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QUÈ ÉS I QUÈ FA LA PSICOLOGIA DE L’ESPORT? 
Joan Vives Ribó 
 
 
Una de les definicions de Psicologia podria ser l'estudi del comportament de les 
persones tenint en compte les diferències individuals i les interaccions presents en el 
medi (o en l'entorn). Això fa que la Psicologia de l'esport sigui extensible a totes les 
àrees del món esportiu, independentment del rol o la funció que aquesta persona hi 
desenvolupi; i si és esportista, independentment  del nivell o de la seva categoria. 
 
En general, el Psicòleg de l'esport treballa amb els components psicològics presents a 
les situacions esportives (dificultat de la tasca, demanda d'energia, de concentració, 
d'esforç...), tenint en compte les característiques personals dels que hi estan implicats 
(personalitat, estat d'ànim, motivació...).  
 
El treball amb esportistes té l'objectiu d'optimitzar els aprenentatges (millorar els 
entrenaments) i estabilitzar el rendiment (fer-los capaços de donar el seu màxim, de 
mostrar el seu talent ...). És aquí on, juntament amb els tècnics esportius, el metge, el 
preparador físic i el fisioterapeuta, el Psicòleg completa l'organigrama ideal per a una 
bona preparació integral de l'esportista. 
 
La feina amb els tècnics consisteix en assessorar-los per a que portin a terme la seva 
tasca d'una manera psicològicament ben orientada, no només per a que puguin donar el 
millor de si mateixos, sinó també per a que, a través de la seva feina, ofereixin als seus 
esportistes un clima de treball saludable i òptim, tant als entrenaments com sobretot a 
les competicions. 
 
Els àrbitres, jutges o comissaris esportius, poden rebre també assessorament psicològic 
a l'hora de preparar-se per a la seva tasca, en molts casos complicada i compromesa, de 
manera que puguin afrontar la competició amb majors garanties de fer-ho bé. 
 
I per últim els directius. Potser hi ha algú que no estigui convençut de la necessitat d'un 
assessorament en aquest terreny? Com prendre decisions, com solucionar problemes, 
com estructurar els clubs, com aprofitar els recursos humans, com saber del cert a qui es 
fitxa..., són aspectes rellevants que necessiten el consell d'un entès, o millor encara, d'un 
professional. Però n'hi ha molts més: tot el que implica comunicació externa (les 
relacions amb la premsa, amb els socis, amb els possibles usuaris...) i que són temes 
relacionats amb el marketing, tan necessari actualment per a la supervivència dels 
clubs... 
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