos per 
saber quin o quins problemes té l’esportista amb el qual es treballa. Al principi 
se li apliquen molts tests que serveixen per veure l’estat d’ànim que presenta 
l’esportista abans o després d’una competició i un cop recollides aquestes 
dades es comença tot el treball de camp. 

Metodologia  
Com he comentat anteriorment, el psicòleg de l’esport no busca informació del 
subjecte, sinó de la seves relacions amb el medi físic, biològic i social. Per tant 
el que busca el psicòleg és analitzar les relacions que l’esportista té amb 
entrenadors, directius, espectadors, jutges i també amb ell mateix. Un anàlisi 
precís de les relacions que té un esportista ens pot donar un gran coneixement 
del problema. 

En qualsevol anàlisis psicològic haurem d’observar i si creiem convenient 
registrar conjuntament tots els diferents estímuls i tots els  sistemes de 
resposta que es donen en l’organisme. També cal dir que en alguns casos 
podrem prescindir d’algun factor analitzat si ho creiem convenient. 

Per procedir al registre, hem de tenir en compte que el camp psicològic 
individual canvia constantment i, per tant, el procediment de registre ha 
d’adequar-se a aquesta circumstància. La rapidesa amb la que varien les 
interaccions que es donen en l’esport obliga a utilitzar ens molts casos 
instruments de registre continus per al seu estudi. Una pràctica per dur a terme 
aquest estudi és gravar amb càmeres de vídeo les interaccions dels 
esportistes, però no és gaire recomanable ja que el número de faltes, 
intercepcions, rebots, etc. no permeten fer una construcció objectiva dels fets. 

A partir de les dades recollides, podem seguir varies estratègies: 
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1. Observació i experimentació: avui en dia l’experimentació ha passat per 
sobre de l’observació, possiblement perquè hi ha hagut un interès 
desmesurat dels primers investigadors per estar a l’alçada d’altres 
ciències, però com he dit  anteriorment, la millor manera per dur a terme 
una estudi és a partir de l’observació. El psicòleg elabora una estratègia 
observacional que intenta investigar quins són els factors més 
importants que poden influir en les interaccions dels esportistes. 
L’observació ens permet fixar les variables i l’experimentació ens 
permetrà establir conclusions. 

2. Situació real i situació de laboratori:  tots els psicòlegs es van posar 
d’acord amb Hess, que expressava que la investigació s’havia de dur a 
terme  en situacions el més reals possibles, mantenint la mateixa 
precisió que es té al laboratori gràcies a l’ajuda de la tecnologia. Les 
investigacions en situacions controlades (laboratori) poden ser utilitzades 
si estan relacionades amb les investigacions portades a terme en els 
terrenys de joc. 

Per analitzar els resultats haurem de fer servir tècniques com l’Anàlisi de la 
Variància (ANOVA), l’Anàlisi Multivariant de la Variància (MANOVA) i les 
correlacions ja que el que estem estudiant són processos psicològics. En cas 
de tractar amb un equip també haurem d’utilitzar ajuts matemàtics que ens 
permetran descriure l’evolució de les relacions entre tots els factors del camp 
psicològic de cada membre, cosa que es pot fer mitjançant tècniques 
estadístiques de comparació dels resultats per analitzar l’evolució de la persona 
o equip tractat. 

Si els psicòlegs demostren als entrenadors, jugadors i directius que els 
mètodes que fan servir permeten aconseguir informació cada vegada més 
precisa i rellevant per a ells, l’acceptació del psicòleg en els equips 
professionals de l’esport serà ràpida. El psicòleg de l’esport ha de tenir la 
mentalitat de l’investigador que procura resoldre els enigmes que observa. La 
metodologia que fa servir forma part de la seva activitat i encara que molts cops 
no podrà comptar amb tots els mètodes, (per manca de material, temps,...) per 
portar endavant la investigació, el que ha de procurar sempre és mantenir 
l’objectivitat. 

Recursos i tècniques d’intervenció  
L’objectiu de la psicologia de l’esport és dotar a l’atleta de recursos per poder 
afrontar amb garanties tots els problemes que se li presenten en la competició i 
pugui gaudir al màxim de l’esport que realitza. Per fer això, la psicologia de 
l’esport proporciona una sèrie de recursos perquè l’atleta sàpiga respondre a 
qualsevol situació problemàtica i rendeixi a un nivell molt més alt. Aquests 
recursos es separen en dos apartats, habilitats i tècniques i totes elles estaran 
explicades a continuació. 
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Habilitats:  

1. Control de la concentració: aprendre a controlar la concentració és molt 
important perquè tinguem un rendiment òptim en competició, oblidar els 
problemes o estímuls exteriors i centrar-se en el que s’està practicant és 
molt important.  

2. Control de l’activació: no tenir una activació òptima pot afectar el nostre 
rendiment. L’esportista ha de ser capaç de relaxar-se i d’activar-se 
depenent del moment. Un excés d’activació pot provocar que els 
músculs es tensin i els moviments no es produeixin del tot bé. 

3. Augment de l’autoconfiança: els dubtes i la falta de confiança en un 
mateix és el primer pas cap al fracàs. El psicòleg ajuda a esvair dubtes i 
ajuda a augmentar la confiança en un mateix. 

4. Potenciació d’habilitats motores: les tècniques psicològiques ajuden a 
millorar els gestos tècnics ja que el psicòleg és insistent en què quan es 
produeix un gest tècnic l’atleta estigui concentrat en la manera com s’ha 
de fer. També potencia les habilitats motores en activitats que 
requereixen gran força. 

5. Descans i recuperació de lesions:  en l’esport tant el descans com 
l’entrenament és igual d’important. La psicologia proporciona tècniques 
per facilitar el descans després de competicions i també per recuperar-
nos de lesions. 

6. Millora de les relacions interpersonals: molts cops abans de la 
competició a causa dels nervis l’atleta tendeix a tenir una relació poc 
favorable amb entrenador i familiars. El psicòleg proporciona tècniques 
perquè aquesta relació sigui correcte inclús durant la competició. 

Tècniques 

1. Entrenament en imaginació: és la repetició d’una activitat física amb la 
ment. L’esportista imagina metòdicament i de manera repetida una acció 
esportiva sense dur a terme al mateix temps una execució pràctica. 

2. Reestructuració cognitiva: són les tècniques utilitzades per canviar els 
pensaments dels esportistes abans de la competició. Aquesta tècnica 
permet millorar l’autoconfiança, potenciar activitats motores i controlar 
l’atenció i la concentració. 

3. Bio retroalimentació: s’ensenya al atleta a controlar de manera voluntària 
algun procés biològic. Un exemple d’aquest procés és la freqüència 
cardíaca que normalment està sota control involuntari, la qual cosa 
permet augmentar o disminuir l’activació. 

4. Control de la respiració: a causa dels nervis molts atletes tenen 
tendència a respirar malament. De la mala respiració, se’n deriva un 
ritme cardíac accelerat, escassa intensitat i respiració superficial 
aprofitant només una part dels pulmons. Això fa que no arribi oxigen a la 
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sang i el teixits  estaran desnodrits provocant sensació de fatiga i 
ansietat. Per controlar això tenim tres tipus de respiració:  

• 3X8: consisteix en agafar aire profundament durant tres segons i 
deixar-lo anar lentament durant vuit segons. 

• Contínua: consisteix en imaginar que agafem l’aire pel cap i ens 
va baixant per la medul·la, ajuda molt a la concentració. 

• Profunda: agafar aire molt profund i deixar-lo anar poc a poc. 

 

5. Relaxació muscular: l’ansietat produeix tensió muscular i descoordinació 
de moviments. La relaxació és una tècnica molt usada abans de 
competicions per reduir l’ansietat i entrar en un estat de benestar òptim 
per competir. També ens ajuda a millorar la concentració i l’activació. 

6. Establiment d’objectius: la fixació d’objectius a curt termini és una molt 
bona manera d’estimular a un atleta. Els objectius d’aquesta tècnica són 
els d’augmentar la motivació i la concentració de l’esportista. 
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3-Part Pràctica 

3.1-CBAS 
Per poder millorar l’actuació dels esportistes durant els partits i/o entrenaments, 
és interessant que l’entrenador pugui avaluar l’actuació de cada un. Un 
instrument molt vàlid, i que s’utilitzarà per aquesta recerca, és el CBAS, 
Coaching Bahavior Assessment System. En ell s’avaluen les 12 categories de 
conductes que podem veure a la figura 1. El fet  que l’entrenador passi 
aquestes avaluacions ens permetrà conèixer millor com treballa i quin és el seu 
comportament a la banqueta quan dirigeix els partits, això li permetrà millorar la 
seva tasca repercutint en benefici seu i dels propis jugadors. El CBAS es va 
desenvolupar a partir de l’observació de l’actuació d’entrenadors de bàsquet, 
beisbol i futbol americà i permet l’observació directa i codificada de l’entrenador 
durant els partits i els entrenaments. Amb aquest instrument es registren dos 
tipus de conductes, les conductes reactives que són respostes de l’entrenador 
als encerts, equivocacions i errors dels seus jugadors i, les conductes 
espontànies que són respostes de l’entrenador que no tenen antecedents 
immediats o ben definits en el joc de l’equip. 
 

Conductes reactives Definició 
Respostes o comportaments desitjats 

• Reforç(R) 
• No Reforç(NR)  

� Reacció positiva, verbal o no 
verbal, fruit d’una bona jugada 
o esforç. 

� Absència de reacció en una 
bona jugada 

Resposta als errors 
• Ànim al error(AE) 
• Instrucció tècnica al error(ITE) 
• Punició/Càstig(P) 
• Instrucció tècnica punitiva(ITP) 
• Ignorar l’error(IE) 

� Ànim després d’un error 
� Instrucció o demostració de 

com corregir l’error comés per 
el jugador 

� Reacció negativa, verbal o no 
verbal, després d’un error 

� Instrucció tècnica després d’un 
error donada de forma punitiva 
/ hostil, en forma de càstig 

� Absència de reacció davant un 
error 

Resposta a comportaments 
espontanis  

• Mantenir el control(MC) 

� Reacció per posar o mantenir 
l’ordre. 

� Exemple: desatenció, 
comportament fora de les 
normes, etc.. 

Figura 1: CBAS 

 

La diversió dels jugadors ve determinada pel clima d’implicació a la tasca de 
l’entrenador, acompanyat d’un estil de comunicació basat en el recolzament i 
evitar un clima d’implicació a l’ego. Per tal que els nostres jugadors gaudeixin 
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de l’activitat i tinguin menys ansietat és important que es generi un clima 
d’implicació basat en l’esforç, evitant que el clima d’implicació es basi 
exclusivament en el resultat i en la victòria. 
D’aquí la importància de les conductes de l’entrenador durant els partits. 
Segons la seva actitud davant les accions i conductes dels seus jugadors 
crearà un tipus de clima o un altre que podrà ser millor o pitjor en relació al 
benefici i les motivacions dels seus jugadors. 
 
En un estudi realitzat per Gonzalez, J. (2010) on es valorava la influència de 
l’estil d’ensenyament de l’entrenador de futbol sobre els valors esportius dels 
seus jugadors, es va trobar una gran correlació entre ells. Es va realitzar un 
qüestionari sociodemogràfic i esportiu, un qüestionari d’actituds antiesportives i 
agressives a 39 jugadors d’una escola de futbol base i el qüestionari CBAS als 
5 entrenadors dels diferents jugadors. Respecte a la percepció de conductes 
relacionades amb l’empatia i valors d’altruisme, es va veure que la conducta de 
l’entrenador era determinant ja que eren els primers que facilitaven aquestes 
actituds a través de les seves instruccions i les decisions que prenien segons la 
situació. Una de les conclusions a les que es va arribar és que els jugadors que 
mostraven més la seva ira externa en competició també eren més agressius i 
mostraven més conductes antiesportives que els que contenien més el seu 
temperament. 
 
Així doncs, es va comprovar la importància i rellevància que tenen les accions 
de l’entrenador durant els partits i/o entrenaments pels seus jugadors ja que 
aquestes influiran molt en seu desenvolupament. L’entrenador ha de fomentar 
els valors propis de l’esport en tot moment i ajudar als seus jugadors a 
comportar-se i controlar les seves emocions durant el joc per tal d’evitar 
conductes inadequades que portin a situacions d’estrès que repercutiran en el 
joc de l’equip i en la seva motivació envers la practica esportiva. 
 
A partir dels resultats, l’autor de l’estudi va proposar adoptar mesures per tal de 
fomentar l’esportivitat i prevenir les conductes agressives dels jugadors 
mitjançant la formació dels entrenadors.  
En un altre estudi per valorar les actuacions de l’entrenador, fet pel psicòleg S. 
Torregrossa (2008), es va elaborar un PAPE (Programa d’Assessorament 
Personalitzat a Entrenadors) on l’instrument per analitzar la conducta dels 
entrenadors era el CBAS. 
 
Van analitzar quatre entrenadors de futbol de categoria cadet, cadascun d’ells 
amb diferents tipus de formació i tots amb anys d’experiència en l’entrenament 
d’equips de futbol. El procediment que van seguir va ser el següent:  
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1. Primer van fer una entrevista als entrenadors per saber la seva formació, 
experiències prèvies en l’àmbit de l’entrenament i les seves motivacions 
envers aquesta pràctica i posteriorment es van filmar dos partits a cada 
entrenador per analitzar la seva conducta. 

2. La segona fase de l’estudi va consistir en realitzar el PAPE sobre els 
quatre entrenadors. El PAPE dividit en tres fases:  

 
1. Els entrenadors visualitzaven un DVD sobre com s’havien de 

motivar els jugadors i en feien un anàlisi escrit. 
2. Feien una intervenció individualitzada sobre les conductes 

positives i negatives observades en visualitzar els videos dels 
partits. 

3. Els entrenadors contestaven a sis preguntes del CBAS sobre la 
seva conducta en els partits i en feien un anàlisi crític. En acabar 
la sessió els entrenadors rebien un dossier sobre com millorar la 
seva tasca. 
 

Finalment, es van tornar a gravar dos partits de cadascun i es tornava a valorar 
la conducta dels entrenadors per observar possibles canvis del seu 
comportament en competició.  
 
Els resultats d’aquest estudi van donar que tres dels quatre entrenadors van 
millorar la seva actuació donant més consignes positives i disminuint les 
negatives i,  l’entrenador que no va millorar, possiblement, va ser degut a la 
seva falta de motivació i d’aspiracions de millorar la seva tasca com entrenador 
en comparació a la dels seus companys. La direcció i intensitat de la seva 
motivació no eren les adequades. El fet de que els entrenadors rebessin una 
formació específica sobre la forma d’ensenyament en el futbol i sobre com es 
poden motivar més els seus jugadors va provocar un millor clima per a la 
pràctica esportiva i va incidir en la motivació dels jugadors. 
 
J.Cruz, l’any 1994, va realitzar un estudi sobre la importància en la motivació 
entre la interacció entrenador i jugadors en equips de bàsquet cadets. Els 
instruments que va utilitzar per a realitzar l’estudi van ser dos qüestionaris que 
van haver de contestar els jugadors, un sobre com sentien ells les conductes 
del seu entrenador durant la competició i l’altre sobre motius de pràctica 
esportiva. I per avaluar la conducta de l’entrenador en competició va utilitzar el 
CBAS. 
 
Es van gravar dos partits de cada entrenador i es va poder veure que tots 
utilitzaven amb major freqüència respostes d’instrucció general. Les conductes 
punitives resultaven baixes en tots ells i els reforços positius eren molt alts en 
un, mitjanament alts en un altre i baixes en l’últim. 
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En analitzar les dades dels qüestionaris que van respondre els jugadors, es va 
veure que els jugadors dels dos entrenadors que donaven majors reforços 
positius en competició estaven més a gust amb ell i volien que els seguís 
entrenant la temporada següent; mentre que els jugadors de l’entrenador que 
donava menys reforços positius no estaven contents amb ell i preferien un altre 
entrenador per la següent temporada. La motivació envers l’activitat d’uns i 
altres també variava essent més alta en els primers. 
 
Podem veure doncs, que la formació d’entrenadors mitjançant un programa 
basat en l’anàlisi de la conducta mitjançant el CBAS i de com afecta aquesta en 
els jugadors pot provocar una millora en la interacció d’aquests i, a més, el fet 
de saber quins són els motius de pràctica esportiva dels jugadors que s’inicien 
en l’esport pot ser útil per adaptar els objectius d’entrenament i la competició al 
divertiment dels nens i la millora de les seves habilitats, i no tant al fet d’obtenir 
la victòria deixant de banda els aspectes més formatius. 

3.2-Descripció del grup d’intervenció 
La meva part pràctica l’he realitzat amb un grup heterogeni de nens de 
diferents edats, compreses entre els cinc i els tretze anys, del Club de Futbol 
Global Palamós, club que s’encarrega de la formació tant tècnica com personal 
dels seus esportistes. El test l’he aplicat a quatre dels meus esportistes que 
crec que necessiten més ajuda i sobre els quals podré fer una profitosa 
intervenció. A continuació descriuré breument la seva personalitat: 
 

1. Alumne 1: mostra sempre moltes ganes al principi de l’entrenament, 
però a mesura que va passant el temps perd la concentració i les ganes 
de treballar. Sovint no es creu capaç de fer els exercicis proposats a 
causa d’una baixa autoconfiança.  

2. Alumne 2: és un nen amb un caràcter molt complicat, el seu caràcter ve 
determinat per com li ha anat el dia, molts cops no té ganes d’entrenar i 
té tendència a molestar els companys. 

3. Alumne 3: és un nen que sempre està alegre i sempre té ganes 
d’aprendre i de millorar. La única cosa que ha d’aprendre és que quan 
s’està entrenant amb els companys s’ha de tenir poca relació i ser 
egoísta, ja que molts cops vol ajudar massa als altres. 

4. Alumne 4: és un nen que hi posa moltes ganes a tot el que fa però quan 
no li surten bé les coses s’enfada, perd les ganes i la concentració, i 
reacciona amb ràbia contra algun dels seus companys.  
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3.3 –Metodologia i tècniques emprades 
Per dur a terme la meva part pràctica he emprat el test CBAS fent-hi uns petits  
retocs perquè s’adaptés a la meva manera de treballar.  

Primer he creat una taula, en l’eix vertical hi ha els dies en què s’ha dut a terme 
la investigació, normalment eren els dimarts excepte un dia que va ser dijous a 
causa d’un dia festiu.  En l’eix horitzontal m’he centrat en recollir informació de 
quatre errors produïts ens els respectius entrenaments. 

 A continuació es pot observar la taula en la que s’ha procedit al registre: 

 

Figura 2: Taula de registre.  

 
Tot seguit vaig crear un mètode de gravació  de resposta després dels errors 
que consistia en posar unes lletres depenent de la reacció que portava a terme 
cada  esportista analitzat. Les lletres són les següents: 

 

AE 
Atenció a la correcció després 
del error 

ID Indiferència a l'error 
NC No accepta correcció  
M S'enfada i reacciona amb ràbia 

 
Figura 3: Mètode de gravació. 

 
 

Aquest test està realitzat a través de la observació directa de les conductes que 
tenen els nens després dels primers quatre errors. Al final de cada test hi ha un 
gràfic amb els  percentatges que mostra les tendències de cada jugador. Amb 
ells també he aplicat petites teràpies grupals de diàleg que han ajudat a què la 
relació entre entrenador i esportista hagi estat més fluïda i, per tant, els 



Jugar esportivaMENT 2016 
 

Psicologia de l’esport Página 41 
 

resultats al llarg d’aquests tres mesos hagin anat evolucionant cap on jo volia 
arribar.  

En aquestes teràpies, que es realitzaven tant individualment com amb la 
totalitat del grup, es parlava sobre les sensacions que havien tingut durant el 
transcurs del partit i les sensacions a posteriori. També analitzàvem els errors 
que s’havien comès i comentàvem les possibles solucions que hi podien haver. 

Al principi costava que els jugadors parlessin però, poc a poc, es van adonar 
que això els ajudava i van començar a participar i fer més comentaris . Tot això 
dóna un resultat molt positiu, ja que ells es van adonar que un error de 
qualsevol company fa més fort al grup i al mateix jugador. 
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3.4 –Descripció de resultats 
A continuació tenim les taules de cadascun dels jugadors analitzats, un gràfic 
on es mostra la tendència que tenen durant l’entrenament i una explicació dels 
resultats obtinguts. 

Alumne 1 

Alumne 1 Conductes reactives als errors 

1a resposta 2a resposta 3a resposta 4a resposta 

Dimarts 1 de septembre AE M AE NC 

Dimarts 8 de septembre AE M AE NC 

Dimarts 15 de septembre AE M AE ID 

Dimarts 22 de septembre AE M NC M 

Dimarts 29 de septembre AE M NC M 

Dimarts 6 d'octubre AE ID M ID 

Dimarts 20 d'octubre AE ID M ID 

Dimarts 27 d'octubre AE AE M AE 

Dimarts 3 de novembre AE ID M AE 

Dimarts 10 de novembre AE AE AE M 

Dimarts 17 de novembre AE AE AE M 

Dimarts 24 de novembre AE M AE ID 

Dimarts 1 de desembre AE M AE ID 

Dijous 10 de desembre AE M AE AE 

Dimarts 15 de desembre AE AE ID AE 

Dimarts 22 de desembre AE ID AE AE 

 

Com podem veure en la taula, l’Alumne 1 té tendència a començar els 
entrenaments concentrat i escoltant les meves pautes després de cada error. A 
mesura que avança l’entrenament i augmenta la dificultat de l’exercici,  la seva 
autoconfiança disminueix i és llavors quan mostra indiferència, no accepta les 
correccions i s’enfada. També podem observar com amb el pas de les sessions 
aquests problema s’ha corregit, dels quatre errors de les últimes tres setmanes 
només reacciona incorrectament en un i això suposa una gran evolució la que 
ha mostrat en tres mesos de treball. 

A continuació veurem les tendència de respostes que ha tingut en 
l’entrenament. 
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Podem veure que durant aquests tres mesos un 53% 
han estat positives enfront d’un 16% e
què no acceptava la correcció i un 25% 

Alumne 2 

Alumne 2 

Dimarts 1 de septembre

Dimarts 8 de septembre

Dimarts 15 de septembre

Dimarts 22 de septembre

Dimarts 29 de septembre

Dimarts 6 d'octubre

Dimarts 20 d'octubre

Dimarts 27 d'octubre

Dimarts 3 de novembre

Dimarts 10 de novembre

Dimarts 17 de novembre

Dimarts 24 de novembre

Dimarts 1 de desembre

Dijous 10 de desembre

Dimarts 15 de desembre

Dimarts 22 de desembre

 

Com podem veure en aquesta taula, els resultats són els esperats ja que les 
seves ganes venen determinades per com li ha anat el dia. També  observem 
que quan comença reaccionant malament després del primer error, normalment 
no reacciona bé en tot l
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Podem veure que durant aquests tres mesos un 53% de les seves reaccions 
ositives enfront d’un 16% en què ha mostrat indiferència, un 6% 

no acceptava la correcció i un 25%  en què reaccionava enfadant

Conductes reactives als errors 

1a resposta 2a resposta 3a resposta 4a resposta

Dimarts 1 de septembre AE M AE 

Dimarts 8 de septembre AE M AE 

Dimarts 15 de septembre M ID ID 

Dimarts 22 de septembre AE NC M 

Dimarts 29 de septembre M NC M 

Dimarts 6 d'octubre AE ID M 

Dimarts 20 d'octubre M ID M 

Dimarts 27 d'octubre AE NC ID 

novembre M NC NC 

Dimarts 10 de novembre M AE ID 

Dimarts 17 de novembre AE AE M 

Dimarts 24 de novembre M ID M 

Dimarts 1 de desembre M AE AE 

Dijous 10 de desembre AE AE M 

Dimarts 15 de desembre AE AE M 

Dimarts 22 de desembre AE ID AE 

Com podem veure en aquesta taula, els resultats són els esperats ja que les 
seves ganes venen determinades per com li ha anat el dia. També  observem 
que quan comença reaccionant malament després del primer error, normalment 
no reacciona bé en tot l’entrenament. Al principi a causa de la meva 

53%
16%6%

25%

Reaccions post error

AE ID NC M
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de les seves reaccions 
ha mostrat indiferència, un 6%  en 

en què reaccionava enfadant-se. 

 

4a resposta 

AE 

AE 

ID 

NC 

NC 

M 

AE 

AE 

ID 

M 

NC 

M 

ID 

ID 

AE 

M 

Com podem veure en aquesta taula, els resultats són els esperats ja que les 
seves ganes venen determinades per com li ha anat el dia. També  observem 
que quan comença reaccionant malament després del primer error, normalment 

. Al principi a causa de la meva 
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inexperiència com a entrenador l’enviava a la dutxa i a
ganes de portar-se pitjor encara. En aquell moment em vaig adonar que potser 
el que jo volia transmet
manera de comunicar-me amb ell i
setmanes la seva atenció després del error va millorar

Com es pot observar en aquest gràfic, presenta alts tants per cent en 
comparació dels altres 
d’atenció després d’un error, un 13% que no accepta correcció, un 33% de 
reaccions negatives expressant malestar o ràbia i un 18% d’indiferència 
després d’un error. 

Alumne 3 

Alumne 3 

Dimarts 1 de septembre

Dimarts 8 de septembre

Dimarts 15 de septembre

Dimarts 22 de septembre

Dimarts 29 de septembre

Dimarts 6 d'octubre

Dimarts 20 d'octubre

Dimarts 27 d'octubre

Dimarts 3 de novembre

Dimarts 10 de novembre

Dimarts 17 de novembre

Dimarts 24 de novembre

Dimarts 1 de desembre

Dijous 10 de desembre

Dimarts 15 de desembre

Dimarts 22 de desembre
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renador l’enviava a la dutxa i al següent dia venia amb 
se pitjor encara. En aquell moment em vaig adonar que potser 

el que jo volia transmetre no ho captava.  Va ser així com vaig canviar la 
me amb ell i, com podem observar, en les últimes 

eva atenció després del error va millorar notablement.

Com es pot observar en aquest gràfic, presenta alts tants per cent en 
comparació dels altres alumnes en aspectes negatius. Presenta un 36% 
d’atenció després d’un error, un 13% que no accepta correcció, un 33% de 
reaccions negatives expressant malestar o ràbia i un 18% d’indiferència 

Conductes reactives als errors 

1a resposta 2a resposta 3a resposta 4a resposta

Dimarts 1 de septembre AE AE AE 

Dimarts 8 de septembre AE AE M 

Dimarts 15 de septembre AE AE AE 

Dimarts 22 de septembre AE AE M 

Dimarts 29 de septembre AE AE M 

Dimarts 6 d'octubre AE AE AE 

Dimarts 20 d'octubre AE AE M 

Dimarts 27 d'octubre AE AE AE 

Dimarts 3 de novembre AE AE AE 

Dimarts 10 de novembre AE AE M 

Dimarts 17 de novembre AE AE M 

Dimarts 24 de novembre AE AE AE 

Dimarts 1 de desembre AE AE M 

Dijous 10 de desembre AE AE AE 

Dimarts 15 de desembre AE AE M 

Dimarts 22 de desembre AE AE AE 

36%

18%

13%

33%

Reaccions post error

AE ID NC M
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l següent dia venia amb 
se pitjor encara. En aquell moment em vaig adonar que potser 

vaig canviar la 
en les últimes 

notablement. 

 

Com es pot observar en aquest gràfic, presenta alts tants per cent en 
alumnes en aspectes negatius. Presenta un 36% 

d’atenció després d’un error, un 13% que no accepta correcció, un 33% de 
reaccions negatives expressant malestar o ràbia i un 18% d’indiferència 

 

4a resposta 

AE 

AE 

ID 

AE 

ID 

AE 

AE 

ID 

AE 

M 

AE 

M 

AE 

M 

AE 

AE 



 

Psicologia de l’esport 
 

 

Com podem veure en la taula, L’Alumne 3 té tendència a escoltar les 
pautes per millorar despré
nervis i reacciona amb ràbia
Després de mostrar el seu desacord al següent error mostra indiferència
ha passat només tres cops com reflecteix

 

 

En el gràfic podem veure com en els tres mesos d’entrenament un 79% de les 
reaccions als errors han sigut positives i de voler aprendre, davant d’un 16% de 
malestar i reacció de ràbia i un 5% d’indiferència davant les meves indicacions. 
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Com podem veure en la taula, L’Alumne 3 té tendència a escoltar les 
pautes per millorar després de l’error però hi ha moments en què
nervis i reacciona amb ràbia,  la causa és que els seus company

s de mostrar el seu desacord al següent error mostra indiferència
ssat només tres cops com reflecteix la taula.  

En el gràfic podem veure com en els tres mesos d’entrenament un 79% de les 
reaccions als errors han sigut positives i de voler aprendre, davant d’un 16% de 
malestar i reacció de ràbia i un 5% d’indiferència davant les meves indicacions. 
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Com podem veure en la taula, L’Alumne 3 té tendència a escoltar les meves 
’error però hi ha moments en què perd els 

que els seus companys el molesten. 
s de mostrar el seu desacord al següent error mostra indiferència, això 

 

En el gràfic podem veure com en els tres mesos d’entrenament un 79% de les 
reaccions als errors han sigut positives i de voler aprendre, davant d’un 16% de 
malestar i reacció de ràbia i un 5% d’indiferència davant les meves indicacions.  
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Alumne 4 

 

Alumne 4 Conductes reactives als errors 

1a resposta 2a resposta 3a resposta 4a resposta 

Dimarts 1 de septembre AE AE ID M 

Dimarts 8 de septembre AE M M NC 

Dimarts 15 de septembre AE NC AE M 

Dimarts 22 de septembre AE M AE NC 

Dimarts 29 de septembre AE NC M ID 

Dimarts 6 d'octubre AE M ID NC 

Dimarts 20 d'octubre AE NC M NC 

Dimarts 27 d'octubre AE NC AE M 

Dimarts 3 de novembre AE ID M AE 

Dimarts 10 de novembre AE M ID AE 

Dimarts 17 de novembre AE AE NC M 

Dimarts 24 de novembre AE M M AE 

Dimarts 1 de desembre AE M ID M 

Dijous 10 de desembre AE M AE M 

Dimarts 15 de desembre AE AE M AE 

Dimarts 22 de desembre AE M AE ID 

 

 

Com ja hem comentat abans sobre la seva personalitat, té molta tendència al 
pessimisme quan les coses no li surten del tot bé. Es pot veure en la taula que 
sempre comença bé els entrenaments, atent en els primers errors però més 
tard perd els nervis i mostra signes d’indiferència, ràbia contra els seus 
companys i no accepta les meves correccions.  
La seva evolució és visible en la taula ja que les primeres setmanes amb prou 
feines reaccionava bé als errors en canvi ara reacciona bé durant el mateix 
entrenament dos o tres cops, un gran pas aconseguit en tres mesos. 
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Com podem observar en el gràfic, la seva tendència d’estar atent després del 
error es del 44%, la tendència a enfadar
dada bastant gran, un 11% de vegades 
accepta la correcció que se li proposa.
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Com podem observar en el gràfic, la seva tendència d’estar atent després del 
error es del 44%, la tendència a enfadar-se després d’un error es del 31%, 
dada bastant gran, un 11% de vegades mostra indiferència i un 14% no 
accepta la correcció que se li proposa. 
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Com podem observar en el gràfic, la seva tendència d’estar atent després del 
se després d’un error es del 31%, 
mostra indiferència i un 14% no 
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3.5 –Conclusions 
Aplicant aquest test i gràcies a l’observació que he fet durant aquests tres 
mesos he pogut arribar a unes conclusions que considero  molt importants de 
cares al meu futur com a entrenador. Les conclusions són les següents:  
 

1. Els entrenadors en etapes de futbol base han d’actuar com a pedagogs, 
ja que molts d’ells el que fan és prohibir que els petits esportistes facin 
accions sense donar cap explicació de perquè no s’han de fer. La bona 
funció de l’entrenador seria la de donar llibertat al nen perquè faci el que 
cregui convenient en aquella situació i, a partir d’un error o d’un encert, 
la feina de l’entrenador seria la de dialogar i assessorar, mai discutir. 

2. La incorporació d’al·licients competitius en l’entrenament augmenta 
l’atenció i la disponibilitat dels esportistes per treballar i concentrar-se en 
el que estan fent. Amb aquesta competició el que també he pogut 
observar és que en autoexigir-se treballar al màxim, el rendiment de tot 
l’equip augmenta. 

3. Els joves esportistes reben moltes influències externes i molts cops 
l’entrenament que realitzen bé donat per l’estat d’ànim en què es troben.  

4. Si l’entrenador fa servir un mètode que no arriba als jugadors, 
ràpidament el que ha de fer és canviar el seu mètode ja que sinó els 
jugadors perden l’interès en el que estan fent i es crea un mal ambient 
que no correspon a l’etapa de futbol base. 

5. L’entrenador de futbol base no ha de mirar pels seus interessos, ha de 
procurar per l’evolució del jugador i de l’equip, com a persones en primer 
terme  i després treballar els aspectes tècnics, tàctics i físics.  

 
Personalment aquest estudi m’ha fet millorar com a entrenador i com a 
persona. El primer que vaig fer va ser incorporar la competició en els exercicis 
perquè així tots els components del grup de treball havien d’estar atents a 
l’acció que es realitzava. Amb el pas d’aquests tres mesos el que he pogut 
notar és com han millorat a nivell competitiu. Abans es conformaven amb molt 
poca cosa i ara han experimentat un canvi de mentalitat  que els fa anar a totes 
per millorar i aprendre cada dia. Cal recordar que la competència que s’ha 
establert és bona pel grup ja que si jo m’entrego al màxim, obligo al meu 
company a fer el mateix. 
 
El que també he canviat és la manera de dirigir als jugadors. Abans a causa de 
la inexperiència molts cops les ordres els hi donava en tocs de veu massa alts. 
Ara en canvi el que intento és que ells mateixos vegin allà on fallen i ajudar-los 
a corregir i polir els seus defectes. El que mai faig es dir-los el que han de fer ja 
que si de ben petits els hi prohibim coses el que estem fent es treure creativitat. 
Com a entrenador que sóc el que vull és que el nen s’ho passi bé jugant a 
futbol, ja que al final el nen està jugant per molt que jo vulgui guanyar. Com 
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més creatiu i descarat sigui el nen, més el podré ajudar a polir defectes i a 
potenciar virtuts. 
 
Per últim he incorporat en la mentalitat dels nens que quan es posen les botes i 
trepitgen el camp han de deixar de banda tots els fenòmens externs que els 
envolten, ja siguin pares, mares o amics i es centrin en el que estan fent. 
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4-Entrevista 
Julio Figueroa és l’actual psicòleg esportiu i cap de 
metodologia del València CF. Nascut a Argentina fa 52 
anys, Julio es dedicava al bàsquet professional fins que 
una lesió el va apartar de l’esport actiu. Va estudiar 
psicologia de l’esport i això el va portar a fer un salt cap a 
Europa on ha treballat amb clubs i jugadors en l’àmbit de 
l’alt rendiment. D’aquests clubs cal destacar que va 

treballar al FC Barcelona a l’època de Fran Rijkaard. També ha exercit com a 
professor de l’ Universitat de Vic en l’àmbit de psicologia de l’esport.  

Què et va fer decidir estudiar psicologia? 

Jo era esportista i veia que entrenàvem molt bé, però quan competíem les 
coses no sortien tal i com volíem. Jo, com que era molt exigent entrenant i 
competint,  entrava al vestuari dient que no podia ser que havent entrenat tan 
bé, no ho poguéssim plasmar en la competició. La resposta me la van donar els 
massatgistes i botillers de l’equip quan em van dir que era una qüestió 
psicològica. Allà va ser quan vaig començar a veure la importància de la 
psicologia, vaig tenir una lesió molt forta i  vaig decidir que havia d’estudiar 
alguna carrera relacionada amb l’esport ja que  volia seguir lligat al món de 
l’esport. M’interessaven tots els processos psicològics i va ser quan vaig decidir 
estudiar psicologia i especialitzar-me en psicologia de l’esport. 

Quina és la feina d’un psicòleg esportiu? 

La feina del psicòleg de l’esport es pot separar en dues línies, la primera és 
cuidar la salut psicològica de l’esportista i fer que sigui capaç d’utilitzar tots els 
recursos que té disponible a nivell psicològic perquè li permetin obtenir un 
rendiment òptim en entrenaments i competicions afavorint els processos 
d’aprenentatge. La segona línia són els processos relacionats amb l’espai 
competitiu. 

A part del futbol,  treballes o has treballat en al tres esports?  Hi ha molta 
diferència entre aquests esports? 

Sí, he treballat amb tennistes, gimnastes, maratonians, escaladors, corredors 
de moto, de cotxe... En els processos psicològics no hi molta diferència ja que 
l’ansietat, la por, la motivació existeixen en tots els esports, però la diferència 
està en què el procés psicològic que intervé en una acció en un esport 
determinat pot ser diferent al d’un altre. Un escalador que està en una paret a 
50 metres d’alçada té un procés psicològic diferent al jugador que va a xutar un 
penalti per exemple.  
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Quan es va començar a introduir el treball dels psi còlegs en l’esport? 

El treball psicològic es va començar a introduir en equips de bàsquet americans 
amb tècniques de relaxació xineses i japoneses que portaven a pràctica els 
esportistes abans de la competició, com per exemple tancar els ulls, controlar 
la respiració. Allà va ser quan va començar la introducció de la psicologia en 
l’esport. 

Què ha succeït ara perquè la psicologia sigui tan i mportant en l’esport? 

És important ara i ho ha estat sempre, el que passa és que ara es coneix la 
importància dels processos psicològics, se’n parla més, i són terriblement 
importants perquè, res, absolutament res, excepte les accions de reflexa, no es 
fa si no ha passat pel cap, per tant si tu has de decidir com passar una pilota, 
prèviament hi ha d’haver un procés cognitiu, que dugui a terme un anàlisis de la 
situació i també un control de les emocions que apareixen a partir d’aquest 
anàlisi. A partir d’aquí elaborem una resposta. Per tant, quan el filtre del cap 
està net les respostes són les adequades i les encertades en situacions 
d’aprenentatge, en entrenaments i en competicions; en canvi, quan el filtre està 
brut, la resposta és errònia, però no només és errònia, també pot ser més lenta 
o precipitada i això et porta a cometre errors que en l’alta competició es noten 
molt.  

Com afecten les emocions en la pràctica de l’esport ?  I els pensaments? 

Afecten d’una manera molt important i són fonamentals, si tu ets capaç de 
manejar les teves emocions sabràs canalitzar-les cap a un lloc que et permeti 
transformar-les en quelcom positiu i beneficiós per a cadascú. M’agrada dir que 
es bo transformar els pensaments i les emocions en rendiment ja que tenen un 
paper fonamental perquè així com et poden donar l’encert i la força per poder 
competir en les millors condicions també les has d’aprendre a utilitzar, si no les 
saps portar es converteixen en tot el contrari. 

Amb qui passes més temps treballant amb esportistes  o entrenadors?  
Què necessita cadascun d’ells? És més difícil treba llar amb entrenadors 
que amb esportistes? 

Mm... amb els dos treballo per igual. El jugador necessita més orientacions 
relacionades amb el manejament de les emocions, la presa de decisions, 
aprendre a manejar-se amb temes de comunicació, ajustament de la tensió... 
En canvi, l’entrenador necessita més orientacions de com estan funcionant 
psicològicament els jugadors perquè ell pugui fer un plantejament el més 
adequat possible en el pla tàctic, físic i tècnic de cara a extreure el màxim 
rendiment de cada jugador. Per a mi no és cap problema, treballo igual tant 
amb uns com amb altres. 
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Treballar amb futbolistes joves amb molts  diners i  la vida quasi resolta, fa 
més difícil la teva feina? 

No, no ho fa més difícil, perquè en definitiva el que s’ha de fer és intentar 
orientar a l’esportista en què el fet que sigui més famós i tingui més diners no 
ha d’afectar la seva vida necessàriament, ja que ell no deixa de ser el mateix. 
Aquí el nostre paper és ser un facilitador perquè el desenvolupament personal 
de l’esportista sigui l’adequat de cara a que tingui un estat de benestar òptim 
quan deixi la seva carrera esportiva, en definitiva que visqui allò que té com un 
resultat del seu esforç, que li doni valor però que se n’adoni que el valor que ell 
té no són els diners sinó l’esforç que ell ha fet per estar allà. 

Quina és la feina d’un psicòleg dins d’un equip pro fessional? 

Dins d’un equip professional sóc l’encarregat de fer que la ment dels 
components tant de l’staff tècnic com dels jugadors arribi al seu màxim 
rendiment. En aquest cas el psicòleg ve a fer el paper d’estabilitzador del 
procés perquè aquests processos siguin el més favorables possibles per poder 
extreure el màxim rendiment possible en el menor temps possible. 

Un equip de futbol s’ha de treballar més individual ment o col·lectivament? 

De les dos formes, s’ha de treballar l’aspecte individual de cada jugador i 
després la unió de cada aspecte individual de cada jugador que això és el que 
els fa funcionar com a equip, si no no hi ha força per obtenir bon rendiment. 

Durant la teva carrera, quins són els factors menta ls que has vist que 
impedeixen rendir als futbolistes? 

Els que més impedeixen  rendir són l’ansietat, la por i, sobretot, no trobar 
solució quan ens troben davant d’un problema, a vegades els jugadors es 
queden encallats en un problema i esperen que la solució vingui des del món 
màgic. Molts cops pensen, demà em posaré la samarreta verda que sempre 
em dóna sort i solucionaré tots els problemes. Però per solucionar els 
problemes i sortir de les dinàmiques negatives, que més que negatives jo 
parlaria de dinàmiques correctes i dinàmiques incorrectes, per sortir d’aquestes 
dinàmiques, s’han de solucionar els problemes i treballar, res arriba per art de 
màgia. 

Quan un esportista falla una acció i es substituït,  com el pot arribar a 
afectar? Què pot fer per no sentir-se frustrat? 

Bé, el pot afectar de moltes maneres depenent de la persona. Hi ha persones 
que poden entendre que no és el seu millor dia i que, per tant,  hi ha algun 
company que pot aportar quelcom més a l’equip. Per no sentir-se frustrat ha de 
comprendre que és un joc i que les decisions que pren l’entrenador molts cops 
estan orientades al benestar col·lectiu, no a l’individual per tant no ha d’existir 
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una frustració, el que ha d’haver és un anàlisi sobre què podria fer jo al pròxim 
entrenament per no tornar a passar per la situació, aprendre i no frustrar-me, 
aquesta frustració traduir-la en rendiment. 

El psicòleg de l’esport intervé en la relació plant illa-entrenador? 

Sí, és molt important. Molts cops el psicòleg és un mediador entre la plantilla i 
l’entrenador. Pot passar que l’entrenador no entengui certs processos en la 
dinàmica de l’equip i tu l’has de fer comprendre de perquè passen aquests 
processos i què es pot fer. També passa que l’equip no entén el plantejament o 
les propostes que pot fer l’entrenador i tu els  has de fer comprendre que el seu 
treball és plantejar el seu model i la seva filosofia de joc i que ells s’han 
d’esforçar per fer-ho el millor possible i si no funciona es podrà parlar, 
conversar, dialogar però mai qüestionar.   

Què dius als nens de la cantera que volen ser com e n Messi o en 
Cristiano? 

Bé, aquí és fer-los prendre consciència de què Messi i Cristiano són Messi i 
Cristiano, i que ell és ell, i que, si ell viu creient que és un altre o vol fer coses 
que fan altres, ell mai podrà treure tot el seu potencial;  llavors el que s’ha de 
buscar i ensenyar és que ell sigui ell mateix, perquè tots som únics i a partir 
d’aquí desenvolupi i modeli l’esportista que vol ser.   

És el mateix treballar amb jugadors professionals q ue amb jugadors 
amateurs? 

El procés és el mateix perquè la cerca de rendiment és igual en tots els casos,  
passa  que el fet de com viu cada l’esportista el procés psicològic és diferent. 
Als professionals la pressió els hi posa el públic quan saben que els xiularan, 
als jugadors amateus la pressió se la posen ells mateixos. 

Com es gestiona la pressió en moments decisius? 

La gestió de la pressió passa per comprendre primer que és la pressió. La 
pressió no és res més que la interpretació que fa el teu cervell d’una situació 
determinada. És el propi jugador que la transforma en cosa bona o dolenta. Si 
t’estan xiulant, la pressió és externa, però si estic pensant que ho he de fer bé 
perquè si no la marca que em patrocina no em pagarà... Això fa que m’estigui 
castigant. La pressió és igual que les emocions, s’han de saber gestionar de tal 
forma que s’ha d’entendre que formen part del joc i preparar-se per afrontar-la 
de manera adequada. Aquí entra l’entrenament psicològic que permet que el 
jugador s’aïlli de les situacions de pressió i pugui respondre de la millor manera 
possible.  
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Què han de fer els esportistes per millorar la capa citat de reacció després 
d’un error? 

El que han d’aprendre els esportistes després d’un error és que no hi ha res 
més a fer, no es pot tirar enrere. El que sí que s’ha de fer es pensar en la 
següent acció i quan hi hagi un espai neutre en el moment de la competició o 
de l’entrenament analitzar què és el que hauries d’haver fet per no passar per 
aquest error. L’esportista ha de comprendre després d’haver fet l’error que es 
pot lamentar, pot cridar però ja no ho pot canviar.  

Quant de temps dura el teu treball en un esportista ? 

Si un esportista ve amb un tema concret es pot solucionar amb quinze dies o 
un mes perquè es soluciona ràpid i ja està, però la majoria dels esportistes que 
tracto són esportistes que porten tretze, catorze o quinze anys amb mi perquè 
ells el que busquen és una persona que els acompanyi  en tots els processos 
de la seva carrera esportiva. Alguns contracten preparadors físics i 
fisioterapeutes i, d’altres, a part d’aquests, també contracten psicòlegs.  

Pels entrenadors, com s’aconsegueix liderar un grup ? 

S’aconsegueix liderar un grup no intentant imposar la teva autoritat sinó 
guanyant-te als jugadors. Llavors per guanyar-te-la la proposta que els  fas ha 
de ser coherent, igual per a tots sense fer diferències per a cap jugadors i tenir 
una proposta molt clara que lligui amb els jugadors que hi ha perquè 
ràpidament s’adaptin, llavors els jugadors estaran al teu costat.  

Segons la posició al terreny de joc, canvia el teu treball? 

No canvia el treball, però sí que has de fer veure que els requeriments 
psicològics de la seva posició poden ser molt diferents als requeriments 
psicològics d’una altra posició. Per tant, s’han d’entrenar aquests requeriments 
psicològics en aspectes perceptius de lectura de joc. 
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Les meves conclusions de l’entrevista realitzada són les següents: 

1. Els factors mentals intervenen directament en el resultat de la 
competició. Com ell comenta en la primera pregunta, per molt bé que 
entrenis si no estàs ven preparat psicològicament no s’aconseguiran 
bons resultats. 

2. La feina del psicòleg és cuidar la salut psicològica dels seus esportistes i 
també centrar-se en el seu rendiment durant la competició. 

3. Un bon estat mental es clau pel bon desenvolupament de les accions, 
tant en l’entrenament com en la competició. 

4. Manejar les teves emocions i pensaments és clau per obtenir un bon 
rendiment. S’han de convertir en quelcom positiu i beneficiós per a 
cadascú. 

5. La feina del psicòleg dins d’un equip professional és la d’extreure el 
màxim rendiment de cada membre de l’equip, tant de l’staff tècnic com 
dels esportistes. 

6. Els factors mentals que més influeixen són l’ansietat, la por i el no trobar 
una solució davant d’un problema. 

7. La pressió no és res més que una interpretació que fem de la situació, 
per tant el psicòleg ajuda a canviar aquesta interpretació per obtenir el 
màxim rendiment en moments decisius. 

8. Els jugadors joves no han de voler semblar-se a ningú, els hem de fer 
prendre consciència de què persona és única i s’ha de moldejar a la 
seva manera.  

9. Un cop comès un error l’esportista no pot tirar enrere. El que ha de fer és 
pensar en la següent acció i, un cop acabada la competició, pensar en 
com millorar. 

10. La millor manera per guanyar-te a un grup d’esportistes no és imposant 
la teva autoritat, sinó a partir del diàleg guanyar-te la seva confiança. Les 
propostes s’han d’adaptar a tots els jugadors sense diferenciar-ne cap.  
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5-Conclusions 
Fer aquest treball m’ha estat molt útil. Porto anys treballant amb psicòlegs de 
l’esport però mai fins ara me n’havia adonat de la importància que tenen els 
processos psicològics en l’esport. Sí que molts cops observes que en partits 
igualats l’equip que comet un error per pèrdua de concentració, ansietat o por, 
pot ser el que perdi el partit, però el que no penses és en perquè apareixen 
aquests processos. 

Fent aquest treball me n’he adonat de la importància de controlar aquests 
processos i de les tècniques esmentades en el treball que m’havien ensenyat 
però que jo no els  donava gaire importància. És aquí quan me’n vaig adonar 
que era important saber una mica d’història de la psicologia de l’esport perquè 
totes aquestes tècniques venen de l’orient i s’han anat expandint primer a 
Amèrica i a posteriori a Europa.  

També tenia molta curiositat amb un problema que sovint s’hi troben els equips. 
Molts equips entrenen molt i molt bé, però a l’hora de competir el rendiment 
baixa. Però gracies a la recerca que he realitzat sobre psicologia de 
l’entrenament i de la competició i a una pregunta de l’entrevista realitzada vaig 
poder entendre que en les competicions influeixen factors externs com el 
públic, marques comercials que el que fan és pressionar al esportista i que 
acabi bloquejat. També la por escènica o l’ansietat són d’altre problemes que 
sovint influeixen. 

En relació a això, vaig estudiar la metodologia que seguien els psicòlegs per 
recopilar informació de cara a solucionar els problemes. Primer l’obtenció de 
dades mitjançant l’observació,tests i entrevistes i posteriori anàlisi de dades on 
veuen quin es el problema i valoren com s’ha de resoldre. També vaig veure 
que hi havia dos formes per resoldre els problemes: la directa que es basa en 
el tractament del psicòleg sobre l’esportista i l’indirecte que es basa en que el 
psicòleg dona unes pautes als entrenadors per millorar certs aspectes. 

Un cop fet tot això vaig procedir a fer la part pràctica, que em va ser de gran 
utilitat. Em va servir per millorar la manera de tractar amb els nens i sobretot 
per aprendre d’ells. Una de les coses que he après es que cada nen s’ha de 
tractar d’una manera diferent i que mai els hem de prohibir fer coses sinó que 
els hem d’ajudar a aconseguir els seus objectius amb el seu propi mètode. Fer 
aquesta part pràctica m’ha fet tornar enrere i veure com era jo de petit i com 
m’hauria agradat que em formessin com a esportista.  

Per acabar vull donar les gràcies a en Julio Figueroa perquè m’ha ajudat molt 
en el treball concedint-me la seva primera entrevista i ajudant-me a trobar 
informació. També vull donar les gràcies a el Dr. Joaquim Jubert i Gruart per 
ajudar-me a trobar informació i proporcionar-me un gran escrit seu sobre 
Neuropsicologia de l’esport. Per últim m’agradaria agrair a Mario Fernández 
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(entrenador de l’Infantil del València CF) que em deixés fer la meva part 
pràctica al seu club de futbol.  
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