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1. Presentació general del tema de recerca 
 

Avui dia pràcticament la totalitat d’entrenadors d’equips esportius tenen clar que 

en un equip d’alt nivell són tant importants aspectes com l’entorn dels jugadors, la 

comoditat amb la que aquests s’adapten al grup o la facilitat que tenen per 

relacionar-se amb els membres del cos tècnic, per posar exemples, com els 

continguts tècnics, tàctics i condicionals que es treballen a les diferents sessions. 

 

Enrere queden els moments on l’entrenament és basava en una perspectiva lineal 

suportada per la creença en la relació causa-efecte entre el treball realitzat a les 

sessions i el resultat en competició, entenent que l’home i el seu comportament 

no s’ajusta en absolut a aquesta linealitat. 

 

En aquest sentit Seirul·lo (2005:3) afirma ”En l’àmbit de l’entrenament esportiu 

vivim sota l’imperi de principis, jerarquies d’allò principal i d’allò secundari, de 

sistematitzacions basades en la lògica de la progressivitat o de la transferència... 

Aquests principis governen el món de l’entrenament de tots els esports individuals 

i han impregnat als esports d’equip sense que en tinguem consciència. S’han 

donat per vàlids com paradigmes “supralògics” per haver estar validats per “la 

ciència de l’entrenament”. Aquesta té la missió de dissipar la complexitat 

d’esdeveniments de l’entrenament, qüestió de provada eficiència i legitimitat en la 

seva aplicació als esports individuals i que entenem com no vàlida pels esports 

d’equip. Doncs aquests modes simplificadors de la realitat de l’entrenament actual 

proposen en uns casos l’exclusivitat de fenòmens biomecànics com eix principal 

del seu rendiment, relegant els bioquímics o psicomotors a un segon o tercer 

plànol, mentre que altres especialitats utilitzen els bioenergètics com conductors 

únics del procés d’entrenament, tot això dirigint criteris d’anàlisi de la ciència 

cartesiana, desestimant les condicions de complexitat i interacció intersistèmica 

en que es desenvolupen la majoria de les especialitats esportives i la totalitat dels 

esports d’equip”. 

 

És precisament aquest autor qui proposa una classificació de les diferents 

capacitats que es configuren a través dels sistemes de l’individu i que donen peu 
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a la construcció de les habilitats, aprofundint en una nova idea de l’ésser humà 

com a estructura hipercomplexa. 

 

En relació a aquestes capacitats o estructures, sense cap mena de dubte, a 

l’esport tradicionalment s’ha insistit molt sobre l’estructura coordinativa i sobre la 

condicional. En els darrers temps també s’ha començat a incidir sobre l’estructura 

cognitiva (la concepció del joc, la presa de decisions). No obstant pel que 

respecta a l’estructura sòcio-afectiva o l’estructura emotiu-volitiva  i fins i tot sobre 

la creatiu-expressiva no s’ha seguit cap línia de recerca clara que permeti 

incorporar coneixement a la praxis. 

 

Aquest darrer grup d’estructures en el món competitiu s’han treballat de forma 

molt intuïtiva per part dels entrenadors, i en multitud de casos s’han deixat en 

mans de psicòlegs que si bé han realitzat nombrosos estudis i propostes 

pràctiques, moltes vegades empren llenguatges i sistemes de treball 

excessivament allunyats d’allò que està dintre de l’àmbit d’interès o del confort de 

jugadors i entrenadors1. 

 

Per tant de forma recurrent, el control de la càrrega d’entrenament o de la 

prestació dels esportistes per preveure el seu estat abans d’una competició 

important s’ha acabat fent fonamentalment en base a indicadors fisiològics del 

rendiment esportiu que si bé tampoc s’ajusten sempre a la linealitat, tenen un 

comportament més estable i més previsible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 Nota de l’autor: En aquest sentit, Rainer Martens ja a l’any 1979, al seu article “About smocks and jocks” ja 
feia referència a la necessitat d’una reflexió a la psicologia de l’esport per fer la investigació psicològica més 
aplicada i fomentar la investigació de camp, és a dir, fer que el psicòleg deixi la bata i es posi el xandall per 
fer que la seva visió de l’esport sigui més propera a la d’entrenadors i jugadors. 
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Sáenz López-Buñuel et al. (2006:74) afirmen en un treball sobre les claus en la 

formació de jugadors de bàsquet d’alta competició i citant estudis de Campos i 

Lorenzo Calvo que “Tradicionalment s’ha abordat la qüestió de la detecció de 

talents des d’una perspectiva exclusivament biomèdica. Potser en esports 

individuals aquests estudis siguin rellevants, però en els esports de cooperació-

oposició com el bàsquet els factors que influeixen en que un jugador arribi a l’alt 

nivell són realment molt diversos. La realitat com afirma Campos, és que no 

sabem amb certesa quines són les raons per les que alguns joves talents no 

arriben a l’elit i per quin motiu altres que destacaven aparentment menys acaben 

sent els millors. Per tant coincidim amb Lorenzo Calvo quan afirma que 

necessitem més estudis de caràcter psicosocial amb una visió multidimensional ja 

que las característiques antropomètriques o fisiològiques no serveixen per 

preveure amb eficàcia l’èxit en aquests esports”. 

 

El present treball pretén anar en aquesta nova direcció, realitzar una taxonomia 

que permeti als entrenadors entendre, controlar i fins i tot planificar el treball 

d’algunes de les estructures no tradicionals de l’entrenament esportiu. Obviarem 

el treball en referència als indicadors fisiològics del nivell de prestació esportiva 

d’un subjecte (els més emprats pel coneixement que es té d’ells i per la seva 

regularitat) i ens centrarem en aquells indicadors del rendiment d’un esportista 

que si bé avui dia molts tècnics perceben com a fonamentals (fins i tot per sobre 

d’altres aspectes) no saben com utilitzar, com modular o com controlar. Cal 

comentar que el present treball és un treball preliminar i que ja a la part final del 

mateix comentem idees i aportacions per completar-lo en el futur. 

 

Les citacions textuals s’han traduït al català per mantenir una coherència en la 

redacció del text, tot i que la majoria d’elles originalment estaven formulades en 

altres llengües. Les referències bibliogràfiques indicades en l’apartat de 

bibliografia són únicament les utilitzades en el text, quedant al marge les obres 

consultades però no citades en el treball.  
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2. Antecedents i estat actual del tema objecte d’es tudi 
 

La importància del fet esportiu en la nostra societat, la seva influència en els 

mitjans de comunicació i la seva alta professionalització fan que cada vegada 

sigui més important l’optimització dels recursos dels quals es disposa davant la 

situació de competició. 

 

No podem obviar que dintre de la repercussió que té l’esport de competició en les 

nostres estructures socials, l’esport col·lectiu o de cooperació-oposició en equip 

ocupa una part molt important. 

 

Cagigal (1996:785) citat per Martín Acero i Lago (2005:29) afirma “Així per 

exemple, si es connecta la radio un dia qualsevol, ràpidament podrà escoltar-se 

un noticiari esportiu, i, si aquesta es sintonitza en diumenge, es podrà dir sense 

exageració, que serà difícil escoltar qualsevol altre cosa”. 

 

Si bé es plausible aquesta preeminència social i esportiva dels esports d’equip per 

sobre d’altres disciplines esportives, el seu coneixement i l’activitat investigadora 

al voltant d’aquesta família d’esports, tot i que és incipient, encara està certament 

lluny del d’altres esports de caràcter més individual o de prestació. 

 

Martín Acero i Lago (2005:29) comenten “de forma un tant paradoxal, el seu 

tractament (referint-se als esports de cooperació-oposició) en l’àmbit de la 

literatura especialitzada i de l’entrenament esportiu és deutor d’un empirisme 

mancat de suport teòric-metodològic, fonamentant-se bé en un model d’assaig-

error, en un trasllat de les experiències i coneixements desenvolupats en 

especialitats amb una estructura de rendiment més tancada: atletisme, 

halterofília...”. 

 

En aquest sentit, Balagué i Torrents (2005:20) afirmen “les limitacions naturals de 

la clàssica visió mecanicista de l’ésser humà i de la seva relació amb 

l’entrenament esportiu han provocat la introducció d’un enfocament diferent en les 

ciències de l’activitat física i l’esport. Segons la nova perspectiva, la concepció de 
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l’organisme humà com una màquina constituïda per parts es substitueix per la 

d’un sistema dinàmic complex, que interactua amb el medi com un tot”. 

 

La majoria de teòrics de l’aprenentatge motor i l’ensenyament de l’esport 

convenen en la necessitat de situacions contextualitzades d’aprenentatge, 

entenent que en l’esport el context és fonamental. Riera [1998(3):105] parla dels 

factors contextuals de l’aprenentatge dient que “denominem factors contextuals a 

aquells que incideixen en un moment determinat, en una situació concreta del 

procés d’ensenyament-aprenentatge. Els seus efectes són transitoris, reversibles, 

i per tant no solen ser decisius per a la adquisició de relacions estables entre 

l’aprenent i el seu entorn.  

 

No obstant, la reiteració, l’acumulació d’aquests factors situacionals contribueix a 

crear un ambient positiu o negatiu en el que l’aprenentatge resulta més fàcil o 

difícil”.  Riera entén per factors contextuals de l’aprenentatge: 

 

a) Els canvis en l’entorn físic o social 

b) Els canvis en l’estat de l’organisme 

 

L’autor té una concepció dels factors socials limitada, plantejant en ells la 

retroalimentació positiva i negativa que dona l’entrenador a l’esportista, “l’arousal” 

o grau de motivació en la realització de les tasques i la influència de la presència 

de familiars, directius o mitjans de comunicació en el rendiment del jugador. 

 

Aquesta visió sobre la necessitat d’analitzar una activitat humana dintre del seu 

propi context apareix aplicada a molts camps i disciplines. Així veiem com els 

paradigmes ecològics són utilitzats a l’àmbit educatiu; com afirma Pérez Gómez 

(1983) “En els últims cinc anys de la dècada dels setanta es desenvolupa amb 

força creixent una perspectiva conceptual que caracteritza la vida de l’aula en 

termes d’intercanvis socioculturals i planteja la seva investigació des 

d’enfocaments metodològics, etnogràfics, situacionals i qualitatius”. Ens aturarem 

breument a valorar alguns d’aquests paradigmes. 
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Dintre d’aquestes perspectives l’autor destaca les propostes de dos autors, el 

model semàntic-contextual de Tikunoff i el model ecològic de Doyle. 

Tikunoff afirma que l’aula és un espai social d’intercanvis i els comportaments de 

l’alumne i el professor són una resposta, no mecànica, a les demandes del medi. 

El medi físic i psicosocial no només no imposa límits, sinó que indueix a 

determinats comportaments. 

 

Segons l’autor en aquest espai podem observar tres tipus de variables 

contextuals: 

 

a) Variables situacionals: són les que defineixen el clima físic i psicosocial on 

tenen lloc els intercanvis. 

 

b) Variables de comunicació: es refereixen als nivell interpersonal, interpersonal i 

grupal de transformació de la informació implicada en un succés instructiu. 

 

- Nivell interpersonal: Els significats es transformen com a conseqüència 

dels mecanismes i estratègies de processament d’informació que 

utilitza cada alumne. És un nivell que estudia la Psicologia cognitiva. 

- Nivell interpersonal: Clau per comprendre els processos 

d’ensenyament-aprenentatge a l’aula. Això es relaciona amb l’intercanvi 

d’informació i per això arriba a ser crítica la integració del sentit de cada 

individu a l’estructura social o marc de convivència, com a 

conseqüència de la mútua negociació de significats. 

- Nivell grupal: Es refereix als missatges que un individu rep com a 

membre d’un grup, ja que com a grup es necessita d’un comportament 

unitari, normes, informacions genèriques. A l’aula no es produeix 

generalment una comunicació individual, l’alumne forma part d’un grup i 

com a tal molts missatges manquen d’identitat personal.  

 

c) Variables experiencials: es refereixen als significats que porten amb si 

mateixos els participants en els successos instructius. Tant el professor com 

cadascun dels alumnes porten amb si mateixos experiències i modes de 

comprensió específics, així com supòsits que determinen el seu coneixement. 
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Gràfic 2:  “Modelo semántico-contextual” Tikunoff, Pérez 
Gómez (1983). 

 
 

Doyle en canvi és el representant més característic del paradigma ecològic aplicat 

a l’àmbit de l’ensenyament. L’autor afirma que l’aprenentatge a l’aula té lloc al 

llarg d’un extens període en un grup social, caracteritzat per l’existència de 

múltiples recursos i dintre d’un context intencional i avaluador. 

 

L’eix central que defineix la vida acadèmica és la concreció de l’estructura de 

tasques acadèmiques a través del intercanvi d’actuacions i qualificacions. 

Doyle defineix l’aula com un sistema complex de relacions i intercanvis en el qual 

la informació sorgeix de múltiples fonts i flueix en diverses direccions. Aquesta 

diversitat i pluralitat de fonts i l’abundància d’informació generada requereix del 

desenvolupament de capacitats i esquemes d’interpretació. L’alumne com individu 

dintre d’un grup es presenta a un intercanvi acadèmic rodejat d’ambigüitat i risc. 

Reduir el risc i l’ambigüitat i resoldre amb èxit l’intercanvi acadèmic seran els 

motors del seu comportament i la base per comprendre la seva actuació a l’aula. 

 

Per una altre banda, l’autor afirma que les expectatives i objectius amb els que 

treballem en l’àmbit escolar són múltiples i diferents si tenim en compte que a més 

de transmissió de coneixements, a l’aula es genera una vida col·lectiva carregada 
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de compromís, vincles i metes paral·leles. No és difícil que en l’àmbit plural i 

conflictiu de l’aula els objectius que genera el grup d’alumnes, de caràcter 

experimental, emotiu, moral o social, es trobi en contradicció amb els objectius 

oficials que presideixen el intercanvi actuacions-qualificacions. 

 

L’autor parla de tres grans tipus de demandes d’aprenentatge que els alumnes 

necessiten per desenvolupar-se a dintre d’un aula: 

 

a) Aprenentatge d’indicadors de situació i construcció d’esquemes personals 

d’interpretació. 

A l’aula el primer que requereix un comportament eficaç és ubicar-se amb 

sentit, detectar els indicadors que defineixen una situació i les seves 

possibilitats d’evolució, interpretar les demandes de la mateixa i decidir 

l’orientació del propi comportament. 

 

b) Aprenentatge de la selecció d’estratègies de processament del material 

acadèmic. 

Cada forma diferent de definir les demandes pròpies de l’activitat acadèmica 

requereix la utilització de diferents estratègies de processament d’informació 

per part de l’alumne, i com a conseqüència, processos i resultats 

d’aprenentatge també diversos. L’aprenentatge requereix alguna cosa més 

que la capacitat de processar el contingut d’una disciplina, requereix també 

reconèixer la forma del processament adequat a les demandes de les tasques. 

 

c) Aprenentatge d’estratègies de comportament cognitiu i social que permetin la 

navegació amb èxit a través de la vida de l’aula. 

L’aprenentatge de l’alumne a l’aula és molt més complex que el que deriva 

dels experiments en el laboratori. És un aprenentatge situacional, 

contextualitzat en funció de la estructura de tasques acadèmiques. 

El més significatiu de l’anàlisi ecològic és el seu convenciment de que la 

negociació es produeix sempre, amb o sense el consentiment del professor. I 

aquesta última alternativa provoca el increment del conflicte, la confusió i la 

incompatibilitat d’objectius i expectatives i l’escissió radical entre l’àmbit de les 

aparences formals i l’àmbit real dels processos. 
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Gràfic 3:  “Modelo ecológico” Doyle, Pérez Gómez (1983). 

 

 

Estem davant, doncs, de models d’enfocament que valoren els aspectes 

contextuals i són de molt interès, si els tenim en compte, també en l’àmbit de 

l’entrenament esportiu. 

 

Tornant a l’àmbit esportiu, trobaríem tot un seguit d’autors que justifiquen la 

necessitat de plantejar situacions contextualitzades en l’ensenyament dels esports 

i concretament dels esports col·lectius, ja que afirmen que les situacions 

d’ensenyament d’aquest tipus d’esports, en la majoria de casos, no contemplen 

les situacions reals de joc, factor que impedeix que el subjecte pugui integrar els 

aprenentatges a la lògica interna del joc, Jiménez Jiménez, 2001; Jiménez 

Jiménez, Navarro Adelantado, Álvarez Pérez y col., 1999 citats per Castejón Oliva 

[et al.] (2003:31). 
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Però quines són les característiques diferencials dels esports col·lectius per tal 

que els models d’anàlisi tradicionals dels esports individuals no s’ajustin a aquesta 

realitat? 

 

En el nostre intent per acotar l’àmbit d’estudi als esports col·lectius, haurem de 

tenir en compte que en aquests esports no podem reduir el concepte 

d’aprenentatge a l’àmbit purament motriu, o el que denominem àmbit tècnic i 

condicional. En aquesta família d’esports hi haurà altres aprenentatges i factors 

que seran tan condicionants o més que aquests. 

 

Per entendre la complexitat de l’objecte d’estudi, i entenent per complex un 

objecte d’estudi que presenta un dèficit d’informació respecte a allò que 

s’observa2  o un conjunt interrelacionat d’elements quan ja no és possible que 

cadascun dels elements es relacioni en qualsevol moment amb tots els altres, 

degut a limitacions immanents a la capacitat d’interconnectar-los3, utilitzarem la 

proposta de Seirul·lo basada en l’estructuralisme a on l’ésser humà és considerat 

una estructura hipercomplexa, en la qual els diferents sistemes i òrgans 

s’organitzen i relacionen entre sí i amb l’exterior configurant les diferents 

estructures del mateix4: 

 
 

Estructures Preferents 
Estructures Cognitives Ens permeten reconèixer i intercanviar 

informació amb l’entorn 

Estructures Coordinatives Defineixen les funcions de realització del 
moviment desitjat 

Estructures Condicionals Determinen les possibilitats de l’organisme 
en els seus requeriments físics i fisiològics. 

Estructures Sòcio-afectives 
Permeten relacionar-se amb la resta de 
persones amb les quals comparteixo 
activitat 

               Taula 1:  Adaptat de Seirul·lo (2003). 
 

 

 

___________________ 
2 Martín, R.; Lago, C. Deportes de equipo: comprender la complejidad para alcanzar el rendimiento. 
Barcelona: INDE, 2005, p. 29. 
3 Luhman, N. Sociedad y sistema: la ambición de la teoría. Barcelona: Paidós, 1997(2), p. 69. 
4 Espar, F.; Gerona, A. Capacidades cognoscitivas y tácticas en los deportes colectivos. Barcelona: Máster 
Profesional en deportes de equipo CEDE, 2005, p. 5-9. 
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La participació en un esport col·lectiu precisarà de l’optimització de totes aquestes 

estructures, i a més ho haurà de fer dintre d’un paradigma propi per aquesta 

família d’esports, que presentarà nombroses diferències amb els esports de 

caràcter individual. 

 

El paradigma de comprensió de la lògica interna dels esports de cooperació-

oposició o col·lectius, amb el que més s’està treballant en l’actualitat i el que 

sembla que s’adscriu més a les característiques d’aquests esports és el de la 

Teoria dels sistemes dinàmics o Models complexes a l’esport. 

 

2.1. Teoria dels sistemes dinàmics i els models com plexes en 

esport 

 

Les teories dels sistemes dinàmics afirmen que només un u per cent dels 

fenòmens naturals actuen de forma lineal i les seves propietats només són 

vàlides en sistemes estables, per tant podrem entendre que en el nostre 

objecte d’estudi tampoc s’ajusta a la linealitat que pretenien donar-li les 

teories més clàssiques de l’entrenament i l’ensenyament esportiu. 

 

Des d’aquesta perspectiva no lineal, es pot entendre o explicar que petites 

causes puguin tenir efectes espectaculars, grans causes poc efectes o es 

produeixin efectes sense causes aparents. Si pensem en aquesta qüestió, 

veurem que a l’esport això passa moltes vegades. 

 

Això no vol dir que aquestes causes tinguin un comportament caòtic ni de 

desordre total, sinó que representen un patrons d’ordre subjacents que no 

han pogut ser estudiats fins a l’actualitat5. 

 

 

 

 

___________________ 
5 Prigogine citado por Balagué, N.; Torrents, C. Nuevas tendencias en entrenamiento deportivo. Perspectiva 
de la teoría de los sistemas dinámicos. Revista de entrenamiento deportivo, Tomo XIV, número 3, 2001, p. 
19. 
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De fet, tal i com comenten Acero i Lago, la complexitat està situada en un 

espai que s’ubica entre l’odre i el desordre6. 

 

Si bé els fonaments pel procés d’ensenyament-aprenentatge de l’esport que 

més s’han utilitzat deriven de models mecanicistes i conductistes, la majoria 

d’autors tenen clar que aquests models no tenen vigència en l’actualitat. 

 

Seirul·lo, proposa abandonar aquests models que han generat propostes de 

tendència global i de tendència analítica, que només tenen vigència per 

models que imperen en el joc de forma conjuntural, per adoptar un nou 

paradigma basat en el cognitivisme i l’estructuralisme, arribant a la 

automodelació de l’esportista  i a la seva autoestructuració7. 

 

Un dels inconvenients clars d’aquesta proposta és la seva dificultat per 

dissenyar les tasques d’entrenament donat el seu caràcter global. 

La perspectiva atomitzada del fet esportiu ens ajudava a estructurar les 

situacions d’entrenament, posant èmfasi en el treball tècnic, tàctic, 

condicional, psicològic o teòric quan era necessari. La conjunció del treball 

de totes les parts d’un esport, teòricament donava resposta a les necessitats 

integrals d’un esport. 

 

La teoria dels sistemes dinàmics, afirma que aquest tipus de preparacions en 

els esports col·lectius no tenen sentit, ja que no es poden entrenar de forma 

lineal capacitats, habilitats i estructures que configuren sistemes que no es 

comporten de forma lineal. 

 
 

 

 

 

 

___________________ 
6 Martín, R.; Lago, C. Deportes de equipo: comprender la complejidad para alcanzar el rendimiento. 
Barcelona: INDE, 2005, p. 37. 
7 Seirul·lo, F. Sistemas dinámicos y rendimiento en deportes de equipo, actas del 1st Meeting of Complex 
Systems and Sport. INEFC-Barcelona. Barcelona, 2003. 
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A la planificació de l’entrenament ens trobem amb el mateix problema: des 

dels models clàssics de planificació de Verjhosanskij, al model de 

microestructura de Seirul·lo, l’enfocament de les necessitats dels esportistes 

ha revelat diferències fonamentals que impulsen a la creació de formes 

pròpies del disseny temporal del procés d’entrenament. 

 

Per solucionar aquesta qüestió, Seirul·lo (2005: 26-33) parla de les 

Situacions simulades preferencials; aquestes simplement defineixen unes 

determinades condicions de treball que fixen una actuació preferent sobre 

algun dels sistemes de l’individu. 

 

És a dir, que la mateixa tasca [entenent per tasca la definició d’Espar i 

Gerona (2005: 13) “una situació simuladora del fet competitiu, la qual 

simplifiquem per facilitar el llindar d’accessibilitat al jugador, o per sobre-

estimular algun aspecte que ens interessi enfocar especialment”] la podem 

observar des d’un punt de vista o un altre en funció d’allò que volem entrenar 

o millorar, això sí, sempre intentant estimular el major nombre d’estructures 

rellevants pel rendiment en cada disciplina. 

 

A les situacions simulades preferencials es configura el substrat condicional 

del sistema d’entrenament mitjançant algunes formes de moviment que 

realitza l’esportista en la seva pràctica; aquestes formes de moviment han de 

contenir elements coordinatius bàsics suport de la tècnica de l’esport. A més 

les situacions han de tenir informació rellevant que cal processar implicant a 

l’estructura cognitiva, establint relacions amb els companys, oponents i 

objecte per tal d’involucrar l’estructura sòcio-afectiva i vivint episodis de 

compromís personal específics (per comprometre l’estructura emotiu-volitiva) 

i així successivament. 

 

D’aquesta forma, l’entrenament és més semblant a allò que passa a la 

competició i no caiem en l’error d’entrenar en situacions tan “in vitro” que 

perdin el context real. 
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En aquest sentit és molt il·lustratiu el precursor estudi de Ripoll8, realitzat al 

Laboratori de Neurociències de l’esport de París; en ell, l’autor mostrà 

diferències significatives en la percepció de cinc jugadors experts de tennis 

taula en situació de competició i d’entrenament. El patró visual mostrava que 

l’observació del jugador contrari només era sistemàtica en situació de 

competició, així com el temps d’observació i el temps de preparació pel cop 

eren majors en la situació de competició. 

 

Aquest estudi inicial ja denota la necessitat d’integrar l’entrenament a les 

situacions de joc i la importància d’utilitzar totes les capacitats o un alt 

nombre d’elles en les pràctiques, ja que d’una altre forma la correlació entre 

allò que passa a l’entrenament i a la competició és molt baixa. 

 

No obstant en l’esmentada proposta de Seirul·lo, l’únic plànol d’anàlisi és el 

plànol que correspon al jugador, al seu entrenament i a la optimització de les 

seves capacitats. 

 

Altres autors han trobat que la complexitat del joc té altres plànols d’anàlisi 

que també poden ser considerats i que també poden ajudar a dissenyar 

estratègies per absorbir la complexitat o com a mínim per gestionar-la de 

forma més acurada. 

 

En aquest sentit, Acero i Lago (2005: 79) proposen una descomposició del 

joc en un sistema de jerarquies amb 4 dimensions: 

 

a) Dimensió individual o infrasistema 

b) Dimensió grupal o microsistema 

c) Dimensió col·lectiva o subsistema cooperació/oposició 

d) Dimensió lògica interna dels jocs esportius/competició o Macrosistema 

 

 

 

___________________ 
8 Ripoll, H. Uncertainty and visual strategies in table tennis. Perceptual and Motor skills, volum 68, núm. 2, 
1989, p. 507-512. 
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Per dimensió individual o infrasistema, els autors entenen el plànol d’anàlisi 

a on està situat el jugador, i a on trobarem els enfrontaments elementals 

atacant defensor, és a dir les situacions d’u contra u o també denominades 

de tàctica individual. 

 

A la dimensió grupal o microsistema trobem les confrontacions que 

impliquen un nombre petit d’atacants i de defensors (2 o 3), és el que 

coneixem com a tàctica grupal o mitjans col·lectius d’atac, o de defensa. 

 

Entenem per dimensió col·lectiva o subsistema cooperació/oposició les 

confrontacions globals equip contra equip, és a dir, el conjunt de les 

actuacions que porten a terme durant un partit ambdós conjunts, seria un 

plànol d’anàlisi estratègic-tàctic. 

 

Per dimensió lògica interna dels jocs esportius/competició o macrosistema 

entenem la estructura joc o com defineixen els autors (2005: 78-79) “l’últim 

nivell (...) es concreta en els episodis de conflicte dual (ECD) confrontacions 

globals entre ambdós equips i que es manifesta a través de la oposició dels 

sistemes elementals (microsistemes) i parcials (mesosistemes) d’un conjunt 

davant d’un altre”. 

 

Hernández i Romagosa (2005), també proposen una estructura similar 

organitzada en 5 nivells d’anàlisi: 

 

a) Infrajugador 

b) Jugador 

c) Equip 

d) Joc 

e) Metajoc 

 

Els autors situen a la dimensió Infrajugador els nivells més bàsics de 

configuració de la bioestructura, aquella part en la que per produir-hi 

modificacions s’hauria de treballar de forma molt reduïda i aïllada. En aquest 

nivell està situada la intervenció de caràcter més mèdic o fisiològic. Els 
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desajustaments en aquest nivell els resol la medicina o les ciències 

biomèdiques. 

 

Al nivell Jugador està situat el plànol d’anàlisi que s’ocupa del comportament 

de l’estructura hipercomplexa jugador, per tant fa referència a tot allò que 

inclou els processos d’aprenentatge, optimització i entrenament dels 

individus. Tradicionalment, i tal i com hem repetit vàries vegades al present 

treball, és el més estudiat. Tot i això en el nostre àmbit encara té molts 

aspectes per resoldre. 

 

A la dimensió Equip estarien situats els aspectes tàctics de grup i col·lectius 

més globals. En aquest nivell s’analitzen els comportaments que es donen 

en el joc i que tenen a veure amb ajustaments del comportament de tot 

l’equip, en situacions de grup més petit o en situacions que inclouen a tots 

els individus que el configuren. 

 

En el nivell Joc és on trobaríem l’àmbit central d’intervenció dels 

entrenadors; és el nivell de la direcció d’equip i del treball estratègic. En 

aquesta dimensió està situada una comprensió global dels fets que 

succeeixen en l’espai i el temps que delimiten un partit o una competició. 

 

Al Metajoc, trobem aspectes molt lligats a la sociologia, on el plànol d’anàlisi 

té més relació amb allò que envolta el Joc o el fet esportiu. Parlaríem del 

“famós” entorn o de les repercussions socials que comporta la participació 

en un esport. 

 

Aquestes dues propostes, amb tota probabilitat, són una guia més 

interessant per tal d’aconseguir una detecció i sistematització d’indicadors no 

biològics en el rendiment esportiu d’un subjecte. 

No tots els indicadors que podem utilitzar provenen d’un únic plànol d’anàlisi, 

ja que a tota la estructura de l’esport podem trobar aspectes que dintre de la 

complexitat del mateix poden modificar positiva o negativament la prestació 

de l’individu o l’equip en competició. 
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2.2. Treballs que s’apropen a la dimensió d’estudi 

 

La multifactorialitat i complexitat del nostre objecte d’anàlisi fa que a la 

literatura especialitzada hi hagi pocs treballs que s’hagin atrevit a intentar 

abordar la realitat d’un esport des de un prisma més en consonància a la 

Teoria dels sistemes dinàmics i la complexitat en l’esport. 

 

Especialment interessant és el treball de Sáenz-López Buñuel [et al.] 

(2006:73-101) sobre les claus en la formació dels jugadors de bàsquet d’alta 

competició. En el mateix, els autors varen preguntar a entrenadors, jugadors, 

coordinadors de bàsquet de base i experts en la matèria (tots ells amb 

experiència en els seus rols dintre de la màxima categoria) mitjançant la 

tècnica de la entrevista, quins aspectes condicionants del rendiment esportiu 

consideraven més importants, dintre d’un grup de factors que els autors de 

l’estudi havien seleccionat prèviament, els factors eren: 

 

a) Característiques antropomètriques 

b) Capacitats físiques 

c) Context 

d) Aspectes psicològics col·lectius 

e) Aspectes psicològics individuals 

f) Aspectes tàctics 

g) Aspectes tècnics 

 

L’objectiu de l’estudi era anticipar mitjançant els resultats, quins d’aquests 

aspectes eren a criteri dels entrevistats els més determinants a l’hora de 

seleccionar talents en el bàsquet, entenent que la selecció pretenia situar-se 

sota un paradigma complex. 

 

Els resultats de l’estudi després de realitzar i analitzar 26 entrevistes a 

membres dels diferents col·lectius abans esmentats, van ser sorprenents en 

tant en quant la majoria d’entrevistats van destacar com a primer factor el 

context (quan normalment és el que menys es té en compte), seguit dels 



 23 

aspectes psicològics individuals (motivació per aprendre, equilibri mental, la 

capacitat per enfocar l’atenció). 

En l’estudi també s’assenyalen com a importants els aspectes tècnico-tàctics 

i condicionals. 

 

No obstant, els autors, en les conclusions i discussió de resultats ja afirmen 

sense por a equivocar-se que encara que els factors que els experts 

assenyalen amb més freqüència s’hagin considerat de més importància que 

la resta, el rendiment d’un subjecte al bàsquet continua sent multifactorial, 

amb tota seguretat és difícil trobar jugadors d’elit al bàsquet que no mostrin 

un alt nivell d’acomodació a un patró que presenti un alt nivell de prestació 

en totes les estructures i no disposi d’un context adequat per a la pràctica 

esportiva. 

 

 
Gràfic 1:  “Claves en la formación del jugador de baloncesto” 
Sáenz-López Buñuel [et al.] (2006). 
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Seguint la mateixa línia d’influència de multiplicitat de factors en el rendiment 

esportiu dels esportistes d’alt nivell podem trobar un treball de Lorenzo i 

Sampaio (2005:63-80) sobre els factors que poden condicionar el 

desenvolupament dels esportistes. 

 

El treball és una reflexió justificada a través de diversos autors de la entitat 

de Martens, Abernethy, Cheveau, Ericsson o Baker, per citar-ne alguns, on 

s’intenta exposar de forma raonada quins són els principals factors que 

tenen influència sobre l’esportista, acceptant d’inici que en un esportista d’alt 

nivell s’han de conjugar i interaccionar diversos factors i dimensions del 

rendiment esportiu entre els quals estan els factors genètics amb igual 

importància dels factors contextuals. 

 

Els autors parlen d’influència en el desenvolupament de l’esportista dintre 

d’aquests factors contextuals de: 

 

a) L’entrenament 

b) El paper desenvolupat per l’entrenador 

c) La família 

d) La competició 

e) Altres factors contextuals 

 

Dins de l’entrenament els autors destaquen una sèrie d’aspectes importants 

que resumeixen en dos principis. Primer, els que relacionen amb el que 

anomenen “Teoria de la pràctica deliberada” o de l’entrenament estructurat, 

desenvolupada per Ericsson, Krampe i Tesch-Römer al 1993, on es destaca 

per part dels autors que el desenvolupament de la habilitat d’un esportista no 

es troba tan condicionada per les característiques genètiques com per la 

influència d’una pràctica intencionada durant anys. 

 

Per intencionada els autors entenen una pràctica realitzada amb el desig 

exprés de progressar i millorar i no amb el desig de passar-s’ho bé o 

entretenir-se, a la qual s’han dedicat un alt nombre d’hores totals, que s’ha 

realitzat amb l’objectiu de millorar el nivell de rendiment i en la qual les 
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tasques d’entrenament han estat ben definides, són estimulants i tenen una 

retroalimentació cap a l’esportista que li dona oportunitats per repetir i 

corregir errors. 

 

El segon concepte que destaquen els autors en relació a l’entrenament és el 

que els experts anomenen la regla dels deu anys, a partir d’estudis de Simon 

i Chase del 1973 es planteja que es requereixen pel cap baix deu anys 

d’entrenament planificat per arribar al nivell d’esportista expert, regla que ha 

estat demostrada en diversos estudis del món esportiu i a d’altres disciplines 

com la música. 

 

Respecte a aquesta regla cal considerar que no s’indica que a partir dels deu 

anys s’aconsegueixin els resultats desitjats, sinó que es requereix com a 

mínim aquest temps de dedicació per començar a assolir-los. També cal 

considerar que l’entrenament en si mateix no genera resultats, ja que s’ha 

d’entendre que no tothom entrena igual no té la mateixa genètica, factor 

aquest que explica que alguns individus arribin a l’alt nivell i d’altres no; a 

més aquesta afirmació no justifica una introducció primerenca en 

l’entrenament, aquest ha de respectar fases sensibles i les etapes 

d’introducció òptimes de l’individu al món esportiu que han descrit molts 

autors, entre ells Martens (1995). 

 

Aquests dos principis es complementen amb la “Teoria del compromís 

esportiu” (Carpenter [et al.], 1993 i Scanlan [et al.], 1993). Ja que 

l’entrenament i la seva quantitat són factors decisius per assolir resultats 

esportius, cal saber quins factors porten a l’esportista a comprometre’s amb 

aquest esport i que el condueixen a assumir l’esforç i la dedicació 

necessàries. 

Els factors que es revelen com a més condicionants del grau de compromís 

per part de l’esportista són la diversió i l’esforç personal, i en menys mesura, 

les oportunitats que ofereixi el context. 

Dintre del mateix àmbit s’hauria d’assenyalar la importància que té en els 

primers anys el grup d’amics de l’esportista, un dels factors menys estudiats 
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tot i que diversos autors confirmen que el grup d’amics és una de les raons 

fonamentals per aconseguir que el nen participi en un esport concret. 

 

El paper de l’entrenador o entrenadors en l’èxit esportiu també genera 

coincidència, ja que diversos autors el troben d’alta rellevància. En aquest 

àmbit hi ha molts estudis que observen les diferències entre les habilitats 

dels entrenadors experts i els entrenadors en formació o no experts. 

 

Els entrenadors experts: 

 

a) Planifiquen de forma més meticulosa l’entrenament. 

b) Estructuren l’entrenament tenint en compte la investigació sobre els 

principis  de l’entrenament, la didàctica, l’aprenentatge motor i altres 

ciències de l’activitat física i l’esport. 

c) Tenen un bon coneixement específic de l’esport i proporcionen 

informació útil als esportistes, de tal forma que l’ús adequat del 

“feedback” o retroalimentació és un factor discriminant entre els 

entrenadors. 

d) Els bon entrenador és capaç d’adaptar-se a l’edat de desenvolupament 

de l’esportista. El paper de l’entrenador ha d’evolucionar d’acord amb 

els canvis experimentats pels esportistes al llarg dels anys. 

e) L’entrenador adquireix també un paper molt important en el pla afectiu 

en la seva relació amb l’esportista. Aquesta circumstància obliga 

l’entrenador no només a preocupar-se d’aspectes tècnics o tàctics, sinó 

a tractar d’atendre a aspectes contextuals que envoltin el jove esportista 

i que sens dubte influeixen en el seu estat d’ànim, en el seu 

desenvolupament i en la qualitat de l’entrenament. 

 

Respecte al paper de la família en el desenvolupament de la perícia 

esportiva, els autors citen estudis de Bloom (1985) que entrevistà músics, 

artistes, científics, matemàtics i esportistes excel·lents i les seves 

respectives famílies, i creà un model de desenvolupament del talent dividit 

en tres fases. En una primera fase, els pares i professors són els que noten 

“una mena de talent” en general en el nen, alhora que unes qualitats 
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específiques en una àrea determinada. En aquesta fase inicial els pares 

desenvolupen una espècie de lideratge i proporcionen al nen la l’oportunitat 

de participar en un context i buscar el primer contacte formal amb l’esport. 

 

La segona Fase es caracteritza per un major compromís per part dels pares i 

l’esportista cap a una activitat concreta. Els pares assumeixen un paper 

important en el sentit de buscar més entrenadors més qualificats, mentre 

dediquen més temps i fins i tot recursos a la disciplina esportiva. És també 

durant aquest període quan la disciplina esportiva domina la rutina familiar. 

 

Quan l’esportista assoleix la tercera fase, la influència familiar disminueix, 

atès que l’esportista comença a tenir una base de coneixement pròpia i 

adquireix la seva pròpia responsabilitat sobre el seu desenvolupament, per 

damunt dels entrenadors i dels pares. Així, els pares continuen prestant 

suport als seus fills, però en un segon pla, i per damunt del suport econòmic 

en destaca el suport emocional. 

 

Tal i com hem comentat amb anterioritat, els autors consideren la competició 

com un altre dels factors importants en el desenvolupament d’un esportista i 

fins i tot, aquest hauria de ser un element inclòs dintre de la programació en 

la formació de l’esportista. 

 

Segons els estudis citats, la majoria d’autors assenyalen que el 

desenvolupament de la competició al llarg de l’evolució de la perícia 

esportiva es pot estructurar en tres fases: 

 

a) Una fase inicial on la competició no té importància i fonamentalment ha 

de proporcionar experiències positives als joves esportistes, donant 

prioritat als aspectes de formació i diversió 

b) En una segona fase d’especialització, la competició, a més a més 

d’adquirir més importància i començar a tenir una orientació superior 

cap al rendiment, esdevé un factor clau com element de formació i com 

a element de selecció, afavoridor d’experiències competitives millors 

per a alguns esportistes 
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c) En l’última fase, el rendiment durant la competició es converteix en el 

criteri escollit per saber si el procés de desenvolupament del talent o de 

la perícia s’ha portat a terme correctament o ha fracassat. És l’element 

avaluador del procés de desenvolupament de l’esportista. 

 

Resulta interessant també la puntualització que fan els autors sobre la 

influència de l’edat cronològica en el desenvolupament de l’esportista; fan 

referència a tota una sèrie d’estudis que assenyalen que s’observa un clar 

avantatge en els esportistes que maduren precoçment i en els nascuts en la 

primera part de l’any. Es considera que el fet de categoritzar els esportistes 

segons l’edat crea desigualtats en l’entrenament i redueix les possibilitats 

dels més joves. 

 

Pel que fa als altres factors contextuals, que són els que afecten de forma 

més directa a la present investigació, els autors en citen uns quants: 

 

a) Facilitats per entrenar 

b) Influència del país o la zona geogràfica 

c) Possibilitat d’accedir a instal·lacions correctes 

d) Ajuda econòmica familiar o externa  

e) Influència de les lesions esportives 

 

Igualment interessant ens sembla l’estudi d’Escudero López, Balagué Gea i 

García-Mas (2002: 34-38) sobre els comportaments que influeixen en el 

rendiment esportiu dels jugadors bàsquet des del punt de vista dels 

entrenadors. En aquest treball els investigadors entenent que hi ha 

nombrosos estudis que tracten sobre les característiques psicològiques 

necessàries pel rendiment esportiu, i entenent que els resultats obtinguts fins 

al moment no són massa clars intenten una altre via per arribar a determinar 

aquestes característiques. 

 

Els autors van passar un qüestionari a entrenadors de bàsquet de les 3 

categories d’elit del bàsquet nacional i els varen demanar que assenyalessin 
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els comportaments dels jugadors que creien que eren fonamentals pel 

rendiment del seu nivell competitiu i especialitat.  

 

Els comportaments llistats surten dels obtinguts en una investigació prèvia 

d’Escudero (1999) i la mostra final van ser 26 entrenadors, tots ells en 

disposició del títol de Tècnic Esportiu Superior en Bàsquet, que es van 

categoritzar en funció del nivell competitiu al qual estaven entrenant (ACB, 

LEB o 2a Divisió) 

 

A la següent taula es mostren els comportaments que de forma 

estadísticament significativa varen assenyalar els entrenadors dels 3 grups 

com a comportaments que s’haurien d’observar “sempre” o “quasi sempre” 

en jugadors dels quals s’espera un nivell competitiu alt. 

 

És curiós observar com els resultats tenen a veure amb qüestions que 

afecten al comportament sòcio-afectiu del jugador i a la component 

actitudinal del seu joc per sobre d’altres factors que inicialment poden ser 

més importants. 

 

                                

Número Comportaments
2 Té velocitat, no només de cursa, sinó velocitat en els moviments

de peus, velocitat en les passades, velocitat en moure les mans 

per defensar.

20 Quan algú falla un encistellament en els entrenaments veus

que l'anima "Va, la propera entra"

38 Veus que corre al contraatac, baixa al balanç quan hi ha gent

al rebot, el veus en totes les accions de joc, es mou, torna,

corre, recupera…

61 S'ha quedat en un bloqueig i veus que la propera jugada

defensiva, intenta passar o salvar aquest bloqueig.

Algun dels comportaments dels quals el seu grau de presència 
va ser considerada necessària en grau "quasi sempre" o "sempre"

pels tres grups d'entrenadors

 

 

 

 

Taula 2: “Comportamientos que influyen en el rendimiento 
deportivo de jugadores de baloncesto desde el punto de vista de 
los entrenadores” Escudero López, Balagué Gea i García-Mas 
(2002). 
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És probable que si féssim una anàlisi més acurada dels resultats d’aquest 

estudi entendríem fàcilment les respostes d’aquests entrenadors, ja que la 

majoria de jugadors en aquestes categories ja tenen els factors tècnics, 

tàctics, condicionals i antropomètrics predisposicionals per l’èxit esportiu per 

una qüestió de selecció esportiva. Per tant els comportaments que els 

entrenadors assenyalen com a bàsics en el rendiment dels jugadors són els 

que tenen a veure més amb l’àmbit sòcio-afectiu i actitudinal.  

 

Un dels mateixos autors, García-Mas, realitza un estudi sobre la cooperació i 

la competició en equips esportius (2001: 115-130), l’objectiu era determinar 

el grau de cohesió d’equips esportius de diferents nivells competitius. 

 

L’autor definirà equip esportiu com un grup especial, amb característiques 

específiques derivades de l’activitat esportiva i de la seva pròpia dinàmica i 

que té una sèrie de característiques que el diferencien del grup 

convencional. 

 

Una de les primeres característiques és l’alt índex de proximitat física que 

tenen els membres dels grups esportius, ja que comparteixen vestidor, 

concentracions, desplaçaments i camp de joc.  

 

Una altre característica del grup esportiu és el seu grau d’interacció entre 

jugadors, aquest està determinat d’una o altre forma pel tipus d’esport i la 

seva reglamentació, les tàctiques i/o estratègies determinades per 

l’entrenador i el nivell d’interdependència d’un jugador respecte a un altre. La 

interacció s’amplia fins arribar al concepte d’interdependència, és a dir, el 

nivell en el qual un membre de l’equip depèn (exclusiva o parcialment) de la 

conducta d’un altre membre de l’equip. 

 

La tercera característica assenyalada per l’autor és la diferenciació, l’equip 

es recolza en elements objectius (samarretes o camp de joc propi) per a 

obtenir més identitat pròpia mitjançant la confrontació i diferenciació amb un 

altre equip. 
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Per últim es considera que la existència d’un objectiu comú, compartit en 

major o menor mesura (tàcita o explícitament) per tots els membres de 

l’equip, es una altre de les característiques diferencials. 

 

A partir d’aquesta característica l’autor intenta determinar el grau de cohesió, 

d’interacció, de coordinació i de cooperació entre els membres d’un equip, 

determinant tots aquests com a factors importants dintre del rendiment d’un 

grup esportiu. 

 

Destaquen dos aspectes dintre de la definició de cooperació que fa l’autor, la 

proposta de Cratty i Hanin (1980) que defineixen l’existència de tres tipus 

d’esportistes dintre d’un equip esportiu i els factors de Rabbie (1995), que en 

defineix cinc , tots ells susceptibles de ser avaluats, analitzats i eventualment 

formar part d’un programa d’intervenció dirigit a millorar els nivells de 

cooperació.  

 

Cratty i Hanin proposen que dintre d’un equip podem trobar jugadors amb les 

següents característiques: 

 

a) Els esportistes altament individualistes, preocupats fonamentalment per 

la seva carrera esportiva i el seu èxit personal 

 

b) Els esportistes preocupats per l’equip: coneixen que l’èxit de l’equip és 

necessari per poder aconseguir l’èxit personal 

 

c) Esportistes totalment immersos en l’equip: l’èxit o el fracàs de l’equip són 

el seu propi èxit o fracàs 

 

Rabbie defineix com a factors que poden millorar els nivells de cooperació: 

 

a) Comunicació: És interessant que els jugadors parlin amb els altres per 

saber si el seu estil cooperatiu és el mateix que el dels altres 
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b) Informació sobre les opcions escollides pels demés: És important 

conèixer el resultat de les experiències prèvies de cooperació/competició, 

ja que influiran sobre la nova presa de decisions 

 

c) Confiança en els demés membres del grup: Ja que la conducta 

cooperadora serà penalitzada, o bé perque ja es coneixen resultats 

d’anteriors experiències, sobretot en situacions crítiques. 

 

d) Responsabilitat i valors socials: La opció cooperadora pot ser el resultat 

d’un compromís amb els valors socials, o mitjançant la presa de 

responsabilitat, donada la importància del succés en el que s’haurà de 

cooperar o competir 

 

e) Identitat intragrup: Aquesta identitat, o sensació de pertinença pot actuar 

de potenciador sobretots els altres factors anteriorment enumerats 

 

L’autor realitzà una investigació amb 98 esportistes de dos esports 

col·lectius diferents (futbol i bàsquet), la mostra es composava de 52 homes i 

46 dones amb edats entre 18 i 31 anys amb una mitjana d’edat de 22, 3 

anys. 

 

Els esportistes es van dividir en 3 grups, equips formals de rendiment alt (31 

persones), equips formals de rendiment mig (33 subjectes) i equips no 

formals. 

 

 Als membres dels diferents grups se’ls hi va aplicar un qüestionari elaborat 

pels autors anomenat CCD o “Cuestionario de cooperación deportiva”, a 

partir del constructe Cooperació/Competició interpersonal, ja que l’objectiu 

últim de la recerca és trobar la tipologia cooperativa del jugador. Així el 

qüestionari es composava de 40 ítems que es corresponien amb cinc camps 

de cooperació no excloents: 

 

a) Cooperació amb els companys d’equip 

b) Cooperació amb l’entrenador 
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c) Cooperació dintre del camp de joc 

d) Cooperació fora del camp de joc 

e) Cooperació global  

 

Aquest qüestionari va mostrar un índex de fiabilitat interna (respecte a la 

cooperació global) de 0,89, estudiada amb la tècnica de “half-split”. 

 

La recollida de dades s’aplica en el vestidor, de forma prèvia a una 

competició i sense tenir en compte l’estat de l’equip en la competició ni els 

últims resultats en la mateixa. 

 

Els resultats de la investigació determinaren que la cooperació global es 

considerés dintre de la mitjana (52%), essent el grau màxim de cooperació el 

que s’experimenta amb l’entrenador (75%), seguida de la cooperació dintre 

del camp de joc (68%) i la cooperació amb els companys (56%) essent la de 

valor més petit la cooperació fora del camp de joc (28%). 

 

Respecte a la tipologia d’equips contemplada en l’estudi es varen observar 

diferències interessants, ja que en els equips no formals la cooperació amb 

l’entrenador obté el valor més alt (75%), essent els d’alt nivell els que 

queden en segon lloc (68%), reservant el valor més baix pels equips de 

competició de nivell mig (55%). 

El nivell de cooperació amb els companys també és més alt en els equips no 

formals (56%), d’un valor mitjà (50%) en els equips de nivell competitiu mig i 

el valor més baix (48%) pels equips d’alt nivell. 

 

Els nivells de cooperació durant la competició i fora de la competició trobem 

el valor màxim en la cooperació en la situació de competició dels equips d’alt 

nivell (74%) que contrasta amb el menor dels valors que l’obté també aquest 

grup en la cooperació fora de la situació de competició. Aquesta diferència 

es manté en els equips de nivell mig amb un valor per la cooperació dintre 

de la competició alt (61%) i un valor fora de la competició baix (38%). 
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Els equips no formals inverteixen la tendència amb una cooperació fora de 

competició amb valor del 56% i reservant un 40% al valor dintre del camp de 

joc. 

 

De fet si analitzem l’estructura i competició dels equips dels diferents nivells 

veurem que els resultats tenen una alta coherència, ja que els jugadors de 

nivell alt i mig tenen status professional o semiprofessional la gran majoria 

de vegades i no tenen cap potestat en la construcció del grup, en canvi els 

equips no formals tenen una construcció que moltes vegades és intencional i 

per afinitat. 

 

La situació d’èxit en els esports, moltes vegades s’associa a equips 

d’estructura i dedicació professional, però amb dinàmiques internes que 

afavoreixin la cooperació global, amb l’entrenador i amb els companys dintre 

i fora de la pista. 

 

Una de les eines més emprades per tal de conèixer el comportament intern 

d’un grup és el sociograma, una eina que a diferència dels qüestionaris que 

no mostren de forma concreta com les persones es relacionen entre sí, 

permet posar de manifest l’afiliació i l’atracció entre els integrants d’un grup. 

En aquesta línia hem seleccionat un treball de Díez i Márquez sobre la 

utilització de sociogrames per valorar els nivell de cohesió interna en un 

equip de futbol (2005: 37-52) i identificar les sinergies que es produeixen 

dintre d’un grup esportiu d’aquesta disciplina. 

 

Els autors citen el model de Carron sobre cohesió (1982), indicant que hi ha 

quatre factors que afecten al desenvolupament d’un grup esportiu: 

 

a) Ambientals 

b) Personals 

c) D’equip 

d) De lideratge 
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En l’estudi pretenen incidir sobre els factors d’equip, ja que segons afirmen 

els autors la relació entre cohesió i rendiment és clara, tot i que resulta difícil 

d’abordar i el seu estudi ha de contemplar tres factors importants: 

 

a)   La mida de la cohesió 

b)   El tipus de tasca  

c)   La direcció de la causalitat 

 

Els autors també afirmen que la cohesió de la tasca està correlacionada més 

estretament amb el rendiment del que ho està la cohesió social, i que la 

cohesió és més important en els esports d’interacció que en els d’acció 

paral·lela. La relació entre cohesió i rendiment sembla ser circular, de forma 

que l’èxit potencia la cohesió, que a la seva vegada potencia l’èxit. De fet 

citant estudis de Grieve i col. (2000), els autors afirmen que el impacte del 

rendiment sobre la cohesió arriba a ser més important que el d’aquesta 

última sobre el rendiment i a més, la cohesió està molt relacionada amb la 

satisfacció, la conformitat i l’estabilitat tal i com afirmen Carron i col. en 

estudis del 2002. 

Justificada en els estudis anteriors la importància de la cohesió en un grup, i 

determinada la validesa del sociograma com a eina de valoració i observació 

de la dinàmica de l’esmentada cohesió en un grup, els autors estudien la 

cohesió interna en un equip de futbol de nivell competitiu mig mitjançant 

sociogrames i un qüestionari complimentat per l’entrenador. 

 

Els jugadors responen a una sèrie de preguntes en el vestidor al finalitzar un 

entrenament; se’ls demana que responguin les preguntes amb nom propi, 

entenent que és un qüestionari individual i que es respectarà la 

confidencialitat dels mateixos. 

Les preguntes realitzades eren vuit, de l’estil: 

 

a)   A quin dels teus companys seleccionaries per realitzar un treball? 

b)   A quin dels teus companys no seleccionaries per realitzar un treball? 

c)   A quin company t’agradaria veure triomfar en el món del futbol? 

d)   A quin company no t’agradaria veure triomfar en el món del futbol? 
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A l’entrenador se li va demanar contestar a un qüestionari amb dotze ítems 

als quals havia de contestar en una escala de Likert des de 1 (molt poc) a 5 

molt, amb ítems com els següents: 

 

a) Els jugadors mostren amb el seu comportament que tenen clara la 

importància de l’equip 

b) Els jugadors eviten els conflictes interns 

c) Els jugadors acostumen a deixar de costat els aspectes personals pel bé 

de l’equip 

d) La majoria de jugadors tendeixen a relacionar-se entre sí 

 

Una puntuació màxima de 60 punts indicaria un grau de cohesió perfecte, 

com més s’apropi la puntuació donada a aquest valor, més grau de cohesió 

grupal. 

 

Els resultats de la investigació mostren que 9 jugadors reben puntuacions 

positives per part dels seus companys, 5 jugadors reben puntuacions 

negatives, dos jugadors tenen tantes puntuacions positives com negatives i 

un jugador no és valorat. 

En quant a les respostes de l’entrenador, el resultat del seu qüestionari 

sumant tots els ítems va ser de 57 punts. En la majoria dels ítems 

l’entrenador va assignar una puntuació molt alta de 5 punts, i només en 4 

ítems va assignar una puntuació de 4 punts, aquests eren: 

 

a) Els jugadors solen tenir inquietud per organitzar activitats conjuntes fora 

del vestidor 

b) El grup de jugadors vigila i controla que les normes internes es 

compleixin 

c) Hi ha uns líders, recolzats pels seus companys, que condueixen el 

funcionament intern del vestidor. 

 

Els autors de l’estudi un cop finalitzat el mateix, afirmen que la percepció de 

l’entrenador respecte al nivell de cohesió interna del seu equip és bastant 

fidedigna, però que l’avantatge d’utilitzar el sociograma és que aquesta 
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informació es complementa aportant dades que l’entrenador desconeix ja 

que queden fora del seu àmbit d’actuació o bé per manca de percepció 

acurada i que aquesta eina li pot permetre una actuació més directa sobre 

algunes problemàtiques o disfuncions internes. 

 

Un altre estudi que utilitza el sociograma com a eina de mesura de la 

cohesió però en aquest cas en equips d’elit de voleibol és el de Bergeles i 

Hatziharistos de 2003. 

 

Aquest estudi examina les diferències en la atracció interpersonal entre 

jugadors titulars i suplents d’equips de voleibol masculins d’alt nivell i la 

correlació entre atracció interpersonal dels equips i la seva classificació final 

en la competició. 

 

Els autors utilitzaren com a mostra 106 jugadors de 10 equips de la Sèrie A1 

de la Lliga Nacional de Voleibol de Grècia (màxima categoria grega) que 

varen completar un qüestionari que tenia com a objectiu últim la construcció 

d’un sociograma. 

 

Els jugadors dintre de la mostra es varen dividir entre titulars i suplents 

utilitzant un protocol de recollida de dades que s’administrava als 

entrenadors.  

 

Els resultats de l’estudi mostren que els resultats d’atracció interpersonal en 

els aspectes que afectaven a la tasca i també en els afectaven a la dimensió 

social, eren significativament diferents entre els jugadors titulars i entre els 

suplents, ja que els titulars van puntuar més alt en les dues dimensions 

abans esmentades 

A més la puntuació obtinguda en els jugadors titulars tenia una correlació 

positiva en la dimensió tasca amb les puntuacions globals de l’equip en 

aquest aspecte. 

L’estudi també va trobar que la puntuació global obtinguda en la dimensió 

tasca de l’equip, tenia una correlació alta amb la classificació final de l’equip, 

de forma que els equips que mostraven una alta atracció interpersonal entre 
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els jugadors en l’aspecte objectius de grup, és a dir en la dimensió tasca, 

tenien un nivell de prestació competitiva més alt. 

 

Els resultats d’aquest estudi també s’interpreten de manera molt coherent, ja 

que és lògic que la relació entre jugadors titulars sigui més fàcil, com 

segurament ho és la relació entre suplents, ja que són jugadors que no es 

disputen una posició de joc, i per tant no estan sotmesos a la rivalitat 

esportiva individual. 

 

Ajudant-nos de l’explicació que la relació entre cohesió i rendiment és 

circular, podem explicar amb facilitat que els equips que tenen una prestació 

més alta en competició tinguin més atracció interpersonal i viceversa. 

 

Una àmbit disciplinar que ens pot ajudar també a entendre molts aspectes 

relacionats amb els factors individuals i col·lectius que poden tenir correlació 

amb el rendiment esportiu és la dinàmica de grups. 

 

Per dinàmica de grups entenem una branca de la psicologia social que té 

com a objecte l’estudi científic dels grups humans, i en conseqüència és de 

alta aplicabilitat en diversos camps de l’activitat social i professional. Els 

grups humans es poden estudiar des de diferents vessants, aquestes són la 

vessant teòrica, la vessant pràctica i la vessant aplicada. La dinàmica de 

grups s’assimila amb els continguts pràctics i aplicats. 

 

En aquest apartat estudiarem alguns aspectes de la dinàmica de grups que 

es poden aplicar a la Direcció d’equips esportius, són: 

 

a) El coneixement sobre grups 

b) El lideratge 

c) La determinació de rols en un grup 
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a) El coneixement sobre grups 

 

El coneixement dels grups es pot concretar en el fet que en un grup 

esportiu es poden preveure certes reaccions davant actituds que 

prengui l’entrenador; pors, expectatives, rols, mecanismes de defensa, 

polaritzacions, codi de comunicació i conflictes es poden veure 

clarament en determinades situacions de l’àmbit esportiu. 

 

També és clar que dintre de la individualitat d’un grup, sempre hi ha una 

sèrie de rols que estan contemplats, que hi són presents. Això s’ha 

d’aprofitar per interpretar una sèrie de claus de les que els directors 

dels grups esportius disposen. 

 

Per tant la observació d’aquests comportaments són fonamentals en la 

dinàmica de grups. 

 

El que succeeix en un grup esportiu és altament observable, i tot allò 

que passa al nostre voltant té un valor i per tant s’ha d’analitzar i 

observar. Evidentment cada cosa pot tenir diverses interpretacions i per 

tant tenir en compte diverses claus d’anàlisi que poden aportar més 

matisos.  

 

Seguint una proposta de Francia i Mata (1992) els aspectes 

observables dintre d’un grup són: 

 

a) Nivell de satisfacció global dintre del grup 

b) El grau de participació en les tasques i la vida del grup 

c) El nivell de comunicació dels participants 

d) Els papers que assumeix cada membre del grup 

e) Els mecanismes de defensa així com les reaccions davant                  

situacions conflictives 

f) El llenguatge no verbal 
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g) la xarxa de relacions dintre del grup, afinitats 

h) L’actitud davant les normes 

i) La jerarquia de valors 

 

b) El lideratge 

 

Líder (del anglès Leader) és “aquell que orienta, porta o arrastra a un 

grup”. Klein (citat per Francia i Mata, 1992) defineix el lideratge com “la 

capacitat d’obtenir d’altres la resposta desitjada”. La capacitat per ser 

un líder pot ser innata, adquirida o imaginada. 

 

Les qualitats del líder són variables en funció de l’activitat a la qual ens 

dediquem (no és igual un actor de cinema que un porter d’un equip 

d’handbol i les qualitats que s’esperen d’ells, òbviament són diferents). 

 

El líder no s’autoproclama, és escollit pel grup, que reconeix la seva 

qualitat per una tasca. El lideratge de grups, no necessàriament 

coincideix amb el paper d’entrenador o de capità. 

 

Fonts de poder del líder (Francia i Mata, 1992): 

 

a)  Qualitats personals demostrades 

b)  Potencialitats 

c)  Eficàcia 

d)  Posició en el grup 

e)  Capacitat organitzativa 

f)  Confiança generada en el grup 

g)  Encarna millor els objectius i metes del grup 

h)  Tenir l’estima dels components del grup 

 

Funcions del líder (Francia i Mata, 1992): 

 



 41 

La funció del bon líder s’ha d’orientar a afavorir la producció i al 

manteniment del grup. 

 

a) Afavorir la funció de producció 

Es basa en 3 operacions: 

  

  - La relativa a la informació i al mètode de treball 

  - La relativa a la coordinació de les aportacions i esforços 

  - Les relatives a les decisions 

 

b) Afavorir la funció de manteniment 

No depèn només de factors tècnics i metodològics sinó té més en 

compte aspectes sòcio-afectius. 

 

  - Les intervencions que apunten a l’estímul i al      

     manteniment 

  - Les que apunten a la facilitació social 

  - Les que apunten a l’elucidació 

 

Qualitats del líder (Vela, 1975 citat per Vendrell, 1999): 

 

a) Qualitats encaminades a la producció 

 

   - Sensibilitat per percebre les necessitats, tendències i     

       preocupacions del grup  

  - Capacitat d’interpretació del grup 

  - Decisió 

  - Capacitat per suggerir la reflexió 

- Capacitat de previsió 

  - Capacitat de treball 
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b) Qualitats encaminades a les tasques de manteniment 

 

               - Atendre correctament a les necessitats de tots els membres    

del grup  

  - Ajudar a integrar als individus dintre del grup 

  - Valorar a cadascú per allò que aporta al grup 

 

Al marge de considerar la multifactorialitat del fet esportiu, sobretot dintre 

dels esports col·lectius, no podem passar per alt que dintre del treball de la 

estructura sòcio-afectiva els factors psicològics i sociològics també tenen 

una quota d’importància dintre del rendiment esportiu. 

 

Hi ha multitud d’estudis que parlen de la importància d’aquests factors i citar-

los tots seria complicat, per tant hem decidit realitzar una síntesi de factors 

individuals i col·lectius citats en els diferents treballs consultats. 

 

En la present síntesi trobem treballs de psicòlegs esportius com Balaguer, 

Dosil, Mallory, García Mas, Williams o Weinberg i Gould, però també de gent 

de l’àmbit empresarial com Borrell, autor que treballa al voltant de la 

formació i optimització d’equips empresarials. 

 

L’esmentada síntesi és molt important, en tant en quant, la proposta 

d’indicadors del rendiment esportiu triats en la nostra investigació per 

utilitzar-los en les eines de registre de dades provenen dels factors 

individuals i col·lectius més assenyalats pels diferents autors o bé d’aquells 

que per la seva innovació semblen més interessants. 
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Factors individuals i col·lectius Psicològics i Sociològics en els diferents 
estudis consultats 
                           Individuals                                                 Col·lectius 
Mallory (1989) Weinberg i Gould (1996) 

- Tipologia cooperativa 
a. Dominant 
b. Influenciador 
c. Equilibrador 
d. Lleial 

- Dinàmica de grup 
- Cohesió 
- Lideratge 
- Comunicació 

Balaguer (1994) García-Mas (2001) 
- Motivació 
- Control ansietat 
- Autoconfiança 
- Concentració-atenció 

- Ambient grupal 
- Actitud dels 

membres 
- Estructuració del 

grup 
- Cohesió 
- Processos grupals 

Weinberg i Gould (1996) Borrell (2004) 
- Personalitat 
- Motivació 
- Arousal, estrès i ansietat 
- Autoconfiança 
- Establiment d’objectius 
- Concentració 

- Moment de l’equip 
- Dinàmica interna 
- Orientació bàsica 

García-Mas (2001) Williams (2006, 5) 
- Tipologia cooperativa 

a. Racional 
b. Causal 
c. Seguidor 
d. D’equip 

- Cohesió 
- Comunicació 
- Interacció 

Dosil (2004)  
- Motivació 
- Control de la ansietat 
- Atenció i concentració 
- Personalitat 
- Lideratge 
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2.3. Els indicadors utilitzats en l’actualitat a la  Planificació de 

l’entrenament 

 
 

El procés de planificació de l’entrenament és un procés complex i que en 

l’actualitat s’allunya de les primitives fórmules de control del procés 

d’entrenament. 

 

A més, la complexitat dels esports col·lectius, episòdics o de situació fa que 

el procés de planificació d’aquests hagi de tenir unes característiques 

diferencials del d’altres famílies d’esports. 

 

Sánchez Bañuelos (1994) citat per García Manso, Navarro Valdivielso i 

Ruíz9 (1996) defineix el procés de planificació de l’entrenament com “el 

procés mitjançant el qual l’entrenador busca i determina vies d’acció que 

amb major probabilitat poden conduir a l’èxit”. 

 

Els autors citats també afirmen que “el procés de preparació d’un esportista 

implica, per un costat, l’elaboració d’una planificació global i, per altre, 

l’elaboració de nombrosos plans parcials que han de coincidir amb l’objectiu 

final que es pretén aconseguir amb el primer, essent tots ells posats en 

marxa sota la coordinació de l’entrenador”. 

 

Ajustant-se també a la perspectiva complexa de l’esport, els autors també 

afirmen “És cert que el responsable de la planificació d’un entrenament no 

pot controlar totes les variables que participen de forma directa o indirecta, 

però al menys ha de conèixer-les i saber el grau d’incidència que tindran 

sobre el mateix”. 

 
 
 

 
 

 
___________________ 
9 García Manso, J.M.; Navarro Valdivielso, M.; Ruiz Caballero, J.A.; Planificación del entrenamiento 
deportivo. Madrid: Gymnos, 1996. 
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Gràfic 2:  “Variables que afectan al binomio-entrenador 
deportista” García Manso, J.M.; Navarro Valdivielso, 
M.; Ruiz Caballero, J.A (1996). 

 
 
 

Els autors proposen 7 passos a seguir per aconseguir una adequada 

planificació esportiva: 

 

a) Estudi previ 

b) Definició d’objectius 

c) Calendari de competicions 

d) Racionalització de les estructures intermèdies 

e) Elecció dels mitjans de treball 

f) Distribució de les càrregues d’entrenament 

g) Posada en acció de la planificació 
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Dintre de l’apartat de posada en acció de la planificació els autors parlen de 

dos aspectes, l’execució de la planificació i l’avaluació del planificació, és en 

aquest segon apartat on centrarem la nostra atenció, ja que és aquí on 

podem trobar propostes d’indicadors de control del rendiment esportiu. 

 

L’avaluació del procés d’entrenament, segons els autors, es pot realitzar de 

4 formes: 

 

a) El control de les càrregues d’entrenament realitzades 

b) El control del model de competició 

c) El control de la evolució de la capacitat de rendiment 

d) La avaluació final del procés d’intervenció 

 

És en el primer apartat, el referent a les càrregues d’entrenament on els 

autors parlen per primera vegada del disseny d’instruments de control de les 

càrregues d’entrenament, proposant com a eina per als entrenadors els 

quaderns individuals d’entrenament. En ells proposen que aquestes 

compleixin amb els següents requeriments: 

 

a) Abastar vàries sessions d’entrenament 

b) Incloure l’entrenament previst 

c) Incloure l’entrenament realitzat 

d) Assenyalar les incidències 

e) Contenir indicadors de control de l’efecte d’entrenament 

f) Contenir les dades de treball acumulat en les sessions indicades 

g) Contenir les dades de treball total acumulat 

 

No obstant els autors, provinents de l’àmbit dels esports individuals, 

assimilen els indicadors de control de l’entrenament a paràmetres 

fisiològics, proposant com a exemple en una sessió d’entrenament d’un 

fondista, una escala de percepció subjectiva del esforç com la Escala de 

Borg, el pes del corredor al inici i al final de la sessió d’entrenament, el 

registre de la freqüència cardíaca i la velocitat mitjana de l’entrenament. 
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En una línia totalment diferent, Seirul·lo10, afirma que el primer que hem de 

tenir en compte al realitzar una planificació és el projecte esportiu, ja que els 

seus elements influeixen de forma directe en el procés de planificació. 

 
Gràfic 3:  “Esquema del projecte esportiu” Seirul·lo, F. 
(2005). 

 

L’autor definirà planificació com “El conjunt de supòsits teòrics que 

l’entrenador realitza, consistents en la descripció, previsió, organització i 

disseny de tots i cadascun dels esdeveniments de l’entrenament que han de 

ser realitzats en un determinat moment de la vida esportiva del jugador, 

mentre roman en aquest club, així com dels corresponents mitjans d’anàlisi i 

control que permeten modificar aquests esdeveniments, amb la finalitat 

d’obtenir un procés d’entrenament cada vegada més adequat que 

aconsegueixi la optimització del jugador, permetent-li obtenir els resultats 

desitjats en forma ininterrompuda en la competició, de la disciplina esportiva 

en la que està implicat”. 

  

 

 
___________________ 
10 Seirul·lo, F. Planificación del entrenamiento en los deportes de equipo. Barcelona: Master Profesional 
en deportes de equipo CEDE, 2005. 
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Seirul·lo també afirma que si bé existeixen uns plantejaments comuns per a 

la planificació de tots els esports col·lectius, cada especialitat disposa d’uns 

certs matisos que fan que la seva proposta hagi de ser diferenciada. 

 

La planificació en els esports d’equip segons l’autor ha de ser: 

 

a) Única 

b) Específica 

c) Personalitzada 

d) Temporalitzada 

 

Per única l’autor entén que en la planificació ha d’haver aportacions de tots 

els membres del cos tècnic, aquests membres del cos tècnic han de tenir 

criteris paradigmàtics comuns (és a dir, han de tenir una visió de l’esport 

semblant). L’autor també comenta que la planificació ha de descriure tots 

els esdeveniments prescrits per la totalitat de les estructures (condicional, 

coordinativa, condicional, sòcio-afectiva), que ha d’existir unitat en les 

condicions de descripció i identificació dels continguts per dissenyar les 

tasques d’entrenament. 

 

És important també l’aportació que realitza l’entrenador respecte a la 

característica única de la planificació, afirmant que aquesta ha d’estar en 

consonància amb el projecte de club, molts projectes esportius fracassen 

per obviar aquesta última premissa, ja que els entrenadors moltes vegades 

per prestigi o interès propi dissenyen planificacions fora dels objectius dels 

altres elements que conformen el projecte de club. 

 

Dintre de la característica específica de la planificació, Seirul·lo comenta 

que ha d’atendre de forma específica les conseqüències que ocasionen els 

diferents reglaments de joc i de la competició. Els episodis i les components 

de l’esport han d’estar ajustades a les característiques pròpies de cada 

esport. Aquestes premisses es poden interpretar de formes diferents, una a 

tenir en compte és la del propi jugadors que si bé és la menys científica, ens 
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donarà indicis del nivell inicial, desconegut, de optimització de les seves 

estructures. 

 

La planificació a nivell específic també ha d’observar com s’ajusta i 

interactua el jugador amb la lògica interna del joc, com assumeix el jugador 

l’impacte de les condicions del espai d’entorn de competició, com s’enfronta 

el jugador al volum de competicions que ha d’afrontar en aquell moment i 

com assumeix el jugador la relació i dependència que existeix entre  la seva 

optimització personal que desencadena un determinat nivell de forma 

esportiva personal, amb el resultat de competició. 

 

Respecte a la característica personalitzada de la planificació, l’autor 

comenta que aquesta ha de adequar-se al nivell de talent esportiu del 

jugador (que tot i compartir equip no es dona en igual nivell per a tots els 

components de la plantilla o l’equip), a la vida esportiva o “background” 

esportiu que tal i com ja hem comentat en el present treball fa que el 

jugador es desenvolupi de maneres diferents i ha de tenir un nivell 

d’integració diferenciada, així com el talent i la vida esportiva parteixen des 

de l’interior del jugador, són consubstancials a la seva natura, la integració 

aprecia com aquests valors emergents des del subjecte s’integren 

permetent adequar les seves potencialitats optimitzades al joc i el seu 

entorn i a l’equip i al seu entorn. 
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3. Problema d’investigació, pregunta de recerca o 

hipòtesi  

 

 

Per intentar acotar més l’àmbit d’estudi és imprescindible generar una pregunta 

d’investigació que pugui definir més clarament què es allò que volem estudiar. 

 

Nosaltres proposarem la següent: 

 

Quins indicadors de la estructura sòcio-afectiva  són útils als entrenadors experts 

d’esports col·lectius, pel control del rendiment esportiu? 

 

La nostra recerca estarà enfocada a intentar trobar quins indicadors del 

rendiment esportiu lligats a l’estructura sòcio-afectiva  controlen els entrenadors 

d’esports col·lectius per preveure estats d’ànim i moments competitius dels seus 

jugadors per tal d’aconseguir optimitzar o controlar millor el rendiment de l’equip. 

També serà interessant saber si els entrenadors controlen aquests indicadors de 

forma intuïtiva o de forma estructurada o semiestructurada, així com si el treball 

d’aquesta estructura ocupa una part del seu entrenament. 

 

Entendrem com a indicador un element present en la càrrega d’entrenament que 

sigui susceptible de control i modificació per part de l’entrenador i per tant que es 

pugui incorporar dintre dels processos de planificació de l’entrenament. 

 

Considerarem entrenadors experts aquells que tinguin la màxima titulació del seu 

esport (Superior o de Nivell III), que hagin entrenat un mínim de 10 anys i que 

hagin fet de primer, segon o tercer entrenador en qualsevol de les dues 

categories més altes del seu esport, a més restringirem el grup d’entrenadors de 

la recerca a entrenadors que dintre d’aquestes dues categories d’elit, hagin 

treballat amb equips masculins, ja que el tractament de la estructura sòcio-

afectiva en els diferents gèneres, pot presentar diferències significatives. No 

entraran en la recerca els entrenadors que únicament hagin entrenat en 

categories d’elit a nivell de seleccions, ja que no és el mateix el treball d’aquesta 
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estructura a curt període, que en un període competitiu llarg on les seves 

possibilitats de fluctuació són majors. Si és possible, intentarem que els 

entrenadors escollits siguin a més d’entrenadors de la màxima titulació en el seu 

esport Llicenciats en Educació Física o Ciències de l’Activitat Física i l’esport, ja 

que la formació d’aquests professionals és més completa en la majoria 

d’aspectes. 

 

Per rendiment esportiu entendrem la millora dels resultats competitius (en 

consonància amb els objectius plantejats a principi de temporada o en la 

construcció d’un projecte esportiu) a nivell de classificació en les diferents 

competicions, així com un major aconseguiment dels objectius parcials ofensius i 

defensius en cada esport, per exemple en el Futbol aconseguir més gols que el 

contrari, en el Voleibol més sets o en el Bàsquet més punts.  

 

La pregunta d’investigació intenta complir els requisits de la pregunta 

d’investigació marcats per Quivy i Campenhoudt (1995: 29-43): 

 

• Claredat:  La pregunta intenta ser precisa i concisa en tant en quant 

dona idea que l’estudi pretén troba factors de l’estructura en qüestió i no 

d’altres de l’entrenament (cognitiva, condicional, o coordinativa), que 

permetin d’una banda el control d’aquests i per un altre aconseguir que 

aquest control conscient i estructurat desemboqui en una millora del 

rendiment. 

 

• Viabilitat: Tot i que l’entrenament i el control de la estructura sòcio-

afectiva no és un dels paràmetres més treballats i estudiats en les 

ciències de l’activitat física i l’esport, ja que hi ha poca producció 

científica i materials que vagin en aquesta línia, la gran majoria 

d’entrenadors tenen present que aquesta estructura és cabdal per 

aconseguir rendiment. Fruit d’això cada vegada són més els programes 

de formació en direcció d’equips que s’imparteixen. A més, tot i que no 

sigui de forma estructurada, tots els entrenadors amb un mínim 

recorregut en el treball de les seves disciplines, saben que les 



 52 

modificacions i fluctuacions de la estructura sòcio-afectiva afecten al 

nivell de prestació de l’equip. 

 

• Pertinença: El fet de preguntar quins aspectes de la estructura sòcio-

afectiva són les més controlades pels entrenadors, ja dona una idea de 

que l’autor de l’estudi intentarà definir quines característiques ha de tenir 

el control de la càrrega d’entrenament, afegint el control dels aspectes 

que es trobin com a més significatius. La finalitat és aconseguir que 

l’afectació d’aquesta estructura al rendiment sigui positiva, controlable i 

modificable en certa mida per part de l’entrenador. 
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4. Objectius específics  

 

Els objectius específics de la recerca intentaran trobar indicadors del rendiment 

d’equips d’esports col·lectius que puguin millorar la percepció de l’entrenador de 

quin és l’estat competitiu del seu equip, així com preveure estats de forma futurs 

modificant-los dintre de les diferents estructures d’entrenament així com 

incorporant-los a les estructures intermèdies del procés de planificació. 

 

Evidentment, entenent que la proposta ha d’estar dintre d’una perspectiva 

d’anàlisi complexa i no pretén realitzar reduccionismes de propostes atòmiques 

d’entrenament, sinó que el que pretén és ampliar el nombre d’aspectes que els 

entrenadors són capaços de controlar o de modular de manera intencional i 

estructurada. Probablement els estats anímics o personals dels jugadors són 

canviants i no sempre segueixen un patró de conducta. 

 

Amb aquesta idea utilitzarem la proposta d’Hernández i Romagosa11 (2005) que 

ja hem comentat en el punt dos del present treball. Els autors determinen una 

estructuració del esport col·lectiu en un sistema de jerarquies amb 5 dimensions 

o plànols d’anàlisi: 

 

a) Infrajugador 

b) Jugador 

c) Equip 

d) Joc 

e) Metajoc 

 

En el nostre treball les dimensions d’anàlisi importants són les dimensions 

jugador i equip, ja que intentarem trobar indicadors individuals i indicadors 

grupals o col·lectius. 

 

_________________ 
11 Romagosa, C.; Hernández-Ligero, D. Estrategias de absorción de la complejidad en fútbol. Dins: 
Comunicaciones libres y pósteres de las Cuartas Jornadas de fútbol base. Cartagena: 2005. 
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Com ja s’ha esmentat amb anterioritat, al nivell “Jugador” està situat el plànol 

d’anàlisi que s’ocupa del comportament de l’estructura hipercomplexa jugador, 

per tant fa referència a tot allò que inclou els processos d’aprenentatge, 

optimització i entrenament dels individus. Tradicionalment és el plànol d’anàlisi 

més estudiat. Tot i això en el nostre àmbit encara té molts aspectes per resoldre. 

 

A la dimensió “Equip” estarien situats els aspectes tàctics de grup i col·lectius 

més globals. En aquest nivell s’analitzen els comportaments que es donen en el 

joc i que tenen a veure amb ajustaments del comportament de tot l’equip, en 

situacions de grup més petit o en situacions que inclouen a tots els individus que 

el configuren. 

 

El primer objectiu de la recerca serà preguntar als entrenadors experts 

seleccionats quin nivell d’importància tenen els diferents indicadors individuals i 

col·lectius en el seu esport i per tant, a quins d’aquests indicadors paren més 

atenció per tal de controlar i anticipar l’estat competitiu dels seus jugadors i dels 

seus equips. 

 

Per a fer-ho assenyalaran un valor entre 0 i 5 d’una escala jeràrquica 

personalitzada numèrica a on 0 serà un valor nul negatiu i 5 serà el valor màxim 

positiu. 

 

Els indicadors individuals seleccionats surten de les propostes de diversos autors 

la majoria d’ells de l’àmbit de la psicologia de l’esport (Mallory, 1989; Balaguer, 

1994; Weinberg i Gould, 1996; García-Mas, 2001 i Dosil, 2004). Per la nostra 

proposta triarem aquests: 

 

a) Nivell d’autoconfiança 

Definim nivell d’autoconfiança com el grau de confiança que 

presenta el jugador davant les seves possibilitats de bon 

rendiment en situació de competició, és a dir la seva capacitat per 

assumir responsabilitat en situacions de joc. 
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b) Tipologia cooperativa 

La tipologia cooperativa són les estratègies de cooperació dels 

diferents jugadors que defineixen la seva forma de cooperar quan 

es troba dintre d’un grup o equip esportiu. 

Parlarem de quatre tipologies de jugadors: 

- Racional: Es preocupa per si mateix, actua per interès propi. 

- Causal: Se situa en un terme mig, sempre estalviant esforços. 

- Seguidor: Actua en funció del que fa la resta del grup. 

-  D’equip: És un jugador que coopera mogut per principis de     

justícia 

 

c) Capacitat per exercir el lideratge positiu del grup    

Un líder és aquell que genera influència entre individus i grups, 

per tal que el col·lectiu aconsegueixi els objectius als quals està 

orientat, ja siguin de producció o de manteniment. Un lideratge 

positiu és aquell que orienta el grup a la producció i no a altres 

qüestions no rellevants per l’objectiu del grup. 

 

d) Nivell de comprensió del jugador dels objectius individuals i 

col·lectius 

Capacitat del jugador per entendre el rol i les tasques tant 

individuals com col·lectives que li assigna l’entrenador dintre del 

funcionament global de l’equip. 

 

Els indicadors col·lectius seleccionats també provenen de les propostes de 

diferents autors (Weinberg i Gould, 1996; García-Mas, 2001; Borrell, 2004 i 

Williams 2006, 5), els que proposarem als entrenadors experts dintre de la nostra 

investigació són: 

 

a) Moment de l’equip 

Els equips passen per moments en funció de molts factors com 

el temps que porten junts, el nivell d’assoliment dels objectius 

individuals i col·lectius. Determinar el moment de l’equip pot ser 

fonamental per saber com treballar amb ell. 
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- Equip en expansió: Es proposar assolir una meta i posa les 

seves energies en joc. 

- Equip en regressió: És un equip que retrocedeix a nivell de 

productivitat o aconseguiment d’objectius. 

- Equip en pugna: És un equip a on manca l’harmonia per manca 

d’enteniment 

- Equip estable: És un equip automàtic, tothom coneix les tasques 

i les executa. 

 

b) Ambient grupal 

Actitud del grup respecte als altres membres de l’equip, de 

l’equip tècnic o directiu i demés persones que integren 

l’estructura del mateix. Predisposició del grup capa a les 

tasques 

 

c)          Estructuració del grup 

Tipologia dels membres que integren el grup, els individus a 

nivell individual i grupal tenen unes característiques que poden 

fer que el comportament global sigui un o un altre. 

 

d) Nivell de cohesió del grup 

Grau d’interacció dels membres de l’equip entre ells que fa que 

l’orientació del grup envers la producció i el manteniment de les 

tasques sigui més eficaç. 

 

e) Dinàmica interna del grup 

L’adaptació dels individus a la dinàmica de treball i els objectius 

del grup fan que la dinàmica interna del grup sigui una o una 

altre, això determina en bona part la capacitat de treball i 

aconseguiment dels objectius del grup. 

 

- Equip cohesionat: La major part dels integrants s’agrupen en 

funció d’un objectiu comú. 
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- Equip disgregat: Els individus fan les tasques mínimes per 

complir professionalment. 

- Equip de nucli dur: El grup es configura al voltant d’una persona 

que fa de líder. 

- Equip de nucli tou: La part de grup cohesionada al voltant del 

líder o tasca és poca. 

- Equip fracturat: L’equip es divideix en diferents subgrups que 

fan difícil la producció. 

 

f)   Orientació bàsica del grup 

Cada equip té una forma de concebre el treball, i en funció 

d’això, la seva orientació serà una o una altre, és important 

conèixer com s’orienta el grup per exigir en una direcció o una 

altre. 

 

- Equips que treballen per a la producció: És un equip al qual 

complau veure la feina ben feta i les coses realitzades de forma 

comuna. 

- Equips que prioritzen el desenvolupament individual i grupal: 

Són equips que aprofiten el pas pel grup per desenvolupar-se 

individual i grupalment. 

- Equips que es centren en el seu propi benestar: Són equips que 

busquen un confort i es mouen només en aquesta direcció. 

- Equips que treballen essencialment moguts per les 

recompenses individuals i col·lectives: És un equip que es mou 

fonamentalment per incentius individuals o col·lectius. 

 

g) Nivell i capacitat de comunicació entre els membres 

Aquest indicador té en compte el nivell de comunicació dels 

membres del grup entre ells o entre els membres del cos 

tècnic, tant de forma espontània com estructurada. 
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h) Nivell d’interacció entre els membres 

Concepte semblant al de cohesió, és més global, ja que 

analitza si la interacció que es produeix entre els membres d’un 

grup és parcial (fraccionada en grups) o més global. 

 

El segon objectiu de la recerca serà mitjançant una entrevista estructurada, 

realitzar preguntes obertes als entrenadors experts seleccionats sobre com 

controlen i quines estratègies utilitzen per modular les fluctuacions de la 

estructura sòcio-afectiva que troben importants en els seus jugadors i equips. 

 

A partir de la part inicial i dels indicadors que l’entrenador troba més importants, 

se li plantegen preguntes obertes tipus cas sobre aquells indicadors, per 

exemple, un entrenador que assenyala com a important el nivell d’autoconfiança 

dels jugadors serà qüestionat sobre aquest aspecte. En canvi si no troba cabdal 

en el seu esport conèixer la tipologia cooperativa dels seus jugadors, aquella 

pregunta oberta-cas s’ometrà. 

 

Les preguntes obertes-cas tindran dos grans grups: 

 

a) Preguntes obertes-cas sobre estratègies individuals de control de la 

estructura sòcio-afectiva 

 

Exemples: 

 

Com controla o estimula el nivell d’autoconfiança dels jugadors, i els seus estats 

canviants durant la temporada? 

 

Quines estratègies s’utilitzen des del cos tècnic per afavorir el lideratge positiu 

del grup per part d’un jugador? 

 

És important que el jugador entengui els objectius individuals i col·lectius? Com i 

en quin moment els establim? 
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b) Preguntes obertes-cas sobre estratègies col·lectives de control de la 

estructura sòcio-afectiva 

 

Exemples: 

 

Dintre del procés d’entrenament i en les sessions es té en compte afavorir 

d’alguna manera la cohesió grupal? 

 

Quin perfil de jugadors es busquen en el seu equip per tal d’afavorir una 

estructuració de grup equilibrada? 

 

S’estableixen jerarquies i canals de comunicació intragrup i grup-cos tècnic 

estructurats per afavorir el diàleg entre els membres del grup? 
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5. Representació gràfica de les dimensions d’estudi  en 

relació als objectius més específics 

 

A continuació exposem una representació gràfica de les dimensions d’estudi en 

relació als objectius més específics de la recerca: 

 

 

 

 

    

         Gràfic 4 : Representació gràfica de les dimensions 

Indicadors Estructura Sòcio-afectiva 

Quins indicadors són útils pels 
entrenadors i en quina 

mesura? 

Dimensió o Plànol d’anàlisi Entrenadors Experts 

- Infrajugador 
- Jugador 
- Equip  
- Joc 
- Metajoc 

 
 Estratègies 
de control 

 
Indicadors 

 
 

Individuals 

 
 

Col·lectius 

Voleibol 
 

Bàsquet 
 

Handbol 
 

Futbol 
 

 
 

Individuals 

 
 

Col·lectius 

Enquesta - Entrevista 

Altres esports 
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6. Justificació de la metodologia de la investigaci ó 

 

La Metodologia a emprar en aquesta recerca no serà de format únic ja que la 

quantitat de variables a observar i la necessitat d’anàlisi de les mateixes fa 

imprescindible la utilització d’una Metodologia quantitativa i qualitativa que es 

complementin. 

  

La tècnica d’obtenció de dades utilitzada serà l’enquesta, l’instrument dissenyat 

per a la recerca serà una enquesta que s’aplicarà de forma directa mitjançant 

entrevista amb dues parts diferenciades, la inicial sobre indicadors individuals i 

col·lectius, es composarà de preguntes tancades d’escala numèrica a on els 

entrenadors assenyalaran de forma quantitativa quins indicadors controlen dintre 

de les sessions o del procés d’entrenament i en quin grau ho fan. És important 

que la formulació de les preguntes i la explicació breu inicial sobre el treball 

siguin clares i no portin a confusió, ja que els entrenadors han d’assenyalar 

aquells indicadors que controlen i no aquells que poden tenir importància en el 

rendiment del seu esport; sinó es corre el risc que alguns entrenadors assenyalin 

la majoria d’indicadors com a importants. També serà cabdal remarcar que els 

indicadors han de ser controlats per part de l’entrenador preguntat i no per part 

d’algun altre membre del cos tècnic o personal de suport (com per exemple 

psicòlegs esportius). 

 

L’objectiu d’aquesta part inicial de la recerca serà discriminar quins són els 

indicadors més triats pels diferents entrenadors i en quin grau exerceixen un 

control sobre els mateixos. 

 

El fet de tenir dintre de la mostra entrenadors de diversos esports col·lectius ens 

facilitarà també un altre focus d’informació que és la possibilitat que aquests 

indicadors individuals i col·lectius tinguin un grau d’importància diferent en les 

diverses disciplines, o que simplement en uns esports es controlin més que en 

altres. 
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La informació també es complementarà amb una sèrie de dades personals on 

figuraran aspectes com la titulació, els anys d’experiència, la funció dintre del cos 

tècnic o la dedicació de l’entrenador a l’esport, és probable que, per exemple, els 

entrenadors amb dedicació professional puguin dedicar més temps al treball 

d’aquesta estructura els entrenadors amb dedicació parcial o semiprofessional. 

 

La segona part de la entrevista utilitzarà una metodologia qualitativa, 

s’estructurarà amb preguntes obertes tipus cas que tinguin a veure amb els 

indicadors assenyalats pels entrenadors. 

 

En aquest apartat bàsicament i de formes diferents es qüestionarà als diferents 

entrenadors sobre com controlen, modulen o entrenen els diferents aspectes que 

tinguin a veure amb els indicadors individuals o col·lectius que en la primera part 

s’hagin assenyalat com indicadors objecte d’atenció o control per part dels 

mateixos. 

 

L’objectiu d’aquesta segona part de la enquesta és obtenir informació addicional, 

la gran majoria basada en la pròpia experiència, sobre els indicadors o aspectes 

relacionats amb la estructura sòcio-afectiva que els entrenadors declaren 

controlar. 

 

En una recerca d’aquest tipus, que pretén analitzar el treball d’una estructura 

d’entrenament, una metodologia quantitativa única no tindria cap sentit, el treball 

dintre de la estructura complexa i des de una perspectiva d’anàlisi 

multidimensional necessita de més matisos que  es poden obtenir més fàcilment 

amb aquesta segona part. 

 

La metodologia de treball amb l’enquesta com a mitjà d’obtenció d’informació té 

les fases que mostrem a continuació en una taula obtinguda de la proposta de 

Gutiérrez-Dávila i Oña: 
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Fases de la enquesta amb l’enquesta com a instrument d’obtenció de dades 

1. Definició de l’objecte d’estudi 

- Establiment de finalitats i objectius de      

  l’estudi 

- Definició de la hipòtesi de treball 

- Selecció i definició de les variables 

2. Disseny de l’enquesta 

- Elaboració de les preguntes i elecció del   

  tipus d’enquesta 

- Organització de l’enquesta 

- Selecció de la mostra 

3. Aplicació de l’enquesta 

- Comprovació de la validesa de 

l’enquesta 

- Aplicació de la enquesta a una mostra  

  definida 

4. Tractament de les dades 
- Revisió de la aplicació de l’enquesta 

- Codificar i tabular 

5. Anàlisi de les dades 
- Preparació de la base de dades 

- Anàlisi estadístic de les dades 

6. Informe final - Interpretació de les dades estadístiques   

  resultants 

- Elaboració de l’informe final 

 

 

Taula 4: “Metodología en las ciencias del deporte” Gutiérrez-Dávila 
i Oña (2005). 
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A continuació també exposem l’estructuració de continguts de l’enquesta que 

surt de la proposta dels mateixos autors: 

 

1. Nom de la investigació 

2. Nom de l’entitat que la realitza 

3. Breu presentació del treball 

4. Sol·licitud de col·laboració de l’enquestat 

5. Número de l’enquesta 

6. Dades sobre la mostra que l’enquestador considera necessàries 

7. Preguntes sòciodemogràfiques 

8. Preguntes introductòries al tema 

9. Preguntes específiques de cada variable establerta 

10. Preguntes de control i observacions de l’enquestador 

 

 
Taula 5: “Metodología en las ciencias del deporte” Gutiérrez-Dávila 
i Oña (2005). 
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7. Disseny de la investigació 

 

7.1 Paradigma i disseny de la investigació  

 

El present treball s’emmarca fonamentalment dintre de la investigació 

descriptiva, Thomas i Nelson (2007:20) defineixen aquest tipus de 

investigació dient “La investigació descriptiva fa referència a l’estatus. La 

tècnica d’investigació descriptiva més prevalent és l’enquesta i sobretot el 

qüestionari”. 

 

El paradigma d’investigació més clar per situar aquest treball és el 

paradigma interpretatiu, entenent que la conducta humana no pot explicar-

se com altres fenòmens de les ciències naturals ja que és netament diferent 

a la d’altres essers vius. Utilitzant aquest paradigma, l’investigador pot 

descobrir fets o processos que possiblement passarien per alt si utilitzés 

altres mètodes més superficials o estandarditzats. 

 

Per tant podem afirmar que ens situarem en un perspectiva d’anàlisi 

eminentment qualitativa tot i que la primera part del nostre treball té un 

apartat clarament quantitatiu, però que únicament serveix com a referència 

inicial, atorgant més valor a les respostes obertes donades pels diferents 

subjectes entrevistats. Thomas i Nelson (2007:22) afirmen respecte a 

aquest tipus de investigació “La investigació qualitativa és diferent dels 

altres mètodes d’investigació. És un mètode sistemàtic d’investigació i, en 

grau d’importància, segueix al mètode científic de resolució de problemes; 

però es diferencien en diversos aspectes”. Els mateixos autors també 

afirmen “L’investigador és el instrument principal en la recollida i l’anàlisi de 

les dades. La investigació qualitativa es caracteritza per una presència 

intensiva de primera ma. Les eines de la recollida de dades són la 

observació, entrevistes i els instruments dissenyats pel propi investigador”. 

 

Els mateixos autors (2007:363) parlen sobre la investigació qualitativa en 

aquests termes “La investigació qualitativa en educació física, ciències del 
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exercici i ciències de l’esport és quelcom encara nou. Els investigadors en 

educació varen començar a adaptar els dissenys en investigació etnogràfica 

a la docència als EEUU als anys setanta, i s’han dirigit investigacions 

qualitatives en educació física i esport de forma continuada des dels anys 

vuitanta [...] El mètode d’investigació qualitativa s’ha utilitzat en 

antropologia, psicologia i sociologia des de fa molts anys. 

Aquesta forma general d’investigació ha rebut diferents noms com 

etnogràfica, naturalista, interpretativa, bàsica, fenomenològica, subjectiva i 

investigació observacional dels participants. Encara que són diferents, totes 

elles (i els autors citen a Erickson, 1986:119 de forma textual) mantenen 

una forta similitud familiar”. 

 

En contraposició a la investigació quantitativa, Thomas i Nelson, exposen 

les principals característiques d’aquesta tot dient (2007:364) “La investigació 

quantitativa tendeix a centrar-se en l’anàlisi, mentre que la investigació 

qualitativa intenta comprendre el significat d’una experiència dels 

participants en un marc concret i com s’estructuren els diversos 

components”. 

 

Component de la investigació Qualitativa 

Hipòtesi Inductiva 

Mostra De propòsit, petita 

Emplaçament Natural, món real 

Obtenció de dades 
L’investigador és l’instrument 

principal 

Disseny Flexible, subjecte a canvi 

Anàlisi de dades Descriptiu, interpretació 

 

 

 

El mètode d’estudi utilitzat serà el fenomenològic. A través de la 

fenomenologia es busca conèixer els resultats que els subjectes donen a la 

seva experiència vital, s’intenta conèixer el fenomen des del punt de vista 

Taula 6: Adaptat de “Comparación de les características de las 
investigacions cualitativas y cuantitativas” Thomas, J.R.; Nelson, 
J.K. (2007). 
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d’altres persones, descobrint i interpretant. Per Carrasco i Caldero, citats 

per Sáenz-López Buñuel i altres (2006:76-77), el propòsit d’aquest mètode 

és “descobrir les formes de comprensió que la gent té de fenòmens 

específics per enquadrar-los dintre de categories conceptuals”. 

 

Atenent a la classificació metodològica que proposen Rodríguez Gómez i 

altres (1996:96-97), l’esquema del treball de recerca respon a un disseny de 

casos múltiples amb diverses unitats d’anàlisi (els diferents indicadors de la 

estructura sòcio-afectiva) amb l’objecte de descriure el tractament d’aquesta 

estructura per part d’entrenadors d’esports col·lectius d’alt nivell. 

 

7.2 Tria dels participants en la recerca  

 

L’univers de referència està format per tots els entrenadors d’esports 

col·lectius que han format part d’un cos tècnic de les dues primeres 

categories masculines del seu esport en qualitat de primer, segon o tercer 

entrenador (o entrenador ajudant segons la denominació en alguns 

esports). En l’univers es contemplen els entrenadors que disposen de la 

màxima titulació federativa del seu esport poden ésser també Llicenciats en 

Educació Física o Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 

 

La mostra la conformen 12 entrenadors que han estat seleccionats amb una 

tècnica de mostreig de propòsit (Chien, 1981 citat per Thomas i Nelson 

2007:306) o mostreig segons un criteri (LeCompte, 1984 citat per Thomas i 

Nelson 2007:306), ja que l’objectiu d’un estudi de casos no és estimar un 

paràmetre poblacional sinó la selecció de casos que permetin un major 

aprenentatge. 

 

En el cas que ens ocupa els entrenadors seleccionats són entrenadors 

d’esports col·lectius masculins que entrenin o hagin entrenat a qualsevol de 

les dues categories superiors del seu esport, amb titulació d’Entrenador 

superior  que poden també ser Llicenciats en Educació Física o Ciències de 

l’Activitat Física i l’Esport, que hagin ocupat llocs de primer, segon o tercer 
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entrenador dintre del cos tècnic i que tinguin un mínim de 10 anys 

d’experiència en l’entrenament del seu esport. 

 

La diversitat social i econòmica dels diferents esports en el nostre país fa 

que no tots els entrenadors entrevistats tinguin una dedicació professional a 

la seva tasca, no obstant la gran majoria d’ells sí tenen una dedicació 

professional i els que no obtenen una contraprestació econòmica important, 

que fa que la seva activitat esportiva ocupi una gran part del seu temps i per 

tant puguin rebre la qualificació de semiprofessionals. 

Els entrenadors amateurs (entenent-se per amateurs aquells que no reben 

compensació econòmica o només perceben dietes o despeses), no es 

poden considerar dintre de la mostra per tenir unes condicions d’exercici 

diferents. 

 

Com a requisit de la investigació, es guarda l’anonimat dels subjectes 

participants en la investigació per garantir la sinceritat i privacitat de les 

dades recollides. 

 

No obstant és important remarcar que tots els entrenadors entrevistats són 

o han estat entrenadors de la màxima categoria del seu esport i tots militen 

o han militat en equips de renom; molts d’ells amb èxits competitius 

remarcables i tots amb una àmplia trajectòria esportiva. 

 

7.3 Material i mètodes  

 

L’enquesta és una eina molt utilitzada en la investigació descriptiva. 

Aquesta és un estudi de la situació i s’utilitza molt en pedagogia i ciències 

del comportament. El seu valor es troba en la premissa que es poden 

solucionar problemes i millorar la pràctica a través d’un objectiu i una 

descripció. Amb aquesta eina, l’investigador, vol determinar pràctiques 

actuals o opinions d’una població concreta. 
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Hi ha dues formes de passar una enquesta, el qüestionari i l’entrevista. En 

realitat ambdues són el mateix excepte en la forma d’aplicació. Normalment, 

s’utilitza la forma escrita per respondre al qüestionari, mentre que, 

l’entrevista és oral. Els mètodes per desenvolupar els qüestionaris i els 

ítems d’una entrevista són molt semblants. 

Els investigadors utilitzen el qüestionari per obtenir informació sol·licitant als 

participants que contestin a preguntes sense observar el seu comportament. 

La restricció evident del qüestionari tal i com comenten Thomas i Nelson 

(2007:283) és que “els resultats només inclouen allò que la gent diu que fa o 

el que desitgen o els agrada o desagrada”.  

 

L’entrevista en canvi té l’avantatge de la interacció directe amb l’entrevistat, 

Marcelo y Parrilla, citats per Sáenz-López Buñuel i altres (2006:78) la 

defineixen com “ una trobada verbal, de caràcter interactiu, entre dues 

persones amb el propòsit d’accedir a les perspectives de l’entrevistat al 

voltant d’algun tema prèviament seleccionat per l’entrevistador”. 

 

En el cas que ens ocupa l’entrevista no es va gravar per cap mitjà, les 

respostes es van transcriure per part de l’entrevistador, ja que el tipus de 

mostra escollida podia mostrar reticències a la gravació i aquest factor podia 

generar malestar o manca de sinceritat en les respostes. 

 

7.4 Elaboració de les eines i estratègies de recoll ida  

      d’informació  

 

Tal i com hem comentat amb anterioritat, el primer objectiu de la recerca 

serà preguntar als entrenadors experts que conformen la mostra, quin nivell 

d’importància tenen els diferents indicadors individuals i col·lectius per a ells 

en les estructures d’entrenament del seu esport i per tant, a quins d’aquests 

indicadors posen més atenció per tal de controlar i anticipar l’estat 

competitiu dels seus jugadors i dels seus equips. 
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Amb aquest objectiu s’ha construït una taula amb els indicadors més 

comentats a la bibliografia específica de la temàtica. En aquesta taula 

assenyalaran un valor entre 0 i 5 d’una escala jeràrquica personalitzada 

numèrica a on 0 serà un valor nul negatiu i 5 serà el valor màxim positiu. 

Quan un entrenador de la mostra assenyala un valor de 3 punts o superior a 

aquest, automàticament aquest indicador passa a tenir rellevància en la 

seva estructura d’entrenament i per tant en la segona part de l’entrevista se 

li preguntarà sobre ell. 

Si un entrenador assenyala un indicador amb un valor de 2 o inferior, 

descarta aquest indicador de la segona part de la entrevista. 

 

S’ha de tenir clar que alguns d’aquests indicadors poden tenir més  menys 

importància segons el context esportiu i pot ser que alguns d’ells tinguessin 

resultats diferents si la mostra fossin entrenadors de formació o d’equips 

totalment amateur. Per aquest motiu entendre l’univers de l’estudi i les 

propietats de la mostra és fonamental. 

 

La primera part de l’estudi pretén observar si alguns d’aquests indicadors de 

forma generalitzada tenen una consideració major per part d’aquest grup 

d’entrenadors, quins no són tan importants i quins ho són gens. 

Amb aquestes dades podrem obtenir una idea inicial de quins són els 

aspectes de la estructura sòcio-afectiva que els entrenadors prioritzen 

d’alguna forma. 

 

El segon objectiu de la recerca serà mitjançant una entrevista estructurada, 

realitzar preguntes obertes als entrenadors experts de la mostra sobre com 

controlen i quines estratègies utilitzen per modular o incorporar a la seva 

estructura d’entrenament els indicadors que ells mateixos han assenyalat 

com a rellevants en la primera part de la entrevista. 

 

A partir de la part inicial, se li plantegen preguntes obertes tipus cas sobre 

aquells indicadors, per exemple, un entrenador que assenyala com a 

important el nivell d’autoconfiança dels jugadors serà qüestionat sobre 

aquest aspecte. En canvi si no troba cabdal en el seu esport conèixer la 
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tipologia cooperativa dels seus jugadors, aquella pregunta oberta-cas 

s’ometrà. 

Les preguntes obertes-cas tindran dos grans grups: 

 

a) Preguntes obertes-cas sobre estratègies individuals de control de la 

estructura sòcio-afectiva. 

 

b) Preguntes obertes-cas sobre estratègies col·lectives de control de la 

estructura sòcio-afectiva. 

 

Aquesta segona part és fonamental, ja que un dels interessos de la recerca 

és veure com entrenadors experts, amb èxit professional, ja que entrenen o 

han entrenat a la màxima categoria i la majoria tenen un bon palmarès, 

tracten el treball d’aquesta estructura. 

 

L’objectiu d’aquesta segona no serà trobar patrons de comportament, 

impossibles de definir segurament en un aspecte, el del treball de 

l’estructura sòcio-afectiva, que té en compte la personalitat de l’entrenador, 

dels jugadors, de l’esport, de la competició i de multitud d’altres factors. No 

obstant sí que l’experiència i formació d’aquests entrenadors pot servir 

d’exemple d’estratègies que entrenadors amb un perfil d’èxit utilitzen en 

aquest treball. 

 

En l’instrument dissenyat per a realitzar les entrevistes, al marge de les 

respostes a les diverses preguntes, s’anota el número de la entrevista, el 

dia de realització i la seva durada. 

 

Com a dades de l’entrevistat  i respectant el principi de confidencialitat 

abans esmentat, se li demana l’esport, la titulació esportiva i acadèmica 

màxima, els anys d’experiència a l’entrenament, la dedicació a 

l’entrenament i la funció dintre del cos tècnic. 

Aquestes dades, amb una mostra més gran permetrien veure si hi ha 

diferències significatives en el treball de la estructura entre esports, entre els 

diferents membres del cos tècnic i entre entrenadors professionals i 
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semiprofessionals, no obstant en el cas que ens ocupa i amb l’enfocament 

qualitatiu de la nostra recerca, aquestes diferències no són gaire 

significatives. 

 

Les entrevistes són realitzades sempre per la mateixa persona i amb el 

mateix protocol d’aplicació per tal de no produir interferències en la recollida 

de dades. La recollida de dades de les respostes obertes es realitza 

sintetitzant les respostes però sense canviar cap de les respostes donades 

per l’entrevistat. 
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8. Resultats 

 

Pel tractament de les dades referides a continuació hem utilitzat el programa 

estadístic SIGMASTAT en la seva versió 3.0.1 dissenyat per l’empresa SPSS. 

Les representacions gràfiques s’han realitzat utilitzant el programa MS EXCEL 

2003 del paquet ofimàtic MS OFFICE 2003. 

 

A l’anàlisi quantitativa inicial realitzat a la primera part de l’entrevista, un cop 

realitzat el tractament estadístic descriptiu de la mostra, trobem que els 

indicadors més valorats per la majoria d’entrenadors (aquells que tenen una 

puntuació mitjana igual o superior a 4 punts) són: 

 

Individuals

Mitjana valor Desviació Típica
Nivell d'auto-
confiança

4,4 0,5

Capacitat per 
exercir 
l ideratge positiu

4,3 0,5

Nivell de 
comprensió 
dels objectius

4,7 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taules  7 i 8: Indicadors amb valoración més alta (= o >4) per part 
del conjunt d’entrenadors de la mostra. 
 

Col·lectius

Mitjana valor Desviació Típica

Ambient grupal
4,0 0,8

Nivell de 
cohesió

4,3 1,0

Nivell i 
capacitat de 
comunicació

4,0 1,2
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Els entrenadors assenyalen 3 indicadors individuals i 3 col·lectius, les 

puntuacions de tots ells són superiors a 4,0 punts i la desviació típica és alta en 

el cas del Nivell de cohesió a on obté un valor de 1,0 i del nivell i capacitat de 

comunicació amb 1,2. 

 

En un segon grup situem els indicadors amb una valoració de gradient positiu, és 

a dir aquells que els entrenadors valoren dintre de la escala dintre del 50% dels 

valors positius però que tenen una valoració inferior als anteriors, és a dir, entre 

3,5  i 3,9 punts (inclosos ambdós valors): 

 

Individuals

Mitjana valor Desviació Típica
Tipologia 
cooperativa 3,8 0,8

 

 

Col·lectius

Mitjana valor Desviació Típica
Estructuració 
del grup

3,8 0,8

Dinàmica 
interna del 
grup

3,9 1,0

Orientació 
bàsica del grup

3,7 0,9

 

 

 

 

 

En aquest segon grup trobem 1 indicadors individual (Tipologia cooperativa) i 3 

col·lectius, les desviacions estàndard en aquest segon grup no superen el valor 1 

en cap cas.  

 

 

 

 

Taules 9 i 10 : Indicadors amb valoración positiva (<4) per part del 
conjunt d’entrenadors de la mostra. 
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Els indicadors amb valoració inferior a 3,5 es mostren a continuació: 

 

Col·lectius

Mitjana valor Desviació Típica
Moment de 
l'equip 3,3 1,0

Nivell 
d'interacció 3,4 0,8

 

 

 

 

En aquest tercer grup, no s’assenyala cap indicador individual i en canvi queden 

assenyalats dos col·lectius, el moment de l’equip amb una mitjana de 3,3 i el 

nivell d’interacció amb una mitjana de 3,4 punts, els valors de les desviacions 

estàndard no superen de nou els 4 punts. 

 

El resum gràfic de la mitjana dels valors és el següent: 
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Gràfic 5 : Mitjanes i Desviacions típiques de les valoracions dels 
entrenadors que conformen la mostra en els indicadors proposats 
en la recerca. 
 

Taula 9: Indicadors amb valoración més baixa (<3,5) per part del 
conjunt d’entrenadors de la mostra. 
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L’anàlisi de resultats de la segona part de l’entrevista serà un anàlisi descriptiu, 

intentant trobar estratègies, paraules clau i raonaments comuns de les respostes 

donades pels entrenadors de la mostra a les preguntes formulades sobre els 

indicadors amb major puntuació mitjana. 

 

Respecte a l’indicador individual Nivell d’autoconfiança, els entrenadors que 

conformen la mostra han assenyalat com estratègies de control, entrenament o 

valoració d’aquest indicador: 

 

- La importància de donar “feedbacks” positius als jugadors de forma 

constant. 

- Ajustar les tasques de l’entrenament al nivell dels jugadors i 

modificar-les si no són d’un nivell satisfactori. 

- Emfatitzar allò que els jugadors fan bé en els vídeos i reunions 

individuals i de grup. 

 

Com a altres estratègies remarcables d’aquest indicador, menys 

generalitzables també podem trobar: 

 

- Mostrar de manera clara i verbalitzada la confiança en els jugadors, 

donant poca importància verbal als mals moments dels jugadors 

importants. Fer èmfasi als errors tàctics o actitudinals, no 

d’execució. 

- Ajustar molt bé els sistemes de joc a les capacitats i habilitats dels 

jugadors. 

- Realitzar entrenaments específics per augmentar el nivell d’eficàcia 

i de prestació dels jugadors. 

- Prestar molta atenció a la comprensió de la tasca per part dels 

jugadors. 

 

En referència  a l’indicador individual Capacitat d’exercir el lideratge positiu, les 

respostes que s’han donat amb una major freqüència han estat: 

 

- Tenir una comunicació constant entre entrenador i líder esportiu. 
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- Intentar que el rol líder i capità coincideixin en persona o persones. 

- Fer públic qui és el líder i les seves atribucions per part de 

l’entrenador, és important no carregar-lo de feina addicional que és 

tasca de l’entrenador (hem de recordar que ell juga). 

- És important que hi hagi més d’un líder i fins i tot que tinguin 

algunes funcions diferenciades. 

 

No han estat respostes donades amb molta freqüència però sí interessants: 

 

- Deixar que l’autèntic líder emergeixi i que siguin els companys els 

que l’escollin de forma més o menys natural i detectar-ho. 

- Intentar que el jugador al qual se li donen atribucions de líder sigui 

un jugador que jugui en una posició important. 

 

El tercer indicador individual amb major valoració mitjana és el nivell de 

comprensió dels objectius per part dels jugadors que conformen l’equip. En 

aquest indicador, les respostes amb major freqüència d’aparició han estat: 

 

- Utilitzar molt les xerrades individuals i col·lectives per aconseguir 

aquesta comprensió d’objectius. 

- Insistir en els jugadors que passen una situació personal difícil i 

vigilar els moments de la temporada (resultats, mesos sense 

cessament d’activitat). 

 

Altres respostes interessants que no han tingut tanta freqüència han estat: 

 

- Determinar molt clarament les funcions dels jugadors. 

- Utilitzar els mitjans audiovisuals per tal que els jugadors entenguin 

amb un suport visual que se’ls hi demana. 

- Vigilar i controlar molt la informació verbal que es dona al grup, ja 

que aquesta pot arribar a tenir molta transcendència en el 

comportament del grup. 

- Exigir molt als jugadors més eficaços, posant interès en la seva 

actitud. 
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El primer dels indicadors col·lectius del que podem extreure respostes és 

l’ambient grupal, les respostes amb una freqüència més alta respecte a la 

forma com es pot treballar o controlar aquest indicador són: 

 

- Promoure activitats conjuntes per conformar la identitat de grup, 

aprofitant molt la pretemporada i les concentracions que en ella es 

realitzen. 

- Donar moltes consignes de grup a les reunions de grup. 

- Generar bones dinàmiques d’entrenament. 

 

Altres respostes sobre aquest indicador no generalitzables van ser: 

 

- Realitzar xerrades individuals i compartir la informació de la mateixa 

en grup. 

- Estar molt atent a les actituds i expressions dels jugadors en el dia 

a dia. 

- Clarificar molt els objectius de grup i el seu nivell d’assoliment. 

 

Respecte al segon indicador col·lectiu seleccionat amb major puntuació 

mitjana, el nivell de cohesió, els entrenadors qüestionats varen donar les 

següents pautes d’actuació: 

 

- Orientar les tasques dels entrenaments a la cohesió, fent que sigui 

el grup el que aconsegueixi l’èxit de les mateixes. 

- Definir bé un estil de joc, aquest és un element cohesionador si els 

jugadors s’identifiquen amb ell. 

 

Altres respostes sobre aquest indicador foren: 

 

- Realitzar treballs el més grupals possibles i de caràcter competitiu 

als entrenaments. 

- Vigilar les afinitats en el joc i afavorir-les. 

- Crear automatismes en el joc d’equip. 
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- Demanar el recolzament entre jugadors a les tasques. 

- Ressaltar a les reunions de grup aquelles coses que l’equip fa bé. 

 

L’últim dels indicadors més puntuats pels entrenadors és el nivell i capacitat de 

comunicació grupal, al respecte, els entrenadors de la mostra assenyalaren 

com a elements importants d’aquest indicador: 

 

- Xerrades individuals i de grup o tothom pot opinar, però saben 

posar límits a la comunicació del jugador (egoisme). 

- L’ajuda dels membres del cos tècnic per conèixer com es troba el 

grup i els individus que el conformen. 

- Ajudar-se dels capitans per saber com es troba el grup i els 

individus que el conformen. 

 

De forma no generalitzable, els entrenadors de la mostra també van assenyalar 

com elements que poden ajudar a la gestió d’aquest indicador: 

 

- Utilitzar exercicis que requereixin una comunicació constant entre 

jugadors i donar reforços positius i això es fa. 

- Incentivar als jugadors a que millorin les habilitats de comunicació 

(anglès en esports amb alta incorporació d’americans). 

- Utilitzar el vídeo per comentar aspectes amb els jugadors i fomentar 

aquesta comunicació. 

- No confondre exigència amb expressions per part de l’entrenador 

(clima) que pugui eliminar els canals de comunicació. 
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9. Discussió i conclusions  

 

La primera conclusió a la que podem arribar després de realitzar el present 

treball és que tots els entrenadors entrevistats tenen algunes estratègies de 

valoració, control o treball de la estructura sòcio-afectiva.  

 

Podem afirmar que els entrenadors d’esports col·lectius donen importància al 

treball d’aquesta estructura tot i que sigui dintre d’un context professional. 

Precisament aquest aspecte podria fer pensar que l’estructura sòcio-afectiva té 

una menor transcendència en aquest nivell competitiu. La majoria d’entrenadors 

entrevistats han donat una valoració molt alta a tots els indicadors, de fet un 80% 

dels entrenadors entrevistats donen una valoració mitjana a les seves 

puntuacions superior a 4 punts. 

 

Es destacable també el interès mostrat per la definició de cadascun dels 

indicadors, si bé inicialment la definició d’alguns no quedava prou clara, en 

treballar amb el full guia no va haver cap problema per clarificar els conceptes. 

 

La mitjana de temps dedicat a cada entrevista és de 50 minuts, essent la més 

curta de 40 i la més llarga de 60 minuts, per tant el temps dedicat a la confecció 

de cadascuna d’elles era més o menys el mateix. 

 

Segurament, el perfil d’entrenador, la majoria d’ells professionals i de la primera 

categoria del seu esport, fa que els resultats tinguin una certa coherència, és 

probable que en un altre col·lectiu d’entrenadors com per exemple els més joves 

o en formació, d’esports poc professionalitzats, d’esports individuals o d’esport 

femení haguessin donat diferents resultats en alguns apartats de la entrevista. 

 

En la mostra estan contemplats 5 esports (Basquetbol, Futbol, Handbol, Hoquei 

patins i Voleibol), però la quantitat d’entrenadors entrevistats en cada esport (en 

cap cas superior a 3) fa que no puguem fer distincions entre esports, aspecte 

aquest que segurament en una mostra més gran estadísticament significativa 

(superior a 15) donaria algunes diferències importants. 
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Respecte als resultats trobats, es interessant destacar el fet que alguns 

indicadors han tingut una presència més clara, ja que si bé això no es pot 

interpretar com a patró de comportament, parlem d’un entorn eminentment 

multifactorial i complex, sí que sembla que els entrenadors entenen quins factors 

de forma general tenen més importància en el treball de la estructura dintre del 

seu esport, o quins poden fer fluctuar més fàcilment a partir dels seus 

coneixements i experiència. 

 

Els indicadors individuals i els col·lectius tenen la mateixa presència dintre dels 

resultats, això denota que el factor individual, en un esport col·lectiu, té també 

una importància cabdal. L’adaptació d’un individu al col·lectiu sempre el fa més 

competitiu. 

 

Els indicadors més rellevants trobats en el present treball tal i com hem parlat 

amb anterioritat a l’apartat 8 són: 

 

a) Individuals 

 

1. Nivell d’autoconfiança del jugador davant del fet competitiu. 

2. Capacitat dels jugadors importants per exercir el lideratge positiu del grup. 

3. Nivell de comprensió dels objectius individuals i col·lectius per part dels 

integrants del grup. 

 

b) Col·lectius 

 

1. Ambient grupal. 

2. Nivell de cohesió dels membres del grup. 

3. Nivell i capacitat de comunicació entre tots els membres de l’equip esportiu 

(jugadors, cos tècnic, directius). 

 

Molts dels autors utilitzats provenen del món de la psicologia esportiva, però 

també hi ha una forta presència d’indicadors del món empresarial o de la 

psicologia de les organitzacions, aspecte aquest que ens fa pensar que el món 
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de la empresa o dels recursos humans té molts punts en comú amb la gestió 

d’equips esportius. 

 

Respecte a les respostes obertes donades pels entrenadors, alguns aspectes 

destaquen sobre la resta en el treball de l’estructura sòcio-afectiva, la 

retroalimentació positiva en el llenguatge verbal de l’entrenador, la utilització 

constant de les xerrades individuals i col·lectives per copsar l’estat del grup i dels 

jugadors i la utilització dels mitjans audiovisuals per mostrar als jugadors el seu 

nivell d’execució i d’eficàcia són recursos que pràcticament tots els entrenadors 

han esmentat en un punt o altre. 

 

Respecte al treball dels indicadors únicament col·lectius orientats a la tasca 

d’entrenament, la modificació de les tasques d’entrenament per tal que aquestes 

siguin un objectiu comú és un altre dels recursos més esmentats. 

 

Per últim es destacable que els entrenadors gestionen el temps de grup en les 

concentracions o en els desplaçaments per tal que s’afavoreixi l’aspecte grupal 

sense malmetre el confort del jugador ni envair la seva privacitat. 
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10. Futures investigacions  

 

Els resultats de la present investigació té una direcció molt clara, fer una 

aproximació a l’àmbit d’estudi per realitzar una Tesi doctoral en el marc del 

treball de l’estructura sòcio-afectiva i la direcció d’equips esportius. 

 

Tenir l’oportunitat de poder disposar del temps de 12 entrenadors d’alt nivell ha 

permès aprofundir en el coneixement declaratiu i pràctic d’aquesta estructura que 

si bé tothom tenia present i comentava, no està gaire estudiada ni definida a 

nivell teòric, tot i que si que ho està a nivell pràctic tal i com hem constatat. 

 

A partir d’aquest proposta inicial les línies d’investigació obertes s’hauran de 

concretar buscant més bibliografia internacional sobre la temàtica, amb l’objectiu 

de desenvolupar un sistema de planificació que incorpori l’estructura sòcio-

afectiva dintre dels elements d’avaluació i predicció de la prestació d’equips 

esportius. 

 

Un cop aquest sistema s’hagi desenvolupat s’hauria de portar a la pràctica, 

utilitzant aquest sistema en equips esportius per veure si la incorporació del 

control de la estructura sòcio-afectiva a les estructures que ja controlem, dona 

més informació a l’entrenador en formació i l’ajuda a gestionar millor un equip 

esportiu. 

 

Probablement el desenvolupament més important en el camp dels esports de 

grup vingui pel treball d’aquestes estructures, ja que altres com la coordinativa o 

la condicional tenen un desenvolupament que en alguns casos data de molts 

segles d’antiguitat. 
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Enquesta núm
Durada

Dia 

Esport
Titulació
Anys experiència entrenament
Dedicació a l'entrenament
Funció dintre del cos tècnic

L'objectiu del present treball és detectar quins indicadors de la estructura sòcio-afectiva
(allò que té a veure amb els aspectes socials i emocionals, que em permeten relacionar-me
amb la resta de persones amb les que comparteixo activitat) són més útils pels entrenadors
d'alt nivell, i quins controlen, utilitzen i entrenen en el transcurs d'un període competitiu.
La finalitat és aprofundir en el coneixement pràctic d'aquesta estructura.

El present qüestionari consta de dues parts, a la primera l'enquestat ha d'assenyalar
quins dels indicadors individuals i col· lectius que proposa l'entrevistador té en compte
dintre del procés d'entrenament i en quin grau ho fa (essent 0 manca d'interès en aquest i
5 un grau de control de l'indicador molt alt).
A la segona part, un cop assenyalats els indicadors que l'entrenador considera d'interès,
se li formularan preguntes obertes per conèixer com es controla o modifica l'indicador.

Nivell d'auto-confiança 0 1 2 3 4 5
Tipologia cooperativa 0 1 2 3 4 5
Capacitat per exercir liderat positiu 0 1 2 3 4 5
Nivell de comprensió dels objectius 0 1 2 3 4 5

Moment de l'equip 0 1 2 3 4 5
Ambient grupal 0 1 2 3 4 5
Estructuració del grup 0 1 2 3 4 5
Nivell de cohesió 0 1 2 3 4 5
Dinàmica interna del grup 0 1 2 3 4 5
Orientació bàsica del grup 0 1 2 3 4 5
Nivell i capacitat de comunicació 0 1 2 3 4 5
Nivell d'interacció entre membres 0 1 2 3 4 5

Dades personals entrevistat

Qüestionari sobre indicadors de la estructura Sòcio-afectiva

Indicadors Individuals

Indicadors col·lectius

Breu explicació del treball

Qüestionari
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N ivell d ’au to-con fiança
G rau  d e confiança  que  prese nta e l jugador  davant les se ves possib ilita ts de bo n  ren dim en t
en situació  de  competició, capacita t per asum ir re spo nsabi litat en  si tuacions de joc.
T ipo log ia  co operativa
D efin eix le s estra tègies de  cooperació dels d iferents jugadors, estab lin t qua tre ca tegories
o  pa trons de  jugadors que  de fine ixen  la seva  form a  d e coop era r qua n es troben d intre  d'un
g rup o  equ ip esportiu .
    -Racion al Es preocupa per si m atei x, actua per  in terès prop i.
    -Causa l Se  si tu en  en  un terme  mig , sempre  estalviant esfo rços.
    -Segu id or Actuen en funció  d el q ue  fa  la resta de l grup .
    -D'equip És un  jugad or  qu e coopera  mo gu t p el p rincipi de justícia .
C apacita t per exercir el  lide ra t positiu  del  g ru p   
U n líde r és aquell  que  gene ra in fluència en tre  individus i  g rups, pe r tal que  e l col ·lectiu
aconsegueixi e ls ob jectius als qua ls està o rientat, ja siguin de  pro ducció  o  de  m an ten iment.
N ivell de comprensió  dels j ug adors dels objectius  individuals i co l·lectius
C apacita t del ju gado r pe r entendre el  rol i les tasques tan t ind ividuals  co m co l·lectives
que  li assigna  l'en trenad or  din tre d el funcio nament globa l de  l'equip .

M om ent de l'equ ip
E ls equips passen  pe r mo me nts en  funció de mo lts factors co m e l te mps que po rten junts,
e l nive ll d'assol iment de ls ob jectius ind ividua ls i col· lectiu s, dete rmina r el m om en t
de l'e qu ip pot ser  fonamenta l per  saber com treba lla r am b el l.
    -Equip en  expan sió E s pro posa  a ssolir un a m et a i posa  les seve s en ergie s en  joc.

    -Equip en  reg ressió É s un  e quip  qu e re toce de ix a n ive ll de  prod uct ivita t.

    -Equip en  pugna É s un  e quip  on  m an ca l'arm on ia  p er m an ca d 'e nt enim en t.

    -Equip esta ble É s un  e quip  au to mà tic, t oth om  co ne ix le s t asqu es i les e xecu ta.

Ambient grupal
Actitud  d el  g rup respecte al s a ltres m embres de l'equ ip, de  l 'equip  tècnic i d em és pe rsones
que  integren la  estru ctura  de  ma te ix. P redispo sició  del g ru p cap  a les tasqu es.
Estru ctu ra ció del g ru p
T ipo log ía de  membres que  integra el g rup, els individ us a  n ive ll ind ividua l i  g rupa  tene n
une s caracter ístiques que poden  fe r que e l com portam en t g lobal  sigu i un o  un  a ltre .
N ivell de cohesió d el grup
G rau  d 'inte racció d els membres de  l 'e qu ip  entre ell s que  fa qu e l'o rie ntac ió de l grup
envers la  p rodu cció  i e l manten im en t de les tasqu es sigui m és eficaç.
D inàmica  inte rna  de l grup
L 'adap tació  de ls ind ividus a la  d inàm ica de trebal l i objectius d el  g rup fan  que la  d inàm ica
interna  d el  g rup sigui una  o  una al tre, i això  de te rm ina  en  bona par t la  cap acita t de trebal l
i  aconseguiment de ls ob jectius de l grup.
    -Equip cohesionat L a m a jo r pa rt  de ls inte gran ts s'ag ru pe n e n fun ció d 'u n o bje ctiu co m ú.

    -Equip disg rega t E ls  individu s fa n le s ta squ es mí nim es p er co m plir p rofe ssiona lm ent .

    -Equip de  nucli du r E l grup  es con figu ra  al vo ltan t d 'u na  pe rso na  qu e fa de lid er .

    -Equip de  nucli tou L a p art d e grup  coh esion ad a a l volta nt  de l lid er  o  ta sca e s p oca .
    -Equip fractu ra t L 'e qu ip  es  divide ix en dife re nts sub -g ru ps que  fa n difícil la prod ucció.

O r ien tació  b àsica de l grup
C ada equip té un a forma  de  co ncebre e l tr eball, i en  funció d 'a ixò , la  seva  o rientació
se rà  una o una  a ltre , és important conèix er com s'or ien ta el  g rup pe r e xigir  en  una  
d ire cció  o  una al tre
    -Equip or ien tat a la  p roducció
         És u n equ ip a l qu al co m plau  veu re  la feina  b en fet a i le s co ses rea litzad es d e form a co m un a.

    -Equip qu e p rio ritza el  desenvo lupa ment ind ividual  o  col· lectiu
        S ón  eq uips qu e a prof it en el p as p el g ru p per d ese nvo lu pa r-se in dividu al i g ru pa lm e nt.

    -Equip cen trat en  el seu prop i benestar
        S ón  eq uips qu e b usq ue n u n co nf or t i e s m ou en  no m és e n aqu est a d ire cció

    -Equip mogu t per  les re com pe nses
         És u n equ ip q ue  es mo u fon am en ta lm e nt per  in cen tius in dividua ls o col· le ctius

N ivell i capa citat de  co municació
Ana litza e l nive ll de  com un icació  de ls membre s del g ru p en tre e lls o entre  els memb res de l
cos tècn ic, tan t de  fo rm a espon tàn ia co m estructurad a.
N ivell i capa citat inte racc ió
C oncep te  sem blant al  de cohesió, és m és global, ja  que  analitza  si la  inte racció qu e e s 
p rodueix e ntre  els m em bres d'un grup  és pa rcia l (fraccio nada  en g ru ps) o  més g loba l.

Clau de re spo stes

Ind icadors i nd ividuals

Ind icadors co l·l ectius
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Enquesta núm
Durada

Dia 

A partir de les valoracions donades en l'apartat anterior de qüestionari, en tots els indicadors
assenyalats amb una valoració de 3 o més per part de l'entrevistat, se li demana al mateix
una aclaració verbalitzada sobre la utilització d'aquest indicador, estratègies de control, 
entrenament, control o modificació així com qualsevol altre mecanisme efectiu 
sobre aquest valor.

Indicador
Pregunta

Resposta

Indicador
Pregunta

Resposta

Indicador
Pregunta

Resposta
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Respostes obertes

 



 94 

 


