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APUNTS DE COMUNICACIÓ EFECTIVA 
Joan Vives Ribó 
 
Explicació 
• Assegurem-nos que tenim l’atenció de tots els jugadors. Si no la tenim, no 

expliquem. 
• Assegurem-nos que tots ens senten i ens veuen. 
• Demostrem el que estem explicant (podem fer-nos ajudar per algun jugador que ho 

pugui fer): 
• Pas a pas i després el moviment complet 
• A càmera lenta i a temps real. 

• Assegurem-nos que s’ha entès. Fem que preguntin o aclareixin els dubtes. 
 
Correcció 
• Pot ser individualitzada o grupal 
• Si és grupal assegurem-nos de complir les mateixes condicions que quan 

expliquem. 
• Si és individualitzada, ens podem adaptar al nivell de cada jugador i exigir-li més o 

menys en funció d’aquest nivell. 
• Fer sempre correccions en positiu. Dir allò que s’ha de fer, més del que s’està fent 

malament. 
• Hem de corregir fins que aconseguim que el jugador faci o corregeixi el moviment. 

Si passa això, l’hem d’anar reforçant fins que veiem que ho va repetint 
consistentment. 

• Si és impossible corregir, potser és que demanem una cosa massa difícil pel nivell 
real dels jugadors. Assegurem-nos d’això i, si de cas, rebaixem el nivell d’exigència. 

• Fem que s’autocorregeixin, fent-los preguntes sobre què han de fer, com ho fan, i 
com ho haurien de fer. 

 
Partits 
• Tot l’anterior també és vàlid en partits. Si hem d’explicar o corregir alguna cosa 

hem d’aprofitar els temps morts o els canvis de període. És molt difícil comunicar 
alguna cosa mentre juguen. 

• Mentre juguen només s’han de donar instruccions precises, curtes, que s’entenguin, 
i quan els jugadors ens puguin sentir, sense distreure’ls (en els tirs lliures, per 
exemple). 

• No cal que li repetim al jugador el que ha fet malament. Si tenim ocasió, diguem-li 
com ho ha de fer bé. 

• No “radiem” els partits ni diguem a cada moment el que han de fer els jugadors. Els 
hem de deixar pensar, decidir, i, en qualsevol cas, penseu que gairebé mai no senten 
el que se’ls diu. 

• Les coses més importants a corregir en els partits és allò que hem estat treballant en 
els entrenaments. De fet, l’objectiu més important per al partit ha de ser posar en 
pràctica allò treballat durant la setmana. 

• Aprofitem els partits per ensenyar els conceptes de joc col·lectiu (espais, distribució 
a la pista respecte al rival, a la pilota, als companys, etc.), i també les regles de joc. 
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