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Resum 

En aquest article, primerament, s'in
sisteix en la importancia de l' observa
ció de la conducta deIs entrenadors en 
competicions infantil s com a pas pre
vi a qualsevol intervenció o assessora
ment psicologic. En segon terme, es 
descriuen perftls conductuals d' entre
nadors i es resumeix una intervenció 
psicologica portada a terme amb en
trenadors de basquet per tal de millo
rar les seves interaccions amb els ju
gadors alllarg deIs partits. Finalment, 
es comenten unes directrius conduc
tuals per a l'assessorament d'entrena
dors d'esport infantil, derivades d'es
tudis empírics i de l' experiencia 
practica de psicolegs de l' esport que 
treballen dins d'aquest ambit. 

Paraules clau: psicologia de Pes
port, avaluació conductual, en
trenament conductual, basquet 
iniciació. 

Inlroclucdó 

Els beneficis psicologics, fisiologics i 
socials de la participaci6 en competi
cions esportives de nens i adolescents 
han constituil un tema de debat dins la 
Psicologia, la Fisiologia i la Sociolo
gia de l'Esport (Coaldey, 1993; Cruz, 
1987; García Ferrando, 1990; Puig, 
1992; Rowland, 1993; Weiss, 1993). 
Així, alguns psicolegs han assenyalat 
que les competicions esportives pro
porcionen bones oportunitats per a la 
socialització deIs nens i els adolescents, 
en desenvolupar habilitats de coopera-
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ció, enfrontament a l' estres, tolerancia 
a la frustració i demora de les recom
penses, així com conductes de joc net 
i habilitats d'interacci6 social (Brede
meier, Weiss, Shields i Schewchuk, 
1986; Smith i Smoll, 1991). Tanma
teix, encara hi ha poques dades empí
riques com per afirmar que la partici
pació esportiva produeix canvis positius 
en el desenvolupament psicologic i so
cial deIs joves. 
Per altra banda, també hi ha nombro
ses queixes -generalment basades en 
evidencies anecdotiques- sobre el pa
per negatiu deis adults en els progra
mes d'esport infantil i juvenil. S'as
senyala, per exemple, que alguns 
entrenadors i pares estan més preocu
pats per aconseguir bons resultats a curt 
termini que en que els seus jugadors 
millorin recnicament i tacticament i que 
considerin la seva practica esportiva 
com una experiencia educativa, agra
dable i divertida. En aquests casos,l' or
ganitzaci6 de les competicions i les ex
pectatives deis adults s 'haurien de 
modificar per adaptar-les a les neces
sitats deis participants. 
Així dones, les competicions esporti
ves infantils poden constituir una ex
periencia positiva o poden esdevenir 
una font d' estres per als nens. En defi
nitiva' els riscs i els beneficis de la par
ticipació esportiva depenen, basica
ment, deis objectius que es proposin els 
organitzadors de les competicions es
portives i les exigencies i les expecta
tives deis entrenadors i els pares. 
La majoria deIs resultats deis estudis 
empírics sobre la influencia de les com
peticions esportives en el desenvolu
pament psico-social del nen i en la se
va motivació futura per a la practica 
esportiva, només fan servir qüestiona-

ris com a instruments d' avaluaci6 i 
s'han desenvolupat en contexts sOcio
culturals diferents del nostre. Per aquest 
motiu, resulta rellevant realitzar estu
dis en l' observaci6 de competicions in
fantils en els seus complexes entorns 
naturals, tal com es desenvolupen en el 
nostre context esportiu. 
De fet, en l' actualitat cada cop es d6na 
més importancia a la recollida de da
des descriptives d' observacions realit
zades en entorns natural s (Anguera, 
1983). Aquesta tendencia també es 
constata en l'ambit esportiu (Colom
berotto, Pieron i Salesse, 1987; Cruz et 
al., 1987; Ruiz et al., 1990; Rushall, 
1977; Salmela, Petiot, Halle i Regnier, 
1980; Smitb, Smoll i Curtis, 1979; Cur
tis, 1979; Smitb, Zane, Smoll i Coppel, 
1983; Tharp i GalIimore, 1976). 
En la majoria deis esports,l'entrena
dorinteractua sovint amb els seus ju
gadors alllarg deIs partits i els entre
naments. En aquestes interaccions el 
comportament d'una persona influeix 
en l' altra. Així, la conducta de l' entre
nador altera el rendiment, la motivació 
i les actituds deIs seus jugadors i l' ac
tuaci6 d'aquests, alhora, afecta l'en
trenador. No obstant, en alguns casos, 
l' actuació d' entrenadors infantils no 
respon en absolut al que s' anomena en
focament positiu en l'ensenyament de, 
les destreses esportives (Martens, 1987; 
MartÚl i Hrycaiko, 1983; Smoll, Smitb, 
1980, 1987). 
En diferents estudis, realitzats pel grup 
d'investigació en Psicologia de l'Es
port de la Universitat Autonoma de 
Bartcelona, hem comen~at per obser
var i analitzar la conducta de l' entre
nador i veure com la perceben els seus 
jugadors, abans de portar a terme un as
sessorament conductual als entrena-
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dorso La majoria de les investigacions 
han escollit el basquet, per ser un es
port en el quall' entrenador es dirigeix 
freqüentment als seus jugadors durant 
els partits, ja sigui per donar instruc
cions, per animar-los, per recriminar 
alguna acció o, simplement, per reor
ganitzar la tactica emprada. Així ma
teix, s'han escollitjugadors d'll a 14 
anys per que en aquesta edat l' actuació 
de l'entrenador pot tenir més influen
cia en els nens i és el moment en que 
comencen a produir-se el major nom
bre d' abandonaments de la practica es
portiva. 

Avaluació conduclual 
d' entrenadors en competicions 
infantils 

El primer objectiu del nostre treball era 
analitzar que fan els entrenadors de 
basquet de nens en edat escolar durant 
els partits de competició. Ens interes
saya saber no només que fa un entre
nador alllarg d 'un partit, sinó en quins 
moments i davant de quines situacions 
presenta determinades conductes. Per 
fer-ho, necessitavem un instrument 
d'avaluació que categoritzés, des del 
punt de vista psicologic, les respostes 
que l' entrenador emet davant les juga-
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des del seu equip o d'algun deIs seus 
jugadors i les que presenta esponta
niament, és a dir, sense que tinguin un 
antecedent claro 

El (lAS com a ¡nstrument d' avaluació 
de la conducta de l' entrenador 
En fer una revisió bibliogratica trobem 
tres sistemes que podrien ser d'utilitat 
per observar i enregistrar la conducta 
de l' entrenador: el de Tharp i Gallimo
re (1976) i els de Rushall (1977) i 
Smith, Smoll i Hunt (1977). En el nos-

ENCERTS 

REACTIVES ERRORS 

tre cas varem escollir el Coaching Be
havior Assessment System (CBAS) 
d'Smith, Smoll i Hunt (1977), perque 
s' adaptava millor a la situació de com
petició que els altres dos instruments, 
que estaven pensats més per a la d'en
trenament. 
El CBAS és un instrument d'avalua
ció que es va desenvolupar a partir de 
l'observació de l'actuació d'entrena
dors de diferents esports: beisbol, bas
quet i futbol america, i que permet l' ob
servació directa i codificada de la 
conducta de l' entrenador durant els par
tits i, amb algunes modificacions, du
rant els entrenaments. En el CBAS 
s' enregistren, tal com es pot veure a la 
taula 1, dos tipus de conductes: a) con
ductes reactives, i b) conductes es
pontanies. Les primeres són respostes 
de l' entrenador a actuacions desitja
bIes o encerts, equivocacions o erra
des i conductes disruptives d'algun o 
alguns deIs seus jugadors. Les segones 
són respostes iniciades per l'entrena
dor, que no tenen antecedents irnme
diats o ben definits en el joc de l' equipo 
Aquestes respostes poden estar rela
cionades amb el joc o poden ser irre
llevants respecte al mateix. La taula 1 
inclou les 12 categories proposades i 
definides per Srnith, Smoll i Hunt en 
el seu treball de 1977. 

1. Refor~ament 

2. No refor~ament 

3. Ánim a l'error 

4. Instrucció tecnica a l' error 

5. Castig 

6. Instrucció tecnica punitiva 

7. Ignorar l' error 

CONDUCTES DISRUPTIVES 8. Mantenir el control 

9 . Instrucció tecnica general 

RELLEV ANTS AL JOC 10. Anim general 

ESPONT ÁNIES 11. Organització 

IRRELLEVANTSALJOC 12. Comunicació general 

Taula l. Categorles del sistema el' aval.ació de la contIucta de r entrenador (OAS). Font: SmiIh, SmoIl Hunt (19m 
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Resultats d'una primera observadó 
amb tres entrenadors de basquet 
infantil 
EIs següents resultats corresponen a sis 
partits filmats de tres entrenadors (2 
partits per entrenador). Durant els sis 
partits es van enregistrar 1.394 con
ductes ineloses en les categories del 
CBAS. Les dades indiquen que hi ha 
una variabilitat important en el nombre 
de conductes adoptades per cada en
trenador en un partit, oscil·lant entre un 
mínim de 149 en un cas i un maxim de 
324 en altre (X=232,3; SD=60.5). DeIs 
resultats obtinguts -un resum complet 
deIs quals podeu trobar en l'artiele de 
Cruz et al. (1987)- valla pena desta
car-ne tres aspectes: 

1. Tots els entrenadors utilitzen, amb 
molta freqüencia, respostes que són 
de la categoria d'Instrucció tecnica 
general, cosa que coincideix amb els 
resultats d 'un estudi anterior realit
zat per Smith, Zane, Smotl i Coppel 
(1983) amb entrenadors nord-ame
ricans de basquet infantil i juvenil. 

2. La freqüencia de respostes puniti
ves (Instrucció tecnica punitiva i 
Castig) és baixa en relació amb al
tres categories del CBAS i se situa 
al voltant del 2%. En estudis portats 
a terme amb entrenadors de la Little 
League de beisbol, Smith, Smoll i 
Curtis (1979) també van trobar que 
aquestes dues categories només re
presenten el 2.7% de les respostes 
deIs entrenadors. 

3. A partir de les nostres observacions 
es comprova que les diferencies fo
namentals entre els tres entrenadors 
estudiats radiquen en les seves re
accions davant els encerts deIs ju
gadors. Així, limitant la nostra ana
lisi a les categories de Refor~ament 
i No-Refor~ament, els entrenadors 
presentaven els següents percentat
ges de resposta davant els encerts 
deIs seus jugadors: 

• Entrenador 1: 74% R+. 
• Entrenador 2: 15% R+. 
• Entrenador 3: 18% R+. 
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En finalitzar la temporada, vam donar 
uns qüestionaris als jugadors per veu
re com percebien l' actuació de l' en
trenador i quin era el seu interes pel 
basquet i per seguir tenint el mateix en
trenador. 

Resultats deis qüestionaris donats als 
¡ugadors al final de la temporada 
Al fmal de la competició es van donar 
dos qüestionaris a 27 deIs 30 jugadors 
que formaven els tres equips, els en
trenadors deIs quals havíem observat 
en partits filmats en video. Per mitja del 
primer qüestionari, es tractava de veu
re com percebien els nens, d' 11 i 12 
anys, les conductes -ineloses en les 
categories del CBAS--que havia adop
tat el seu entrenador alllarg deIs dife
rents partits. Per reduir possibles dis
torsions en les respostes deIs jugadors, 
aquest qüestionari es va presentar com 
una prova de memoria donant la se
güent instrucció: "Nosaltres hem ob
servat al teu entrenador durant diferents 
partits i ara volem veure amb quanta 
precisió tu i els teus companys recor
deu el que ell feia durant la tempora
da". A continuació, les dotze catego
ries del CBAS eren descrites a cada nen 
i es posaven exemples de cadascuna 
-quan calia- perque eH puntués en 
una escala Lickert de l'u (sempre) al 

set (mai) la freqüencia amb que el seu 
entrenador emetia conductes de cada 
categoria. El segon qüestionari ava
luava -també mitjan~ant una escala 
Lickert de 1 'u al set-Ia motivació del 
nen per l' esport que practicava i les se
ves actituds envers l' entrenador i els 
seus companys d'equip. En ambdós ca
sos es va garantir als nens la confiden
cialitat de les seves respostes. 
Quant a les respostes deIs nens al pri
mer qüestionari, es constata una gran 
similitud de resultats entre les conduc
tes observades i les percepcions que els 
nens tenen de l'actuació deIs seus en
trenadors. Si escollim com a exemple 
la primera categoria del CBAS, com
provem que els nens perceben com a 
més refor~ant a l'entrenador 1 (X=2), 
el qual, segons la nostra observació, 
emetia el 13.1 % de respostes d' aques
ta categoria; en segon lloc apareix l' en
trenador 3 (X=3.38), que donava un 
4.9% de respostes refo~ants, i en tercer 
tloc, l' entrenador 2, que només emetia 
un 4.12% d 'interaccions refo~adores, 
fet que corroboren els seu s jugadors 
amb la puntuació que li atorguen 
(X=3.9). 
Quant al segon qüestionari, ens limita
rem a il·lustrar graficament les respos
tes deIs nens a tres preguntes del ma
teix. La figura 1 demostra que: 
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1. AIs nens els hi agrada la manera de 
ser de l'entrenador 1 (7 deIs 10 ju
gadors que contesten al qüestiona
ri) i 1'entrenador 3 (5 deIs 7 juga
dors). En canvi, els nens mostren una 
gran variabilitat de resposta respec
te al' entrenador 2. 

2. EIs nens consideren que tots tres 
entrenador s coneixen bé el bas
quet, especialment el primer i el 
segon. 

3. AIs nens els agradaria continuar ju
gant amb 1'entrenador 1 (7 de 10 ju
gadors) i amb l' entrenador 3 (6 de 
7 jugadors). En canvi, 7 jugadors de 
l' entrenador 2 no volen continuar 
amb ell, 1 es mostra indiferent i 2 
acceptarien tenir-Io un any més. Si 
recordem que aquest entrenador és 
considerat un bon coneixedor del 
basquet per part deIs seu s jugadors, 
pero que, a diferencia del primer en
trenador, es caracteritza per una bai
xa freqüencia de refor\=ament da
vant els encerts deIs seus jugadors 
i per altres conductes no tant ben 
orientades, des d 'un punt de vista 
psicologic, podem intuir la im
portancia de la preparació psicolo
gica de l' entrenador en l' esport de 
competició amb nens, sobretot si te
nim en compte que els equips 
d' ambdós entrenadors van assolir 
els mateixos punts a final de tem
porada. 

EIs resultats anteriors resultaven prou 
interessants com per continuar inten
tant esbrinar quines eren les conductes 
deIs entrenadors que més influYen en 
els nens per continuar practicant el bas
quet. Tot i aixo, en aquest moment, els 
resultats del nostre estudi tenien un 
caracter orientatiu i provisional per dos 
motius: a) la reduYda dimensió de la 
mostra, i b) la naturales a simplement 
correlacional de la metodologia em
prada. Aixo va suposar que ens plante
gessin com a objectius més immediats: 
1) l' observació d 'una mostra més gran 
(vegeu l'estudi de Martínez et al., 
1989), i 2) la preparació d'una sessió 
breu d' intervenció psicologica per por-
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P. 6: T'agrada com és el teu entrenador? 

8 • El n=1O 
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Puntuacions en I'escala Licken 

Figuro 1 o. Respostes d.ls ¡ugadors a preguntes del qüestlonari d' actituds 

P. 10: Quant sap el teu entrenador de basquet? 

8 • El n=1O 

6 E2 n=1O 

4 lSJ E3 n=7 
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O 
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Puntuacions en I 'escala Licken 

Figuro 1 b. Respostes deis ¡ugaclors a preglntes del qü.stlonari d' actituds (cont.) 

P. 5: T'agradaria tenir el mateix entrenador I'any vinent? 

8 • El n=1O 

6 E2 n=1O 
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O 
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Puntuacions en I'escala Licken 

Figuro 1 c. R.spostes deis ¡Igadors a preguntes del qÜlstionari d'actituds (cont.) 
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tar a terme un estudi experimental, re
surnit a continuació, i que s' exposa amb 
més detall al treball de Ruiz et al. 
(1990). 

Intervenció conductual per millorar 
les interaccions deis entrenador s 
amb els seu s jugadors 

Procediment experimental 
El procediment experimental es va por
tar a terme amb 12 entrenadors i cons
ta de dues fases: fase de línia de base i 
fase experimental. Per la seva banda, 
en aquesta darrera fase es va fer un dis
seny de dos grups: experimental i de 
control, que es diferenciaven en que el 
grup experimental d'entrenadors as
sistia a una sessió de preparació psi
cologica de dues hores de durada. La 
taula 2 presenta un esquema del proce
dimentexperiment~. 

Fase de Unia de base 
En el transcurs d' aquesta fase es van 
observar un total de 24 partits (2 de ca
dascun deIs 12 entrenadors de basquet 
infantil federat), mitjan~ant el CBAS 
d' Smith, Smoll i Hunt (1977), amb pe
tites modificacions fetes en funció de 

GRUP EXPERIMENTAL 

Qüestionaris inicials a neos i 
entrenadors 

Observació 2 partits 
Fase de Unia de Base 

1 Sessió preparació psicologica: vídeo 
did8ctic 

Auto-avaluació entrenador: CBAS 

Observació conducta entrenador 
(2 parto final lemp. CBAS) 

Qüestionaris final temporada neos i 
entrenador 

nostra experiencia precedent (Cruz et 
~. , 1987). L'edat deIs entrenadors os
cil·lava entre 18 i 41 anys (X=24) i tots 
ells havien practicat el basquet com a 
jugadors entre 8 i 15 anys (X=ll anys). 
Així mateix, durant aquesta fase es van 
donar qüestionaris ~s 116 jugadors que 
formaven els 12 equips: un qüestiona
ri de percepció de l' actuació de l' en
trenador en les categories del CBAS i 
un qüestionari de motivació i actituds 
envers l' esport. Ambdós qüestionaris 
van ser contestats pe196.1 % deIs juga
dors que formarien posteriorment el 
grup experimental i el 90.9% deIs ju
gadors del grup de control. 

Fase experimental 
En aquesta fase es van formar dos grups 
homogenis, en funció deIs resultats ob
tinguts en la fase de línia de base: un 
Grup Experimental (GE= 7 entrena
dors) i \II1 Grup de Control (GC= 5 en
trenadors). Posteriorment, un deIs en
trenadors del GC va abandonar la 
direcció de l' equip per motius profes
sionals. 
Els set entrenadors del GE assistiren a 
una sessió de preparació psicologica 
d'una durada de dues hores. L'esmen
tada sessió va ser impartida per dos 

GRUP CONTROL 

Qüestionaris inicials a neos i 
entrenadors 

Observació 2 partits 
Fase de Línia de Base 

Observació conducta entrenador 
(2 parto final lemp. CBAS) 

Qüestionaris final temporada neos i 
entrenador 

Toulo 2. Esquema del procediment experimental 
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membres de l'equip d'investigació, i 
les seves directrius es van elaborar a 
partir de treballs d'iniciació esportiva 
com els de Martens (1987), Smith, 
Smoll i Curtis (1979), Smoll i Smith 
(1980, 1987). Els sis membres restants 
de l'equip d'investigació, que forma
ven les tres parelles d' observadors ha
bitu~s, desconeixien la composició del 
GE i del GC, a fi que les seves expec
tatives no infl\Üssin en els resultats de 
les observacions posteriors. La sessió 
de preparació psicologica constava de 
les següents parts: 

1. Presentació i xerrada teorica sobre 
la "filosofia" de l'entrenament: "els 
jugadors primer, el triomf en segon 
terme" (15-20'). En aquesta sessió 
de preparació psicologica, prime
rament, es descrivien els objectius 
de l' esport professional i de l' es
port infantil. Després, es destaca
va la importancia que té l' entrena
dor a les primeres etapes d'iniciació 
en un esport, tot seguint els treb~ls 
de Martens (1987) i Smoll i Smith 
(1987). 

2. Explicació de la relació existent en
tre la conducta de l' entrenador i la 
motivació i les actituds deIs seus ju
gadors de cara a l'esport (lO'). 
Aquest punt se'ls explicava ~s en
trenadors a partir de la figura 1 
d'aquest article; en la qual es pot 
comprovar el diferent nombre de 
nens que vol continuar jugant un any 
més amb el mateix entrenador, se
gons les característiques conductu~s 
d'aquest. 

3. Defmició i exemplificació de les 8 
categories del CBAS estudiades en 
el video didactic: Refor~ament, No 
Refo~ament, anim davant de l' error, 
Instrucció tecnica a l' error, Castig, 
Instrucció tecnica punitiva, Orga
nització gener~ i Instrucció tecnica 
gener~ (15'). 

4. Vídeo didactic (15'). Aquest video 
es va elaborar a partir del materi~ 
filmat en anys anteriors. Es van se
leccionar aquelles conductes de l ' en
trenador que millor representaven 

9 



" ,,', .' -.~ "" 

les categories del CBAS, amb ma
jor influencia en els jugadors, El vi
deo constava de tres parts: intro
ducció, desenvolupament i resumo 
La primera, ressaltava el creixement 
de l' esport infantil escolar o federat 
i la importancia de les interaccions 
entrenador-jugadors en aquestes 
edats. La part central del video 
exemplificava amb imatges de par
tits l' actuació d' alguns entrenadors 
de basquet escolar en les vuit cate
gories del CBAS, previament defi
nides. La tercera part, resumia les 
relacions que s 'havien trobat en es
tudis empírics entre les conductes 
de l' entrenador i les actituds i motÍ
vacions deIs jugadors envers la prac
tica esportiva. 

5. Comentaris, preguntes i dubtes so
bre el video per part deIs entrena
dors (15'). 

6. Lliurament de material: 
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a) Resum escrit de recomanacions 
per a un entrenament psicologi
cament ben orientat. Aquest ma
terial es basava en les conclusions 
derivades deIs estudis fets amb 
entrenadors de basquet pel grup 
de Psicologia de 1 'Esport de la 
Universitat Autonoma de Barce
lona durant els darrers dos anys, 
i les recomanacions que fan 
Smith, Smoll i Curtis (1979) als 
entrenadors infantil s davant deIs 
encerts, les errades i les conduc
tes disruptives deIs jugadors, ai
xí com per aconseguir que 
aquests realitzin jugades positi
ves. Es feia una lectura comenta
da d'aquestmaterial escrit (20'). 

b) Perfil psicologic de cada entre
nador en dos partits observats du
rant la fase de línia de base. En la 
figura que es donava a cada en
trenador s' especificaven les 8 ca
tegories del CBAS descrites al vi
deo i les 4 restants s'agrupaven 
en altres (5'). 

c) QüestÍonaris d'auto-avaluaci6 de 
les categories del CBAS que han 

d' augmentar els entrenadors 
(consulteu la taula 3). Es tracta
va que els entrenadors del grup 
experimental omplissin aquest 
qüestionari en acabar cadascun 
deIs set partits següents i que, pos
teriorment, els remetessin per cor
reu als experimentadors (5'). 

7. Recomanaci6 final: "no comenteu 
aquesta sessió amb cap entrena
dor o experimentador que no hi si
gui present, fins a final de tempo
rada". 

En finalitzar la temporada, es va ob
servar novament l' actuació de tots els 
entrenadors al llarg de dos partits. 
D'aquesta manera, el disseny experi-

mental emprat va permetre, per una 
banda, comparar l' actuació deIs entre
nadors del grup experimental amb els 
del grup control i, per l' altra, també va 
permetre fer una comparació de 1'ac
tuaci6 de cada entrenador amb si ma
teix (fase delínia de base-fase experi
mental). Així mateix, en la fase 
experimental es van tornar a passar els 
dos qüestionaris deIs jugadors que ja 
s 'havien passat en la fase de línia de ba
se, tal com mostra 1'esquema de la tau
la2. 

Resultats 
A continuació es presenta un breu re
sum de dos tipus de resultats: 1) resul
tats de l' observació de l' actuació deIs 
entrenadors durant els partits, i 2) re-

AV ALUA, EL MÉs oBrncnv AMENT POSSIBLE, LA TEVA AcruACIÓ EN 
EL PARTIT QUE HA FINALITZA T. 

l. Durant el partit vas recordant a1s teus jugadors les diferents tActiques que han de se
guir? (pertActiques s'entén: com defensar, com atacar, a qui passar la pilota, col· 10-
cació en defensa, etc.). 

Mai 1 234567Sempre 

2. Felicites els teus jugadors quan fan una "bona jugada" (recollir un rebot, robar una 
pilota, encistellar un llan~ament lliure, etc.). 

Mai 1 2 34 5 67 Sempre 

3. Animes els teus jugadors quan cometen un error? (perdre una pilota, fer dobles, 
passos, tres segons, etc.). 

Mai 1 2 34 5 67 Sempre 

4. Expliques a1s teus jugadors, quan cometen un error, com haurien d' actuar per cor
regir-lo? 

Mai 1234567 Sempre 

5. Animes els teus jugadors durant el partit? 

Mai1234567Sempre 

NO OBLIDIS REMETRE'NS AQUEST QÜESTIONARI COM MÉS A VIA T MI
LLOR. MOL TES GRÁCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ. 

laula 3. Gitslfotltn el' .toav .... "'1' entrenallor 
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sultats deIs qüestionaris administrats 
als jugadors. 

Resultats de /' observació d' entrena
dors: comparacions intra i inter-sub
jectes 
Es van observar un total de 44 partits 
(4 partits de cada un deIs 11 entrena
dors estudiats), de 40 minuts de temps 
real de durada. Durant cada partit els 
entrenadors van donar una mitjana de 
333.4 respostes incloses en les catego
ries del CBAS. En el transcurs de la 
temporada es van enregistrar 14.671 in
teraccions deIs entrenadors amb els seus 
jugadors. 
En el període de línia de base s' enre
gistraren 7.694 conductes. Podeu veu
re la mitjana del percentatge de res
postes de cadascuna de les categories 
del CBAS a les figures 2 i 3. EIs resul
tats indiquen que la Instrucció tecnica 
general és la categoria més utilitzada 
pels entrenadors, i en segon lloc se si
tua el No-Refor~ament que supera al 
Refor~ament. Les respostes que per
tanyen a les categories punitives s' eme
ten amb una freqüencia relativament 
baixa (entre e12 i el 3%). 
Les figures 2 i 3 mostren, per separat, 
els resultats del GE i el GC en la fase 
de línia de base i, a més r presenten 
l' evolució de tots dos grups en passar 
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Figuro 2. Condvdes av .... s segons ,1 (JAS. Gl'lp experllllental 

a la fase experimental. DeIs canvis en el 
GE, suposadament prodults per la ses
sió de preparació psicologica, cal des
tacar la disminució estadísticament sig
nificativa (Wilcoxon, p<O.Ol) de la 
categoria de castig, en passar de la fa
se de línia de base a la fase experimen
tal. En el OC, no obstant, no es produeix 
cap canvi estadísticament significatiu, 
tot i que s' observa una tendencia a la 
disminució de les conductes d'instruc
ció tecnica i organització. 
A més de les diferents comparacions 

~ U § O g O 
::E < U 

intra-subjecte que hem fet, el disseny 
experimental utilitzat perrnet de realit
zar una comparació de l' actuació deIs 
entrenadors en ambdós grups en la fa
se experimental. Realitzada la corres
ponent prova estadística (U de Mann 
Whitney), podem comprovar que les 
diferencies esmentades són significa
tives en les categories d 'Instrucció tec
nica general (p= 0.02), Instrucció tec
nica punitiva (p= 0.04) i Anim general 
(p= 0.04). És a dir, els entrenadors del 
grup experimental emeten un nombre 
significativament major de respostes 
d'Instrucció tecnica general i d'Anim 
general que els del grup control i, en 
canvi, donen menys respostes d'Ins
trucció tecnica punitiva. 

Resultats deis qüestionaris donats als 
jugadors 
A continuació es comenten, breument, 
els resultats més rellevants de les res
postes donades pels nens al qüestiona
ri de percepció de l' entrenador i al qües
tionari de motivació i actituds de cara a 
l' esport. Els dos qüestionaris s' avaluen 
a partir d'una escala Lickert d'l (mai) 
a 7 (sempre). 

Figura 3. Conductes avaluades segons el CBAS. Grup control 

Els jugadors del GE tenen la percep
ció que els seus entrenadors donen 
més anim contingent a l'error (p= 
0.03) i menys respostes punitives (p= 
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0.001). Quant als canvis experimen
tats en el transcurs de la temporada 
en la percepci6 que els nens tenen del 
seu entrenador, s'observa en el GE 
una tendencia a percebre '1 com menys 
punitiu (p= 0.06), fet que no es pro
dueix en el GC Els jugadors d'aquest 
últim grup consideren que els seu s 
entrenadors donen més respostes pu
nitives a final de temporada que no 
pas al comen~ament. Tot i aixo, 
aquest resultat no és estadísticament 
significatiu. 
Oels resultats del qüestionari de moti
vacions i actituds envers l'esport cal 
destacar-ne dues coses: 

1. La motivaci6 intrínseca deIs nens 
per jugar a basquet és alta al co
men~ament de la temporada (GE: 
x= 6.76, SO= 0.5; GC: X= 6.76, 
SO= 0.4). Al fmal de temporada, la 
puntuaci6 obtinguda pel GE és X= 
6.88, SO= 0.4, i la del GC és X= 
6.58, SO: 0.6. Analitzats estadísti
cament, aquests resultats mostren 
que, a fmal de temporada, augmen
ta significativament la motivaci6 
deIs jugadors del GE per jugar a 00s
quet (p= 0.03), mentre que la moti
vaci6 del GC disminueix significa
tivament (p= 0.05). 

2. En els dos grups es produeix una dis
minuci6 de l' interes per tenir el ma
teix entrenador l'any següent. Tot i 
aixo, aquesta disminuci6 és signifi
cativa en el GC (p= 0.04) i no arriba 
a ser-ho en el GE. 

Directrfus conduduals per a 
l' assessoraIHlt d' entrenadors 
d' esport infantil i ¡uvenil 

Pel que fa al' assessorament; entrena
dors, es poden establir unes directrius 
conductuals especifiques derivades 
d'investigacions empíriques com les 
que hem descrit i unes recomanacions 
generals derivades de la investigaci6, 
de l' experiencia practica i de la refle
xi6 teorica (Cruz, 1987; Cruz i Riera, 
1991; Cruz i Ruiz, 1990; Gordillo, 
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1992; Smoll i Smith, 1987; Weiss, 
1991, 1993). 
Les directrius conductuals específiques 
derivades d'investigacions sobre les in
teraccions entre entrenadors i jugadors 
es poden resumir en les següents: 

1. Recompensar tant les jugades cor
rectes com l'esfo~. 

2. Donar 3nims i, sobretot, instruccions 
tecniques davant els errors. 

3. Transmetre les instruccions tecni
ques o tActiques de forma positiva. 

4. Emprar el castig i les instf\lccions 
punitives el mínim possible. 

Les recomanacions generals als entre
nadors es poden resumir de la manera 
següent: 

1. Explicaci6 de les funcions de l'en
trenador en l' esport educatiu amb 
nens. 

2. Establiment d' objectius per millo
rar la destresa esportiva, més que no 
pas per obtenir resultats. 

3. Millora de la comunicaci6 i de les 
interaccions amb els seus jugadors 
en partits i entrenaments. 

4. Programa d'assessorament als pares 
sobre els objectius de les competi
cions esportives infantils. 

5. Educaci6 amb l' exemple: l' entrena
dor com a model de comportament. 

Weiss (1991) -psicologa de l' esport 
de la Universitat d 'Oregon i directora 
de programes esportius per a nens
d6na 10 recomanacions als entrena
dors per optimitzar el desenvolupament 
de la destresa esportiva, l'autocon
fian~a i el divertiment en els seus ju
gadors, recomanacions que concreten 
algun deIs aspectes generals que hem 
enumerat:" 

1. Centra't en l'ensenyament i en la 
practica de la destresa: proporcio
na una extensa varietat d' expe
riencies, assegura't que siguin di
vertides, no introdueixis les 
competicions massa aviat. 

2. Modifica les activitats i les destre-

ses: realitza progressions seqüen
cials i adapta l' activitat al nen i no 
el nen al' activitat. 

3. Estableix expectatives realistes per 
a cada nen: objectius individuals. 

4. Converteix-te en un exceJ.lent exe
cutor de demostracions: repeteix 
les demostracions des de múltiples 
angles. 

5. "Ca~a" els nens fent coses correc
tament: felicita i anima. 

6. Redueix les pors deIs nens a exe
cutar noves tasques motrius: mos
tra com t'has preocupat per la seva 
seguretat i reduiras la seva por a le
sionar-se. 

7. 06na instruccions curtes i senzi
lles: rendibilitza al maxim el temps 
d'entrenament i de joco 

8. Sigues entusiasta: es contagia! Es
colta, sornriu, interactua. 

9. Forma el carneter: identifica els mo
ments educatius i sigues un model 
a imitar. 

10. Permet que els nens facin algunes 
eleccions: fes preguntes i implica 
els nens en la presa de decisions. 

Sense cap mena de dubte, les recoma
nacions anteriors poden ajudar els en
trenadors a proporcionar experiencies 
positives als nens mitjan~ant la parti
cipaci6 en competicions esportives i a 
fer disminuir el nivell d' abandonament 
en I'esport infantil, com es pot com
provar en el treball de Barnett, Smoll i 
Smith (1992). Amb tot, cal tenir en 
compte també altres elements impor
tants que intervenen en la iniciaci6 es
portiva deIs nens. Així, sovint es parla 
de l'anomenat "triangle esportiu" for
mat per l' entrenador, els pares i el jo
ve esportista (Smoll, 1986). A aquest 
triangle caldria afegir-hi els organitza
dors de competicions esportives per a 
nens i totes les altres persones signifi
catives per al nen. 
Així doncs, a partir d'un plantejament 
complet, el psicoleg de l' esport també 
ha de proporcionar unes recomanacions 
generals per tothom implicat en l' es
port infantil, com les que enumerem a 
continuaci6, seguint treballs com els de 
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Cruz (1987), Gordillo (1992) i Weiss 
(1991 i 1993): 

1. Els adults implicats en l' organitzaci6 
de competicions esportives per a 
nens han de garantir que aquests tin
guin unes interaccions positives amb 
entrenadors, pares i companys. En 
aquest sentit, entrenadors i pares, es
pecialment, han de ser conscients 
del paper que juguen en la futura par
ticipaei6 esportiva del nen i, per tant, 
cal que desenvolupin un estil de co
munieaci6 que afavoreixi l'autoes
tima i la competencia pereebuda en 
els seus joves jugadors. 

2. Els entrenadors han de propiciar que 
els nens participin en aetivitats in
trínsecament motivadores i que es di
verteixin en els entrenaments. Per
que l'experiencia esportiva resulti 
agradable, és molt important que els 
objectius que es proposen i les des
treses que es practiquen s' adaptin al 
nivell deIs diferents jugadors. En 
aquests objectius esportius l'ernfasi 
s 'ha de posar sobre l' execuci6 recni
ca o tactica i no pas en els resultats. 

3. EIs entrenadors han de propiciar 
oportunitats per satisfer les diferents 
raons per les quals els nens practi
quen esports (millorar la destresa, 
estar amb els companys de l'equip, 
passar-s 'ho bé, aconseguir una bo
na condici6 física, etc.) i han de te
nir present la varietat de faetors per
sonals (desenvolupament físic, 
desenvolupament cognitiu, etc.) i 
contextuals (jugador titular-jugador 
suplent, etc.) que influeixen en la 
motivaci6 per continuar practicant 
un esport o bé per abandonar-lo tem
poralment o defmitivament. 

4. Els entrenadors han de ser capa~os 
d' identificar els nens que infravalo
ren el seu rendiment esportiu, per ser 
aquests els més susceptibles a 
l' abandonament de la practica es
portiva. Quan entrenadors i altres es
tableixen uns objectius realistes i 
proporcionen retro-alimentaci6 i re-
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for~ament eontingent al' actuaei6 
d'aquests jugadors, rnillora la seva 
percepci6 de competencia i la seva 
motivaci6 esportiva. 

5. EIs organitzadors de competicions 
esportives haurien de modificar el 
reglament d'alguns esports i fer un 
seguiment deIs Deos i adolescents al 
llarg de les diferents fases de la seva 
carrera esportiva. Així mateix, els 
estudiosos de l' esport haurien d' ana
litzar més qualitativament les raons 
que donen els joves per seguir prac
ticant l'esport o per abandonar-lo, 
dones -tal com es constanta en 
l'excel·lent treball de Puig (1993}
els itineraris esportius que aquests 
segueixen no poden reduir-se a eta
pes de practica i etapes d' abando
nament de l' esport. 

6. Finalment, el psicoleg de l'esport 
també pot ensenyar als nens dife
rents tecniques psicologiques ---es
tabliment d' objectius, relaxaci6, 
practica imaginada o visualitzaci6, 
etc.- per augmentar el seu rendi
ment i millorar el seu desenvolupa
ment personal per rnitja de l' esport 
(Gordillo, 1992 i Weiss, 1991). 

En resum, podem dir que el psicoleg de 
l'esport pot proporcionar a tots els 
adults implicats en l' esport infantil i ju
venil un programa d'assessorament per
que aquests col_laborin amb l'entre
nador per tal de fer de la practica 
esportiva un instrument educatiu i sa
tisfactori pels jugadors. No obstant, tot 
i que s 'han realitzat avan~os notables 
en l' estudi de la iniciaci6 esportiva deIs 
nens en la última decada, calen encara 
més estudis empíries per determinar els 
efectes de la participaci6 esportiva en 
el desenvolupament psico-social deIs 
nens i, sobretot, més estudis basats en 
intervencions conductuals per deter
minar quines s6n les conductes d' en
trenadors, pares i organitzadors de com
peticions esportives que milloren la 
confian~a, l' autoestima i la motivaci6 
de diferents grups d' esportistes. 
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