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car la marxa esportiva de la resta de la

temporada i volem fer-ho bé. La con-

signa del nostre “mister” ha estat cla-

ra. “Sense negar la importància del par-

tit, hem de potenciar-ne els aspectes

positius”: és bonic i divertit jugar un

partit així i que solament el fet de jugar-

lo ja és una victòria. Hem d’insistir en

els conceptes que durant tot l’any hem

parlat amb els nostres fills: “Jugueu per

divertir-vos i passar-vos-ho bé”, “Esfor-

çar-se al màxim SÍ que depèn de vosal-

tres, el resultat NO depèn només de vo-

saltres”, “La derrota no és sinònim de fra-

càs personal”, “Relativitzeu la victòria i

penseu que sempre que algú guanya un

altre perd”.

Hem repassat i posat en comú entre

tots l’esquema mental que hem de tenir

present davant d’aquest partit transcen-

dental: recolzar-los amb entusiasme i

amb una actitud comprensiva... ajudar-

los si les coses no van bé... actuar de

manera estable i conseqüent indepen-

dentment del resultat...

I sobretot, hem d’insistir en no caure

ELS PARES HAURIEN DE CONSIDERAR EL FENOMEN ESPORTIU DELS SEUS FILLS COM UN

ELEMENT IMPORTANT DE LA NOSTRA CULTURA QUE HA DE SER TRANSMÈS DE FORMA

SENSIBLE I ADAPTADA A LES NECESSITATS DELS NENS I LES NENES DE MANERA QUE

ACABI SENT UNA ACTIVITAT FORMATIVA IMPORTANT EN EL SEU DESENVOLUPAMENT A

LA VEGADA QUE VOLGUDA I DESITJADA PER ELLS.

El proper partit és important, i l’hem

preparat com convenia.

Tota aquesta temporada hem fet una

feina important per afrontar el dia, que

ja ha arribat, d’un partit d’aquesta trans-

cendència. El treball teòric ha estat una

constant i l’hem pogut anar treballant en

els nostres entrenaments setmanals i

aplicant en els partits dels dissabtes. Sa-

bem que la iniciació esportiva és un as-

sumpte de vital importància i un medi

ideal per al creixement i desenvolupa-

ment dels nostres fills, el seu desenvolu-

pament motriu i la seva integració social

es reforcen amb la seva activitat espor-

tiva. Els nostres objectius a l’inici de tem-

porada es van definir i precisar amb cla-

redat: 1. Acceptar el paper de l’entre-

nador; 2. Acceptar els èxits i fracassos

de l’actuació esportiva del nostres fills,

orientar-los a la motivació i a la millora;

3. Dedicació i interès adequats per part

nostra; 4. Ajudar el nostre fill o filla a

prendre les seves decisions; 5. Ser un

model d’autocontrol i un exemple per

als nostres fills.

Estem treballant sobre aquests punts

i, encara que en algunes ocasions ens cos-

ti portar-los a la pràctica, els nostres

progressos són evidents gràcies a l’en-

trenament continuat que fem.

Però aquest partit és especial, hem

parlat d’aquest tema amb el nostre pre-

parador psicològic en la sessió del di-

mecres: la importància del partit es nota

en la assiduïtat i els nervis amb què els

nostres fills parlen del partit, estan in-

quiets, saben que el resultat pot mar-

Som un equip!

“Hem fet una feina im-

portant per afrontar el

dia, que ja ha arribat,

d’un partit d’aquesta

transcendència”

PEDRO ANDREU,
piscòleg de l’esport
director Pol. Marítim
pedroan@maritim.claror.net
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“Sabem que demà no els

fallarem i que en nosal-

tres tindran el recolza-

ment necessari sigui qui-

na sigui la seva actuació”

Educar en valors
predicant amb l’exemple

La campanya “Compta fins a tres i...” es va engendrar el

1998 en el marc del Primer Congrés de l’educació física i l’esport en edat

escolar de Barcelona i va iniciar-se a finals de l’any 2000. Des d’aleshores,

compta amb prop de 1.500 adhesions, entre entitats i particulars.

L’objectiu principal de la campanya és difondre els valors implícits en les

activitats esportives en edat escolar. I és que, a banda dels beneficis per a la

salut, l’esport esdevé una eina potent per a l’educació en valors: l’experiència

del treball en equip, l’intercanvi constant de vivències, la superació personal i

l’esforç individual i col·lectiu per a un objectiu comú... I aquesta educació no es

pot fer al marge de l’actitud que prenen els pares i mares dels escolars enfront

la competició. Per això, mitjançant la campanya “Compta fins a tres i...” també

s’ofereix a les famílies orientacions i recursos per actuar adequadament davant

l’activitat esportiva dels seus fills i filles.

en les conductes més perilloses: establir

pressions pel resultat, eufòria excessiva

en cas de victòria, imposar-los objec-

tius que no puguin assolir i viure la der-

rota com un desastre.

Hem ajornat per a la sessió del di-

vendres els últims consells com a equip

de pares i els objectius personals per a

cadascun. Volem estar ben preparats per

al partit!

LA DARRERA SESSIÓ:

CONSIGNES D’EQUIP

En la sessió de preparació del divendres

es nota la singularitat del partit que els

nostres fills han de jugar el dissabte,  però

el nostre entrenador mental ens té ben

ensenyats: estem relaxats, tranquils, fem

bromes i ens preparem de manera res-

ponsable per a rebre les últimes consig-

nes que hem de treballar mentalment

abans del partit.

Primer les d’equip. Són les de sem-

pre: Reforçar els nostres fills animant-

los en l’error i l’encert i, sobretot, re-

compensar el seu esforç; respectar ab-

solutament les decisions arbitrals i, si som

capaços, evitar valorar-les, tot accep-

tant-les com un fet més del joc; intentar

simpatitzar el màxim possible amb els

pares i mares de l’equip rival i, si no és

possible -ja que no depèn de nosaltres-

no crear cap clima d’enfrontament ni res-

pondre a cap possible provocació; re-

colzar incondicionalment les decisions

del nostre entrenador, fa la seva feina i

no hem de qüestionar-lo.

Altres comportaments i actituds que

Més nervis,
més incívics?

El Grup d’Estudis de Psicologia de

l’Esport de la Universitat Autònoma

de Barcelona va portar a terme, la

temporada 2000-2001, un estudi

empíric (*) per conèixer les actituds i

comportaments dels espectadors que

assisteixen a les competicions que

s’organitzen des del Consell de l’Es-

port Escolar de Barcelona. Les con-

clusions de l’estudi les recull l’Informe

sobre comportaments d’espectadors en

competicions escolars.

L’estudi destaca l’elevat grau d’im-

plicació dels pares en la pràctica es-

portiva dels fills ja que un 78% dels

enquestats afirma assistir als partits

cada setmana. La gran majoria ha fet

esport en el passat però menys de la

meitat en practica en el moment de

fer l’enquesta. Quant al gènere, hi ha

un lleuger predomini de les mares

entre els espectadors.

Pel que fa als comportaments ver-

bals observats (5.999), un 96% es di-

rigeixen als jugadors i un 4% als àrbi-

tres. Només es van enregistrar un to-

tal de 2 conductes cap a entrenadors,

concretament 2 per donar ànims. Si

s’analitza el contingut de les verbalit-

zacions es poden veure dos perfils di-

ferents. Els jugadors reben un 67’7%

d’ànims; un 27’1% d’instruccions i un

5’1% de recriminacions. En canvi, els

àrbitres reben un 68’3% de recrimi-

nacions; un 27’9% d’instruccions i un

3’8% d’ànims. A més, en els partits

de la fase final es comprova que els

àrbitres ja no reben cap ànim, al con-

trari, reben més recriminacions ique

augmenta el percentatge d’instrucci-

ons cap als jugadors.

(*) Es van enquestar 398 espectadors i
es van analitzar els comportaments en
41 partits de bàsquet i futbol en catego-
ries de prebenjamí a infantil.
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Ja fa 2.000 anys, Decimo Junio Juvenal,

poeta satíric nascut el 55 dC es va atre-

vir a dir allò de “mens sana in corpore

sano”. Actualment, que l’esport és una

pràctica que contribueix a la millora de

les capacitats cognitives ha deixat de ser

una suposició filosòfica a ser una afirma-

ció científica.

Hi ha multitud d’estudis científics que

han tractat de relacionar la pràctica d’ac-

tivitat física amb la millora dels proces-

sos cerebrals. El doctor Kubota de la

Universitat de Handa va presentar a San

Diego un estudi realitzat amb joves en el

qual es valorava la capacitat de memo-

ritzar i les variacions en els resultats

d’uns tests de capacitat intel·lectual abans

i després de seguir un programa d’en-

trenament físic.

Després de seguir el programa, tots

els joves demostraven un augment en els

resultats dels tests, així com una millora

de la velocitat en el processament de la

informació. Els resultats de les proves

d’intel·ligència constataven una clara

millora de l’activitat en el lòbul frontal

del cervell. A més, els autors de l’estudi

van observar que els resultats disminuï-

en quan s’abandonava la pràctica espor-

tiva. L’any anterior, investigadors de la

Duke University de Carolina del Nord

van presentar un estudi relacionant la

pràctica esportiva amb un augment de

la memòria.

Aquests no són, ni molt menys, els

únics estudis realitzats en aquest sentit, i

tots indiquen una clara relació entre la

pràctica d’activitat física continuada i el

rendiment escolar.

Les millores en les capacitats cogniti-

ves estan relacionades amb el major flux

de sang que reben els òrgans, els canvis

en els nivells hormonals, l’assimilació

dels nutrients i un augment en el cervell

dels nivells de substàncies responsables

del manteniment de les neurones.

A més a més, la pràctica d’activitat

física produeix millores en altres aspec-

tes del nen/a, que de manera indirecta

ajuden al rendiment intel·lectual, com ara

l’alliberament de tensions, la disminució

de l’ansietat, la millora de l’autoestima o

la col·laboració en el procés de socialit-

zació. Entendre l’activitat física i l’esport

com una necessitat en la formació dels

infants és contribuir, veritablement, en

el seu desenvolupament integral.

Els grecs ho tenien molt clar!

JUANJO ZABALA,
director tècnic de
l’Esportiu Claror
juanjoza@ec.claror.net

Més esport,
millor estudi

DIVERSOS ESTUDIS DEMOSTREN
LA CORRELACIÓ ENTRE L’ACTIVITAT FÍSICA

I LA MILLORA DEL RENDIMENT INTEL·LECTUAL

cal evitar: desinteressar-se pel resultat i

pel joc o ser hipercrític, tenir conductes

d’entrenador (el nostre equip ja en té

un) o de sobreprotector, així com els

crits. Per tant, hem d’aconseguir estar

interessats i col·laboradors en la mesu-

ra justa i adequada.

LES CONSIGNES INDIVIDUALS

Després cal repassar les consignes in-

dividuals, és a dir, els aspectes particu-

lars que cadascú ha de reforçar: el Car-

los, el Manel i el Gabriel, amb la seva

habitual simpatia, convidaran a cafè els

pares i mares de l’equip rival abans del

partit i s’encarregaran de felicitar-los,

sigui quin sigui el resultat, abans que

marxin del camp. L’Albert oferirà els

seus coneixements mèdics als dos

equips. La Nuri i l’Alfons evitaran ser

tan precisos en les seves apreciacions

tècniques sobre les actuacions arbitrals

que puguin acabar sent un motiu de quei-

xa pel conjunt de l’equip, ja que, nor-

malment tenen raó.  Serveix per a tots:

“L’àrbitre i les seves decisions no existei-

xen per a nosaltres”. El Manel i el Pedro

no diran en veu alta les enginyoses i di-

vertides frases que els hi suggereix l’ac-

tuació arbitral i la d’alguns membres del

equip contrari. El Nico i el Carlos no

apressaran als “nanos” amb aquells ner-

vis que agafen per guanyar quan la vic-

tòria està pròxima. El Joan i l’Òscar se-

ran més efusius en el seu recolzament i

animaran tots els membres del nostre

equip. L’Ignasi controlarà el fet de no

transmetre els seus anhels de victòria,

per sobre de tot, als xavals. La Mario-

na i l’Àngels faran un esforç per seguir

el resultat del partit, minut de joc  i re-

sultat. El Sergi no analitzarà totes les

possibilitats d’alineacions diferents que

el nostre entrenador podria haver fet.

L’entrenament ha acabat, estem sa-

tisfets, sabem que demà no fallarem als

nostres fills i filles, i que en nosaltres tin-

dran el recolzament necessari sigui qui-

na sigui la seva actuació. Sabem també

que no se sentiran malament per la nos-

tra actitud i que els hi donarem l’exem-

ple adequat. Estem convençuts que,

d’aquesta manera, la seva activitat es-

portiva de competició afavoreix la seva

formació integral.

Som un equip… de mares i pares! 
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