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RESUM 
 
El cartell presentat a les XI Jornades té la intenció de mostrar el contingut, la metodologia, els instruments i la 
temporalització del programa d'intervenció psicològica corresponent a la temporada 94-95 del Sènior del C.B. 
Mataró (1ª B Femenina). 
 
L'estructura del programa d'intervenció està íntimament relacionada als objectius esportius segons les diferents 
fases de la temporada (pre-temporada -general i específica-, període de competició -de menor i major 
trascendència-, període de transició, i post-temporada). 
 
Així mateix el programa mostra tres grans vies d'actuació: 
 
a/ Intervenció directa centrada en les capacitats psicològiques de les jugadors més relacionades amb 
l'aprenentatge i el rendiment esportiu (control de l'activació, concentració, imaginació, auto-instruccions). 
 
b/ Assessorament relacionat amb aspectes problemàtics o puntuals no necessàriament esportius (p.e. estudis, 
gestió de temps, control alimentari, etc.). 
 
c/ Intervenció indirecta mitjançant el control i el manejament dels components psicològics presents en la 
dinàmica de l'equip, en entrenaments i en competicions, des de la funció d'entrenador i la resta del cos tècnic 
(p.e. control de l'estrès, plans de competició, establiment d'objectius, lesions, etc.). 
 
L'objectiu del cartell és donar a conèixer un tipus d'activitat psicològica no gaire freqüent en l'àmbit privat 
(intervenció en esports d'equip). En ser una actuació en curs en el moment de la redacció d'aquest informe, no 
s'ha pogut establir encara cap mena de relació entre els efectes de la intervenció i els resultats que oferirien unes 
dades de control. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
La intervenció psicològica en esports d'equip comporta una dinàmica d'actuació molt diferent i molt més 
complexa que l'habitual en esports individuals. Apart del tracte personal i diferenciador amb cadascun dels 
esportistes, i del treball d'optimització de les qualitats psicològiques d'aquests en relació a l'esport que 
practiquen, l'existència del grup obliga al psicòleg a abordar certs aspectes inherents en un col·lectiu (cohesió, 
comunicació, lideratge, etc.). Així mateix, també és imprescindible tenir en compte la figura de l'entrenador (i 
del cos tècnic), com a peça clau no només del funcionament esportiu de l'equip, sinó també per la seva 
responsabilitat en la dinàmica grupal. 
 
Aquest panorama obliga al psicòleg que ha d'intervenir-hi, a definir d'una manera clara el seu camp d'acció. 
Primer, per no invadir un terreny tradicionalment ocupat per la figura de l'entrenador; i segon, perquè la 
quantitat d'aspectes o factors que s'han d'abordar és ingent, i només amb una bona planificació i unes bones 
condicions de treball es pot dur a terme una intervenció almenys rigorosa. 
 
Allò que un psicòleg pot fer en un equip, i la manera com dur-ho a terme, depèn moltíssim del tipus de relació 
que manté el psicòleg amb l'equip: el grau d'implicació, les vivències compartides, la disponibilitat, el 
coneixement de l'esport, el rol manifest, etc. Són factors que poden influir en el tracte, en el compromís o en la 
competència amb la que el psicòleg s'enfronta a la seva tasca. 
 
El programa que es presenta a continuació avarca totes les facetes des d'on el psicòleg pot intervenir en un 
equip. La dinàmica especial que regeix un equip, però,  obliga al psicòleg a intervenir-hi des de posicions 
diferents, depenent dels objectius, els destinataris, el moment de la temporada, etc. A tal efecte es diferencien 
tres vies d'actuació: la intervenció directa, la intervenció indirecta, i l'assessorament personal.  
 
El psicòleg intervé directament sobre l'esportista quan el prepara en les capacitats psicològiques més 
relacionades amb l'aprenentatge i el rendiment esportiu. Es treballa sobre el control dels components psicològics 
presents en situacions d'entrenament i competició, dotant a l'esportista d'estratègies d'auto-gestió i afrontament. 
 
El psicòleg intervé indirectament sobre l'esportista quan controla i dirigeix l'actuació de l'entrenador en relació 
als components psicològics presents en aquelles situacions plantejades o conduïdes des del rol operatiu d'aquest. 
 
El psicòleg fa un assessorament personal de l'esportista en el moment que es tracten aspectes extra-esportius, 
però que d'alguna manera poden influir en l'estat d'ànim o en la disposició del jugador. 
 
El programa serveix per acotar el camp d'acció del psicòleg en cadascuna d'aquestes facetes. Es defineixen els 
continguts, la metodologia  i els instruments. I s'estableix una temporalització al llarg de la temporada en 
correspondència amb els objectius esportius de l'equip.   
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VIA D'INTERVENCIÓ DIRECTA  
 
 
Mitjançant aquesta via d'actuació, el psicòleg prepara l'esportista per afrontar situacions especials que tenen lloc 
sovint en entrenaments i competicions, relacionades amb l'aprenentatge o el rendiment, i que impliquen diferents 
components psicològics que poden ser entrenats per fer més hàbil el jugador en el seu manejament o en el seu 
control. 
 
La relació que s'estableix entre jugador i psicòleg de l'esport és similar a la que el jugador manté amb altres 
membres de l'staff tècnic (preparador físic, metge, fisioterapeuta). És a dir, el psicòleg és contemplat com a un 
tècnic encarregat d'una parcel·la específica dins la preparació integral de l'esportista. 
 
El treball es desenvolupa o bé a la pista o bé en sales auxiliars (gimnàs, p.e.). Les sessions poden ser 
específiques o mixtes (englobades en una sessió d'entrenament). Situacions habituals del joc o de la dinàmica 
d'entrenament poden ser usades com a base per treballar els diferents continguts. 
  
Les habilitats psicològiques que s'entrenen són les següents: control de l'activació, control de l'atenció, l'ús de la 
imaginació, i l'ús d'auto-instruccions. Són habilitats bàsiques destinades a optimitzar la disposició física, 
perceptiva i cognitiva del jugador, i útils per ser emprades com a eines d'afrontament davant situacions 
concretes. 
 
Amb el control de l'activació s'entrena el jugador per a que aquest sigui capaç d'auto-regular el seu estat 
fisiològic i cognitiu, i sàpiga situar-se en el nivell òptim adequat per afrontar qualsevol tasca o situació en la 
millor disposició anímica possible. 
 
Amb el control de l'atenció s'entrena el jugador a concentrar-se adequadament en els estímuls rellevants per a 
cada situació concreta de joc o d'entrenament, a fi d'optimitzar/estabilitzar el seu rendiment. 
 
Amb l'ús de la imaginació es dota al jugador d'una eina vàlida per a millorar les seves destreses tècniques i la 
seva comprensió tàctica; també pot ser d'ajuda per preparar-se davant situacions complicades que s'hagin 
d'afrontar. 
 
Amb l'ús de les auto-instruccions es dota al jugador d'una eina vàlida per al control cognitiu, responsable 
moltes vegades de conductes distorsionades o inadaptades, i element bàsic a l'hora d'optimitzar l'aprenentatge. 
 
El procés de la intervenció comença amb una fase on s'informa dels aspectes a treballar, explicant en què 
consisteixen, per a que serveixen, com s'entrenen, etc. Paral·lelament es du a terme una avaluació per mesurar  
diferents paràmetres relacionats amb les habilitats psicològiques que es treballaran més endavant. Això permet 
tenir unes referències inicials vàlides per adaptar la programació segons les diferències individuals. A partir 
d'aquí es començarà a practicar l'ús d'aquestes habilitats i a entrenar-les per fer-les servir en les situacions 
puntuals que ho requereixin, en entrenaments i competició, segons quin sigui el moment de la temporada. 
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PROGRAMA D'INTERVENCIÓ (VIA DIRECTA) 
 
  ACTIVITAT ESPORTIVA INTERVENCIÓ DIRECTA 
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L
 • Regeneració física (forma 

física general) 
• Millora habilitats tècniques 
• Disseny del joc tàctic. 

Conceptes (per parts) 
 

Avaluació general 
• Grupal: T.C.Q. (Carron, 91), Sociograma (Arruga, 74), cohesió per objetius  
• Capacitat psicològica: Entrevista, P.S.I.S. (Buceta y Gimeno, 90), altres  

qüestionaris específics) 
• Perfil estat d'ànim: I.D.D.A.-E.A. (Tous y Andrés, 91) 

Informació / avaluació específica 
• Concentració: T.A.I.S. (Nideffer, 76) 
• Relaxació   
• Imaginació: V.V.I.Q. (Marks,73), S.I.Q. de Martens (Vealey, 91) 
• Auto-instruccions 
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• Adequació física (forma 
física específica) 

• Millora habilitats tècniques 
• Mecanització recursos 

específics 
• Pràctica de moviments 

tàctics (global) 

Pràctica d'habilitats psicològiques, i el seu ús per a facilitar objectius d'entrenament 
1/ Concentració 

• Reconeixement concentració adequada a la tasca o situació 
• Pràctica conc. I-R i E-R 
• Establir relació entre tasques 1c0 / I-R + 1c1 / E-R 

 2/ Relaxació  
• Respiració 
• Tensió/distensió en 16 - 7 - 4 grups musculars 

3/ Imaginació 
• Relaxació 
• Entrenament bàsic en imatgeria 
• Desglossament habilitat 
• Imatgeria dirigida externament 
• Imatgeria auto-dirigida 

4/ Auto-instruccions 
• Monitorització dels pensaments: auto-informe 
• Interrupció del pensament 
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• Augment progressiu de la 
intensitat 

• Manteniment treball tècnic 
• Increment del potencial 

tàctic; estabilització de 
l'estil de joc 

• Pràctiques estratègiques 
generals 

Entrenament d'habilitats psicològiques, i el seu ús en pràctica simulada o competició 
menor 
1/ Concentració 

• Establir relació entre tasques 2c1 (o més) i E-A 
• Pràctica canvis atencionals E-R / E-A / E-R 
• Us d'I-R en 1c0 i de I-A en moments d'anàlisi 

2/ Relaxació 
• Tensió/distensió 4 grups musculars amb tècnica d'evocació o record 
• íd. amb compteig 

3/ Imaginació 
• Imatgeria pre-execució 
• Imatgeria de simulació de la situació competitiva (afrontament i mestratge) 
• Representació imaginada de la sessió de acomodació a la pista 

4/ Auto-instruccions 
• Canvi de pensament - a + 
• Reenquadrament del pensament irracional i distorsionat 
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• Maximització del 
rendiment 

• Treball tàctic especial 
• Pràctiques estratègiques 

específiques, aplicades al 
rival 

 

Ús d'habilitats psicològiques per al control de l'estrès i per a preparar estratègies de 
competició específiques 
1/ Concentració 

• Adequació atencional a estímuls nous 
• Focalització davant distractors i estressors 

2/ Relaxació: aplicacions pre-durant-post partit 
3/ Imaginació 

• Imatgeria per al control de l'activació (assaig d'afrontament) 
• Imatgeria d'estratègies per a la competició (assaig de mestratge) 

4/ Auto-instruccions 
• Construcció de manifestacions afirmatives (auto-confiança) 
• Auto-control: esforç, ànim, atenció, etc. 

Recuperació forçada de lesionats 
• Rehabilitació i readaptació; resistència al dolor 
• Pràctica mental 
• Edificació de l'auto-confiança 
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• Descàrrega tensional i 
física 

• Reactivació per a la 
següent competició 

• Retocs tàctics amb fins 
estratègics 

Us d'habilitats per a facilitar la regeneració en els canvis de fase competicionals 
1/ Concentració 

• Us de la distracció 
• Refocalització; situacions d'anàlisi 

2/ Relaxació: Recolzament a la regeneració física i ús de la P.I. 
3/ Imaginació: Imatgeria per a la simulació anticipativa de la competició futura 
4/ Auto-instruccions: Auto-control 
Recuperació de lesionats 
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• Mantenir beneficis físics de 
l'entrenament 

• Treball tècnic (creació de 
potencial i correcció de 
mals hàbits) 

• Descans actiu 

Ús de les habilitats psicològiques per a fins d'entrenament i recuperació psicològica 
1/ Concentració: Estimulació I-R per a treball 1c0 
2/ Relaxació: Recolzament al control tensional i ús de la P.I. 
3/ Imaginació 

• Correcció errors tècnics (assaig d'afrontament) 
• Optimització de recursos tècnics (assaig de mestratge) 

4/ Auto-instruccions: Auto-control (auto-observació, auto-ordre, auto-correcció) per al 
treball tècnic 
Avaluació del programa 

• Entrevistes personals 
• Anàlisis de dades recollides al llarg de la temporada 
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VIA D'INTERVENCIÓ INDIRECTA  
 
 
La via d'intervenció indirecta no és exclusiva dels esports col·lectius, però la dinàmica grupal i el paper 
importantíssim que hi juga l'entrenador, la fa necessària, pràcticament imprescindible, per treballar sobre els 
nombrosos factors d'influència que des de la funció d'entrenador es gestionen. 
 
El paper del psicòleg, en aquesta via, és el d'auxiliar d'entrenador, una funció que és possible realitzar amb una 
certa independència, sense haver d'estar implicat en la dinàmica grupal. El psicòleg assessora i orienta 
l'entrenador en la gestió de les càrregues psicològiques que es donen o que es deriven dels entrenaments i la 
competició. També l'informa sobre els components psicològics observables o latents dins la vida del grup, 
controlables des del rol d'entrenador. Per últim, aporta solucions a problemes concrets, oferint a l'entrenador la 
possibilitat d'emprar tècniques específicament psicològiques aplicades a la situació esportiva. 
 
El treball té dues vessants: a/ la relació de doble via amb l'entrenador, que per una banda rep tota la informació 
subministrada pel psicòleg, i que per altra banda és ell qui pot plantejar els problemes, fer les consultes o els 
requeriments pertinents; i b/ la recollida de dades o d'informació per part del psicòleg des d'un punt de vista aliè 
a allò ofert per l'entrenador. El desenvolupament d'aquest punt dependrà de la relació que el psicòleg tingui amb 
l'equip; és a dir, pot ser un observador intern si està integrat en la dinàmica grupal, o un observador extern si no 
és així. 
 
El treball del psicòleg respon més que mai a les demandes de la temporada, i per tant s'ha d'adequar a les 
diferents fases i al calendari de competició. Tot i que els requeriments de l'entrenador poden ser molt específics, 
el programa preveu el treball sobre aquells punts considerats com a factors de més pes psicològic en el 
funcionament d'un equip: 
 
• Motivació: S'assessora l'entrenador en la definició, planificació, registre i avaluació dels objectius, com una 

estratègia per dirigir l'atenció, mobilitzar l'esforç i aconseguir que el jugador perseveri en la realització de 
certes tasques o en la consecució d'una fita concreta. També se'l forma en habilitats destinades a fomentar 
l'autoconfiança dels seus jugadors. 

 
• Activació: S'assessora l'entrenador en la gestió de les càrregues psicològiques derivades de la pràctica 

esportiva, especialment aquelles susceptibles de crear estrès en el jugador. S'estableix un pla de competició 
per al control de l'activació en la competició. 

 
• Concentració: S'assessora l'entrenador en els components atencionals presents a les situacions plantejades 

pel joc del bàsquet, i s'indiquen diversos procediments per evitar la distracció i aconseguir la concentració 
adequada en cada moment. 

 
• Cohesió: S'assessora l'entrenador en aquells aspectes relatius a la dinàmica grupal (estructura, rols, normes, 

lideratge, etc.) i s'indiquen diversos procediments per millorar-ne la cohesió. 
 
• Lesions:  S'assessora l'entrenador en la manera com afrontar les lesions, tenint en compte aquells aspectes 

que poden influir en el temps, en la garantia de la curació física i en la disposició anímica del jugador 
lesionat.  
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PROGRAMA D'INTERVENCIÓ (VIA INDIRECTA) 
 
 

PRE-
TEMPORADA 
 

GENERAL: Manejament situacions noves per al jugador 
ESPECÍFICA: Adequar els nivells d'exigència en la preparació 

FASE DE 
COMPETICIÓ 
 

LLIGA: Provar i desenvolupar recursos d'afrontament mitjançant situacions de tensió controlada i aprofitant 
experiències de competició 
PLAY-OFF: Manejament de situacions especials (campionats, viatges, públic, premsa); control de l'activació 
TRANSICIÓ: Coneixement i abordatge de compromisos futurs; control d'expectatives A

C
T

IV
A

C
IÓ

 I 
C
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N

T
R
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 D
E
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ST
R

È
S 

POST-
TEMPORADA 

Anticipació de situacions futures 

PRE-PARTIT 

• Convocatòria (control DNI, fitxes, bitllets, etc.) 
• Viatge (organitzat, pares, etc.) 
• Estada (si calgués): Xerrada (div.), vídeo, etc. 
• Vestidor (1 hora abans del partit, 20' aprox.)  
• Canvi de roba, bandatges, etc. 
• Xerrada (5 inicial, recordar objectius, indicacions, control de l'activació, etc.) 
• Escalfament físic programat (25' aprox.) 
• Escalfament amb pilota (15' aprox.): segons exigències d'activació col·lectiva 
• 1' (últimes indicacions, variacions, etc.) 

DESCANS 

• Vestidor (jugadores) i comentari (staff) 
• Xerrada al vestidor (5 inicial, objectius, re-enfocament, replantejament, etc.) 
• Re-escalfament amb pilota (3-5' aprox.) 
• 1' (últimes indicacions, variacions, etc.) 

A
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 II
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POST-PARTIT 
 

• Vestidor (jugadores) i comentari (staff) 
• Xerrada al vestidor (avaluació objectius, valoració, creació expectatives per a la setmana, etc.)  
• Dutxa i relax 

PRE-
TEMPORADA 
 

GENERAL: Definició d'objectius col·lectius i individuals 
ESPECÍFICA: 
• Entrenament en fixació, treball i valoració dels objectius (registre) 
• Adequació d'objectius al calendari de competició 

FASE DE 
COMPETICIÓ 
 

LLIGA:  
• Replantejament d'objectius; reptes individuals  
• Manejament situacions anímiques (inhibició del rendiment, cansament, avorriment) 
PLAY-OFF:  
• Replantejament d'objectius; nivell d'activació 
• Manejament situacions anímiques (eufòria/abatiment, burn-out, inhibició del rendiment, cansament) 
TRANSICIÓ:  
• Reformulació d'objectius per abordar la nova  fase  competicional 
• Manejament de les càrregues psicològiques d'acord amb la disposició anímica 
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POST-
TEMPORADA 

• Càrregues de treball i descans adequades a l'estat anímic 
• Avaluació d'objectius establerts 
• Replantejament d'objectius individuals 
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PRE-
TEMPORADA 
 

GENERAL: Estil de decisió participatiu; objectius com a reptes 
ESPECÍFICA: Anàlisi objectiva del rendiment; estil positiu 
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N
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FASE DE 
COMPETICIÓ 

LLIGA: Anàlisi realista; ajustament expectatives de rendiment i dificultat de la tasca; accentuar assoliments 
PLAY-OFF: Mostrar confiança; independitzar auto-estima personal de rendiment esportiu i assoliments 

aconseguits del resultat final; ajustament expectatives i prevenció de dificultats; anàlisi realista 

PREVENCIÓ 
• Avaluació estat físic i mèdic 
• Adequació de càrregues 
• Treball físic específic 

CURA 
 

• Elecció centre mèdic 
• Seguiment diagnòstic 
• Informació sobre la lesió 
• Participació familiar 

TRACTA-
MENT 
 

• Informació sobre el tractament/intervenció 
• Pautes de control 
• Seguiment d'actes mèdics 

REHABILI-
TACIÓ 
 

• Informació i seguiment del procés rehabilitador 
• Treball complementari 
• Pràctica esportiva paral·lela 

L
E

SI
O

N
S 

READAPTA-
CIÓ 
 

• Objectius individuals 
• Pràctica esportiva progressiva i integrada 
• Treball físic de compensació 

PRE-
TEMPORADA 
 

Familiaritzar les jugadores amb els aspectes atencionals relacionats amb l'aprenentatge esportiu (indicis, 
estímuls,     reacció, anticipació, etc.) 

FASE DE 
COMPETICIÓ 
 

LLIGA:  
• Entrenament de situacions en base a factors atencionals 
• Hàbits competicionals (plans d'enfocament i re-enfocament) 
PLAY-OFF: Pràctica de demandes atencionals en funció dels objectius tàctics i competicionals 
TRANSICIÓ: Plans de re-enfocament 
 

C
O

N
C

E
N
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POST-
TEMPORADA 

Treball tècnic recolzat amb estratègies atencionals 

PRE-
TEMPORADA 

GENERAL:  
• Creació d'ambient (comunicació) 
• Definició de rols i objectius comuns 
ESPECÍFICA:  
• Acceptació i compliment de rol   
• Elements estructurals i organitzatius del grup 

C
O

H
E

SI
Ó

 

FASE DE 
COMPETICIÓ 

LLIGA:  
• Propiciar l'existència d'objectius individuals i col·lectius 
• Eliminar diferències interferents i accentuar punts en comú entre els membres del grup 
PLAY-OFF: 
• Execució de rol 
• Esperit d'equip i objectius comuns 
TRANSICIÓ: Regeneració anímica conjunta  
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VIA D'ASSESSORAMENT PERSONAL 
 
 
Amb aquesta via d'actuació, el psicòleg pot dur a terme una prevenció i un control sobre aquells factors 
personals o extra-esportius que es poden considerar motius de preocupació o de conflicte, o que senzillament 
influeixen sobre el desenvolupament de la vida esportiva del jugador.  
 
Aquest abordatge es pot realitzar des d'una perspectiva externa a l'equip, com a psicòleg personal d'un jugador 
concret, o bé des d'una perspectiva integrada. En aquest cas, en què existeix una relació prèvia entre el psicòleg i 
el col×lectiu de jugadors, és aconsellable només treballar sobre aquelles qüestions purament conductuals o que 
no representin una càrrega emocional molt important, derivant cap a altres professionals aquells casos més 
profunds o més complexos. 
 
La feina que fa el psicòleg és pròpiament de "consulting", i per al desenvolupament de la mateixa és necessari 
tenir un espai apropiat i reservat. La metodologia es basa en recollir les dades pertinents, mantenir les entrevistes 
necessàries amb el jugador, i emprar les tècniques de registre o d'avaluació que requereixi cada cas. 
 
L'assessorament és personalitzat i respon a demandes específiques dels jugadors mateixos. Malgrat això, el 
programa contempla aquells aspectes més corrents que poden derivar en conflictes o poden comportar certes 
dificultats per al desenvolupament de la dinàmica esportiva. Són aspectes propis de l'edat i de l'àmbit social en 
què es mouen la majoria de les jugadores. 
 
 
PROGRAMA D'INTERVENCIÓ (ASSESSORAMENT PERSONAL) 
 

ESTUDIS 

• Recull d'informació: 
o Acadèmica (centre, curs, etc.) 
o Hàbits de programació i estudi 

• Entrevistes personals 
• Pautes de control específiques 

GESTIÓ DE TEMPS 

• Recull d'informació: 
o Horaris, calendari, lleure ... 
o Pautes de son, àpats ... 

• Pautes de control específiques 

ALTRES 

• Abordatge directe 
o Entrevista; recollida de dades 
o Pautes de control específiques 
o Assessorament 

• Derivació 
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INSTRUMENTS 
 
 
El desenvolupament del programa implica l'avaluació i el control de certs paràmetres psicològics, generals i 
específics, que són bàsics per a una planificació adaptada a les necessitats del grup, i que també són útils per 
anar constatant l'evolució aconseguida amb l'entrenament de les habilitats psicològiques. 
 
El programa contempla l'aplicació de qüestionaris estàndard, com a eines d'avaluació tipificada amb finalitats 
descriptives (perfils, valors, etc.), per als aspectes següents: 
 
Anàlisi de grup 
• T.C.Q. de Carron: avalua la cohesió grupal en funció dels factors "Claredat de rol", "Acceptació de rol", i 

"Compliment de rol". 
• Sociograma de Moreno: fa una descripció de l'estructura informal del grup i de les posicions social 

definides. 
 
Capacitat psicològica 
• P.S.I.S. de Mahoney: avalua el nivell d'habilitat psicològica en alguns aspectes concrets (escales: Ansietat, 

Concentració, Confiança, Preparació mental, Motivació, Força d'equip). 
 
Habilitats psicològiques 
• T.A.I.S. de Nideffer: descriu un perfil psicològic en base a característiques atencionals per una banda 

(direcció, amplitud, plasticitat), i a característiques del comportament interpersonal per una altra (diverses 
escales). 

• V.V.I.Q. de Marks i S.I.Q. de Martens: avaluen diferents paràmetres, generals i específics, relacionats amb 
la capacitat per a l'ús de la imaginació (control, perspectiva, selectivitat, etc.) 

 
Personalitat 
• E.P.I. d'Eysenck: mesura la personalitat mitjançant l'avaluació dels factors "Neuroticisme" i "Extraversió". 
 
Estat d'ànim 
• I.D.D.A.-E.A. de Tous i Andrés: descriu l'estat d'ànim en base a tres factors: "Activació positiva", 

"Activació negativa" (estrès), i "Activació fisiològica" (arousal, estat físic). 
 
L'especificitat del programa fa necessari l'ús d'instruments originals, elaborats especialment i d'una manera 
adaptada a la realitat del grup i a les característiques de la intervenció. 
 
Qüestionaris 
• Anamnesi: recollida de dades personals, mèdiques i esportives. 
• Cohesió per objectius: avalua la cohesió grupal en funció de la correlació entre les preferències personals 

respecte als objectius definits del grup. 
 
Registres 
• Establiment d'objectius: full de registre d'aplicació setmanal on s'hi descriuen i es mesura el grau 

d'assoliment dels objectius establerts per a l'equip i per a cada jugador. 
• Control alimentari: full de registre d'aplicació setmanal on la jugadora ha d'anar apuntant allò que menja i 

beu, a fi de controlar la dieta (casos especials). 
 
Altres 
• Estadística de rendiment: registre de diversos paràmetres esportius recollits durant la competició, relatius a 

situacions de joc i de rendiment de tot l'equip i de cadascun dels jugadors (% tirs, minuts de joc, punts, 
rebots, pèrdues i recuperacions de pilotes, assistències, faltes personals comeses i provocades ,etc.). Els 
valors que se n'extreuen són usats de cara a                    establir objectius de resultat. 
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PLANNING  
 
 
El planning setmanal distribueix el treball al llarg de les quatre sessions d'entrenament. La intervenció directa es 
concentra els dimarts, en una sessió específica o mixta amb contingut prioritàriament psicològic. Les estones 
prèvies a l'entrenament en pista del dimarts i dimecres, es dediquen a l'assessorament personal i al control dels 
objectius individuals. Per altra banda, el treball indirecte a través de l'assessorament a l'entrenador en la seva 
orientació psicològica, prendrà rellevància sobretot en la reunió dels dilluns (valoració de la competició i 
objectius col·lectius d'entrenament) i dels divendres (plantejament d'objectius competicionals). 
 
 

20-21 h.   FÍSIC 

21-21:30 h. 
REUNIÓ D'EQUIP 
• Valoració aspectes competició       
• Objectius col·lectius                  DILLUNS   

21:30-23 h. ENTRENAMENT TÈCNIC 
• Treball sense oposició (tècnica individual)                                                     

20-21 h.   FÍSIC 

21-21:30 h. 
ENTREVISTES 
• Objectius individuals  
• Altres punts a comentar DIMARTS 

21:30-23 h.   

ENTRENAMENT  PSICOLÒGIC 
• Treball amb/sense oposició (tàctica/tècnica  individual) 
• Components psicològics  presents a la tasca 
• Habilitats psicològiques 

21-21:30 h. 
ENTREVISTES              
• Objectius individuals  
• Altres punts a comentar                                                 DIMECRES 

21:30-23 h. 
ENTRENAMENT TÀCTIC 
• Joc col·lectiu 
• Anàlisi rival 

DIVENDRE
S 
 

21-23 h. 
ENTRENAMENT TÀCTIC 
• Joc col·lectiu 
• Plantejament objectius  competicionals 

 
 
 
                            
                     
.  
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REFLEXIONS  
 
 
En el moment de la redacció d'aquest informe, la intervenció havia superat la fase de pre-temporada i es trobava 
en el període de competició de menor transcendència (lliga regular). Era encara molt aviat per extreure'n uns 
resultats concrets, però ja havia passat prou temps (uns quatre mesos) i s'havien tingut prou experiències en 
certes àrees com per tenir clares algunes idees sobre l'adequació i el funcionament del programa, així com de les 
necessitats i requisits que la seva aplicació comportava. 
 
En primer lloc, cal matisar els beneficis i perjudicis derivats del doble rol, situació que es produeix quan 
entrenador i psicòleg són la mateixa persona, com era el cas en aquesta intervenció.  
 
Dels beneficis en destacaria, per una banda, que el coneixement a la perfecció de totes les vessants de l'esport 
representa una gran ajuda per a la comprensió dels factors psicològics presents i per a l'aplicació de tècniques 
adaptades a la metodologia pròpia d'aquest esport. Això es feia evident en la majoria de continguts 
corresponents a la intervenció directa; per al control de l'activació s'empraven exercicis o tasques amb 
components físics que s'adeqüessin als objectius de regulació; la concentració es treballava a partir de l'anàlisi 
dels estímuls rellevants en exercicis o en situacions tàctiques escollides amb aquest propòsit; la imaginació es 
treballava a partir de components tècnics, tàctics o ambientals propis del bàsquet; les auto-instruccions estaven 
directament referides a conductes d'entrenament i competició. Per altra banda, la relació continuada amb els 
jugadors afavoreix el coneixement personal, la percepció de les diferències individuals i la comprensió del seu 
entorn.  
 
Per contra, la implicació en la dinàmica del grup pot esdevenir un handicap. És molt difícil no deixar-se endur 
per les càrregues emocionals derivades de situacions amb molta tensió, com pot ser la competició, i de les que 
l'entrenador n'és un protagonista destacat. Òbviament, quan passa això, no s'està en una posició òptima per dur a 
terme funcions de psicòleg; no només hi ha el perill de deixar de ser un observador objectiu, sinó que també, pel 
fet d'haver d'exigir  un rendiment concret o una dedicació agonística al jugador, la relació entre aquest i 
l'entrenador-psicòleg pot veure's afectada per processos distorsionadors (frustració, enuig, etc.), processos que 
sovint tenen efectes perseverants en la relació, més enllà de la situació que ho ha provocat. Un altre inconvenient 
es fa patent quan la pressió dels resultats obliga a l'entrenador a sobreposar els objectius tècnics i sobretot 
tàctics per sobre d'altres, bandejant o minimitzant el treball psicològic. Per últim, la multiplicitat i la gran 
quantitat de feina pot desbordar la capacitat de l'entrenador-psicòleg; és llavors quan hi ha el risc que la 
intervenció esdevingui incompleta o poc rigorosa. 
 
En segon lloc és oportú fer una valoració de l'aplicació del programa, tenint en compte les àrees, els continguts 
i les tècniques. 
 
En referència a la via directa, el procés d'avaluació i recollida de dades creà les reticències inicials pròpies dels 
primers contactes amb el treball psicològic. Aquesta mena de por va desaparèixer en el moment en què les 
jugadores van començar a establir relacions entre la informació rebuda sobre el que es treballaria, els resultats i 
l'ús dels qüestionaris, i les primeres pràctiques  de les diferents habilitats. Progressivament, les estones dedicades 
a l'avaluació o a l'aplicació de qüestionaris van esdevenir desitjables i inclús divertides per a la majoria de les 
jugadores. 
 
El nivell de pràctica i adquisició de les diferents habilitats psicològiques variava en funció del reconeixement 
que les jugadores feien de la influència d'aquestes habilitats en el desenvolupament de la tasca o en l'afrontament 
de la situació plantejada. No hi havia gaires complicacions a l'hora d'entrenar les estratègies de regulació 
d'activació i el control de l'atenció; apart d'estar en certa manera familiaritzades amb el llenguatge i amb molts 
aspectes del treball que es realitzava, van saber-ne trobar ràpidament la utilitat en les situacions d'entrenament i 
competició. En aquest punt va ser important l'aplicació guiada des de la funció d'entrenador.  
 
No passà el mateix amb la Pràctica Imaginada ni amb l'ús de les auto-instruccions. Són habilitats que 
requereixen un entrenament més específic, la seva aplicació no depèn tant de les directrius de l'entrenador, i la 
seva pràctica era més esporàdica, reduint-se pràcticament a les sessions dedicades a treball psicològic. 
 
Pel que fa a la via indirecta, el doble rol psicòleg-entrenador és absolutament beneficiós, ja que els continguts, 
les necessitats i el control de les càrregues psicològiques estan plenament assumits i integrats en la feina i en el 
rol d'entrenador.  
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Dels aspectes que es tenien en compte, cal diferenciar allò que representa un coneixement psicològic integrat en 
la programació esportiva, optimitzador de la metodologia emprada per l'entrenador, d'allò que esdevé un ús 
d'una tècnica concreta. En el primer cas es troben totes les estratègies assumides per al control de l'estrès, el 
control de l'atenció, l'edificació de l'auto-confiança, la cura de la cohesió grupal i l'afrontament de les lesions. 
L'aplicació d'aquestes directrius tingué un efecte molt beneficiós a l'hora d'optimitzar els aprenentatges i 
estabilitzar el rendiment, inclús en moments compromesos de la competició. També ajudaren a afrontar 
situacions problemàtiques i a controlar certs aspectes delicats de la dinàmica grupal. Amb tota seguretat, aquesta 
àrea d'intervenció fou la més eficaç del programa, a nivell de resultats palpables i immediats. 
 
En el segon cas es troba l'aplicació de tècniques específiques adaptades: el seguiment d'un pla de competició per 
a la regulació de l'activació en la competició, i l'ús d'un programa d'establiment d'objectius per al control 
motivacional. Si bé el pla de competició tingué una aplicació estable i relativament exitosa, amb l'establiment 
d'objectius això fou més complicat. Primer es dissenyà de manera que cada jugadora s’havia de fixar un o dos 
objectius setmanals d'execució per als entrenaments. Amb això es pretenia mobilitzar l'esforç i centrar l'atenció 
de la jugadora cap a l'objectiu marcat. Aquests objectius els establia d'acord amb l'entrenador i se'n feia una 
avaluació conjunta setmanalment; llavors es decidia si calia seguir-hi treballant o si es podia passar a uns altres. 
Els problemes sorgien en la definició dels objectius i en la conseqüent avaluació: ni els primers eren ben 
concretats ni la segona era prou objectiva. Apart d'això, sovint passava que l'activitat global de l'equip no oferia 
el marc idoni per treballar segons quins objectius individuals. LLavors es decidí canviar el disseny del programa. 
L'entrenador passà a marcar setmanalment uns objectius globals per a l'equip a nivell d'execució (entrenaments) 
i a nivell de resultats (competició). I derivats d'aquests, o en consonància, s'establien per a cada jugadora un o 
dos objectius de treball i algun objectiu de resultat per a la competició, relacionats entre si d'alguna manera. Els 
primers eren avaluats conjuntament fent una valoració de 0 a 5, i els segons s'avaluaven mitjançant els 
paràmetres numèrics recollits durant la competició. D'aquesta manera s'aconseguí una millor assumpció per part 
de les jugadores dels objectius marcats, ja que estaven en consonància amb l'activitat grupal; la dedicació també 
millorà gràcies a una presència més clara de tasques relacionades amb els objectius marcats; i la valoració 
mitjançant paràmetres objectius ajudà en la perseverança a l'hora d'assolir les fites marcades. 
 
La tercera via d'actuació, l'assessorament personal, fou realment gratificant. No només ajudà a prevenir certs 
conflictes derivats de l'activitat extra-esportiva de les jugadores (treball, estudis, etc.), sinó que en alguns casos 
es detectà alguna problemàtica concreta que, d'haver-se passat per alt, hagués representat més tard un handicap 
per al desenvolupament de l'activitat esportiva. La majoria de temes tractats, però, feien referència als estudis. 
En aquest aspecte, es realitzà un assessorament sobre hàbits d'estudi i de programació adequats a cada cas 
particular, tenint molta cura dels horaris i del calendari d’exàmens. Val a dir que aquests temes representaven el 
factor estressant més freqüent en les jugadores, d'aquí la importància que se li atorgava. 
 
És remarcable la resposta d'agraïment manifestada per les jugadores en veure's tractades com a persones amb 
interessos diferents als derivats de la pràctica esportiva. Dissortadament els entrenadors no tenen molt en compte 
això, i solen exprimir al màxim els seus jugadors en busca de rendiment, sense pensar que la seva vida no es 
redueix només a l'activitat esportiva, i que en moltes ocasions ni tan sols ocupa el lloc preeminent en les seves 
motivacions. 
 
Per acabar, voldria remarcar la conveniència que les actuacions psicològiques no es limitessin a equips o a 
esportistes ja formats. La pràctica i l'entrenament de les habilitats psicològiques en edat de formació, 
convenientment adaptat, pot esdevenir un benefici per a l'esportista en la seva preparació integral, fent-lo més 
capaç de cara al desenvolupament futur de la seva vida esportiva, en totes les seves facetes. Hi ha aspectes 
fonamentals de caire psicològic que un jove esportista pot adquirir en etapes primerenques. Aquesta formació li 
proporcionaria una sèrie d'hàbits que podrien esdevenir d'una gran utilitat en el moment que l'esportista passés a 
treballar sota condicions agonístiques en busca de rendiment. Així mateix, una conducta esportiva ben orientada 
psicològicament des de les etapes de formació, li permetria abordar amb més capacitat qualsevol situació o 
problemàtica derivada de la pràctica esportiva. Per la mateixa raó, també els entrenadors de categories inferiors 
haurien de rebre assessorament psicològic. D'aquesta manera s'evitaria que la seva actuació influís negativament 
sobre l'educació esportiva dels joves jugadors. Al contrari, suposaria enriquir el context on tenen lloc les 
primeres experiències i on es donen els aprenentatges bàsics per a la pràctica de l'esport. 
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