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RESUM 

L’objectiu del present treball és fer una valoració, des del punt de vista del director esportiu, 

sobre l’aplicació de la primera edició del programa Integrasport – Posam valors a l’esport del 

departament d’esports del Consell Insular de Menorca.  

En el marc teòric, es defineixen i contextualitzen els conceptes més rellevants de l’esport per a 

l’edat escolar: el propi esport escolar i les lleis que el regeixen, el significat de formació 

integral, els valors esportius, els agents esportius i la competició. També es mostren alguns 

programes mirall realitzats a Catalunya.  

Seguidament, s’exposen els trets generals del programa. Destaquen els objectius específics que 

es pretenen assolir en cadascun dels agents esportius i, la comunicació interna i externa 

utilitzada. A més, cal tenir en compte els instruments de valoració dissenyats per a valorar 

l’impacte del programa dins l’entitat.  

En l’apartat de conclusions es posa de manifest la necessitat de seguir apostant per la formació 

integral i treballant de manera global dins l’esport escolar. Les entitats necessiten ser més 

conscients de les competències educatives que es poden assolir mitjançant la pràctica esportiva 

per transmetre-les als seus agents: esportistes, entrenadors, famílies, àrbitres i jutges. Aquest és 

l’únic camí per seguir transformant l’esport i, conseqüentment, la nostra societat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No és mai fàcil fer projectes nous i sempre hi haurà renúncies i fracassos però sempre hi 

haurà camins i rutes que ens podem aventurar a seguir per tal que ens obrin noves llums.” 

(Arumí, 2015) 
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1. Introducció 

1.1 Contextualització  

La Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears va posar en marxa, el passat any 

2016, el programa “Posam valors a l’esport” juntament amb els Consells Insulars de les 

respectives illes: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. En resum, es tractava d’una 

campanya que tenia l’objectiu de reduir i eradicar els comportaments violents o contraris al fair 

play.  

 

Il·lustració 1. Logotip Posam valors a l’esport (Direcció General d’Esports, Govern de les Illes Balears). 

Després del primer any d’implantació del programa, el departament d’esports del Consell 

Insular de Menorca va considerar oportú anar una mica més enllà i va dissenyar, a partir 

d’aquest mateix programa (aprofitant el seu lema i gran visualització), el seu propi projecte per 

afrontar la situació específica de l’illa de Menorca.  

Fruit de les conclusions envers l’impacte de Posam valors a l’esport a Menorca i, dels resultats 

d’un estudi realitzat a Menorca en relació a l’esport per a l’edat escolar, va néixer Integrasport – 

Posam valors a l’esport a Menorca: 

Primer. Els canals de comunicació utilitzats en el programa Posam valors a l’esport van tenir 

una influència limitada damunt els possibles canvis en el comportament de les persones 

vinculades a l’esport per a l’edat escolar. 

Segon. Les accions de sensibilització i formació que es van realitzar tenien sèries dificultats per 

convocar als diferents col·lectius. La participació era baixa.  

Tercer. Es va detectar una manca d’intervenció en la formació dels tècnics esportius de forma 

reglada per part de l’administració. En aquest sentit, es fa imprescindible la formació 

d’entrenadors/es en esport escolar i la motivació als esportistes (Bermejo; Borrás & Ponseti, 

2019). 

Quart. Segons l’estudi als clubs esportiu de Menorca (Juaneda, 2013), s’haurien de fomentar i 

generar una formació socioesportiva dirigida a famílies i directius i, també caldria fomentar 

dinàmiques d’interacció interpersonal entre els diferents membres dels equips.  
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Cinquè. El mateix estudi afirma que la formació dels àrbitres hauria de millorar i incloure nous 

continguts, sobretot relacionats amb aportar valors educatius a la pràctica esportiva. El rol de 

l’àrbitre s’ha de centrar en fer d’educador i no de jutge.  

Es tracta, doncs, d’un programa que no té per objectiu substituir a l’altre, sinó tot el contrari. 

Està ubicat dins el Posam valors a l’esport a nivell balear  i, respon a la necessitat d’un canvi en 

el model de formació esportiva a Menorca.  L’objectiu  no és altre que el d’ajudar a que l’esport 

permeti el desenvolupament personal del esportistes, sigui quina sigui l’orientació de la seva 

pràctica (Sebastiani & Blázquez, 2012).  

 

Il·lustració 2. Logotip Integrasport - Posam valors a l'esport (Consell Insular de Menorca). 

I és que tant l’activitat física com l’esport són un context ideal gràcies a l’enorme atractiu que 

exerceixen sobre els joves i la seva particular manera de desenvolupar-se: facilita nombroses 

situacions de relació interpersonal amb els companys i tècnics, tot oferint oportunitats úniques 

per desenvolupar qualitats personals i socials (com ara l’autoestima, la solidaritat, la cooperació 

o la tolerància, entre d’altres), però també font de conflictes, exclusió o violència, entre d’altres 

(Martín & González, 2005).  

Arumí (2015) parla de les cinc llums per a un esport de qualitat fent referència a juntes 

directives, directors esportius, tècnics, esportistes i famílies. Segons l’autor, totes elles són 

necessàries per anar construint un esport de gran valor educatiu en el qual els esportistes 

gaudeixin, aprenguin i competeixin.   

1.2 Estructura del treball  

El marc teòric constitueix el punt de partida, la primera fase del treball. Aquí coneixerem els 

conceptes més bàsics i, també, el posicionament que se li pretén donar. Què és l’esport per a 

l’edat escolar? Quins són els seus objectius i la seva problemàtica? És l’esport que volem? Què 

són els agents esportius? Quines són les seves funcions? Què és la competició? Tenim la 

competició que volem? Què són els programes mirall?  

A més de donar resposta a totes aquestes qüestions, també es podrà conèixer la missió i visió del 

projecte, així com els objectius pretesos (curt, mitjà i llarg termini) i, el marc normatiu que 

envolta al programa.  
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En la segona fase del treball s’expliquen totes aquelles característiques pròpies del programa i 

que fan que tingui una identitat pròpia.  

La tercera fase correspondrà a l’aplicació del programa a un club de futbol de l’illa. Es tracta 

d’una fase clau en el desenvolupament del document. Aquí es mostrarà el cronograma de 

sessions realitzat en cadascun dels equips i, es descriuran els objectius pretesos en cadascuna de 

les sessions realitzades (veure annexes). A més, també s’explicarà el tipus de comunicació 

utilitzada (tant interna com externa) en el programa , els procediments de control utilitzats amb 

els seus resultats i, l’impacte generat per el programa, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.   

I finalment les conclusions. Aquestes, que s’estructuraran en tres apartats, tindran l’objectiu de 

millorar el programa en les seves futures edicions.  

1.3 Motivacions personals  

Alhora d’escollir la temàtica d’aquest treball ho vaig tenir clar: volia que fos quelcom relacionat 

amb esport i educació, les meves grans passions. Després de presentar algunes propostes, vaig 

decidir utilitzar un dels projectes més ambiciosos que havia portat a la pràctica en els darrers 

anys: Integrasport – Posam valors a l’esport.  

La principal motivació per la realització d’aquesta temàtica és, principalment, el fet que vincula 

esport i educació, dos pilars dins la meva vida. Ells m’han fet ser qui som ara, m’han permès 

créixer i ser millor persona. I si millores com a persona arribes, tard o d’hora, a ser un bon 

esportista i un bon professional. És per això que ambdós conceptes, baix la meva mirada, en cap 

cas poden anar separats de la mà.   

En segon lloc, em dona la possibilitat de treballar per la meva illa i el seu esport escolar. I a 

més, a través del Consell Insular de Menorca, màxim institució pública a Menorca. Tot un luxe 

per a qualsevol professional de l’educació i l’esport.  

La tercera motivació és la possibilitat de treballar per millorar el futbol menorquí i tot el que 

l’envolta. Tot i que no és una tasca fàcil, estar dins el programa em permetrà conèixer de 

primera mà les característiques pròpies de cadascun dels clubs de futbol (els adherits al 

programa).  

I per últim, la possibilitat de conèixer entitats i modalitats esportives diferents a les comuns (per 

a mi). Poder recórrer Menorca amb el programa, em permetrà, també, conèixer persones 

vinculades a la meva gran passió i compartir experiències i aprenentatges.   
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2. Marc teòric 

2.1 Què és l’esport per a l’edat escolar? 

Segons el Decret 28/2015, de 22 de maig, pel qual es regula l’activitat esportiva en edat escolar 

a les Illes Balears: 

“Es considera esport per a l’edat escolar l’activitat física i esportiva organitzada, practicada 

en horari no lectiu i subjecta a una orientació educativa i formativa. De naturalesa recreativa o 

competitiva, l’esport en edat escolar ha de garantir que la població en l’etapa d’escolarització 

obligatòria, amb caràcter general, des dels sis als setze anys, i la que es troba en l’etapa 

d’escolarització voluntària corresponent al segon cicle d’educació infantil, entre els tres i els 

sis anys, conegui la pràctica de diferents modalitats esportives, d’acord amb l’aptitud física i 

l’edat”.   

D’acord amb l’article 19 de la Llei 14/2006 de l’esport a les Illes Balears estableixen els àmbits 

de participació següents en relació a l’activitat física i esportiva per a l’edat escolar: 

A. Promoció. S’adreça a tota la població en edat escolar que tingui com a objectiu la 

familiarització o la presa de contacte amb una o diverses modalitats o especialitats 

esportives. S’ha de desenvolupar en l’àmbit territorial municipal i insular.  

B. Iniciació. Va adreçada als esportistes en edat escolar que desitgin participar en jocs o 

competicions d’àmbit territorial municipal o insular.  

C. Competició. S’adreça als esportistes en edat escolar interessats a desenvolupar un més 

alt nivell competitiu d’àmbit federatiu. S’ha de desenvolupar en el marc d’entitats 

autoritzades i en l’àmbit territorial insular i autonòmic. 

Els programes que s’inclouen en el Pla de l’Activitat Física i Esportiva per a l’Edat Escolar de 

les Illes Balear, inclòs dins el mateix decret, han d’atendre els objectius específics següents, 

depenent dels diferents àmbits participatius de l’esport en edat escolar en què s’emmarquin: 

A. Els programes inclosos en l’àmbit de la promoció escolar s’adrecen a: 

a. Desenvolupar activitats de curta durada que permetin establir un primer contacte 

dels infants amb una o diverses modalitats esportives. 

b. Presentar a les famílies les aportacions de la pràctica esportiva com un element 

que contribueix a la millora de la salut i convidar-les a instaurar-les en els seus 

hàbits de vida. 

c. Descobrir noves modalitats d’activitats físiques i esportives. 

d. Iniciar l’educació dels infants en els valors que transmeten l’activitat física i 

l’esport. 
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B. Els programes inclosos en l’àmbit de la iniciació escolar, on podem ubicar el programa 

Integrasport, s’han d’adreçar a:  

e. Desenvolupar activitats, trobades o competicions de mitja temporada o temporada 

completa que permetin tenir un contacte més permanent amb una o diverses 

modalitats o especialitats esportives.  

f. Apropar la pràctica esportiva als objectius pedagògics de la competició, orientant-

la cap a l’element lúdic, formatiu i d’educació en valors. 

C. Els programes inclosos en l’àmbit de la competició escolar, on també podem ubicar el 

programa Integrasport – Posa’m valors a l’esport, s’han d’adreçar a: 

g. Desenvolupar activitats o competicions específiques d’esport en edat escolar de 

modalitats o especialitats esportives de temporada relacionades amb l’àmbit 

federatiu i competitiu. 

h. Iniciar i fer progressar els infants esportistes en el rendiment esportiu. 

i. Correlar l’educació en valors i l’àmbit competitiu com a valor fonamental de la 

pràctica esportiva.  

En aquest sentit, i amb el propòsit de complir als objectius marcats anteriorment, és necessari 

proposar plans de formació pels diferents agents implicats en l’esport per a l’edat escolar. 

2.2 Formació integral  

2.2.1 Contextualització  

Segons Sanmartín (2004), l’ésser humà és una entitat global formada per tres dimensions: 

biològica, psicològica i social. Aquestes donen lloc a tres manifestacions del desenvolupament: 

bio socials, psicobiològiques i psicosocials. Com a suport i pont entre la persona i l’ambient en 

el que aquesta es desenvolupa i, també com a connexió entre moltes de les operacions humanes 

entre si, es troba la motricitat (l’activitat física i l’esport), la qual repercuteix en tres grans àrees: 

bio motriu, psicomotriu i soci motriu.  

Així doncs, la pràctica esportiva pot fer-se partícip de la formació integral de l’ésser humà, ja 

que guarda relació amb tots aquests elements, no limitant-se a repercussions físiques, sinó tenint 

també una gran influència sobre les funcions psicològiques (emocionals) i socials (relacionals).   
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Il·lustració 3. La motricitat i les diferents dimensions del desenvolupament en la seva aportació a l'educació integral 

de l'ésser humà (Sanmartín, 2004). 

L’educació d’avui es concep com una activitat que busca el desenvolupament de totes les 

capacitats de la persona (Sanmartín, 2004). El Consell d’Europa, donada la transcendència de 

la socialització infantil i juvenil a través dels jocs i esports, va comunicar quins havien de ser les 

funcions que havia de complir l’esport destinat als nens/es i joves: 

Primer. Respectar tots els aspectes de la persona. En aquest sentit, el programa Integrasport – 

Posa’m valors a l’esport és el que pretén, que els esportistes es desenvolupin de manera integral.   

Segon. Desenvolupar la capacitat de cada qual per avaluar les seves pròpies possibilitats i 

desenvolupar els diferents aspectes de la seva personalitat en el respecte de si mateixos i dels 

altres. Enfortir l’auto estima i tenir respecte cap als altres són valors bàsics per Integrasport. Per 

assolir la resta, primer s’ha de ser respectuós amb un mateix/a i amb els altres.  

Tercer. Afavorir una pràctica esportiva d’oci en un ambient de diversió, sense oblidar el rigor 

de l’aprenentatge. Desenvolupar la competència aprendre a aprendre, com a l’escola, és bàsica. I 

en l’esport no serà menys. Una cosa duu a l’altre.  

Quart. Adoptar una pedagogia de l’èxit que no condueixi a assoliment massa fàcils o a 

fracassos de greus conseqüències. La pedagogia en valors que requereix l’esport és bàsica per 

afavorir aprenentatges i, també, per evitar fracassos de greus conseqüències com pot ser 

l’abandonament de la pràctica esportiva.  

Cinquè. Proposar un ampli ventall d’activitats individuals i col·lectives. Les activitats que 

planteja Integrasport són així, de caire individual i col·lectiu. I és que sense una millora 

individual no podem créixer a nivell grupal.  
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Sisè. Permetre que cadascú esculli les activitats segons els seus gustos, necessitats i plaer que li 

aporten. Integrasport – Posa’m valors a l’esport està a favor de que l’elecció del tipus de 

pràctica s’esculli per els valors de necessitat i plaer que li aporta a l’esportista.  

2.2.2 Plantejament de la pràctica esportiva 

Sanmartín (2004) afirma perquè la pràctica esportiva afavoreixi l’educació integral de la 

persona, és a dir, perquè permeti als seus practicants desenvolupar la seva personalitat i 

promoure els valors i virtuts més desitjables, ha de practicar-se en un clima apropiat en el que 

resulta especialment important l’orientació de valors de tècnics, entrenadors, professors i demés 

agents socialitzadors.   

L’educació integral ha de ser una educació de caràcter ecològic, que millori les relacions de 

l’individu amb el seu propi cos i amb l’entorn físic. En ella, l’activitat esportiva ha de ser una 

activitat lúdica però educativa, és a dir, intencional, sistemàtica i rigorosa. Per això, l’exigència 

de la planificació de la formació no pot tenir únicament una finalitat compensatòria, hi ha que 

planificar l’educació esportiva de les persones com activitat continuada al llarg de tota la vida 

(Sanmartín, 2004).  

Per tant, hi ha que incidir en què la pràctica esportiva ha de portar-se a terme en unes 

determinades condicions perquè realment afavoreixi l’educació integral de l’ésser humà.  

2.3 Els valors de la pràctica esportiva escolar  

L’activitat física i l’esport s’han convertit en un medi essencial per gaudir d’un estil de vida 

saludable i formar-se en valors. Podríem dir que educar en valors s’ha convertit en una autèntica 

moda, però en realitat es tracta d’una necessitat social (Prat; Font; Soler & Calvo, 2004).  

Segons Alastrué (2011), l’esport per a l’edat escolar és un àmbit en què els nens i les nenes 

despleguen unes relaciones que s’han d’articular per mitjà d’unes actituds i normes que regulen 

la pràctica esportiva, però que, al mateix temps, són valors aplicables a la societat on viuen. En 

aquest sentit, l’esport no deixa de ser un escenari on es poden representar situacions socials que 

es donen també en altres àmbits de la vida.  

L’autor posa com exemple una situació que mostra clarament la necessitat d’educar en valors: 

Els esportistes necessiten preparar-se perquè sàpiguen tolerar la frustració resultant d’una 

derrota i aconseguir que ho digereixin, no veient-hi un fracàs, sinó només un entrebanc que s’ha 

d’assumir, i, per tant, actuar amb autocontrol i educació davant el contrari. Així mateix, 

nosaltres, els adults, demanem al nen o nena que sigui capaç de tolerar la frustració en el 

moment que, jugant amb els seus germans, perd i ha d’acceptar aquest fet sense més 

preocupació, adoptant la mateixa actitud que ha après d’aplicar a l’esport.  Aquesta és la 

intenció de l’educació en valors a través de l’esport: ensenyar als nois/es unes actituds i 
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habilitats que els permetin afrontar qualsevol situació quotidiana d’una manera mesurada en 

funció de les normes socials del seu entorn i que els ajudin a ser reconeguts pels altres com a 

bones persones.  

D’altra banda, Alastrué (2011) incideix en la importància de considerar que es tracta d’un 

procés lent, i per aconseguir inculcar els valors en els més petits cal tenir en compte molts 

factors: l’edat dels esportistes, les seves experiència prèvies en l’entorn esportiu, la influència 

del seu entorn més proper (família, escolta, altres activitats...) i, els trets de la seva personalitat, 

tant com els estats emocionals que l’acompanyen durant tota la temporada. Tot plegat fa que la 

nostra tasca sigui considerada un procés llarg, que adoptarà diferents estratègies durant la vida 

esportiva dels més petits.  

Però, de què dependrà que l’activitat física i/o l’esport potenciï unes determinades actituds i els 

seus valors corresponents? Veurem que hi ha agents socials que en són els principals 

responsables.  

2.4 Els agents esportius  

Arumí (2015) motivat per donar qualitat pedagògica a l’esport i consolidar-lo encara més com 

una activitat interessant en la formació de les persones, anomena als agents com les llums 

necessàries per aconseguir construir un esport de gran valor educatiu i, per atribuir-li la 

importància real que mereix perquè formi part amb més consistència de la xarxa educativa de la 

societat. Aquestes llums, però, necessiten gestionar-se i portar-se a terme a través de 

l’organització, la formació i la relació entre les persones del club. Tot ha de sumar a construir 

club i equips amb mirades noves sobre que és l’esport. Destaca 5 agents principals: 

Entre les responsabilitats de les juntes directives hi ha la que el club treballi en la direcció d’un 

esport amb qualitat pedagògica complint els estatuts i afavorint la convivència. A més, també és 

l’encarregada d’establir la filosofia del club. Per això és important que reculli i concreti en un 

document el projecte que vol dur a terme en el club i que els membres que en formen part 

tinguin clar perquè s’entrena esport en aquell club.  

Un director esportiu ha de ser una persona que, entre moltes altres coses, sàpiga mirar més 

enllà del resultat d’un marcador que es dóna en el cap de setmana, ha de saber mirar la globalitat 

del club i dels aprenentatges que es transmetre.  

La formació tècnica i pedagògica dels entrenadors és molt necessària, ja que són ells/es qui han 

de liderar el procés educatiu en l’esport base. En aquesta mateixa direcció Alastrué (2011) 

ressalta que els entrenadors han d’assumir la responsabilitat que aquest rol implica i formar-se 

en conseqüència, tant en aspectes tècnics i tàctics com pedagògics, per desenvolupar un paper 

del tot òptim.   
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En un club esportiu les persones més importants són els esportistes. Per això totes les accions 

han d’anar dirigides cap a ells, de manera directe o indirectament. Tota la comunitat integra els 

esportistes dins d’un principi d’inclusió i això significa que el club atén a tothom per igual 

malgrat les diferències i no deixa ningú exclòs de la comunitat.  

Tant Arumí com Alastrué destaquen que les famílies han de ser considerades els agents 

protagonistes més determinants per al correcte desenvolupament dels qui practiquen l’esport de 

base. Per això, resulta de vital importància que els familiars reconeguin les seves funcions i 

actuïn en conseqüència, ja que així podran aportar el seu gra de sorra en la construcció d’aquest 

projecte formatiu i educatiu.   

Tot i que Arumí no els considera un agent esportiu, Alaustré (2011) afirma que el col·lectiu 

d’àrbitres i jutges esportius són dues figures imprescindibles per a l’esport base i, sobretot, en 

la competició, entenent que fa part de l’entorn més proper del nen/a quan practica esport.  

2.5 Quin rol hi juga la competició? 

Parlar de competició és parlar d’un dels trets definitoris de la pràctica esportiva per excel·lència 

(Vizcarra; Macazaga & Rekalde, 2006). Ara bé, el problema de la competició no recau en la 

pròpia competició sinó en com utilitzar-la (Giménez & Durán, 2004).  

A continuació,  s’exposen un conjunt d’aspectes que tenen per objectiu oferir diferents punts de 

vista en relació a la competició esportiva: 

2.5.1 Aspectes a favor  

Els aspectes a favor fan referència a tots aquells aspectes que tenen una incidència directe i 

positiva cap als nostres esportistes. Després d’una extensa recerca bibliogràfica, aquests són els 

punts més destacats: 

- La pràctica esportiva els suposa fer activitat física d’una manera divertida, en contacte 

amb amics i coneixent altres entorns i altres companys/es, valorant la competició com 

una cosa normal i natural (Giménez & Sáenz-López, 1996).  

- La competició és un element generador de motivació, satisfacció, compromís i 

adherència cap a l’esport o com a font de desenvolupament personal (Yagüe; Herrero; 

Tabernero & Veroz, 2017).  

- Serà imprescindible utilitzar la competició, també, en la iniciació esportiva per un bon 

desenvolupament dels nostres esportistes. El plantejament, però, eminentment formatiu 

que ajudarà a l’educació integral (Yagüe et al.,  2017).  

- La competició i el partit són per aprendre, ens compara amb les habilitats dels altres i 

ens dona motius per millorar les nostres i esforçar-nos, ens permet adquirir 



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

18 

compromisos, animar-nos a ser autocrítics i a entendre que de depenem un dels altres 

per anar endavant (Arumí, 2015).  

2.5.2 Aspectes a millorar 

Els aspectes a treballar, en canvi, són tots aquells aspectes que necessitem cuidar i seguir 

treballant tant amb els nostres esportistes com amb la resta d’agents esportius involucrats per 

convertir l’esport, realment, amb una eina educativa i plena de valors. Els punts són els 

següents: 

- Sovint, l’entrenador/a mostra conductes agressives amb àrbitres, adversaris i, inclòs, 

famílies (Pinheiro; Camerino & Richheimer, 2014).  

- La competició, sovint, presenta un caràcter selectiu i de discriminació (Yagüe et al.,  

2017). 

- La competició, des de la perspectiva de la vida emocional, és generadora de vivències 

altament desestabilitzadores degut a les altes dosis d’agressivitat. Es poden generar 

estats d’ansietat i altres tipus de situacions emocionals que limiten les possibilitats dels 

esportistes. Convertir cada derrota en la millor de les lliçons, en un triomf, sol ser una 

tasca que exigeix la millor saviesa pedagògica (Puig; Lagardera & Juncà, 2001). 

2.5.3 Cap a on hem d’enforcar la competició? 

John Wooden, un dels millors entrenadors de tots els temps de la Universitat d’UCLA i 

reconegut pel seu estil de motivar els seus jugadors i pels seus èxits, creu necessari saber donar 

el veritable valor als resultats esportius. L’entrenador afirma que ell mai demanava als seus 

jugadors que guanyessin el partit. Ell demanava esforç per jugar el millor que sabien, aquest és 

el veritable èxit. Cap derrota és definitiva, ja que l’esport sempre dóna noves oportunitats a 

aquells que les busquen i no defalleixen.  

L’èxit és competir el millor possible donant la millor versió d’un mateix A vegades, això ens 

portarà a la victòria i a aconseguir els objectius pretesos, però a vegades no. Els valors 

determinaran la nostra forma de competir, tant de joc com el nostre estil i compliment de 

normes i joc net. A partir d’aquest supòsit, és evident que els valors determinaran el nostre 

rendiment, ja que ells marcaran la nostra manera de competir i, aquest és el veritable repte en el 

món de l’esport: competir el millor possible a partir dels nostres valors i estil esportiu.  

I per aquells que pensen que per haver guanyat o tenir una bona ratxa d’èxits ja ho han 

aconseguit? A partir d’aquest moment deixem de fer tot allò que ens ha portat a assolir aquests 

bons resultats: esforç, constància, ganes de millorar… I poc a poc un es va abandonant. Cal ser 

humil amb l’èxit i consolidar tot allò que ens ha fet millorar fins ara i, si és necessari, treballar 

encara més dur per mantenir aquests resultats.  
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2.6 Els programes mirall 

Alastrué (2011) defineix els programes mirall com els diferents programes o accions exemplars 

en valors portades a terme amb objectius semblants al programa Integrasport – Posam valors a 

l’esport. Tots els programes o accions que es presenten a continuació contenen una breu 

explicació sobre el que consisteix i, també, una valoració del seu impacte produït. Es 

classifiquen en programes de les Illes Balears i de Catalunya, dues de les referències a nivell 

estatal. 

2.6.1 Entitats de les Illes Balears 

Posam valors a l’esport (Govern de les Illes Balears, 2016): 

Es va dissenyar una campanya publicitària i uns decàlegs tant de valors com de pautes per 

millorar la intervenció educativa  en esportistes i famílies en edat escolar amb l’objectiu reduir i 

eradicar els comportaments violents o contraris al fair play. Aquests es van distribuir en forma 

de pòsters i tríptics a totes les instal·lacions esportives escolars, federacions esportives i clubs 

esportius de les Illes Balears.  

Alhora, el programa presentat pel govern ha realitzat intervencions més concretes i comunes a 

totes les illes combinades amb d’altres que s’han dut a terme de manera particular a cada 

territori, segons les seves principals necessitats. Les accions han anat dirigides a esportistes (al 

voltant d’uns 10000), famílies dels esportistes i teixit social de les illes (fins a 500 entrenadors).   

 

Il·lustració 4. Decàleg per als agents esportius. 

FORMADOR ESPORTISTA 

PÚBLIC FAMÍLIES  
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2.6.2 Entitats de Catalunya  

Compta fins a 3 (Institut Barcelona Esports, 2015): 

L’Ajuntament de Barcelona a través del seu Pla Barcelona Esport en Edat Escolar (PBE3) va 

decidir impulsar aquest programa per tal d’oferir a les famílies orientacions i recursos per actuar 

adequadament davant l'activitat esportiva dels seus fills i filles. El programa compta amb un 

seguit de projectes amb un mateix objectiu: difondre els valors positius de la pràctica esportiva 

en edat escolar.   

Un dels projectes més significatius és el semàfors dels valors. Aquest estableix classificacions 

paral·leles dels equips en competició, basades en les valoracions que els tutors de joc fan dels 

comportaments d’aficions, d’entrenadors/es i d’esportistes durant cada jornada de competició.  

La campanya va destacar pel seu impacte divulgatiu, el seu format i la seva qualitat. A més, es 

promovia una forta implicació de les entitats a partir d’un missatge molt precís i concret. 

 

+ Kesport! (Federació Catalana de Futbol, 2016): 

La Federació Catalana de Futbol, el passat any 12/13, va iniciar un seguit de campanyes baix el 

nom de Joc Net amb l’objectiu d’aconseguir un futbol i futbol sala més nets i amb més fair play.  

+ Kesport!, concretament, és una campanya més i que es suma a la important tasca que s’està 

fent des dels clubs per poder desenvolupar activament la integració social i l’educació en valors 

per mitjà del futbol i, afavorir així espais més saludables i igualitaris.  

L’àmbit de l’educació no formal està format per múltiples agents, entre els quals destaquen les 

activitats extraescolars per a infants i adolescents i, entre aquestes, els clubs de futbol, en els 

quals les nenes i nens no només practiquen esports, sinó que també reben educació, aprenen i es 

formen en valors, sobretot a través dels seus entrenadors. 

Un dels punts forts del programa, i també del programa Integrasport – Posam valors a l’esport, 

és la importància que se li atorga a les habilitats no específiques de l’esport, és a dir, a les 

habilitats per a la vida. En aquest sentit, ambdós programes treballen cap a l’assoliment 

d’habilitats per a la vida durant les seves intervencions. El programa de la FCF, concretament, 

es centra amb les següents: 

1. Autoconeixement (conèixer-se a un mateix).  

2. Empatia (saber posar-se al lloc dels altres). 

3. Relacions interpersonals (com ens relacionem amb els altres).  

4. Comunicació assertiva (dir el que es vol però ben dit).  

5. Pensament creatiu (buscar el màxim d’alternatives). 
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6. Presa de decisions (decidir el millor per nosaltres i els altres).  

7. Pensament crític (tenir opinió pròpia). 

8. Gestió de les emocions i sentiments (control de les nostres emocions). 

9. Gestió de les tensions i l’estrès (control de situacions estressants). 

10. Resolució de problemes i conflictes (afrontar els conflictes de la millor manera). 

11. Treball en equip (junts és millor).  

La implantació d’aquesta metodologia a les diferents entitats esportives ha propiciat la connexió 

entre tots els agents que hi participen.  Els clubs (72 adherits en total) en destaquen la capacitat 

d’unir el creixement dels jugadors com a esportistes i al mateix temps com a persones. Alhora, 

valoren molt la connexió obtinguda amb les famílies.  

 

Juga verd play (Consell Esportiu Baix Llobregat, 2013): 

El model de competició dels Jocs Esportius Escolars del Consell Esportiu del Baix Llobregat, el 

Juga Verd Play, proposa un canvi de paradigma on la finalitat és educar en valors a través de 

l’esport. Aquest objectiu es fonamenta en 3 gran pilars: els valors han de comptar en el resultat 

final, implica la participació efectiva de tots els agents (famílies, tècnics, dinamitzadors de 

joc,..), i planteja un format de competició sobre 10 punts al resultat d’un partit on s’integren els 

valors i els marcadors gràcies a l’ús de les noves tecnologies. L’àmbit d’aplicació serà en 

esports d’equip en totes les competicions comarcals escolars organitzades pel Consell Esportiu 

del Baix Llobregat.  

 

Il·lustració 5. Sistema de puntuació del programa Juga verd play. 

Cal destacar que durant la temporada passada, el programa va implicar prop de 5.500 

esportistes, 530 equips i 200 partits setmanals.  
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SNK Center (2016):  

El SNK és un centre de desenvolupament personal a través de l’activitat esportiva. El centre 

constitueix un escenari d'aprenentatge en el que els joves poden desenvolupar competències tant 

esportives com personals de manera integral. Es caracteritza per integrar de manera harmònica 

un programa de formació i una estructura d’investigació associada que es converteix en garant 

de la seva qualitat. 

Els SNK no són exclusius d’una disciplina esportiva, de fet, el SNK Center activa esports en 

funció d’uns protocols que garanteixin la seva qualitat i viabilitat. SNK pot desenvolupar el seu 

mètode en una gran diversitat d’esports.  

El SNK Center va néixer com a alternativa a l'esport base de la província de Lleida, i amb 

l'objectiu de centrar-se en la formació individual del nen/a, utilitzant l'atracció que té el futbol a 

la cultura lleidatana per treballar competències personals. Les facilitats posades per l’INEFC i la 

bona rebuda per part de les famílies, que busquen un futbol diferent, ha fet créixer el programa 

durant els 3 anys d'existència del centre. Al voltant de 60 famílies s'han interessat pel projecte 

durant aquest temps, fet que els ha permès anar creixent en termes de quantitat però sobretot de 

qualitat. 
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3. Visió, missió i valors 

Visió:  

Assolir un nou model de formació esportiva a l’illa de Menorca, tot convertint l’esport per a 

l’edat escolar en una eina d’educació rellevant i plena de valors per a tots els fillets i filletes de 

Menorca.  

 

Missió:  

Fer que les entitats esportives de Menorca puguin gaudir de recursos formatius per tal d’orientar 

la seva tasca cap a la formació integral dels esportistes i, també,  un acompanyament òptim de la 

resta dels agents esportius.  

 

Els valors d’Integrasport – Posam valors a l’esport:  

Els valors que es pretenen assolir amb l’aplicació del programa són extrets del catàleg de valors 

elaborat per  Lee, Whitehead i Balchin (2000 en Alaustré, 2011), on aquests es classificaven  

per odre d’importància dels competidors juvenils:   

 

Il·lustració 6. Valors que es pretenen assolir amb l’aplicació del programa Integrasport. 

 

Diversió 
Assoliment 

personal 
Esportivitat 

Manteniment del 
contacte 

Justícia 

Ajuda/Compassió Tolerància Perfeccionament Obediència Cohesió d'equip 

Compromís Excitació/Emoció 
Salut i forma 

física 
Autorealització Imatge pública 

Companyonia Coformitat Guanyar 
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4. Objectius 

4.1 Justificació esportiva  

Un dels pilars fonamentals que es recullen al decret 38/2015 de l’esport escolar de les Illes 

Balears és l’article 4: Principis rectors D.  

“Educar de forma integral a la població en edat escolar en el desenvolupament harmònic de la 

personalitat en l’adquisició d’hàbits saludables, valors cívics i en la consecució de les 

condicions físiques adequades que permetin, en un futur, una pràctica esportiva avançada.” 

4.2 Objectius a curt termini 

- Desenvolupar el programa conjuntament amb el director esportiu del club.  

- Donar a conèixer la metodologia que comporta el procés d’aprenentatge en el que 

s’impliquen els agents de l’entorn de l’esportista. 

- Transmetre conceptes i eines relacionades amb la metodologia integral als tècnics per 

tal que ho integrin en els entrenaments.  

- Integrar les famílies en el procés formatiu generat per l’esport.  

- Donar a conèixer els valors del programa.   

- Aplicar el programa a dotze entitats esportives de Menorca i fins a set modalitats 

esportives a Menorca.  

4.3 Objectius a mitjà termini 

- Ampliar el nombre d’entitats esportives i modalitats esportives adherides al programa.  

- Fomentar i assessorar el treball autònom dels clubs repetidors en la metodologia 

integral.  

- Disminuir el nombre d’intervencions en els clubs repetidors per part dels acompanyants.  

- Ampliar els continguts de treball (hàbits alimentaris saludables, igualtat i gènere...) per 

enriquir la metodologia integral.  

4.4 Objectius a llarg termini 

- Arribar al màxim nombre possible d’entitats i modalitats esportives adherides al 

programa.  

- Integrar el programa a les categories més petites de formació.   

- Assolir que les entitats esportives adherides al programa integrin la metodologia 

integral, intervenint de forma totalment autònoma.  

- Consolidar el programa a partir de la realització d’accions continuades en el temps.  

- Contribuir a l’assoliment d’un nou model de formació esportiva a la illa de Menorca.  
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5. Context socioesportiu del programa 

5.1 Normativa legislativa i règim jurídic de l’entitat 

Tant el departament d’esports del Consell Insular de Menorca com el club de futbol de l’illa de 

Menorca estan sotmesos a la següent normativa legislativa i règim jurídic:  

I. Constitució Espanyola del 1978: 

L’article 43.3 especifica: 

“Els poders públics fomentaran l’educació sanitària, l’educació física i l’esport. Així mateix 

facilitaran l’adequada utilització de l’oci”.  

II. Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, modificada per última vegada el 22 de maig 

del 2018: 

Els dos primers paràgrafs del preàmbul del document posen de manifest  la importància i 

enfocament de la Llei en relació al paper educatiu dins el món de l’esport, sigui quin sigui el 

nivell que s’estigui realitzant:  

“L’esport, en les seves múltiples i molt variades manifestacions, s’ha convertit en el temps en 

una de les activitats socials amb arrelament i capacitat de mobilització i convocatòria.  

L’esport es constitueix com un element fonamental del sistema educatiu i la seva pràctica és 

important en el manteniment de la salut i, per tant, és un factor corrector de desequilibris 

socials que contribueix al desenvolupament de la igualtat entre els ciutadans, crea hàbits 

afavoridors de la inserció social i, així mateix, la seva pràctica en equip fomenta la solidaritat. 

Tot això conforma l’esport com a element determinant de la qualitat de vida i la utilització 

activa i participativa del temps d’oci en la societat contemporània”.  

III. Estatut d’autonomia de les Illes Balears: 

L’article 30.12 atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria 

d’activitats esportives i d’oci, que inclou la planificació, la coordinació i el foment d’aquestes 

activitats.  

IV. Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears: 

L’article 5, apartat h, atorga la qualificació d’objectiu i de finalitat de la política esportiva de les 

Illes Balears a l’ordenament, la difusió i el foment, entre altres aspectes, de la pràctica esportiva 

en edat escolar. 

L’article 10.1, apartat d, atribueix a l’Administració de la Comunitat Autònoma la competència 

per convocar i regular els programes de promoció esportiva. 
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L’article 13 determina les competències en matèria d’activitat física i esport de diferents 

administracions públiques de les Illes Balears, consells insulars i ajuntaments s’han d’exercir 

sota principis de cooperació, col·laboració, coordinació, descentralització i informació 

multilateral, amb l’objectiu de procurar la necessària col·laboració entre les diferents 

administracions.  

Decret 38/2015, de 22 de maig, pel qual es regula l’activitat esportiva en edat escolar a les Illes 

Balears: 

“D’acord amb la transcendència que l’esport té en el desenvolupament integral de les 

persones, aquest decret té com a finalitat principal aconseguir la creació d’hàbits de pràctica 

esportiva en edats primerenques, de manera que els valors culturals i formatius de l’esport i de 

la seva pràctica s’estenguin entre les persones i les institucions.” 

L’article 5 afirma que un dels àmbits de participació en l’activitat física i esportiva en edat 

escolar és la competició. Aquesta anirà adreçada als esportistes en edat escolar interessats en 

desenvolupar un més alt nivell esportiu d’àmbit federatiu. Els seus objectius han de ser, 

bàsicament, formatius, competitius i de rendiment. S’ha de desenvolupar en el marc d’entitats 

autoritzades i en l’àmbit territorial insular i autonòmic. 

L’article 6, on parla sobre els valors de l’esport en edat escolar, destaca tenir especialment en 

compte la formació en valors de les persones que el practiquen per tal de promocionar el joc net 

i respecte de normes, potenciar el treball en equip, la companyonia, la consideració de les 

persones adversàries, el respecte i la tolerància, la integració de tothom sense discriminació per 

raó de sexe, oferint les mateixes oportunitats de créixer a través de l’esport amb igualtat 

d’oportunitats a través de la integració i del reconeixement d'identitats igualitàries. 
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5.2 DAFO 

Debilitats: 

- Les administracions porten a terme accions poc significatives a les entitats esportives.  

- Manquen projectes estructurats i coherents per oferir una formació esportiva en valors.    

- En general, els tècnics no han rebut una formació pedagògica específica.  

- En general, hi ha una baixa comprensió de les competències educatives que es poden 

assolir mitjançant la pràctica d’activitat física i esportiva.  

- La manca d’estructura i coherència del programa en alguna de les seves àrees.  

- Els tècnics acompanyants del programa reben unes condiciones de contractació poc 

adequades al servei que s’ofereix.  

Amenaces: 

- Molts fillets i filletes abandonen la pràctica esportiva durant l’etapa escolar.   

- Molts fillets i filletes reben poc acompanyament dins l’entitat.  

- Adhesió al programa per la motivació d’obtenir la subvenció del Consell Insular.  

- La imposició per part del Consell a adherir-se al programa.  

- No adhesió al programa per desconeixença.  

- No adhesió al programa per la desconfiança.  

Fortaleses: 

- Suport institucional del Consell Insular de Menorca, màxima institució de l’illa.  

- Es tracta d’una intervenció que té en compte a la globalitat dels agents que participen en 

els contextos esportius escolars (Sáenz; Gimeno; Gutiérrez & Garay, 2012). 

- Alt sentiment de pertinença dels agents esportius implicats en el club.  

- Adequades instal·lacions i accés per a la pràctica esportiva.  

Oportunitats:  

- L’adhesió al programa ofereix grans possibilitats de transformació de l’entitat.  

- Fer de l’esport un vehicle per acompanyar a les persones en el seu creixement personal.   

- Atribuir a la pràctica esportiva la importància real que mereix perquè formi part amb 

més consistència de la xarxa educativa de la societat (Arumí, 2015). 

Taula 1. Anàlisis DAFO del programa. 
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6. Integrasport – Posam valors a l’esport 

6.1 Categories, clubs i modalitats esportives adherides   

En aquesta primera edició, el programa ha treballat amb les següents tres categories de 

formació: 

 

Il·lustració 7. Categories de formació que treballa el programa. 

A continuació, en el següent gràfic es pot veure el logotip de les entitats esportives adherides i la 

seva modalitat esportiva corresponent. A més, també s’indicia el municipi de residència del 

club.  

 

Il·lustració 8. Clubs participants de la primera edició del programa. 

6.2 Criteris per a la selecció d’entitats esportives  

En aquesta primera edició del programa no s’han marcat criteris específics per realitzar la 

selecció de les entitats esportives. D’aquesta manera, al tractar-se del primer any d’implantació i 

sense saber la resposta que s’obtindria dels clubs, totes les entitats que ho desitjaven s’han pogut 

Categoria aleví 

Equivalent a cinquè i sisè d'educació 
primària.  

Categoria infantil 

Equivalent a primer i segon d'educació 
secundària obligatòria.  

Categoria cadet 

Equivalent a tercer i quart d'educació 
secundària  obligatòria. 

DOSA CF (futboll, 
Ciutadella) 

PENYA CIUTADELLA 
ESPORTIVA (futbol, 

Ciutadella) 

UE SAMI (fubol, 
Ciutadella) 

ATCO. VILLACARLOS 
(futbol, Es Castell) 

ATCO. MERCADAL 
(futbol sala) 

GRUP ESPORTIU ES 
PORT (ciclisme, 

Ciutadella) 

CLUB TENNIS 
CIUTADELLA  

CLUB TENNIS 
MERCADAL 

CLUB GOLF SON PARC 
(Es Mercadal)  

CLUB PATINATGE 
ALAIOR  

CLUB VOLEI 
CIUTADELLA  



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

29 

adherir al programa sense cap inconvenient. El format d’inscripció es va realitzar via online a 

principis de la temporada, és a dir, el passat setembre.  

De cara a les properes edicions, fora interessant establir uns criteris per determinar quins tipus 

de clubs necessiten més el servei del programa Integrasport – Posam valors a l’esport. En aquest 

sentit, es podria realitzar una diagnòstic inicial de totes les entitats esportives i determinar, a 

través d’alguns paràmetres, quins són els més ho requereixen.  

6.3 Objectius específics per agents esportius  

Esportistes: 

- Prendre consciència de les pròpies emocions. 

- Compartir amb la resta de companys l’estat emocional. 

- Aconseguir una pràctica esportiva més saludable i conscient que els acompanyi al llarg 

de la seva vida esportiva. 

- Treballar les relacions socials, com a potencial per al bon desenvolupament del grup, 

equip i/o club.  

- Fomentar la interrelació entre els esportistes d’un mateix club de diferents edats.  

- Crear una comunitat virtual pels esportistes utilitzant eines TIC. 

- Atendre a les necessitats o mancances detectades com a grup i/o equip.  

Tècnics:  

- Transmetre conceptes i eines relacionades amb la metodologia integral per tal de ho 

integrin en els entrenaments. 

- Fomentar l’ús autònom de la metodologia integral d’entrenament com a eina de treball.  

- Aconseguir que integrin la metodologia integral d’entrenament com a pròpia.  

- Transmetre la importància dels valors en la pràctica esportiva a través de l’experiència.  

Famílies: 

- Sensibilitzar-les sobre la importància del seu rol en la vida esportiva dels seus fills i 

filles. 

- Sensibilitzar-les sobre la importància del seu comportament i conducta durant la 

competició. 

- Generar un ambient més favorable entre les famílies durant la competició.  

- Aconseguir establir una major relació i vincle entre les famílies i l’equip i/o el club.  

- Treballar aspectes de comportament en moments de competició. 

- Crear un espai virtual de comunitat per les famílies. 

- Crear un espai per tal de que les famílies puguin experimentar les emocions, sensacions 

a l’hora de fer treball en equip.  
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Cal destacar que el col·lectiu d’àrbitres i jutges no ha format part del programa en aquesta 

primera edició, donada la negativa del mateix col·lectiu a formar-ne part. Des del programa, 

però, es té la intenció de seguir treballant per tal d’enfortir les relacions i poder arribar a futurs 

acords en benefici de l’esport per a l’edat escolar.  

6.4 Tipologia d’activitats 

El tipus d’activitats  que es realitzen varien en funció dels objectius que es volen assolir i, del 

tipus d’agent esportiu al qual van dirigides. 

L’equip de treball del programa té al seu abast un gran ventall de recursos per poder realitzar les 

intervencions amb els club i diferents agents esportius. Així, en funció d’un context o un altre, 

s’utilitzaran uns recursos o uns altres. Alguns d’ells són els següents:  

- Dinàmiques de grup reflexives i/o en moviment.  

- Roda d’emocions per explicar com ens sentim. 

- Dinàmiques del Sikhona.  

- Entrenaments i/o activitats inter categories, és a dir, entre fillets/es de diferents edats 

d’un mateix club.  

- Entrenaments conjunts, per exemple, entre famílies i esportistes.  

- Entrenaments i/o activitats entre diferents clubs.  

- World cafè i xerrades/tallers de sensibilització.  

6.5 APP sobre les emocions i l’estat físic dels esportistes 

Per assolir el objectius dels esportistes relacionats amb les emocions anteriorment citats, s’ha 

elaborat una aplicació mòbil per identificar l’estat emocional dels esportistes mitjançant l’Escala 

GES, un instrument validat per Lavega et al. (2003), del GROP de l’INEFC Lleida, que 

utilitzen un grup de universitaris pera identificar les emocions durant alguns jocs esportius.  

Aquesta escala consisteix en posar un valor de 0 al 10 a tretze emocions bàsiques, la qual el 0 

indica que no ha sentit <<gens>> aquella emoció durant la pràctica i, 10 <<moltíssim>>.  

Les emocions tenen una atribució positiva, ambigua o negativa, aleshores es sumaven els valors 

obtinguts de cada grup d’emocions i se’n feia una mitja. Aquestes són les següents: 

- Les positives són el resultat d’una avaluació favorable respecte l’assoliment dels 

objectius o apropar-se a ells. Incloure l’alegria, l’humor, l’amor i la felicitat.  

- En les ambigües, el seu estatus és equívoc: Inclouen la sorpresa, l’esperança i la 

compassió. 

- Les negatives són el resultat d’una avaluació desfavorable respecte als propis objectius. 

Es refereix a diverses formes d’amenaça, frustració o retràs d’un objectiu o conflicte 

entre objectius. Inclouen la por, l’ansietat, la ira, la tristesa, el rebuig i la vergonya. 
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Per tal d’adaptar-ho al nostre programa i al grup d’edat amb què es treballa, s’ha elaborat una 

proposta més senzilla: 

Els usuaris escullen un emoticona que representarà el grup d’emocions amb atribució positiva, 

ambigua – neutre o negativa. Cada emoticona serà d’un color: verd (emocions positives), blau 

(emocions ambigües) i vermell (emocions negatives).  

 

Il·lustració 9. Valoració de l’estat emocional per emoticones. 

A banda de les emocions, els esportistes també podran identificar el seu estat físic al finalitzar 

els entrenaments i competicions. D’aquesta manera, els tècnics també podran tenir un altre 

paràmetre d’informació sobre l’esportista. Els emoticones utilitzats per valorar l’estat físic són 

els següents: 

 

Il·lustració 10. Valoració de l’estat física per emoticones. 

Emocions 
positives 

Emocions 
ambigües 

Emocions 
negatives  

Molt 
cansat 

Un poc 
cansat  

Gens 
cansat  



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

32 

6.6 Quin temps es necessita per consolidar el programa? 

No hi ha un termini establert per consolidar el programa. Si que existeix, però, diferents 

maneres d’intervenció en funció de si són entitats de primera o de segona edició. Les primeres, 

es corresponen als clubs que s’adhereixen per primera vegada.  En ells, el tècnic acompanyant 

del programa és el principal protagonista durant tot el procés d’intervenció. Es tracta de 

quelcom novell per a l’entitat i per això necessita fer el seu procés. Les segones, en canvi, es 

corresponen als equips repetidors per segona temporada. En elles, l’acompanyant tractarà 

d’agafar un paper més secundari respecte les intervencions que es realitzen en el primer nivell. 

El tècnic del programa realitzarà una tasca d’assessorament  en relació a la metodologia 

integral. En aquest sentit, els tècnics hauran d’anar agafant, cada vegada, més protagonisme 

amb les dinàmiques que proposin.  

En qualsevol cas, sempre hi pot haver nous tècnics dins les entitats esportives. En aquest sentit, 

tant club com el programa intentaran formar-lo amb la metodologia integral des d’un bon 

començament.  

Després de la segona temporada dins el programa, queda pendent marcar el full de ruta a seguir 

amb les entitats que desitgin la seva continuïtat dins del programa. 

6.7 Recursos humans 

L’equip de treball del programa el formen un grup de professionals de l’educació i l’esport. Tots 

ells, a més, tenen acumulada gran experiència en aquest camp i, sobretot, estan sensibilitzats 

amb l’essència del  programa: educar en valors a partir de la pràctica esportiva.  

A continuació, a partir de l’organigrama del programa, es presenten les funcions de cadascun 

dels rols que conformen l’equip d’Integrasport – Posam valors a l’esport:  



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

33 

 

Il·lustració 11. Organigrama del programa. 

Director Esportiu del programa:  

- Redactar les bases del programa.  

- Escollir l’equip de professionals que treballarà en el programa.  

- Establir el funcionament del programa.  

- Fer el primer contacte amb els clubs des de el Consell Insular de Menorca.  

- Supervisar el programa per oferir un seguiment de qualitat.  

Acompanyant dels tècnics acompanyants del programa:  

- Acompanyar als tècnics acompanyants durant el procés d’implementació del projecte. 

- Formar als tècnics acompanyants en relació a continguts sobre habilitats personals i 

coordinació dels recursos humans. 

Tècnics acompanyants del programa:   

- Acompanyament i suport “en camp” a l’entrenador en la realització de les activitats per 

treballar les habilitats en el terreny de joc.  

- Formació i seguiment dels entrenadors i directius durant tot el projecte. 

- Avaluació de la implementació del projecte.  

- Sistematització escrita del seguiment realitzat als diferents equips dels clubs.  

- Dissenyar i dinamitzar les activitats amb cadascun dels clubs adherits al programa.  

Director Esportiu 

Josep 
Juaneda 

Acompanyant 
dels tècnics del 
programa 

Betlem 
Gomila  

Tècnics 
acompanyants 
del programa 

Pere 
Calafat 

Xeca 
Anglada 

Biel 
Domingo 

Paula 
Panella 

David 
Mercadal  
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6.8 Recursos econòmics 

Integrasport - Posam valors a l’esport és un programa subvencionat pel departament d’esports 

del Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears. Per aquesta temporada, el 

pressupost ha estat de 40.000 €. El Consell té previst un augment pressupostari per a les 

properes edicions amb l’objectiu de donar continuïtat a la tasca iniciada i, també, a la demanda 

de moltes entitats esportives que durant l’any han sol·licitat la seva adhesió.  

 

Concepte Quantitat Preu 

Recursos humans 5 31.000 € 

Material 1 1.000 € 

Roba esportiva 5 1.000 € 

Aplicació d’emocions 1 3.500 € 

Pàgina web 1 3.500 € 

Total 40.000€ 

Taula 2. Pressupost de la primera edició del programa sense IVA. 

 

Concepte Quantitat Preu 

Recursos humans 7 100.000 € 

Material 1 2.000 € 

Roba esportiva 5 1.400 € 

Millora de l’aplicació d’emocions 1 1.500 € 

Millora de la pàgina web 1 1.500 € 

Càtering formacions 4 600 € 

Total  107.000 € 

Taula 3. Previsió de despeses sense IVA per a la segona edició del programa. 
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7. Intervenció a un club de futbol de l’illa  

7.1 Contextualització 

Durant els mesos previs a la posada en pràctica del programa, el departament d’esports del 

Consell va realitzar les següents accions de cara a la posada en marxa del mateix:   

- Citar els clubs esportius de cada zona de l'illa (zona de llevant, zona del centre i zona de 

ponent) per donar a conèixer el programa i tot el funcionament.  

- Obrir un període on els clubs, lliurament, es van poder adherir al programa. 

- Convocar als clubs adherits al programa per marcar el tret de sortida del mateix i, 

assignar els tècnics acompanyants per tenir la primera presa de contacte amb els 

responsables dels clubs. 

- A partir d’aquest moment, el tècnic acompanyant d’Integrasport, conjuntament amb el 

director esportiu del club, ha estat l’encarregat de dissenyar el treball a realitzar amb els 

equips i els seus respectius agents esportius.  

7.2 Estructura i cronograma de les sessions 

Totes les sessions realitzades s’estructuren dins les següents tres fases: 

Fase 1: Presentació del programa.  

Són els primeres passos que es realitzen dins l’entitat.  Conèixer les persones del club (director 

esportiu, tècnics, junta directiva, famílies i esportistes) i explicar-los el programa han estat els 

primers objectius.  

Fase 2: Desenvolupament específic.  

Intervenir de manera específica amb cadascun dels agents esportius ha estat l’objectiu d’aquesta 

segona fase. En algunes ocasions, aquestes interaccions han implicat a més d’un agent. 

D’aquesta manera s’ha fomentat la interacció entre agents, una de les potencialitats del projecte.    

Fase 3: Tancament del programa.  

És la fase final del programa. El tipus de sessions que s’han realitzat han tingut l’objectiu de 

valorar la tasca realitzada i veure quins han estat els aprenentatges adquirits.  

A continuació, i mitjançant la següent taula,  es detallen totes les sessions realitzades al llarg de 

l’any amb cadascun dels equips: 
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PERÍODES 

Primer període 

(novembre a febrer) 

Segon període 

(març a juny) 

SESSIONS Aleví A Infantil B Aleví B Infantil A Cadet B 

1 Director esportiu Director esportiu 

2 Tècnics  Tècnics Tècnics Tècnics 

3 Tècnics  Tècnics Tècnics 

4 Famílies Esportistes Esportistes Esportistes 

5 Esportistes Esportistes Esportistes Esportistes Esportistes 

6 Junta directiva Esportistes Esportistes Esportistes 

7 Competició Competició Famílies 

8 Esportistes Esportistes Esportistes – 

Famílies 

Esportistes – 

Famílies 

Esportistes 

9 Famílies Esportistes Esportistes Esportistes 

10 Director esportiu Esportistes Esportistes Esportistes 

11 Esportistes Esportistes Tècnics 

12 Esportistes Esportistes Tancament 

13 Esportistes Esportistes    

14 Esportistes Esportistes    

15 Famílies Famílies    

16 Director 

esportiu 

Director 

esportiu 

   

Taula 4. Cronograma de sessions del primer i segon període. 

De la taula, se’n poden treure les següents valoracions:  

- Hi ha equips que han realitzat un número més elevat de sessions que d’altres. Això 

respon a una qüestió de necessitat d’uns equips respecte d’uns altres.  

- La planificació de les sessions no ha estat per tots els equips la mateixa. Sobretot, hi ha 

moltes diferències del primer torn respecte el segon. Això ha estat degut a factors de 

disponibilitat, tant dels equips com del tècnic acompanyant.  
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- La darrera sessió del segon període (nº12) es correspon al tancament del programa dins 

l’entitat. Aquesta es va portar a terme de manera conjunta amb tots els equips i 

respectius agents a la sala de plens de l’Ajuntament.  

- Durant tot el procés es van anar produint molts canvis horaris per realitzar algunes 

sessions previstes. Les causes van ser les males condicions meteorològiques, la falta de 

comunicació entre els agents, les vacances, la manca d’un espai adequat, etc.   

7.2.1 Primer període d’intervenció 

La durada del primer període va ser de novembre 2017 a finals de febrer 2018. Els objectius de 

les sessions han estat els següents:  

Fase nº1: Presentació.  

Sessió nº1: Reunió amb el coordinador. 

- Donar-me a conèixer com a tècnic del programa. 

- Explicar el programa amb més detall al coordinador. 

- Explicar el tipus d’intervenció que es pretén realitzar dins l’entitat. 

- Recollir informació sobre els equips (i contextos) que es troben dins el programa. 

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer. 

Sessió nº2: Presentació conjunta amb tots els tècnics. 

- Donar-me a conèixer com a tècnic del programa. 

- Conèixer els tècnics dels equips adherits al programa. 

- Explicar el programa amb més detall als tècnics. 

- Explicar el tipus d’intervenció que es pretén realitzar dins l’entitat. 

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer. 

Sessió nº3: Reunió individual amb cadascun dels tècnics.  

- Recollir informació sobre l’equip (esportistes) i la resta d’agents esportius (famílies i 

l’espai de la competició).  

- Descobrir les motivacions del tècnic en relació al rol que ocupa dins l’esport per a l’edat 

escolar.  

- Decidir la data i el contingut de la primera sessió d’intervenció amb l’equip.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer. 

Sessió nº4: Presentació conjunta amb les famílies.  

- Donar-me a conèixer com a tècnic del programa.  

- Conèixer les famílies dels equips adherits al programa.  

- Explicar el programa amb més detall a les famílies.   

- Explicar el tipus d’intervenció que es pretén realitzar dins l’entitat.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer.  
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Sessió nº5: Primera dinàmica amb els equips.   

- Donar-me a conèixer com a tècnic del programa.  

- Conèixer els equips adherits al programa.  

- Introduir el programa de manera breu mitjançant una dinàmica.  

- Introduir el concepte i la classificació de les emocions dins l’esport.  

- Començar a generar l’espai per identificar i expressar les emocions.  

- Explicar el funcionament de l’aplicació d’emocions i estat físic.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer.  

Sessió nº6: Presentació i reunió amb la junta directiva. 

- Donar-me a conèixer com a tècnic del programa.  

- Explicar el programa amb més detall als membres de la junta directiva.   

- Explicar el tipus d’intervenció que es pretén realitzar dins l’entitat.  

- Recollir informació sobre els equips (i contextos) que es troben dins el programa.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer. 

Sessió nº7: Observació d’un partit de competició. 

- Observar als equips durant el context de la competició.   

- Recollir informació sobre els equips durant el context de la competició.  

- Ajudar als tècnics amb la utilització de l’aplicació d’emocions.   

 

Fase nº2: Desenvolupament específic 

Sessió nº8: Segona dinàmica amb els equips.  

- Reflexionar oberta i conjuntament dels conflictes dels equips dins dels vestidors.   

- Sensibilitzar sobre la importància del bon ús de les instal•lacions.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer.  

Sessió nº9: Jornada Integrasport amb jugadors, tècnics, famílies i junta directiva del club.   

- Provocar la interacció d’esportistes del mateix club amb diferents categories.  

- Provocar la interacció de famílies del mateix club amb diferents categories.  

- Apropar a les famílies a la formació esportiva dels seus filles i filles.  

- Explicar el programa breument a les famílies.  

- Viure una jornada amb la marca Integrasport – Posam valors a l’esport.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer.  

Sessió nº10: Reunió de seguiment amb el coordinador.  

- Analitzar i valorar la situació actual del programa dins l’entitat.  

- Planificar el segon període d’intervenció amb la resta d’equips adherits. 

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer.   

Sessió nº11: Tercera dinàmica amb els equips.  

- Compartir amb els companys els moments viscuts durant les vacances de Nadal.  
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- Classificar aquests moments segons agradables, neutres i desagradables.  

- Intentar que els companys es posin al lloc dels altres uns amb els altres.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer.  

Sessió nº12: Quarta dinàmica amb els equips.  

- Identificar els rols de cadascun dels membres de l’equip. 

- Reflexionar sobre els rols adquirits de cadascun dels membres de l’equip.  

- Donar resposta als possible dubtes que puguin aparèixer.  

Sessió nº13: Cinquena dinàmica amb els equips.  

- Identificar oberta i conjuntament les barreres que impedeixen progressar en equip.  

- Sensibilitzar i reflexionar sobre la importància de treballar en equip per créixer i 

avançar.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer.  

Sessió nº14: Cinquena dinàmica amb els equips.  

- Afavorir la interacció entre esportistes del club amb diferents categories.   

- Realitzar un torneig conjuntament amb equips mesclats d’ambdues categories.  

- Observar els conflictes que apareixen durant la competició.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer. 

 

Fase nº3: Tancament final.  

Sessió nº15: Entrenament conjunt entre esportistes i famílies.  

- Apropar a les famílies a la formació esportiva dels seus filles i filles.  

- Fer que les famílies puguin viure un dia de formació esportiva com els seu fills/es. 

- Fer viure una experiència única i conjunta entre fills/es i famílies. 

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer.  

Sessió nº16: Tancament final amb el coordinador.  

- Analitzar i valorar l’impacte que ha tingut el programa en el club.   

- Planificar la jornada de tancament final del programa en el club. 

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer.   

Sessió nº17: Tancament del programa en el club.  

- Presentar el vídeo final del programa en el club.  

- Agrair la participació del club dins el programa.  

- Presentar l’impacte del programa en el club.  

- Donar resposta als possibles dubtes que pugin aparèixer. 
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7.2.2 Segon període d’intervenció 

Amb el propòsit de millorar la intervenció realitzada en el primer període, l’estructura de les 

sessions en aquest segon període va variar respecte al primer torn. Els canvis introduïts són els 

següents: 

Primer. Les sessions inicials amb els tècnics van tenir un enfocament diferent. Primer es va 

realitzar una observació de l’entrenament i, una posterior entrevista amb el tècnic. La sessió va 

adoptar un caire més íntim per establir el primer contacte amb el tècnic. La segona sessió amb 

els tècnic ja va servir per explicar el programa de manera més detallada.  

Segon. El segon i últim canvi va ser la data de la primera trobada amb les famílies. Aquesta es 

va retardar una mica més que el primer període amb l’objectiu d’haver realitzat prèviament 

algunes sessions amb els esportistes.  

Tercer. En aquest segon període d’intervenció, el nombre de sessions s’ha reduït respecte del 

primer (de 17 a 13 per equip). El motiu d’aquest canvi és la qüestió del temps i de disponibilitat 

tant per part de l’equip com del propi tècnic acompanyants.  

Tot seguit s’expliquen els objectius de les 13 sessions realitzades en aquest segon període. Cal 

destacar, però, que aquestes estan ordenades per agents esportius i no correlativament: 

Fase nº1: Presentació del programa. 

Sessió nº1: Reunió amb el coordinador.  

- Donar-me a conèixer com a tècnic del programa.  

- Explicar el programa amb més detall al coordinador.  

- Explicar el tipus d’intervenció que es pretén realitzar dins l’entitat.  

- Recollir informació sobre els equips (i contextos) que es troben dins el programa.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer. 

Sessió nº2: Reunió individual amb cadascun dels tècnics.  

- Observar als equips durant l’entrenament.    

- Donar-me a conèixer com a tècnic del programa.  

- Conèixer els tècnics dels equips adherits al programa.  

- Recollir informació sobre l’equip (esportistes) i la resta d’agents esportius (famílies i 

l’espai de la competició).  

- Descobrir les motivacions del tècnic en relació al rol que ocupa dins l’esport per a l’edat 

escolar.  

- Decidir la data i el contingut de la primera sessió d’intervenció amb l’equip.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer. 

Sessió nº3: Reunió conjunta amb els tècnics.  

- Explicar el programa amb més detall als tècnics. 



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

41 

- Explicar el tipus d’intervenció que es pretén realitzar dins l’entitat.  

- Donar resposta als possibles dubtes que hi puguin aparèixer.  

Sessió nº5: Primera dinàmica amb els equips.   

- Introduir el programa de manera breu mitjançant una dinàmica.  

- Definir i reflexionar sobre les dotze característiques d’un bon esportista.  

- Començar a generar l’espai per identificar i expressar les emocions.  

- Explicar el funcionament de l’aplicació d’emocions i estat físic.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer. 

Sessió nº8: Presentació conjunta amb les famílies.  

- Donar-me a conèixer com a tècnic del programa.  

- Conèixer les famílies dels equips adherits al programa.  

- Explicar el programa amb més detall a les famílies.   

- Explicar el tipus d’intervenció que es pretén realitzar dins l’entitat.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer. 

 

Fase nº2: Desenvolupament específic 

Sessió nº6: Segona dinàmica amb els equips.  

- Visualitzar la pel•lícula Campeones.  

- Compartir una activitat amb els companys fora del camp de futbol.  

- Reflexionar sobre les vàries de les situacions de la pel•lícula.    

Sessió nº7: Tercera dinàmica amb els equips.  

- Identificar oberta i conjuntament les barreres que impedeixen progressar en equip.  

- Sensibilitzar i reflexionar sobre la importància de treballar en equip per créixer i 

avançar.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer. 

Sessió nº9: Quarta dinàmica amb els equips.  

- Identificar els rols de cadascun dels membres de l’equip. 

- Reflexionar sobre els rols adquirits de cadascun dels membres de l’equip.  

- Donar resposta als possible dubtes que puguin aparèixer.  

Sessió nº10: Cinquena dinàmica amb els equips.  

- Identificar les emocions de vàries situacions de joc real d’equips professionals.  

- Identificar les pròpies emocions en situacions de joc real.  

- Reflexionar sobre la gestió de les emocions durant els entrenaments i la competició.   

- Donar resposta als possibles dubtes que pugin aparèixer. 

Sessió nº11: Sisena dinàmica amb els equips.   

- Afavorir la interacció entre esportistes del club amb diferents categories.   
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- Realitzar un torneig conjuntament amb equips mesclats d’ambdues categories.  

- Observar els conflictes que apareixen durant la competició.  

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer. 

 

Fase nº3: Tancament final.  

Sessió nº12: Tancament final amb els tècnics.   

- Analitzar i valorar l’impacte que ha tingut el programa en el club.   

- Donar resposta als possibles dubtes que puguin aparèixer.   

Sessió nº13: Tancament del programa en el club.  

- Presentar el vídeo final del programa en el club.  

- Agrair la participació del club dins el programa.  

- Presentar l’impacte del programa en el club.  

- Donar resposta als possibles dubtes que pugin aparèixer. 
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8. Comunicació  

8.1 Interna  

La comunicació interna és aquella que va dirigida al públic de dins el programa, és a dir, als 

treballadors, sigui quin sigui el seu lloc dins ell. Es tracta, doncs, d’aquella informació que es 

faciliten els diferents membres de l’equip abans que l’entitat formi part del programa de manera 

oficial.   

Canals de 

comunicació 
Finalitat Participants 

Correus 

electrònics 

Passar l’ordre del dia de la reunió i, posteriorment, 

registrar tota la informació obtinguda de la reunió. 

L’equip de treball 

del programa. 

Reunions 

Fer un seguiment del moment en que es troba cada 

entitat, explicar les dificultats trobades en cada entitat i, 

plantejar possibles activitats conjuntes. 

L’equip de treball 

del programa. 

Grup de 

WhatsApp 

Recordatoris de les dates de les reunions, informacions 

importants en relació al programa, altres noticies 

d’interès en relació a l’esport per a l’edat escolar... 

L’equip de treball 

del programa. 

Google Drive 
Compartir les dinàmiques realitzades amb cadascun dels 

equips. 

L’equip de treball 

del programa. 

Activitats de 

formació 

Expressar les emocions viscudes amb l’acompanyament 

dins cada entitat, expressar les dificultats trobades, rebre 

formació específica en relació a una temàtica en 

concret... 

L’equip de treball 

del programa. 

Taula 5. Canals de comunicació interna del programa. 

8.2 Externa  

La comunicació externa, en canvi, és tota aquella informació que es dirigeix cap a l’exterior i 

que té la intenció de divulgar. Els canals escollits per el departaments d’esports del Consell 

Insular de Menorca han estat els següents:  
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Il·lustració 12. Canals de comunicació externa del programa. 

Cal remarcar la campanya de difusió de vídeos realitzada des de del departament del CIME amb 

l’objectiu de promocionar i donar difusió al programa. A més, cadascun dels clubs adherits, 

durant els transcurs del programa, ha gravat un vídeo per donar visibilitat a la tasca que estava 

realitzant. Això, juntament  amb la comunicació proporcionada pel propi club  a través de les 

seves xarxes socials, ha acabat de difondre i donar a conèixer el programa.  

Els enllaços dels vídeos realitzats són els següents: 

Roda de premsa de presentació del programa: 

 https://www.youtube.com/watch?v=lQ9cA7FagEU&t=307s 

Acció d’Integrasport – Posam valors a l’esport al club de futbol: 

https://www.youtube.com/watch?v=PWgqeUGpQ2U 

Explicació de l’aplicació de registre de les emocions: 

https://www.youtube.com/watch?v=VnR_n82LPvI 

 

 

 

 

 

Pàgina web del departament d'esports del CIME: 
http://www.menorcailladelesport.com/ 

Pàgina web del programa Integrasport - Posam valors 
a l'esport: http://www.integrasportmenorca.com/ 

Compte de facebook i twitter del departament 
d'esports del CIME: @esportscime 

Compte d'instagram del programa Integrasport - 
Posam valors a l'esport: @integrasport.menorca 

https://www.youtube.com/watch?v=lQ9cA7FagEU&t=307s
https://www.youtube.com/watch?v=PWgqeUGpQ2U
https://www.youtube.com/watch?v=VnR_n82LPvI
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9. Procediments de control  

9.1 Eines de control   

Durant el transcurs del programa, l’equip del programa ha realitzat reunions mensuals per 

realitzar un seguiment sobre la tasca elaborada. Els objectius d’aquesta reunió són varis: 

- Compartir les experiències i els aprenentatges amb cadascun dels clubs adherits.  

- Oferir possibles solucions davant els conflictes que podien aparèixer.   

- Planificar possibles actuacions conjuntes entre diferents clubs.  

Cap al final del programa, també es va realitzar un formulari d’opinió a cadascun dels agents 

esportius implicats. L’objectiu no era altre que el de conèixer la seva opinió en relació a 

l’execució del mateix. Els formularis i les seves respostes són els següents: 

Tècnic acompanyant: 

a) Com acompanyant, com has viscut el programa Integrasport – Posam valors a l’esport 

al club? 

b) Quins aspectes, relacionats amb la formació integral, creus que el club ja havia treballat 

abans de l’inici del programa?  

c) Quins aspectes, relacionats amb la formació integral, has incidit més en aquest club? 

Per quins motius? 

d) Quins aspectes, relacionats amb la formació integral, creus que s’hauria de seguir 

treballant en aquest club? Per quins motius? 

Director esportiu del club: 

a) Com a coordinador/a del club, com has viscut el programa Integrasport – Posam valors 

a l’esport? 

b) Quins aspectes destacaries del programa? 

c) Què creus que ha aportat aquesta metodologia al club? 

d) Com a coordinador/a, veus viable que el club pugui integrar una metodologia com 

aquesta? Per què? 

Tècnics esportius del club: 

a) Com a entrenador/a, com has viscut el programa Integrasport – Posam valors a l’esport? 

b) Què creus que han après els esportistes durant el procés? 

c) En quins aspectes ha influït més aquest programa en el dia a dia del teu equip?. 

d) Creus que podria ser interessant incorporar aquest tipus de metodologia com a formació 

complementària? 
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Esportistes del club  

a) Defineix el programa amb cinc paraules: 

b) Creus que és útil el treball realitzat amb el programa? 

c) Que creus que has après amb el programa? 

9.2 Quin impacte ha generat el programa? 

9.2.1 Valoració quantitativa 

A nivell quantitatiu, el programa ens permet extreure les següents dades que seran posteriorment 

analitzades amb detalla:   

 

Il·lustració 13. Dades quantitatives rellevants del programa. 

A mode de resum, es pot dir que el programa ha aconseguit captar l’atenció d’onze clubs.  

Tenint en compte que a Menorca hi ha al voltant de cent entitats esportives, significa un 11% 

del total. Aquesta dada posa de manifest el gran marge de creixement que pot aconseguir el 

programa.  

Un altre aspecte a destacar és la gran varietat de modalitats esportives adherides que han volgut 

formar part del programa. Es tracta d’un grup força nombrós d’esports majoritaris i minoritaris 

que s’ha decantat per una educació en valors a través de la pràctica esportiva. Els innovadors 

han estat el ciclisme, el futbol sala, el patinatge, el tennis, el futbol, el voleibol i el golf.  

La tercera dada de la taula fa referència a Menorca i el nombre d’adhesions al programa per 

municipis. Com es pot observar en la següent il·lustració, el 50% de les poblacions menorquines 

formen part del programa. Les possibles causes de la no adhesió podrien ser la falta de 

comunicació entre les institucions, el desconeixement de l’existència del programa o, també, la 

Once entitats esportives participants! 

Set modalitats esportives diferents adherides! 

El 50% dels pobles de Menorca implicats en el programa! 

490 esportistes han treballat en valors dins l'esport! 

La participació de fins a 41 equips! 

70 tècnics esportius han estat acompanyants pedagògicament! 

Quasi 1000 familiars han pogut conèixer el programa! 
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falta de concreció del mateix. I com ho podríem fer per millorar aquesta situació? Seguir 

treballant per fer arribar el programa a la regidoria d’esports de cada ajuntament de l’illa i 

traslladar-li la seva necessitat, tot explicant-los amb detall el programa.   

 

Il·lustració 14. Adhesions al programa per municipis. 

La resta de dades que queden per analitzar són els nombres als quals ha tingut accés Integrasport 

– Posam valors a l’esport com a conseqüència de treballar amb aquest caràcter global. Tot i així, 

al llarg del procés han aparegut entrebancs i dificultats amb cadascun d’ells. No tot ha estat així 

de fàcil com ho és mirar els nombre i treure’n conclusions. Les reflexions, en els següents 

apartats.   

9.2.2 Valoració qualitativa  

La valoració qualitativa té per objectiu recollir dades subjectives mitjançant uns procediments 

propis i, d’aquesta manera, donar sentit a la informació obtinguda, també, d’una manera pròpia. 

El mecanisme utilitzat per valorar de manera qualitativa la intervenció del programa en el club 

de futbol ha estat la rúbrica, un document usat per avaluar de manera complexa processos o 

resultats dels processos educatius com és el cas d’un projecte d’aquestes característiques.  

La rúbrica, avaluada pel tècnic acompanyant del programa en el club de futbol intervingut al 

final del procés, presenta fins a deu indicadors relacionats tots ells amb els agents esportius. 

La valoració dels indicadors s’estructura en quatre nivells, sent aquest últim el de major rang. A 

més, el diagnòstic de cada indicador ve acompanyat d’una valoració subjectiva sobre el nivell 

seleccionat i obtingut.   

0 participants 1 participant 0 participants 0 participants 

3 participants  0 participants  0 participants  7 participants  
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 Indicadors Nivell 4  Nivell 3 Nivell 2 Nivell 1 

Primer: Nombre 

d’equips del club 

adherits al 

programa.  

El club adhereix 

tots els equips 

possibles al 

programa.  

El club adhereix 

la majoria dels 

equips possibles 

al programa.  

El club adhereix 

pocs equips al 

programa.   

El club adhereix 

tant sols un 

equip al 

programa.   

Valoració de l’indicador: El club ha inscrit la majoria dels seus equips, a excepció del cadet A.   

Segon: Grau 

d’implicació  del 

director esportiu 

en el programa.  

El director 

esportiu mostra 

una actitud 

proactiva durant 

les diferent 

activitats 

plantejades en el 

programa.  

El director 

esportiu 

participa 

voluntàriament 

de les 

dinàmiques amb 

els esportistes. 

El director 

esportiu 

participa a 

remolc de 

l’acompanyant 

durant les 

activitats 

proposades en el 

programa.  

La participació 

del director 

esportiu en les 

dinàmiques dels 

esportistes és 

nul·la.  

Valoració de l’indicador: El director esportiu ha mostrat sempre una gran predisposició amb 

l’aplicació del programa. La seva motivació per implantar la metodologia integral dins l’entitat 

ha estat molt alta.   

Tercer: 

Coherència del 

director esportiu 

amb el missatge 

d’educació en 

valors.   

El director 

esportiu és un 

exemple per a 

l’entitat, ja que 

demostra en fets 

la importància 

dels valors dins 

la pràctica 

esportiva.    

Tot i no haver 

rebut formació 

pedagògica 

d’aquest estil, el 

director esportiu 

aposta pels 

valors com a 

punt de partida 

de la formació 

esportiva.   

En nombroses 

ocasions, el 

discurs i la 

realitat que 

mostra el 

director esportiu 

no és del tot 

coherent amb la 

imatge que es 

pretén donar.   

Cal que el 

director esportiu 

realitzi 

formacions 

pedagògiques 

per estar al front 

del càrrec que 

ocupa.  

Valoració de l’indicador: Tot i no haver-se format més enllà que la formació purament 

esportiva (tècnic de nivell I en futbol), el director esportiu té clar el rumb a seguir en la formació 

esportiva. Gràcies a ell, el club ha pogut conèixer una nova metodologia de treball diferent a la 

que tenia.  

Quart: Ús de Els tècnics Els tècnics Els tècnics no Els tècnics no 



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

49 

l’aplicació per 

avaluar l’estat 

emocional i físic 

dels esportistes.  

utilitzem sempre 

l’APP perquè els 

esportistes 

prenguin 

consciència del 

seu propi estat 

emocional i 

físic.  

utilitzen, en la 

majoria de 

casos, l’APP 

perquè els 

esportistes 

prenguin 

consciència del 

seu propi estat 

emocional i 

físic. 

utilitzen gairebé 

mai l’APP 

perquè els 

esportistes 

prenguin 

consciència del 

seu propi estat 

emocional i físic. 

utilitza mai 

l’APP perquè els 

esportistes 

prenguin 

consciència de 

l’estat 

emocional i 

físic. 

Valoració de l’indicador: Havia alguns tècnics que no donaven importància a les emocions i, 

conseqüentment, no utilitzaven l’aplicació mòbil.   

Cinquè: Grau 

d’implicació dels 

tècnics en el 

programa.   

Els tècnics 

mostren una 

actitud proactiva 

amb el rol de 

dinamitzador en 

les dinàmiques 

amb els 

esportistes.  

Els tècnics 

participen 

voluntàriament 

de les 

dinàmiques amb 

els esportistes. 

Els tècnics 

participen a 

remolc de 

l’acompanyant 

durant les 

dinàmiques amb 

els esportistes. 

La participació 

dels tècnics en 

les dinàmiques 

dels esportistes 

és nul·la.  

Valoració de l’indicador: En la majoria d’ocasions, els tècnics han participat de manera 

voluntària en les dinàmiques realitzades amb els esportistes. Tot i no agafar el paper de 

dinamitzador, s’han mostrat interessats i predisposats al treball indicat. 

Sisè: Iniciatives 

pròpies 

d’educació en 

valors. 

El club aporta i 

lidera noves 

idees 

relacionades 

amb els valors.  

El club té noves 

idees 

relacionades 

amb els valors 

però no les porta 

a terme.   

Algun tècnic 

porta a terme 

determinades 

accions de 

valors en el seu 

equip.   

El club es troba 

molt lluny de 

portar a terme 

iniciatives de 

club basades en 

els valors.   

Valoració de l’indicador: Algun tècnic ha realitzat accions donant importància als valors. Des 

del club, però, hi ha molt poca consciència d’aquest treball. Per exemple, una de les activitats a 

destacar va ser la de l’equip infantil A: anar a veure la pel·lícula Campeones.   

Setè: La participació A les A les A les 
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Participació de 

les famílies en 

les dinàmiques 

proposades. 

de les famílies 

en les 

dinàmiques 

proposades està 

per damunt del 

75% respecte el 

total.   

dinàmiques 

proposades hi 

participen més 

del 50% del total 

de les famílies.  

dinàmiques 

proposades hi 

participen 

menys del 50% 

del total de les 

famílies. 

dinàmiques 

proposades hi 

participen 

menys del 25% 

del total de les 

famílies. 

Valoració de l’indicador: El treball amb les famílies és, sense cap dubte, una de les assignatures 

pendents. Sigui pel motiu que sigui, les famílies han assistit molt poc a les dinàmiques 

plantejades des del programa. Tot i això, sempre la part positiva: el camí ja està iniciat. 

Vuitè: 

Comunicació 

externa de les 

activitats per 

part del club.  

El club 

comunica totes 

les activitats 

realitzades amb 

l’objectiu de 

donar a conèixer 

el tipus de 

treball que està 

realitzant.  

El club anuncia, 

de tant en tant, 

alguna activitat 

realitzada per 

Integrasport – 

Posam valors a 

l’esport.  

El club, 

almenys, 

anuncia que està 

adherit al 

programa 

Integrasport – 

Posam valors a 

l’esport del 

CIME. 

El club no 

comunica res en 

relació al 

programa.  

Valoració de l’indicador: El club ha donat a conèixer moltes activitats realitzades amb el 

programa. Ha estat un dels aspectes positius a destacar. 

Novè: El club 

està preparat 

per incorporar, 

de manera 

autònoma, la 

metodologia 

integral per 

treballar la 

formació 

esportiva? 

El club ja està 

preparat per 

treballar la 

metodologia 

integral de 

manera 

autònoma.  

En alguns 

moments, el 

club encara 

necessita 

acompanyament 

i assessorament 

per treballar de 

manera 

autònoma la 

metodologia 

integral.  

El club necessita 

seguir formant-

se en la 

metodologia 

integral 

d’entrenament 

per treballar de 

manera 

autònoma.  

El club s’ha 

iniciat en el 

procés però 

encara es troba 

molt lluny 

d’adoptar la 

metodologia de 

manera 

autònoma.  

Valoració de l’indicador: El club es troba molt lluny de porter adoptar la metodologia integral 

d’entrenament, d’entendre el procés com un tot. Necessita l’acompanyament i l’assessorament 
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extern per duu a terme la metodologia.  

Desè: El club 

entén que és 

necessari fer 

activitats 

complementàries 

als entrenaments 

habituals de 

camp per duu a 

terme una 

metodologia 

integral? 

El club ha 

incorporat la 

necessitat de 

treballar 

activitats 

complementàries 

a les de camp 

amb els 

esportistes.  

Gran part dels 

professionals del 

club creuen 

necessari 

incorporar 

activitats 

complementàries 

als entrenaments 

habituals.  

El club, poc a 

poc, és conscient 

de la necessitat 

de realitzar 

complementàries 

als entrenaments 

habituals.  

El club està molt 

lluny d’entendre 

la necessitat 

d’incorporar 

activitats 

complementàries 

als entrenaments 

habituals.  

Valoració de l’indicador: El club té dificultats per entendre la necessitat d’incorporar activitats 

complementàries als entrenaments habituals per treballar la formació esportiva dels seus 

esportistes i, la resta dels agents implicats.  

Taula 6. Rúbrica de valoració del programa. 

La valoració general dels resultats de la rúbrica són força positius, tenint en compte que es tracta 

de la primera . Dels deu indicadors analitzats, sis han obtingut una valoració de nivell 3 (fins el 

60%), dos d’una valoració de nivell 2 (el 30%) i, només un de valoració nivell 1 (el 10%). En 

aquest sentit, es pot afirmar que l’entitat ha aconseguit fer una primera passa per integrar una 

metodologia integral i educar en valors als seus esportistes i respectius agents esportius.   

En cap cas, però, es pot afirmar que el programa està consolidat, ni molt menys. El que s’ha fet, 

per el moment, és plantar la primera llavor per a un canvi de model de la formació esportiva. 

Aquest canvi s’anirà introduint de mica en mica i en progressió, sempre i quan el club segueixi 

apostant en el futur per aquesta visió en relació a l’esport escolar. De seguir amb el programa la 

temporada vinent, l’enfocament variaria en relació a aquest primer any. L’objectiu principal 

seria el de fomentar l’autonomia per aplicar la metodologia integral al club mitjançant 

l’assessorament dels tècnics acompanyants del programa. Dit amb altres paraules, que els 

tècnics del club fossin els encarregats de liderar les accions de valors amb la supervisió dels 

tècnics del programa.  
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10. Conclusions finals 

L’apartat de conclusions finals del treball s’estructuren en tres grans apartats: 

11.1 Reflexions sobre l’aplicació del programa 

En primer lloc, trobem les reflexions subjectives sobre l’aplicació del programa al club de futbol 

de l’illa de Menorca. Aquestes es classifiquen en f en cinc apartats corresponents als agents 

esportius amb els quals treballa el programa: 

L’actitud desinteressada de la junta directiva: 

Per actitud del club em refereixo a la postura adoptada de la junta directiva esportiu envers el 

programa. Ells són els màxims encarregats d’escollir el rumb de l’entitat i marcar-ne la filosofia. 

En aquest sentit, la junta directiva s’ha mantingut al marge durant tot el procés. No han mostrat 

interès en conèixer la resposta dels seus agents esportius i, a més, no es va presentar a l’activitat 

de cloenda del programa.  

La il·lusió del director esportiu: 

El director esportiu ha mostrat sempre molta il·lusió durant tot el procés. Ell va ser la persona 

que va apostar per el programa, amb l’objectiu d’introduir dins el club una nova manera de 

treballar. La il·lusió però, com s’ha vist, no ho és tot per afrontar grans canvis. Tal i com 

afirmava Martín & González (2004), l’activitat física i l’esport no són activitats que posaran fi 

a tots els problemes. Per això, cal una intervenció més global i que s’impliquin tots els factors 

que envolten els joves. Cal que prendre consciència que la societat som tots i totes i tenim la 

responsabilitat de millorar-la.  

La col·laboració dels tècnics:  

L’actitud que adopten els tècnics és . En línies generals, la tasca dels tècnics envers el programa 

ha estat força positiva. S’han implicat en tot moment, fet que ha afavorit l’assoliment dels 

objectius proposats. Alhora, la comunicació entre ambdós ha estat molt fluïda i ha permès poder 

tractar temes individuals de gestió de cadascun dels equips. 

En un dels equips, però, la tasca d’intervenció ha estat extremadament dificultosa. El cos tècnic 

s’ha mostrat força resistent a l’aplicació del programa, fet que ha dificultat molt la realització de 

les tasques plantejades.  

La manca d’acompanyament de les famílies: 

Les famílies dels equips adherits al programa, en general, han mostrat un interès i una 

participació molt baixa en el programa.  Es tracta d’una realitat que cal tenir en compte alhora 

de treballar amb aquest col·lectiu. Davant això, s’han buscat estratègies per intentar arribar a les 

famílies amb més èxit. Per exemple, es va organitzar una paella popular amb la disputa d’uns 
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partits de pares i mares contra fills i filles. Aquesta activitat es va portar a terme amb els equips 

del primer torn d’intervenció. La resposta de les famílies va ser excel·lent.  

Els esportistes, al centre: 

El treball amb els esportistes ha estat el més gratificant. Exceptuant l’equip infantil B, la resta 

s’han mostrat molt predisposats i participatius durant les sessions realitzades. Tot i ser activitats 

poc habituals per a ells, hem aconseguit fer-los reflexionar i introduir un treball necessari per el 

seu creixement com a jugadors i, sobretot, com a persones.   

Aprendre de la competició:  

Els partits del cap de setmana són la millor mostra de la situació real del tots els agents esportius 

que rodegen a l’esportista (i inclòs a ell/a). Allà tothom interactua alhora i es mostra tal i com és 

(l’esportista, el primer). Les emocions són constants i els estats d’ànim varien amb molta 

freqüència.  

En relació al programa, valoro molt positivament totes les accions portades a terme durant el 

període competitiu. Tots els equips (esportistes, famílies i tècnics) s’han implicat i han participat 

del tercer temps una vegada finalitzat el partit. I tot això amb la finalitat de desenvolupar 

habilitat socials i, entendre els rivals com a companys de joc. Sense dubte, un espai poc comú 

en el futbol i que cal seguir potenciant.  

11.2 Punts forts i febles del programa  

A continuació, trobem els punts forts i febles del programa. Els primers són tots aquells aspectes 

que han funcionat correctament durant la implantació del programa i no necessiten ser 

modificats. Els segons, en canvi, són tots aquells punts que necessiten ser revisats, ja que la seva 

aplicació no ha estat del tot adequada i es pot millorar.  

Punts forts: 

- L’adhesió al programa per part del club és el punt fort més destacat.  

- Les facilitats obtingudes per part del director esportiu alhora d’aplicar el programa al 

club.  

- La implicació de la majoria dels tècnics dels equips adherits al programa.  

- La repercussió dels aprenentatges conseqüents d’aquest programa són aplicables a altres 

àmbits de la vida de tots els agents esportius.  

- La constant formació rebuda pels tècnics acompanyants, fet que facilita la resposta a les 

diferents demandes dels clubs.   
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Punt febles: 

- La manca d’informació en relació als aspectes més bàsics del club, tots ells relacionats 

amb la formació esportiva.  

- La manca d’interès i despreocupació cap al programa per part de la junta directiva del 

club.  

- La manca de coneixements per part dels tècnics en relació a la formació esportiva 

integral.   

- La manca de participació per part de les famílies en la formació esportiva dels seus fills 

i filles.  

- La no participació del col·lectiu arbitral dins el programa.  

- La dificultat per poder oferir un seguiment d’avaluació real i exhaustiu del programa. 

11.3 Propostes de millora  

I finalment, les propostes de millora. Una temporada esportiva d’implantació del programa és 

temps suficient per fer autocrítica i veure el que ha funcionat i el que necessita ser modificat. És 

per això que el contingut d’aquest apartat són propostes per millorar la intervenció per a les 

futures edicions: 

Primera. Elaborar un informe diagnòstic que determini les característiques més bàsiques del 

club en relació a la formació esportiva abans d’iniciar el programa. 

Segona. Assessorar al club amb l’elaboració amb la construcció d’un projecte educatiu de club 

(PEC) a totes les entitats que formin part del programa.  

Tercera. Elaborar un contracte escrit entre el CIME i les entitats esportives adherides al 

programa on s’estableixin totes les condicions a complir per part d’ambdós per fer front  

Quarta. Crear un paquet de formacions específiques per als tècnics en relació al concepte de 

formació esportiva integral.  

Cinquena. Elaborar un pla específic per a les famílies amb l’objectiu de motivar-les a la 

participació en la formació esportiva dels seus fills i filles.  

Sisena. Fer una reunió amb el col·lectiu arbitral amb el propòsit d’arribar a possibles acords en 

relació a la seva figura i la seva importància dins l’esport per a l’edat escolar.  

Setena. Elaborar i aplicar un mecanisme més específic que afavoreixi tenir uns resultats més 

reals i concrets de l’aplicació del programa.  
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ANNEXES 

Valoració final als agents esportius: 

Tècnic acompanyant 

Com acompanyant, com has viscut el programa Integrasport – Posam valors a l’esport al 

club? 

He estat sempre il·lusionat i carregat d’energia per portar a terme el projecte. El motiu és 

simple. Crec que amb la pràctica esportiva per canviar la societat. Ara bé, després de les 

vacances de Nadal vaig tenir un període de frustració que vaig aconseguir superar relativitzant 

i intentant treure la part positiva a les coses que estaven succeint al club.  

A vegades, el fet de veure tant distanciament, fa dubtar i qüestionar-te les coses. El canvi és 

lent, tot suma i tot ajuda, segur. Em va impactar molt una frase d’un familiar que va assistir a 

la presentació del programa a les famílies: Només aprenent aquells que volen aprendre. 

Paciència, el camí és llarg i costós però valdrà la pena.  

Quins aspectes, relacionats amb la formació integral, creus que el club ja havia treballat 

abans de l’inici del programa?  

El club no havia treballat mai des d’una metodologia integral. Ha estat nou i per primera 

vegada s’han portat a terme accions per treballar en aquesta línia.  

Quins aspectes, relacionats amb la formació integral, has incidit més en aquest club? Per 

quins motius? 

He incidir més en els esportistes (equips), ja que són els actors principals de la formació 

integral. Els tècnics sempre hi estaven presents (alguns amb més interès que d’altres). I amb les 

famílies ha costat més. Tot i això, s’ha fet un primer pas que pot tenir continuïtat. S’han de 

buscar estratègies per provocar l’assistència a les reunions o altres tipus d’activitats que es 

facin.  

Quins aspectes, relacionats amb la formació integral, creus que s’hauria de seguir 

treballant en aquest club? Per quins motius? 

Treballar en tots els àmbits. Considero primordial: 

- Seguir formant els tècnics perquè puguin realitzar un treball més enfocat a la formació 

integral. Apostar per tècnics partidaris d’aquesta manera d’entendre l’esport per a 

l’edat escolar. 

- Seguir fent passos per aproximar les famílies i animar-les amb les activitats que 

planteja el club.  

- Tenir més contacte amb les famílies i preocupar-se per elles. 
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- Seguir dotant de valors la competició i fer-la més educativa.  

- Preocupar-se per l’esportista. No tant sol ajudant-lo amb aspectes propis del joc sinó 

que anar una mica més enllà. Estimar-lo. 

Director esportiu del club  

Com a coordinador/a del club, com has viscut el programa Integrasport – Posam valors a 

l’esport? 

Amb molta il·lusió i ganes de que ajudi a millorar el nostre club. 

Quins aspectes destacaries del programa? 

La varietat d’activitats i les ganes i energia d’en David. 

Què creus que ha aportat aquesta metodologia al club? 

Punts de vista diferents dels que estem acostumats tants els entrenadors, com directius, 

esportistes i famílies. 

Com a coordinador/a, veus viable que el club pugui integrar una metodologia com 

aquesta? Per què? 

Amb una mica més d’aplicació per part de tots els integrants del club. 

Tècnics esportius del club 

Com a entrenador/a, com has viscut el programa Integrasport – Posam valors a l’esport? 

Resposta tècnic A: Molt positiu. 

Resposta tècnic B: Molt necessari per treballar amb els fillets i filletes. 

Resposta tècnic C: Una bona iniciativa i ajuda. 

Resposta tècnic D: L’he viscut de molt a prop al estar present en tots els exercicis que havia 

programat Integrasport. Personalment, no he estat còmode al tenir que deixar de fer un dia 

d’entrenament per fer les sessions programades. 

Resposta tècnic E: Ha estat interessant, ja que m’ha permès conèixer un poc més a fons els 

meus jugadors al veure com interactuaven entre ells i expressaven les seves emocions dins 

l’equip. 

Què creus que han après els esportistes durant el procés? 

Resposta tècnic A: Una bona millora en lo esportiu i personal. 

Resposta tècnic B: Una visió diferent del futbol. 
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Resposta tècnic C: Que no tot és guanyar o perdre, que es camí és tant important com els 

objectius i, es valors cap a companys i adversaris. 

Resposta tècnic D: Aprendre a conviure entre ells dins un vestidor intentant respectar els 

companys. 

Resposta tècnic E: Possiblement hem donat el primer pas per canviar la mentalitat en relació a 

com treballar en equip.  

En quins aspectes ha influït més aquest programa en el dia a dia del teu equip 

Resposta tècnic A: En lo personal i relació equip com a conjunt. 

Resposta tècnic B: A conèixer les emocions durant la pràctica esportiva. 

Resposta tècnic C: En els sentiments. 

Resposta tècnic D: Tenir un poc més de respecte i no enfadar-se a les primeres de canvia quan 

un company s’equivoca. 

Resposta tècnic E: En l’esforç col·lectiu, així com en la manera de saber entendre lo que li 

passa al meu company. Els jugadors han expressat les seves pors sense pors preocupacions. 

Creus que podria ser interessant incorporar aquest tipus de metodologia com a formació 

complementària? 

Resposta tècnic A: Si. 

Resposta tècnic B: Molt recomanable. 

Resposta tècnic C: Penso que hauria de ser algo habitual. 

Resposta tècnic D: Si es pogués fer, hauria de ser un dia a part dels entrenaments, com si fos 

una sessió de vídeo, per exemple. 

Resposta tècnic E: Aquest programa no hauria d’existir, ja que el que pretén el programa 

hauria de ser l’ABC. La part de gestió d’equip és vital per qualsevol tècnic. Tant de bo aquest 

mètode formi part de la planificació de la temporada de cada tècnic. 

Esportistes del club  

Defineix el programa amb cinc paraules: 

Respostes: 

- Respecte, humilitat, ser millor esportista, esforç i companyonia.   



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

60 

- Esportiu, divertit, comprensiu, pensatiu i xulo.  

- Respecte, gaudir, alegria, orgull i escoltar. 

- Responsabilitat, educació i emocions. 

- Futbol, torneig i jocs. 

- Diversió i entreteniment. 

- Esport i integrar-se.  

- Ajuda, comportament i educació. 

- Companyonia, esport i respecte. 

- Respecte, aprenentatge i companyonia.   

- Companyonia, amable i esforç. 

- Respecte, empatia i amistat. 

- Companyonia, no enfadar-se i donar el màxim. 

- Respectar els companys, jugar millor a futbol i tenir més companyonia. 

- Activitat molt necessària per tothom. 

- Un equip som tots, ningú és pitjor ni millor i si tots ens portem bé podem ser un millor 

equip. 

- Bo, divertit i aprenentatge.  

- Companyonia i futbol. 

- Empatia, respecte, esforç, treball en equip i il·lusió. 

- Aprendre, emocions i eficaç. 

- Equip, aprendre, exercici, alegria i valors. 

- Jugar en equip, companyonia, futbol, jugar bé i passar-ho bé.  

- Respecte, esforç, sacrifici, humilitat i empatia. 

- Companyonia, esforç, actitud, concentració i actiu. 

- Actitud i ànims. 

- Animar, entretingut, educatiu, empàtic i divertit. 

- Divertit i ajuda a millorar. 

- Divertit. 

- Valors, educació, actitud, reflexió i amistat. 

- Integració, esportiva i emocional. 

- Aprendre les coses en equip. 

- Aprendre gaudint jugant a futbol.  

- Una mica divertit. 

- No ho se.  

- Esforç, divertit, equip, companyonia i empatia.  

- Esport, educació, companyonia i respecte.  
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- Equip, unió, jugadors, activitats i diversió. 

- Reflexionar, sentiments, amistat i esforç. 

Creus que és útil el treball realitzat amb el programa? 

 

Il·lustració 15. Resposta, per part dels esportistes, a una de les preguntes de valoració final del programa. 

Que creus que has après amb el programa? 

Respostes: 

- Moltes coses. 

- Res. 

- A respectar. 

- He millorat amb tot i m’ho he passat molt bé.  

- A expressar els sentiments. 

- Res. 

- Que hem de ser un equip. 

- Que hi ha que ajudar quan no estem bé i hi ha que expressar els sentiments.  

- A tenir valors.  

- A ser més bon company. 

- A millorar la relació amb l’equip. 

- A ser simpàtic.  

- El que significa competir.  

- Pensar més.  

- A respectar els companys.  
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- Com és l’actitud d’un equip.  

- A tenir més respecte amb els meus companys, no enfadar-me per tonteries... 

- A fer equip. 

- A jugar bé.  

- A fer equip i tenir més confiança amb el company. 

- A ser un bon company. 

- És un exercici que el que fas és integrar els valors en l’esport. 

- Actitud, companyonia... 

- Emocions. 

- Respectar els meus companys.  

- A respectar els altres.  

- Respecte, empatia i amistat. 

- Ser bon company, ser amable amb el contrari... 

- A controlar la ràbia. 

- A respectar els altres. 

- Companyonia.  

- A controlar els nervis, a controlar-me a mi mateix. 

- A comportar-me.  

- A preguntar. 

- Confiança i companyonia.  

- Que sempre hem de ser educats. 

- Escoltar millor i aprendre a respectar. 

- Aprendre els valors de l’esport. 

- La  companyonia i el respecte.  
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Sessions del primer torn: 

DATA 11.10.17 Nº SESSIÓ 0  AGENT Coordinador 1 

CLUB  EQUIPS Tots  ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Primera trobada amb el coordinador del club 

per presentar-nos i tenir un primer contacte en 

relació al programa Integrasport.   

 

● Donar-me a conèixer.  

● Conèixer la filosofia del club.  

● Detectar la motivació envers el 

programa. 

● Explicar els trets generals del 

programa.  

● Obtenir informació dels equips de l’At. 

Villacarlos adherits al programa 

Integrasport.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

● L’eina metodològica utilitzada ha estat l’entrevista.  

CONTINGUTS (què?) 

L’entrevista segueix els següents punts: 

● Presentació.  

● Quina ha estat la teva vinculació en el món de l’esport? 

● Quina és la teva trajectòria com a coordinador? 

● Com està el club? Com funciona internament? 

● Quina filosofia segueix el club? 

● Perquè el club ha decidit adherir-se al programa Integrasport? 

● Explicar els trets generals del programa a partir del que coneix el director esportiu.  

● Quins equips formaran part del programa?  

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 31.10.2017.  
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DATA 31.10.17 Nº SESSIÓ 1  AGENT Coordinador 2 

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Aquesta segona sessió amb el coordinador ha 

estat necessària per completar la informació 

recollida en la primera trobada. Alhora, s’han 

marcat les dates per a l’inici del programa i 

definit els equips que finalment hi 

participaran.  

● Definir la data d’inici del programa.  

● Definir els equips que participaran en 

el primer torn del programa. 

● Aprofundir en la informació dels 

equips adherits al programa.   

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

● L’eina metodològica utilitzada ha estat l’entrevista.  

CONTINGUTS (què?) 

L’entrevista ha seguit els següents punts: 

● Definir els grups d’intervenció i el seu horari.  

● Completar la fitxa d’informació inicial del club.  

● Concretar el dia i horari de la primera trobada amb els tècnics. 

● Demanar sobre la possibilitat de tenir una sala i un projector per fer la reunió.  

● Definir el pla de comunicació per difondre el programa. 

● Explicar APP d’emocions i el seu funcionament. 

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 6.11.2017.  
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DATA 13.11.17 Nº SESSIÓ 2  AGENT Formadors1  

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

La primera trobada amb els tècnics del club ha 

estat necessària per tenir un primer contacte i 

poder-nos conèixer entre tots. Alhora, també 

ha esta molt útil per introduir el programa i 

resoldre els possibles dubtes.  

● Donar-me a conèixer. 

● Conèixer els tècnics dels equips.   

● Explicar els trets generals del 

programa.  

● Detectar la motivació envers el 

programa.  

● Motivar a la implicació als tècnics dels 

equips.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

● L’eina metodològica utilitzada ha estat la presentació en format power point.  

CONTINGUTS (què?) 

La presentació ha seguit els següents punts: 

● Presentar-me com a membre del programa Integrasport.  

● Explicar com s’ha arribat fins a la creació d’aquest programa.  

● Explicar l’APP i el seu funcionament.  

● Tancament de la presentació convidant a la implicació i el treball en equip.  

Durant la presentació es van realitzant diferents dinàmiques/qüestions que conviden a la reflexió  

i, que tenen l’objectiu que la informació que es proporciona arribi de manera més significativa 

als tècnics.  

 

OBSERVACIONS 

● Aquesta sessió no es va poder portar a terme fins el dia 13, ja que per lesió em va ser 

impossible realitzar-la amb la data inicialment marcada.  

● La propera trobada està prevista per dia 15.11.2017.  
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DATA 15.11.17 Nº SESSIÓ 3  AGENT Famílies1 

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Primera trobada amb les famílies dels equips 

adherits al programa per tenir una primera 

presa de contacte i fer una explicació general 

del programa.  

● Donar-me a conèixer. 

● Conèixer els tècnics dels equips. 

● Explicar els trets generals del 

programa.  

● Detectar la motivació envers el 

programa.  

● Motivar a la implicació a les famílies 

dels equips.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

● L’eina metodològica utilitzada ha estat la presentació en format power point.  

CONTINGUTS (què?) 

La presentació ha seguit els següents punts: 

● Presentar-me com a membre del programa Integrasport.  

● Explicar com s’ha arribat fins a la creació d’aquest programa.  

● Explicar l’APP i el seu funcionament.  

● Tancament de la presentació convidant a la implicació i treball en equip dels tècnics i 

jo.  

Durant la presentació es van realitzant diferents dinàmiques/qüestions que conviden a la reflexió  

i, que tenen l’objectiu que la informació que es proporciona arribi de manera més significativa 

als familiars.   

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 20.11.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

67 

DATA 20.11.17 Nº SESSIÓ 4  AGENT Esportistes1 

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Primera trobada amb l’equip aleví a per 

presentar el programa i realitzar la primera 

dinàmica sobre emocions.  

● Donar-me a conèixer.  

● Donar a conèixer el programa a partir 

d’una dinàmica de grup.  

● Explicar el funcionament de l’APP.  

● Motivar a la implicació als jugadors i 

formadors.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

● L’eina metodològica utilitzada ha estat una explicació inicial basada en preguntes i, una 

posterior dinàmica de grup.   

CONTINGUTS (què?) 

Després de la presentació individual inicial, els hi he fet les següents preguntes:  

● Coneixeu alguna cosa del logo que porto a la jaqueta? 

● Quina informació us dona la paraula Integrasport? 

Tot seguit, mitjançant el joc dels paquets, ens hem agrupat per grups de 3 i hem contestat a les 

següents preguntes: 

● Quines emocions vas sentir al finalitzar el partit del passat cap de setmana? Escriu-les. 

● Com t’han fet sentir, com a persona, aquestes emocions? Expressa-ho.  

● Què entens per empatia? Descriu-ne una situació.  

● Que sents al veure les següents cares? Escriu-les al costat de cada cara. 

La posterior posada en comú tractava de compartir les respostes. Tot seguit, ressaltant la 

importància de les emocions, hem explicat el que faríem amb l’APP i el seu funcionament. Al 

finalitzar l’entrenament, els jugadors i el formador han utilitzat l’APP per primera vegada.  

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 22.11.2017.  
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DATA 22.11.17 Nº SESSIÓ 5  AGENT Junta directiva1 

CLUB  EQUIP Tots  ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Es tracta d’una trobada que no estava prevista 

a l’inici però que, vist l’interès de la junta 

directiva del club, hem portat a terme per 

conèixer les persones que hi formen part i 

introduir les bases del programa.  

● Donar-me a conèixer. 

● Conèixer els membres de la junta 

directiva.   

● Explicar els trets generals del 

programa.  

● Detectar la motivació envers el 

programa.  

● Motivar a la implicació a la junta 

directiva.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

● L’eina metodològica utilitzada ha estat la presentació en format power point.  

CONTINGUTS (què?) 

La presentació segueix els següents punts: 

● Presentar-me com a membre del programa Integrasport.  

● Explicar com s’ha arribat fins a la creació d’aquest programa.  

● Explicar l’APP i el seu funcionament.  

● Tancament de la presentació convidant a la implicació i treball en equip de la junta 

directiva.   

Durant la presentació es van realitzant diferents dinàmiques/qüestions que conviden a la reflexió  

i, que tenen l’objectiu que la informació que es proporciona arribi de manera més significativa 

als directius.  

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 16.11.2017.  
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DATA 16.11.17 Nº SESSIÓ 6  AGENT Formadors2 

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Primera trobada individual amb el tècnic de 

l’aleví a per poder-nos conèixer i  aprofundir 

en l’anàlisi de l’equip i tot el que l’envolta.  

● Aprofundir en la informació en relació 

a l’equip i el que l’envolta.  

● Conèixer la predisposició en relació al 

programa. 

● Motivar a la implicació del tècnic. 

● Establir el cronograma i la temàtica de 

les primeres sessions.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

● L’eina metodològica utilitzada ha estat l’entrevista.  

CONTINGUTS (què?) 

L’entrevista ha seguit el següent guió: 

● Quina ha estat la teva trajectòria en el món de l’esport? 

● Quina és la teva motivació a fer d’entrenador? 

● Quins objectius tens amb els teus esportistes? 

● Que canviaries de l’actual sistema de competició? 

● És sana la competició? 

● Que creus que vol dir Integrasport? 

● Quines preocupacions tens com entrenador? 

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 02.12.2017.  
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DATA 26.11.17 Nº SESSIÓ 7  AGENT Competició1  

CLUB  EQUIP Aleví A  ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Després de realitzar les primeres sessions 

informatives i de primera presa de contacte 

amb el programa, he assistit a observar un 

partit de competició. L’assistència a la 

competició, entre d’altres, m’ha permès 

aproximar-me a les famílies i donar-me a 

conèixer.  

● Donar-me a conèixer.  

● Ajudar al tècnic amb el funcionament 

de l’APP.  

● Donar a conèixer l’APP a les famílies.  

● Ajudar a les famílies a descarregar-se 

l’APP. 

 

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’eina metodològica utilitzada ha estat l’ajuda i el suport proporcionat tant a l’equip (tècnics i 

jugadors) com a les famílies amb l’APP mòbil.  

CONTINGUTS (què?) 

S’ha donat suport i ajuda a l’equip i a les famílies a partir d’una intervenció directe.  

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 27.11.2017.  
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DATA 02.12.17 Nº SESSIÓ 7  AGENT Competició1  

CLUB  EQUIP Infantil B ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Després de realitzar les primeres sessions 

informatives i de primera presa de contacte 

amb el programa, he assistit a observar un 

partit de competició. L’assistència a la 

competició, entre d’altres, m’ha permès 

aproximar-me a les famílies i donar-me a 

conèixer.  

● Donar-me a conèixer.  

● Ajudar al tècnic amb el funcionament 

de l’APP.  

● Donar a conèixer l’APP a les famílies.  

● Ajudar a les famílies a descarregar-se 

l’APP. 

 

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’eina metodològica utilitzada ha estat l’ajuda i el suport proporcionat tant a l’equip (tècnics i 

jugadors) com a les famílies amb l’APP mòbil.  

CONTINGUTS (què?) 

S’ha donat suport i ajuda a l’equip i a les famílies a partir d’una intervenció directe.  

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 06.12.2017.  
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DATA 27.11.17 Nº SESSIÓ 8  AGENT Esportistes2  

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

La temàtica de la segona dinàmica són les 

normes de convivència dins del vestidor. 

President, coordinador i tècnic coincideixen en 

el fet que dins del vestidor es produeixen molts 

conflictes i els jugadors no tracten 

adequadament les instal·lacions.  

● Fer consciència de la importància de 

saber conviure dins del vestidor.  

● Establir unes normes de convivència 

dins del vestidor.  

● Motivar els jugadors al compliment de 

les normes.  

● Obtenir el compromís del compliment 

de les normes per part dels jugadors.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

● L’eina metodològica utilitzada ha estat una dinàmica de grup.  

CONTINGUTS (què?) 

La dinàmica plantejada s’ha realitzat a partir de la tècnica cooperativa 1-2-4 i, segueix el 

següent guió: 

● Voleu ser un EQUIP en majúscules? A quins espais ho heu de demostrar? Els jugadors 

van responent en veu alta i, ha de sortir la resposta: el vestidor.  

● Quines coses hem de tenir en compte dins el nostre espai de convivència?  

● Repartir un paper en blanc i, individualment, han d’escriure una cosa que ells creuen 

que han de tenir en compte dins el seu propi espai de convivència. Disposen d’1’.  

● Per parelles, han d’agrupar les normes en un sol paper i, escriure’n una tercera. 

Disposen de 2’. 

● En grup de 4, realitzar el mateix procediment. El grup ha d’obtenir fins a 6 “normes de 

convivència”.  

● Llavors, cadascú, individualment, escriu en un pos-it una “norma de convivència” i la 

penja a la paret. Tot seguit, tothom ha d’anar llegint-les.  

● Reflexió del compromís de complir les normes per part de l’equip. 

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 06.12.2017.  
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DATA 06.12.17 Nº SESSIÓ 9  AGENT Famílies2 

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

S’ha plantejat una trobada entre les famílies 

dels equips aleví a i infantil b amb la finalitat 

de donar a conèixer el programa Integrasport a 

les famílies. Davant les dificultats trobades el 

dia de la primera reunió, es va decidir 

convocar-los a tots a participar d’una activitat 

més potent i engrescadora per a ells.  

● Compartir una jornada entre familiars 

(pares, mares, germans, tiets/es…) i els 

fills/es.  

● Apropar el programa Integrasport a les 

famílies.  

● Promocionar el club mitjançant un 

vídeo de la jornada.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

● L’eina metodològica utilitzada ha estat la realització d’un torneig entre pares, mares i 

fills/es dels equips aleví a i infantil b i, una paella popular final al camp.  

CONTINGUTS (què?) 

Prèviament a la disputa dels partits, hem aprofitat per penjar la placa Integrasport a l’entrada del 

camp. Durant l’acte, he estat acompanyat pel president i coordinador del club.  

Una vegada al camp, just abans d’iniciar el torneig, he explicat els trets generals del programa i, 

més específicament, el treball que estem realitzant amb els nens i nenes amb la col·laboració 

dels mateixos. En quan al torneig, aquest tenia les següents particularitats: 

1. El fill/a i els familiars jugaven en el mateix equip.  

2. Cada equip estava format per familiars i jugadors dels dos equips. 

3. Hi havia 4 equips i jugaven tots contra tots. Llavors, es disputaven les semifinals i, la 

final i el tercer i quart lloc. En cas d’empat a partir de semifinals, es tiraven 5 penals.  

4. La puntuació era 3 (victòria), 2 (empat) i 1 (derrota).  

5. Els partits eren de 15’ amb un descans entre mig de 5’.  

Al finalitzar, tots junts vam menjar una paella realitzada pel personal de l’Ajuntament d’Es 

Castell. 

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 11.12.2017.  

 

 

 

 



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

74 

DATA 11.12.17 Nº SESSIÓ 10  AGENT Coordinador3 

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

La justificació d’aquesta trobada amb el 

coordinador és per fer una primera valoració 

d’aquestes deu sessions. Alhora, també servirà 

per marcar les accions a realitzar amb cada 

agent després de les vacances de Nadal.  

● Valorar les sessions realitzades.  

● Repassar la situació actual dels equips.  

● Planificar el full de ruta a partir del 

gener.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’eina metodològica utilitzada ha estat la presentació en format power point.  

CONTINGUTS (què?) 

Els punts tractats amb la reunió han estat els següents: 

● Informar del nombre de sessions realitzades fins el moment.  

● Temàtiques de les sessions realitzades amb els esportistes.  

● Valoració dels tècnics envers el programa. 

● Establir el calendari de tornada després de les vacances de Nadal. 

● Planificar les sessions després de les vacances de Nadal.  

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 15.01.2018.  
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DATA 15.01.2018 Nº SESSIÓ 11  AGENT Esportistes3 

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Integrasport ha tornat després de la parada per 

les vacances de Nadal. La tercera sessió amb 

els esportistes ha anat a enfocada a 

simplement conèixer i compartir les 

experiències durant el període de vacances. 

Alhora, també s’ha obert un espai perquè entre 

els jugadors/es puguin expressar les seves 

emocions en relació al primer trimestre 

d’entrenaments i partits.  

● Conèixer les experiències dels 

companys durant les vacances de 

Nadal.  

● Compartir amb els companys les 

pròpies durant les vacances de Nadal. 

● Obrir un espai perquè els esportistes 

puguin compartir les seves emocions 

amb altres companys sobre l’equip.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’eina metodològica utilitzada ha estat la dinàmica de grups.  

CONTINGUTS (què?) 

La primera dinàmica de grup realitzada ha consistit en explicar i compartir amb els companys 

les experiències de les vacances de Nadal. Així, individualment i durant dos minuts, un/a 

company/a contava a l’altre: 

● Una emoció de tipus agradable. 

● Una emoció de tipus neutre. 

● Una emoció de tipus desagradable. 

La següent dinàmica de grup ha consistit en tornar a compartir amb els companys algunes 

experiències dins del propi equip. Així, individualment i durant dos minuts, un/a company/a a 

contat a l’altre: 

● Una emoció de tipus agradable que li hagi passat dins l’equip (entrenaments i partits). 

● Una emoció de tipus neutre que li hagi passat dins l’equip (entrenaments i partits).  

● Una emoció de tipus desagradable que li hagi passat dins l’equip (entrenaments i 

partits). 

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 22.01.2018.  
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DATA 22.01.18 Nº SESSIÓ 12  AGENT Esportistes4 

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

La justificació de la temàtica d’aquesta sessió 

és prou important i necessària en amb dos 

equips una vegada detectades les seves 

necessitats. Reforçar el rol dels jugadors/es 

dins l’equip i destarcar-ne el seus punts forts 

genera confiança en les persones. Saben els 

jugadors/es, per ells mateixos, perquè són 

importants dins l’equip? Saben els  

jugadors/es que en pensen els seus 

companys/es sobre ells/es?  

● Reflexionar sobre el que estic aportant 

a l’equip.   

● Reflexionar sobre el que aporten el/les 

companys/es a l’equip. 

● Reflexionar sobre la importància de 

cada membre de l’equip.  

● Destacar les coses positives d’un 

mateix. 

● Destacar les coses positives dels altres.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’eina metodològica que s’utilitza és la dinàmica de grup.  

CONTINGUTS (què?) 

La dinàmica plantejada és la següent: 

● Individualment, cada esportista ha de respondre a la següent pregunta: Que aporto a 

l’equip?   

● Individualment, cada esportista ha de respondre a la següent pregunta sobre cada 

company/a: Que aporta a l’equip el/la meu/va company/a Eric/Carla (per exemple)?  

Llavors, es realitza una lectura del recull de respostes per iniciar la reflexió al finalitzar la 

sessió. Cada jugador/a exposa la seva valoració en relació a cada company/a en veu alta. Tot la 

informació s’escriu a sobre una cartolina de dimensió A3 i es penja al vestidor de l’equip.  

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 29.01.2018.  
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DATA 29.01.18 Nº SESSIÓ 13  AGENT Esportistes5 

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Després de portar a terme les primeres 

dinàmiques amb els esportistes, m’he adonat 

que aquestes han estat molt estàtiques i els 

esportistes no han estat d’allò més motivats. 

Per això, les següents dinàmiques que es 

portin a terme amb els equips seran més 

dinàmiques i, tindran el joc com a element 

principal. La dinàmica d’aquesta sessió pretén 

que tot l’equip treballi de manera conjunta per 

assolir els objectius, tot destacant la 

importància de cadascun dels membres que 

formen part de l’equip. La temàtica de la 

dinàmica ha estat escollida una vegada 

observat el comportament i conductes de 

l’equip durant els entrenaments i partits.   

● Cooperar per aconseguir l’objectiu 

comú.  

● Obtenir el grau de cohesió de l’equip a 

partir d’un sociograma.  

● Reflexionar sobre la necessitat de 

cooperar per aconseguir l’objectiu 

comú.  

● Reflexionar sobre la importància de 

cadascun dels membres de l’equip.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

Les eines metodològiques utilitzades han estat les dinàmiques de grup i, una entrevista 

individual a cada esportista.  

CONTINGUTS (què?) 

Les dinàmiques de grup realitzades han estat les següents: 

● Joc de pilla - pilla i, mentrestant, anar agrupant-se en funció a les següents consignes: 

�  Agrupar-se per nombre de germans. 

�  Agrupar-se per color favorit. 

�  Agrupar-se per cama hàbil. 

�  Agrupar-se per color de botes.  

● Ordenar-se damunt la línia de porteria de més petit a més gran sense poder parlar.  

● Ordenar-se en funció de la distància (de més lluny a més a prop) del lloc de residència 

respecte el camp municipal.  

● Transportar a 4 companys d’un costat a l’altre de meitat de camp sense que puguin tocar  

al terra. 

● Transportar 6 pilotes d’un costat a l’altre de meitat de camp sense que aquestes toquin 
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el terra i, on els companys han d’estar amb contacte amb alguna de les seves parts del 

cos. 

● Reflexió final en relació a les dificultats trobades durant les dinàmiques realitzades, tot 

destacant la necessitat de cooperar amb equip per aconseguir els objectius.   

L’entrevista individual amb cada esportista ha servit per realitzar el sociograma, una eina que 

pretén obtenir el grau de cohesió de l’equip. Amb l’objectiu d’obtenir informació en relació a 

les preferències i refusos dins el grup i, a emetre una avaluació esportiva dins l’equip, s’han 

elaborat les següents preguntes que cada jugador/a ha respòs de manera individual:  

● Amb quins quatre companys et posaries a fer un rondo? 

● Quins són els quatre companys que millor competeixen? 

● Quins són els companys referents/model dins l’equip?  

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 05.02.2018.  
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DATA 05.02.18 Nº SESSIÓ 14  AGENT Esportistes6 

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Agrupar els dos equips del primer torn 

d’Integrasport amb la finalitat de conviure i 

establir relacions entre els seus membres 

respon a una necessitat de club plantejada 

durant la primera reunió mantinguda amb el 

director esportiu.  

● Afavorir la convivència i relació entre 

els membres de dos equips del mateix 

club. 

● Competir amb altres companys.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’eina metodològica utilitzada ha estat la pròpia sessió d’entrenament amb les activitats 

corresponents.  

CONTINGUTS (què?) 

La sessió ha estat estructurada de la següent manera: 

1. Presentació i explicació objectius de la sessió. També es presenten els 4 equips del 

torneig (elaborats a partir del sociograma).  

2. Espai de consciència emocional. Cadascú marca com es sent abans d’iniciar 

l’entrenament. Aquest espai es deixa obert durant tota la sessió, és a dir, quan l’emoció 

d’algú varia es pot manifestar posant el color del gomet.  

3. Dinàmica de relació entre els membres de cadascun dels equips. Primer, cada jugador  

escriure una paraula a sobre d’un post-it (una paraula important per a cada persona). 

Llavors, els membres del grup es canvien els post-its i cadascú rep el post-it d’un altre 

company/a i se’l aferra a la front del cap (sense poder veure’l). Tot seguit, un membre 

del grup comença i ha de fer preguntes a la resta de companys per esbrinar la paraula 

que ell té. Els companys només poden respondre si o no. La dinàmica finalitza quan tots 

els companys han esbrinat la seva paraula.  

4. Activació mitjançant jocs cooperatius amb component competitiu i inici del torneig de 4 

equips. Format tots contra tots amb la següent puntuació: 3 punts per victòria, 2 punts 

per empat i 1 punt per empat.  

5. Feedback i reflexió final.  

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 19.02.2018.  
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DATA 19.02.18 Nº SESSIÓ 15  AGENT Famílies3 

CLUB  EQUIP Aleví A ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Com activitat final del programa (per part dels 

tècnics, esportistes i famílies) i, per seguir 

buscant la implicació de les famílies, s’ha 

organitzat l’entrenament familiar. La sessió 

pretén apropar les famílies al dia a dia dels 

seus fills i filles i fer-los partícips del procés.       

● Apropar les famílies al dia a dia dels 

entrenaments dels seus fills i filles.  

● Fer partícip a les famílies del procés de 

formació esportiva dels seus fills i 

filles.  

● Adaptar la sessió a les característiques 

del grup.   

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’eina metodològica utilitzada ha estat la pròpia sessió d’entrenament amb les activitats 

corresponents.  

CONTINGUTS (què?) 

La sessió ha estat estructurada de la següent manera: 

1. Presentació i objectius de la sessió.  

2. Espai de consciència emocional. Cadascú marcava com es sentia abans d’iniciar 

l’entrenament. Aquest espai es deixa obert durant tota la sessió, és a dir, quan l’emoció 

d’algú varia es pot manifestar posant el color del gomet.  

3. Activació mitjançant jocs cooperatius amb component competitiu.  

4. Activitat a càrrec del tècnic.  

5. Partits de 3x3 en format competició.  

6. Estiraments i feedback final.  

7. Recollir l’opinió dels participants (esportistes i familiars) a partir de la següent 

pregunta: Has après alguna cosa amb el programa Integrasport? 

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 26.02.2018.  
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DATA 19.02.18 Nº SESSIÓ 15  AGENT Famílies3 

CLUB  EQUIP Infantil B ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Com activitat final del programa (per part dels 

tècnics, esportistes i famílies) i, per seguir 

buscant la implicació de les famílies, s’ha 

organitzat l’entrenament familiar. La sessió 

pretén apropar les famílies al dia a dia dels 

seus fills i filles i fer-los partícips del procés.       

● Apropar les famílies al dia a dia dels 

entrenaments dels seus fills i filles.  

● Fer partícip a les famílies del procés de 

formació esportiva dels seus fills i 

filles.  

● Adaptar la sessió a les característiques 

del grup.   

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’eina metodològica utilitzada ha estat la pròpia sessió d’entrenament amb les activitats 

corresponents.  

CONTINGUTS (què?) 

La sessió ha estat estructurada de la següent manera: 

1. Presentació i objectius de la sessió.  

2. Espai de consciència emocional. Cadascú marcava com es sentia abans d’iniciar 

l’entrenament. Aquest espai es deixa obert durant tota la sessió, és a dir, quan l’emoció 

d’algú varia es pot manifestar posant el color del gomet.  

3. Activació mitjançant jocs cooperatius amb component competitiu.  

4. Activitat a càrrec del tècnic.  

5. Partits de 3x3 en format competició.  

6. Estiraments i feedback final.  

7. Recollir l’opinió dels participants (esportistes i familiars) a partir de la següent 

pregunta: Has après alguna cosa amb el programa Integrasport? 

 

OBSERVACIONS 

● La propera trobada està prevista per dia 26.02.2018.  
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DATA 26.02.18 Nº SESSIÓ 16  AGENT Coordinador3 

CLUB  EQUIP Tots ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Tot i que encara manca tancar el programa 

amb l’equip aleví a, la justificació d’aquesta 

sessió amb el director esportiu és per donar per 

conclòs aquest primer torn d’intervenció del 

programa Integrasport i fer-ne una valoració 

dels equips.  

● Donar a conèixer les auto valoracions 

dels tècnics.  

● Explicar el recorregut realitzat per cada 

equip.  

● Valorar el recorregut realitzat amb 

cada equip.  

● Posar de manifest la importància de la 

visió integral en l’esport.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’eina metodològica utilitzada ha estat una xerrada.  

CONTINGUTS (què?) 

Els apartats d’aquesta xerrada han estat els següents: 

1. Agrair el tracte rebut per n’Emilio des de el principi i la seva motivació envers el 

programa.   

2. Valorar les respostes a la valoració final dels tècnics i del propi director esportiu envers 

el programa Integrasport.  

3. Valoració del recorregut realitzat de cada equip.  

4. Parlar sobre els equips del segon torn del programa.  

5. Establir la data d’inici del segon torn del programa.  

 

OBSERVACIONS 

● Es tracta de la sessió final de l’equip infantil b i, la penúltima de l’aleví a.  
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DATA 25.03.18 Nº SESSIÓ 17  AGENT Competició2  

CLUB  EQUIP Aleví A ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

L’equip aleví a ha realitzat el tercer temps amb 

el Penya Orient de Ciutadella, equip adherit al 

programa Integrasport. Cal destacar que amb 

dos equips ja es van trobar per fer la dinàmica 

de les polseres i tercer temps a Ciutadella (en 

aquest cas, el club ciutadallenc va ser 

l’amfitrió).  

● Donar a conèixer Integrasport a altres 

clubs.   

● Donar a conèixer un manera diferent 

de viure la competició.  

● Implica les famílies en el foment dels 

valors durant el període competitiu.  

● Generar un espai per compartir amb 

l’equip rival (jugadors i famílies) 

posterior a la competició.  

● Fer partícip a l’àrbitre/a de l’activitat 

final de foment de valors.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

Les eines metodològiques han estat dues dinàmiques/activitats de grup.  

CONTINGUTS (què?) 

Al finalitzar el partit, els equips i familiars de cada equip van participar d’una activitat de 

foment de valors durant la competició: 

● Tot seguit, després de passar pels vestidors per dutxar-se, l’equip de l’At. Villacarlos 

(jugadors i familiars) va convidar a un 3r temps als jugadors i familiars del CE Alaior.   

 

OBSERVACIONS 

● Ha estat la darrera sessió del programa Integrasport amb l’equip aleví a.  
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Sessions segon torn:  

DATA 5/03/2018 Nº SESSIÓ 1  AGENT Coordinador1 

CLUB  EQUIPS Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Aquesta primera sessió amb el coordinador ha 

servit perquè n’Emilio em pogués donar una 

visió general i actual dels equips i els seus 

respectius entorns abans de posar-me a 

treballar amb ells.  

● Obtenir informació sobre els equips 

del 2n torn d’Integrasport.  

● Decidir l’inici del 2n torn 

d’Integrasport. 

● Explicar el format del 2n torn 

d’Integrasport.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’entrevista ha estat l’eina utilitzada en aquesta sessió.  

CONTINGUTS (què?) 

L’entrevista realitzada ha seguit els següents punts:  

● Nombre de jugadors que conformen cada plantilla. 

● Perfil dels components del cos tècnic (entrenadors, ajudant d’entrenador i delegat) que 

configuren cada plantilla. 

● Horaris d’entrenament de cada equip.  

● Característiques destacades dels equips.  

● Previsió d’inici d’aquest 2n torn.  

● Explicació del format d’aquest 2n torn.  

● Qüestions.  

 

OBSERVACIONS 

Les properes sessions estan previstes per:. 

● Infantil A: Dilluns 12 d’abril.  

● Cadet B: Dimecres 14 d’abril.   

● Aleví B: Divendres 16 d’abril.  
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DATA 12/03/2018 (Infantil A) 

14/03/2018 (Cadet B) 

16/03/2018 (Aleví B) 

Nº SESSIÓ 2  AGENT Tècnics1  

CLUB  EQUIPS Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

He decidit començar aquest 2n torn amb un 

format diferent. Primer aniré a observar la 

sessió d’entrenament del tècnic de cada equip 

i, just després, em seuré amb ell per fer un cafè 

i parlar amb tranquil·litat.  

Abans de treballar amb el programa, cal 

conèixer les persones. És per això que he 

decidit canviar de format respecte el primer 

torn. Vull ser més proper i arribar més abans 

d’entrar amb el contingut.  

Una vegada conegui els tres tècnics, llavors 

farem la reunió conjunta per explicar el 

programa amb més detall. 

● Tenir un primer contacte amb el tècnic 

de cada equip.  

● Donar-me a conèixer. 

● Observar l’entrenament de l’equip.  

● Tenir un primer contacte amb els 

jugadors sense intervenir. 

● Establir la data de la propera sessió 

individual de tècnic.   

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’observació ha estat l’eina utilitzada en aquesta sessió.  

CONTINGUTS (què?) 

La sessió ha seguit els següents punts:  

● Presentació amb el tècnic. 

● Presentació amb la plantilla. 

● Observació de l’entrenament. 

● Tancament de la sessió.  

 

OBSERVACIONS 

Les properes sessions estan previstes per: 

● Dilluns 3 d’abril.  

● Dimecres 21 d’abril . 

● Divendres 23 d’abril. 



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

86 

 

DATA 12.03.2018 (Infantil A) 

21.03.2018 (Cadet B) 

23.03.2018 (Aleví B) 

Nº SESSIÓ 3  AGENT Tècnics2 

CLUB  EQUIPS Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Aquesta segona sessió consecutiva amb els 

tècnics forma part del primer bloc de tres 

sessions de formació inicial. Una vegada 

presenciat l’entrenament de l’equip, en aquesta 

ocasió compartiré un cafè a un lloc tranquil i 

agradable per fer una entrevista al tècnic i, així 

poder-lo conèixer una mica més.  

● Conèixer el tècnic amb més 

profunditat.  

● Donar-me a conèixer amb més 

profunditat.  

● Donar a conèixer els trets generals del 

programa Integrasport. 

● Establir la data de la propera sessió de 

tècnics.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’entrevista ha estat l’eina utilitzada en aquesta sessió.  

CONTINGUTS (què?) 

L’entrevista segueix els següents punts: 

● Contem una mica sobre tu. 

● Quina és la trajectòria en el món de l’esport? 

● Quina és la teva motivació a fer d’entrenador? 

● Has rebut formació per fer d’entrenador? 

● Quins objectius tens amb els teus esportistes? 

● Contem sobre la teva plantilla (nº jugadors, dificultats, punts forts…). 

● És sana la competició? 

● Canviaries alguna costa de l’actual sistema de competició? 

● Que creus que vol dir Integrasport? 

 

OBSERVACIONS 

La propera sessió està prevista per dia dilluns 26 d’abril.  
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DATA 26.03.18 Nº SESSIÓ 4  AGENT Tècnics3 

CLUB  EQUIPS Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David 

Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Aquesta tercera sessió consecutiva amb els 

tècnics és la culminació a les dues anteriors i 

tanca la primera formació inicial als tècnics. 

En aquesta sessió es pretén explicar amb 

detall el programa Integrasport i els seus 

objectius.  

● Explicar amb detall el programa.  

● Establir la data d’inici del programa.  

● Sensibilitzar sobre la necessitat de 

portar a terme una metodologia integral 

d’entrenament (Integrasport).   

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

La presentació power point ha estat l’eina utilitzada en aquesta sessió.  

CONTINGUTS (què?) 

La presentació segueix els següents punts: 

● Presentació de l’acompanyant. 

● Explicació de les característiques generals i específiques d’Integrasport. 

● Explicació de l’aplicació mòbil. 

● Qüestions en relació a la presentació.   

 

OBSERVACIONS 

La properes sessions estan previstes per: 

● Aleví B: Divendres 13 d’abril.  

● Infantil A: Dilluns 9 d’abril.  

● Cadet B: Dimecres 10 d’abril.  
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DATA 11.04.18 (Cadet B) 

13.04.18 (Aleví B) 

16.04.18 (Infantil A) 

Nº SESSIÓ 5  AGENT Esportistes1  

CLUB  EQUIP Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Aquesta primera sessió amb els esportistes és 

el punt de partida del programa amb cadascun 

dels equips d’aquest segon torn. Es tracta 

d’una sessió que pretén que els propis 

esportistes i tècnics reflexionin sobre les 12 

característiques que ha de tenir un bon 

futbolista.  

● Donar-me a conèixer. 

● Donar a conèixer el programa a partir 

de la dinàmica de grup.  

● Generar un espai de reflexió en els 

esportistes i tècnics sobre les 

característiques d’un bon futbolista. 

● Fer treballar en equip als esportistes i 

tècnics.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

La dinàmica de grup ha estat l’eina utilitzada en aquesta sessió.  

CONTINGUTS (què?) 

La dinàmica de grup ha seguit els següents punts: 

● Presentació  

● Com us sentiu dins l’equip? 

● Mitjançant la tècnica cooperativa 1-2-4-Grup sencer: 

�  Individualment, contestar a la pregunta quines 5 característiques ha de tenir un 

bon futbolista? 

�  Per parelles, posar en comú les característiques de cada esportista i, afegir-ne 2 

de noves.  

�  Fer el mateix procediment en equips de 4.  

�  Fer el mateix procediment amb l’equip sencer. Cada equip de 4 ha de posar en 

comú les seves 12 característiques i, entre tots, escollir-ne 12 que representin  a 

l’equip.  

● Posada en comú de les 12 característiques d’equip. 

● Donar a conèixer l’aplicació mòbil a partir de la següent pregunta: 

�  Que sents al veure això (posar les tres cares de les emocions d’Integrasport)? 

● Fer una prova amb cada esportista a la l’aplicació mòbil.  
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OBSERVACIONS 

Les properes sessions estan previstes per: 

● Aleví B: Divendres 23 d’abril  

● Infantil A: Dilluns 9 d’abril  

● Cadet B: Dilluns 30 d’abril  
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DATA 09.04.18 (Infantil A) 

23.04.18 (Aleví B) 

30.04.18 (Cadet B) 

Nº SESSIÓ 6  AGENT Esportistes2  

CLUB  EQUIPS Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Aquesta segona sessió amb els esportistes ha 

consistit en anar a veure la pel·lícula 

“Campeones”. Es traca d’una pel·lícula que 

transmet una gran quantitat de missatges i 

valors que, sense dubte, fan reflexionar a 

tothom que la veu. A proposta inicial del 

tècnic de l’equip Infantil A, hem pensat que 

seria molt útil per la resta dels equips.    

● Portar als esportistes a un lloc fora del 

seu hàbitat natural.  

● Sensibilitzar als esportistes i tècniques 

en relació als valors.  

● Ajudar a ser conscient de les emocions 

als esportistes.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’observació a la pel·lícula “Campeones” ha estat l’eina utilitzada.  

CONTINGUTS (què?) 

Una vegada observada la pel·lícula, s’ha realitzat la següent reflexió: 

● Quins missatges ens ha donat la pel·lícula? 

● Quines emocions has tingut al veure la pel·lícula? 

● Quines conclusions puc treure de la pel·lícula? 

 

OBSERVACIONS 

Les properes sessions estan previstes per: 

● Cadet B: Dimecres 18 d’abril.  

● Aleví B: Divendres 20 d’abril.  

● Infantil A: Dilluns 23 d’abril.  
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DATA 18.04.18 (Cadet B) 

20.04.18 (Aleví B) 

23.04.18 (Infantil A) 

Nº SESSIÓ 7  AGENT Esportistes3 

CLUB  EQUIPS Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

La tercera sessió amb els esportistes ha 

consistit en realitzar varis jocs per treballar en 

equip. En aquesta ocasió, el principal 

adversari són els propis jugadors, ja que a qui 

han de vèncer són a ells mateixos. Al finalitzar 

hi haurà un espai de reflexió per posar en 

comú totes les coses que hagin succeït.  

● Ajudar a treballar en equip als 

esportistes.  

● Potenciar la comunicació entre els 

esportistes.  

● Reflexionar sobre les dificultats alhora 

de treballar en equip.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

Diferents jocs de treball en equip han estat les eines utilitzades en aquesta sessió.  

CONTINGUTS (què?) 

Els diferents jocs de treball en equip han estat els següents: 

● Posar-se damunt la línia de la porteria, entre els dos pals, i ordenar-se: 

�  De gran a petit per estatura. 

�  De petit a gran per estatura. 

�  De més a prop a més lluny en relació a la distància de proximitat del camp. 

�  De gran a petit per edat. 

�  De petit a gran per edat. 

● Dins l’àrea petita de futbol 11 i distribüits lliurement per l’espai, els jugadors han d’anar 

passant-se les pilotes amb la mà amb l’objectiu que caiguin a terra les menys possibles. 

Les úniques normes que hi ha són: 

�  Els jugadors han d’estar sempre en moviment.  

�  Els jugadors no poden repetir la passada al mateix company del qual han rebut 

la pilota.  

�  Un jugador no pot tenir dues pilotes alhora.  

● Reflexió final: 

�  Quines dificultats té l’equip alhora de competir? 

�  Quines dificultats hi ha hagut alhora de treballar en equip? 
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�  Com podem mirar de solucionar les dificultats alhora de treballar en equip? 

 

OBSERVACIONS 

Les properes sessions estan previstes per: 

● Aleví B: Dissabte 28 d’abril.  

● Infantil A: Dissabte 28 d’abril.  

● Cadet B: Diumenge 29 d’abril.  
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DATA 28.04.18  

(Aleví B i Infantil A) 

29.04.18  

(Cadet B) 

Nº SESSIÓ 8  AGENT Competició1 

CLUB  EQUIP Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

La següent sessió estava prevista pel dilluns 23 

d’abril però no es va realitzar perquè es va 

creure oportú fer una pausa amb els 

esportistes.  

Llavors, la següent sessió està emmarcada dins 

el període competitiu. Es tracta d’una sessió 

d’observació i, d’ajuda i suport als tècnics en 

relació a l’aplicació mòbil. La competició és 

un espai molt potent d’aprenentatge, un espai 

on tots els agents en l’esport per a l’edat 

escolar participen de manera activa i 

s’impliquen. Ara bé, com són aquests 

comportaments? Es gestionen les emocions? 

Què és el més important? Aquestes i moltes 

altres qüestions es posaran de manifest durant 

la competició i, Integrasport hi serà present.  

● Observar els comportaments dels 

jugadors durant la competició. 

● Observar la capacitat de treball en 

equip de cada equip.  

● Ajudar a ser conscient de les emocions 

als esportistes.   

● Ajudar a expressar les emocions als 

esportistes. 

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’observació i una dinàmica de reflexió post partit han estat les eines utilitzades en aquesta 

sessió.  

CONTINGUTS (què?) 

Una vegada finalitzat el partit, s’ha realitzat una dinàmica de reflexió amb l’equip Aleví B. Les 

qüestions plantejades han estat les següents: 

● Has xalat durant el partit d’avui? 

● Has sentit pressió durant el partit d’avui? 

 

OBSERVACIONS 



Integrasport – Posam valors a l’esport a Menorca: Una aplicació a un club de futbol de l’illa 

94 

La propera sessió està prevista pel dimecres 2 de maig.  
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DATA 02.05.18 Nº SESSIÓ 9  AGENT Famílies1  

CLUB  EQUIP Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Primera trobada amb les famílies dels equips 

adherits al programa per tenir una primera 

presa de contacte i fer una explicació general 

del programa.  

● Donar-me a conèixer. 

● Conèixer els tècnics dels equips. 

● Explicar els trets generals del 

programa.  

● Detectar la motivació envers el 

programa.  

● Motivar a la implicació a les famílies 

dels equips.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

La presentació en format power point ha estat l’eina utilitzada en aquesta sessió.  

CONTINGUTS (què?) 

La presentació ha seguit els següents punts: 

● Presentar-me com a membre del programa Integrasport.  

● Explicar com s’ha arribat fins a la creació d’aquest programa.  

● Explicar l’APP i el seu funcionament.  

● Tancament de la presentació convidant a la implicació i treball en equip dels tècnics i 

jo.  

Durant la presentació es van realitzant diferents dinàmiques/qüestions que conviden a la reflexió  

i, que tenen l’objectiu que la informació que es proporciona arribi de manera més significativa 

als familiars.   

 

OBSERVACIONS 

Les properes sessions estan previstes per: 

● Aleví B: Dimecres 9 de maig.  

● Infantil A: Dilluns 7 de maig.  

● Cadet B: Dimecres 9 de maig.  
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DATA 07.05.18 (Infantil 

A) 

09.05.18  

(Aleví B i Cadet 

B) 

Nº SESSIÓ 10  AGENT Esportistes4 

CLUB  EQUIP Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Es tracte de la sessió nº4 amb cada equip. 

Aquesta sessió és fora de l’habitat natural del 

futbolista (el camp de futbol). La sessió es 

realitza a una aula cedida per l’Ajuntament 

d’Es Castell i pretén treballar les emocions 

(consciència i expressió) i, l’empatia.  

● Ajudar a prendre consciència de les 

emocions dels jugadors. 

● Ajudar a expressar les emocions dels 

jugadors.  

● Ajudar a ser empàtic amb les emocions 

dels companys. 

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’eina utilitzada ha estat una presentació en format power point i, l’ús d’alguns vídeos de suport 

per ajudar als jugadors a prendre i expressar les emocions i, ser empàtic amb les dels companys.   

CONTINGUTS (què?) 

La presentació ha seguit els següents punts: 

● Com us sentiu? Com us trobau? Parlar sobre les respostes de cadascú i escriu les 

emocions que sentim.  

● Que em va transmetre la pel·lícula “Campeones”? Anar parlant a partir de les respostes 

d’uns i altres.  

● Completar la llista d’emocions amb d’altres que a vegades també sento. 

● Classificar les emocions segons la classificació Integrasport. 

● Parlar sobre les emocions més bàsiques.  

● Prendre consciència i expressar les emocions sorgides en relació a cinc vídeos diferents. 

● Concloure la sessió amb 4 conclusions.  

 

OBSERVACIONS 

Les properes sessions estan previstes per dimarts 15 de maig.  
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DATA 15.05.18  

22.05.18 

Nº SESSIÓ 11 

12 

 AGENT Esportistes5 

Esportistes6  

CLUB  EQUIP Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

La cinquena i sisena sessió amb els esportistes 

és una dinàmica de competició, una 

competició a la mida d’Integrasport. Aquesta 

convidarà a la reflexió als esportistes, al 

treball en equip i, saludar a tots els companys 

al finalitzar el partit. La puntuació serà 

diferent i els equips jugaran mesclats: Aleví A 

i Aleví B junts i, Infantil A i Cadet B junts.  

● Reflexionar sobre les 5 pautes de 

treballar en equip.  

● Prendre consciència de les emocions 

durant la competició.  

● Aprendre a treballar en equip amb 

diferents companys.  

● Afavorir la relació entre esportistes del 

mateix club.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

La competició ha estat l’eina utilitzada en aquesta sessió.  

CONTINGUTS (què?) 

La competició ha seguit els següents punts: 

● Joc inicial per relacionar-se amb els companys.  

● Emplenar el full d’equip:  

�  Posar un nom a l’equip.  

�  Posar el nom dels components de l’equip. 

�  Posar 5 pautes perquè l’equip treballi en equip. 

�  Puntuació: 3 punts per victòria, 2 punts per empat i 1 per derrota.  

�  Donar la mà a l’equip adversari una vegada finalitzi el partit.  

�  Els conflictes són una bona oportunitat perquè l’equip pugui créixer.  

● Al finalitzar la sessió, cada equip ha de contestar a les següents preguntes: 

�  Com s’ha sentit cadascú? 

�  He complert les pautes? Amb quin grau? Que puc fer per millorar? 

�  A quins acords arriba al grup? 

 

OBSERVACIONS 

Les properes sessions estan previstes per dimarts 29 de maig.   
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DATA 29.05.18 Nº SESSIÓ 13  AGENT Esportistes7 

CLUB  EQUIP Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Aquesta és l’última sessió del programa amb 

els esportistes. En aquesta ocasió, he volgut 

tenir uns minuts amb cada esportista de 

manera individual. Durant aquests minuts, 

l’esportista ha contestat unes preguntes amb 

l’objectiu de fer-ne una valoració i veure 

l’impacte obtingut.  

● Reflexionar sobre els aprenentatges 

obtinguts amb el programa 

Integrasport. 

● Valoració sobre la utilitat del programa 

Integrasport.  

● Valorar les dinàmiques realitzades 

durant el programa. 

● Valorar la intervenció de 

l’acompanyant.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’enquesta ha estat l’eina utilitzada en aquesta sessió.  

CONTINGUTS (què?) 

L’enquesta ha seguit els següents punts: 

● Posa 5 paraules que per tu defineixin Integrasport.  

● Creus que ha estat útil el treball realitzat amb Integrasport: 

�  No, he perdut el temps! 

�  La veritat és que ha estat poc útil! 

�  Ha estat bé! 

�  He aconseguit aprendre vàries coses! 

�  Ha estat molt necessari per nosaltres! 

● Que creus que has après amb Integrasport? 

● Amb quina activitat has xalat més? I amb quina menys? 

�  Dinàmica dels 12 trets d’un bon futbolista. 

�  Dinàmica de la pel·lícula “Campeones”. 

�  Dinàmica dels jocs cooperatius. 

�  Dinàmica d’emocions en relació als vídeos. 

�  Dinàmica de la competició.  

● Valora la intervenció del tècnic: 
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�  Molt baixa. 

�  Baixa. 

�  Normal. 

�  Bona. 

�  Molt bona.  

 

OBSERVACIONS 

La propera sessió està prevista per dijous 31 de maig.  
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DATA 31.05.18 Nº SESSIÓ 14  AGENT Tècnics4 

CLUB  EQUIP Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David 

Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

Aquesta sessió és el tancament amb els tècnics 

participants d’aquest segon torn. Abans de 

realitzar el tancament oficial del club, volia 

tenir un intercanvi d’opinions sincer amb els 

tècnics. L’objectiu no és altre que el de 

recollir informació per millorar i, veure quin 

impacte ha tingut el programa amb ells.  

● Reflexionar sobre els aprenentatges 

obtinguts amb el programa 

Integrasport. 

● Valorar els aspectes positius i de 

millora del programa Integrasport.  

● Reflexionar sobre la utilitat del 

programa Integrasport.  

● Reflexionar sobre les competències 

d’un entrenador.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

L’entrevista ha estat l’eina utilitzada en aquesta sessió. 

CONTINGUTS (què?) 

L’entrevista ha seguit els següents punts: 

● Com us heu sentit en el club durant aquesta temporada? 

● Com us heu sentit participant en el programa Integrasport? 

● Aspectes positius i, aspectes de millora del programa.  

● Defineix Integrasport amb 5 paraules clau.  

● Quines àrees ha de dominar un entrenador/a per realitzar amb competència el seu rol? 

● Amb quines àrees penses que necessites més formació? 

● Que heu detectat dins el club perquè Integrasport sigui necessari de realitzar? 

 

OBSERVACIONS 

La propera sessió està prevista pel dilluns 4 de juny.  
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DATA 04.06.18 Nº SESSIÓ 15  AGENT Tancament club 

CLUB  EQUIP Aleví B 

Infantil A 

Cadet B 

ACOMPANYA David Mercadal 

 

JUSTIFICACIÓ (per què?) OBJECTIUS (per a què?) 

La darrera sessió del programa Integrasport al 

club Atco. Villacarlos té varis objectius. En 

ella hi seran presents membres de la junta 

directiva, el coordinador, els tècnics, les 

famílies i, els esportistes. Durant la sessió es 

mostrarà tot el treball realitzat i, alhora es 

reflexionarà sobre la importància de 

l’aplicació d’una metodologia integral 

d’entrenament.  

● Valorar la intervenció del programa 

Integrasport al llarg de tot el curs.  

● Explicar el treball realitzant durant els 

dos torns del programa en el club. 

● Reflexionar sobre la necessitat de 

l’aplicació del programa en el club.  

● Afavorir la participació dels assistents.  

 

METODOLOGIA (com? amb qui?) 

La presentació en power point ha estat l’eina utilitzada en la darrera sessió.  

CONTINGUTS (què?) 

Els punts seguits en la presentació són els mateixos que la primera reunió amb les famílies. 

 

OBSERVACIONS 

Fi de la primera aplicació del programa Integrasport en el club Atco. Villacarlos.  
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