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GT: PSICOLOGIA APLICADA A 

L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
Taller Pràctic en Visualització

El passat 19 de setembre vam 

realitzar el Taller Pràctic en 

Visualització, conduït pel psicòleg de 

l’esport i del rendiment, Joan Vives 

Ribó. El taller va permetre que els 

assistents, la majoria psicòlegs que 

treballen en l’àmbit aplicat, esportiu, 

clínic o educatiu, coneguessin en 

què consisteix i com s’aplica aquesta 

tècnica.

La visualització, o també pràctica 

imaginada, es basa en l’ús d’imatges 

(també sensacions), per poder 

preparar o afrontar situacions 

complexes amb més seguretat 

o confiança. El fet de repassar 

mentalment el que després ha de 

fer en realitat, ajuda a l’esportista a 

automatitzar millor la seva execució, 

a estar més segur de tenir clar què 

fer, i li permet estar ben concentrat 

i amb la tensió adequada en els 

moments previs. També es pot fer 

servir la visualització com a eina per 

aplicar amb més rapidesa i detall les 

correccions que l’entrenador comenta 

o que el propi esportista percep 

després de cada execució. 

La visualització no és només 

aplicable en esport, sinó en 

qualsevol situació on la persona ha 

de rendir sota pressió, i per tant, 

la qualitat de l’execució i l’ajust de 

la tensió-concentració són claus. A 

part, la visualització també es pot 

fer servir com a tècnica de relaxació 

o com a suport a intervencions 

terapèutiques, com per exemple la 

dessensibilització sistemàtica per 

trastorns d’ansietat.

Durant el taller vam poder treballar 

de forma aplicada com s’entrena 

la visualització. Primer es busca 

el domini de diferents paràmetres 

o formes de visualitzar: control 

i nitidesa de les imatges, ús de 

context, perspectiva interna (des 

de dintre) o externa (com si ens 

veiéssim en vídeo), velocitat 

de la imatge, ús de sensacions 

cinestèsiques, etc. Després s’aprèn 

a visualitzar els moviments 

de la pròpia tècnica o acció a 

desenvolupar, de tal forma que 

l’esportista és capaç de visualitzar 

amb molt de detall els diferents 

components del moviment a fer, ja 

sigui per introduir-hi les correccions 

que calgui, ja sigui per practicar-ho 

mentalment tal com després vol que 

surti.

Els assistents van poder treballar 

des del doble rol, com a instructors 

o com a clients. Com a instructors 

van aprendre a guiar la visualització 

a través dels diferents exercicis 

que té un programa d’entrenament 

en visualització, i  van aprendre a 

avaluar si la visualització s’estava 

fent bé, a través de preguntes clau i 

a observar correctament la persona 

que visualitzava. Com a receptors o 

clients, van aprendre a fer servir les 

imatges i les sensacions per poder 

preparar i millorar accions esportives 

o de rendiment.

Van ser vuit hores intenses i amb 

molta participació per part dels 

assistents, que van quedar molt 

satisfets pel fet de constatar que la 

formació rebuda els habilitava per 

aplicar la tècnica de forma metòdica 

i ben orientada.
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