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Resum 

En aquest article s'exposa la im
portància de la concentració en activi
tats esportives on per tal que un indivi
du rendeixi fms on és capaç de fer-ho 
en una determinada tasca, la seva aten
ció ha d'estar centrada en els trets mes 
rellevants d'aquesta feina. A continua
ció s'exposa l'entrenament efectuat 
amb l'equip olímpic masculí d'hoquei 
herba per a la seva participació en 
l'olimpíada de Barcelona; es mostren 
els objectius de l'entrenament, en re
ferència a l'atenció, les fases de la in
tervenció, l'adaptació durant la com
petició. 
En la part final de l'article es mostren 
els resultats obtinguts, així com també 
les conclusions d'aquesta experiència. 

Paraules clau: concentració, 
atenció, entrenament psicològic. 

Importànda de la concentradó en 
els esports col·lectius 

El primer que haig de deixar clar és que, 
segons el que escriu, la importància que 
pugui tenir la concentració en els es
ports col· lectius és la mateixa que pugui 
representar en els esports individuals i 
en qualsevol activitat humana que bus
qui un rendiment. 
Segons la teoria de l'atenció (Nideffer, 
1989), per tal que un individu rendei
xi, fms on és capaç de fer-ho en una de
terminada tasca, la seva atenció ha d' es
tar centrada en els trets més rellevants 
d'aquesta feina. 
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MILLORA DE LA CONCENTRACIÓ 
EN PISTA: 

EXPERIÈNCIA EN HOQUEI HERBA ALT 
RENDIMENT 

I aquest és el primer argument per jus
tificar la importància de l'atenció en el 
cas que ara ens ocupa. En els esports 
col· lectius els estímuls rellevants per la 
tasca, la majoria de les vegades, són 
aquells que informen al jugador de qui
na tàctica convé posar en pràctica en 
un moment donat del partit. Dit d'altra 
manera, gràcies a l'atenció, i ad' altres 
aspectes psicològics, l'esportista és ca
paç d'executar, amb èxit, elements tàc
tics i tècnics. 
L'autor esmentat afirma, igualment, 
que el nivell d'activació de l'individu 
pot ser controlat seleccionant els estí
muls als que atén aquesta persona. 
Si el subjecte es fixa en estímuls con
dicionats emocionalment, això reper
cutirà en el seu nivell d'activació de 
forma diferent que si se centra en estí
muls neutres des del punt de vista emo
cional. Serà la Teoria de la "U" inver
tida (Yerkes i Dodson, 1908) que 
explicarà les implicacions en el rendi
ment d'aquests diferents nivells d' arou
sal. 
Precisament per això és recomanable 
centrar-se en els aspectes més contro
lables de la tasca. Centrar a l' esportis
ta en buscar determinats resultats, que 
probablement quedin fora del seu con
trol voluntari, segur que altera més el 
seu nivell òptim d'activació que estar 
pendent de realitzar una determinada 
execució, que bàsicament sí depèn d'ell 
mateix. Recordi' s el paper que juguen 
les avaluacions de control en la Teoria 
de l'Estrés (Lazarus i Folkman, 1986). 
En aquest argument es basa la segona 
justificació de la transcendència de la 
regulació de l'atenció. Centrant els ju
gadors en aspectes controlables de la 
tasca podem evitar l'alteració del ni-

vell òptim d'activació, l'aparició de 
l'estrés i les limitacions d'aquests fenò
mens en el rendiment. 

Entrenament de la concentradó en 
l'equip olímpic masculí d'hoquei 
herba 

El model teòric 
El model teòric que ha dictat les pau
tes d'intervenció ha estat la teoria de 
l'atenció (Nideffer, 1989). 
En l'apartat anterior ja s'han exposat 
alguns dels supòsits bàsics de la teoria, 
justament quan s'explicava la relació 
existent entre la regulació de l'atenció 
i el rendiment. 
Nideffer postula que existeixen qua
tre formes d'adreçar el focus atencio
nal i, més important encara, que les 
quatre poden ser necessàries en una 
mateixa situació de rendiment. Les 
quatre formes resulten de creuar dues 
dimensions polaritzades del focus 
atencional (vegeu figura 1): l'ampli
tud (àmplia-estreta) i la direcció (ex
terna-interna). 
Considerant les funcions dels diferents 
focus es copsa que una situació de ren
diment pot sol·licitar les quatre formes 
d'adreçar l'atenció. L'esportista haurà 
de ser capaç de canviar de focus en fun
ció dels canvis en les demandes aten
cionals de l'entorn. 
La tècnica dels plans de competició pot 
ajudar l'esportista a assolir aquest ob
jectiu. Aquesta tècnica consisteix en fer 
conscient l'esportista de les demandes 
atencionals de cada moment de la si
tuació que es pretén cobrir i en pres
criure-li un seguit de comportaments, 
extrets dels seus recursos, que li asse-
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Agura l.Teorla cie l'at.ncló cie R. M. N1cIeHer, 1976 

guren anar atenent amb el focus més 
adient per la tasca. 
És evident, d'altra banda, que aquests 
comportaments han de ser compatibles, 
primer, i rellevants, després, amb les 
diferents tasques que s'hauran d'exe
cutar en aquestes situacions. 

Els objectius de l'entrenament 
atencional 
Regulació de l'atenció abans de la com
petició 
En el moment d'incorporar-me a la se
lecció, l'equip tenia plantejat un pro
blema: el major percentatge de gols 
s'encaixava durant els deu primers mi
nuts de joc i el grup estava convençut 
que això era degut a que els jugadors 
no sortien prou centrats en el partit. Es 
per això que aquesta fou la primera de
manda que se'm va formular. 
Per tal de poder operativitzar aquest ob
jectiu es definiren uns indicis conduc
tuals grupals de desconcentració. En 
l'apartat de procediment s'explicarà el 
mètode emprat per elaborar aquests in
dicis. 
Si es podia reduir el número d'indicis 
durant els primers deu minuts es con
sideraria que els jugadors havien après 
a regular l'atenció abans de la compe
tició. De tal manera que, pel fet de sor
tir més centrats en el partit, havien man
tingut més estona la concentració. 
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Regulació de l'atenció durant la com
petició 
La següent temporada, més que resol
dre un problema, s'intentà optimitzar 
l'habilitat per recuperar la concentra
ció durant el partit. 
L'objectiu tècnic d'aquesta temporada 
fou assimilar un determinat sistema tàc
tic de joc que exigia dels jugadors el 
100 % de concentració durant la com
petició. 
En aquest cas, el recompte d'indicis du
rant tot l'encontre ens havia de servir 
de mesura de l'eficàcia del treball rea
litzat en l'assoliment d'aquest objec
tiu. 

Les fases de la intervenció 

Regulació de l'atenció abans de la 
competició 
Avaluació de la regulació de l'atenció 
En primer lloc, s'administrà el Test 
d'estils atencionals i interpersonals (Ni
deffer, 1976) amb la fmalitat d'obtenir 
la informació suficient, sobre la capa
citat de cada esportista per regular el 
focus atencional, per orientar una pos
terior entrevista amb cada jugador. 
En segon terme, doncs, es mantingué 
una entrevista individual amb cada ju
gador per tal de verificar les carències 
atencionals que hipnotitzaven els re
sultats de la prova. Igualment, i alho
ra, s'exploraren els recursos de que dis
posaven per centrar-se en la competició, 
abans i durant el partit. 
Finalment, es procedí a l'observació 
dels indicis conductuals de desconcen
tració grupal durant els deu primers mi
nuts de partit. Indicis que prèviament 
s 'havien demanat als jugadors, poste
riorment filtrats per l'equip tècnic i, 
posteriorment, triats pel psicòleg en 
funció de la seva operativitat. 
Els resultats d'aquestes avaluacions ser
viren per constatar les dificultats de 
l'equip en el moment de regular l' aten
ció abans de la competició i per tenir un 
coneixement més exacte del control aten
cional existent abans d'iniciar la meva 
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intervenció. Es donarà detall d'aquesta 
avaluació en l' apartat de resultats. 

Autoobservació 
En aquest apartat es va demanar als ju
gadors que recollissin per escrit, i res
pectant l 'ordre cronològic, tots aquells 
comportaments que realitzaven durant 
l'escalfament amb la finalitat de pre
parar-se per a la competició. Aix.í ma
teix. se ' ls sol·licità que explicitessin on 
adreçaven l'atenció mentre realitzaven 
aquestes accions i que anotessin les dis
traccions. 
Se 'ls aconsellà que abans de posar per 
escrit l'exercici observessin, més d'una 
vegada, els seu comportament durant 
escalfaments reals. 

Estudi de les demandes atencionals de 
la situació 
Mentre els esportistes s' auto-observa
ven regulant l'atenció, el psicòleg, mit
jançant l'ajut de l'equip tècnic, anava 
deduint les demandes atencionals dels 
quaranta minuts previs al partit. 

Presentació de la tècnica de plans de 
competició 
En aquest instant de la temporada s' es
tava en disposició d'iniciar l'elabora
ció dels plans de competició. Es per 
això que es dedicaren dues sessions a 
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presentar la tècnica i, en especial, a con
cretar quines anirien essent les respon
sabilitats dels esportistes durant el pro
cés de confecció d'aquest recurs. 

Disseny del primer esboç del pla de pre
competició 
Amb l'estudi de les demandes aten
cionals de les situacions de la pre
competició, per una banda, i amb el 
recull dels comportaments i de les for-

PLA DE PRE-COMPETICIÓ (I) 

SIT CONDUCI'ES R D PM 

- Cursa COIIIÚIUI (lO min.l 

• F.ac:oItm rapinrel ~ 

I • FJ capiti repassa la tkIica 

~ - F.stirImeDs (5 min.l 

~ • PmdeoIs de smsacioas de leIIIi6 

.~ - Canvis de ritme (5 min.l 

i • AlmllII seoyal 

~ 
- Rm6 de l'equip (I min.l 

·PnIIesiailsd'. 

• NOIIr el ccDIcIe ffsic 

mes d ' adreçar l'atenció durant l'es
calfament, per l'altra, s'inicià el dis
seny del primer esboç del que hauria 
de ser el pla general de pre-competi
ció. 
La presència de distraccions durant l' es
calfament s'interpretà com a senyal que 
no s'estava atenent amb el focus més 
idoni pels requeriments de la tasca que 
s 'executava. 
En aquests casos de distracció es pro
cedia a buscar un altre comportament, 
d'entre els proposats pels propis es
portistes, que requerís un focus aten
cional més compatible amb les de
mandes d 'aquella situació. 
Aquest mètode s'aplicà fms eliminar, 
com a mínim sobre el paper, les dis
traccions i els instants d'inactivitat, que 
podrien derivar en distraccions. 

Verificació del pla de pre-competició 
Ara es tractava d'aplicar el pla, tot ano
tant si l'acció que anava tocant execu
tar en cada moment s 'havia pogut por
tar a la pràctica, si s 'havien detectat 
distraccions i instants d'inactivitat du
rant el acompliment del pla. 

Ajust i seguiment del pla general 
Amb la informació enregistrada pels 

PLA DE PRE-COMPETICIÓ (11) 

SIT CONDUCI'ES R D PM 

- Passades enae dos (5 min.l 

• FIIIIl-se ea la bola 

I ·lnteotanIoo perdre-la 

- Uaoçameot de peoaIts 
~ • BU5CIIII ajust li pal 

~ • BU5CIIII1CIivaci6 

.~ -1'Issar IlOl i binmes 

• TOlS miRIn 1aseoyera 
i • Visu11i1Dci6 de jupdes 

I - Reunióllllb el capiti (I min.l 

iS • PnIIes i aiIs d'm 
i ~ -1lIpriDIs IOlS juaIs i aIbora I 

- CoI·IocIr-se i espav l'iDici 

Rgura 2. Pla • pre-c .... tldó per a In .... d'hoqHi 
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jugadors després de l'aplicació real del 
pla, s'articulaven les sessions d'ajust i 
seguiment de l'estratègia. 
Totes aquelles accions que, d'entrada, 
ja no s 'havien pogut portar a tenne, eren 
substituïdes per altres de més aplica
bles. Les accions que havien pennès 
distraccions eren igualment revisades 
i els moments d'inactivitat eren farcits 
amb accions addicionals. 

Individualització del pla de pre-com
petició 
Un cop establert el pla general de pre
competició es procedí a la individua
lització del mateix, en funció de les ne
cessitats individuals de cada jugador i 
seguint el mateix procediment emprat 
per ajustar el pla general. 

Aplicació del recurs psicològic en com
petició 
El pla estava a punt per ser aplicat en 
partits oficials, com a un recurs més del 
repertori d'estratègies per afrontar amb 
èxit la competició. 

Re-avaluació de la regulació de l'aten
ció 
A fmal de temporada es tornaren a ava
luar els mateixos aspectes psicològics, 
i amb els mateixos procediments, que a 
principi de la mateixa. 
A més, es valorà el percentatge de com
pliment de les accions observables del 
pla. 
Es trobarà detall d'aquesta segona ava
luació en l'apartat de resultats. 

Regulació de l'atenció durant la 
competició 
Avaluació de la regulació de l'atenció 
A part dels aspectes valorats en aques
ta fase quan es perseguia el primer ob
jectiu, s'afegí el recompte d'indicis gru
pals de desconcentració durant tot el 
partit. 

Autoobservació 
En aquesta ocasió, els jugadors ha
vien d'observar durant la competi
ció els indicis de desconcentració in
dividual i els recursos personals per 
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recuperar la concentració en el par
tit. D'aquests indicis se selecciona
ren els més concrets pel treball pos
terior. 

Estudi de les demandes atencionals de 
la situació 
Més que mai, l'ajuda de l'equip tècnic 
fou imprescindible per trobar els re
cursos grupals per recuperar la con
centració en el partit. 

- Avís de distància excessiva entre línies 

-O 
rI.l .. 
E - Comunicació desorganitzada o inexistent 

~ 

i ~ - Jugador amb bola, sense passada clara 

5 t.l t.l 
- Incapacitat per mantenir la bola 

Z 
O 
t.l 
~ - Pèrdua de bola, sense oposició 
Q 

f! 

I 
- Relaxació en el marcatge 

~ 

~ 
-Mm:ade~ó 

- Critiques a àrbitres i/o a companys 

- Fiectuar passades al rev& 

Presentació de l'estructura del pla de 
competició 
S 'havien d'explicar als jugadors les 
dues idees bàsiques que articulaven 
aquest pla. En primer lloc, era precís 
que l'equip acordés els indicis de des
concentració grupal i, en segon tenne, 
consensués igualment els recursos a 
aplicar en aquestes situacions de des
concentració per tal de tornar-se a cen
trar en el partit. 

rI.l - Jugades assajades 

riIil 

~ ~ 
- Comunicació organitzada 

5 - Passades fàcils 

t.l 
t.l 
I:IC 
riIil 
~ 
rI.l - Centrar-se en el marcatge 

~ ~ - Comunicar-se amb els companys 

= ~ - Iniciar jugades per la banda 

~ 

Figura 3. Pla de comp.tldó per a un tqIIlp d'hoquei 
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Ajust i seguiment del pla 
Després dels partits es revisava, en ses
sions grupals, l'eficàcia del pla i s'in
troduïen les modificacions pertinents. 
La part individual es tractava perso
nalment amb cadascun dels jugadors. 

Aplicació del recurs psicològic en com
petició 
Un cop polit, el pla es portava a terme 
en les competicions oficials. Durant la 
segona temporada d'entrenament psi
cològic, els jugadors disposaven de dos 
plans per regular l'atenció; un abans i 
l'altre durant el partit. 

Re-avaluació de la regulació de l'aten
ció 
A fmal de temporada es tomaren a ava
luar els paràmetres atencionals valorats 
en un principi, per tal d'observar la in
cidència del treball realitzat. 

Els resultats obtinguts 
Quantitatius 
Quatre són els índexs a partir dels que 
avaluarem els canvis posteriors a la in
tervenció. 

En primer lloc ens fixarem en el perfil 
atencional donat per la prova TAIS. 
Distingirem, tan sols, entre el perfil 
efectiu i l'inefectiu. Entendrem que un 
jugador mostra un perfIl atencional ine
fectiu quan en la prova TAIS presenta 
alguna carència en la regulació de 
l'atenció. Per perfil efectiu considera
rem aquell que no avisa de cap manca 
de capacitat per re guIar de forma òpti
ma el focus atencional. 
En relació a aquest paràmetre cal dir 
que, abans d'iniciar-se l'entrenament 
psicològic, el 25 % dels jugadors pre
sentaven un perfIl efectiu. Després de la 
intervenció aquest percentatge ascen
deix fms a un 62.5%. 
El segon índex emprat en aquest treball 
ha estat el percentatge de compliment 
de les parts observables del pla de pre
competició, que ha osciHat entre el 45 
i el 75%. 
La mitjana dels indicis de descon
centració grupal, durant els deu pri
mers minuts i durant tot el partit, ha 
estat la tercera mesura tinguda en 
compte. Diem mitjana perquè resu
meix dos partits jugats el maig del 

AVALUACiÓ DE L'ATENCIÓ 
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QUANTITATIVA 

% de perfils efectius 

X núm. indicis desconc. grupa! 
(durant 10 primers min.) 

X núm. indicis desconc. grupa! 
(durant el partit) 

% compliment del pla 

QUALITATIVA 

ABANS 

25 

6 

49 

ABANS 

Capacitat de l'equip per recuperar 
la concentració durant el partit, 
segons l'STAFF 

MOLT 
LIMITADA 

ABANS 
DESPRÉS 

2 partits amistosos (maIg 90) 
2 partits amistosos (juny 92) 

Figuro 4. Resultats obtinguts en la regulació de l'atenció. 

DESPRÉS 

62.5 

2 

7 

(45-75) 

DESPRÉS 

BASTANT 
BONA 

1990 i dos més disputats el juny del 
1992. 
D'una mitjana de 6, el 1990, es passa a 
una altra de 2, el 1992, indicis durant 
els deu primers minuts de joc. I d'una de 
49, també el 1990, s'arriba a una altra 
de 7, el juny del 1992, indicis durant el 
partit. 
La quarta de les mesures utilitzades han 
estat els resultats d'unes entrevistes re
alitzades als jugadors, al final de tem
porada, sobre el grau d'aprofitament 
individual de l'entrenament psicològic 
realitzat. 
El 50% dels jugadors declararen em
prar habitualment els plans de compe
tició treballats i un 75% manifestaren 
tenir cobertes les necessitats en matè
ria atencional. 

Qualitatius 
L'entrenament atencional fou qualifi
cat per l'staff tècnic com a molt posi
tiu per a l'equip, si es jutja el compor
tament de la selecció durant la seva 
participació olímpica. 

La temporalització de l'entrenament 
atencional 
U ns breus apunts per il·lustrar un apar
tat decisiu de l'entrenament psicològic, 
la seva programació en el temps. 
Durant el període preparatori general 
d'entrenament es va portar a terme 
l'avaluació dels recursos psicològics 
existents, l'auto-observació per part 
dels jugadors i la introducció dels plans 
de competició. 
Fou durant el període preparatori més 
especial quan tingué lloc l'ajust i el se
guiment dels plans en simulacions de 
competició. 
En el període competitiu, i més con
cretament durant la seva part pre
competitiva, es començaren a apli
car els plans en competicions no 
oficials i de poca transcendència per 
a l'equip. 
L'aplicació defmitiva dels recursos as
sajats i part de la re-avaluació es va re
alitzar durant la fase pròpiament com
petitiva d'aquest mateix període. La 
resta de la re-avalució va completar-se 
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durant el període de transició entre tem
porades. 

Les imphcacions dels resultats 
obtinguts 
Dels resultats obtinguts, i en especial 
del treball que els ha fet possibles, en 
podem extreure cinc implicacions per a 
la pràctica de l'entrenament psicolò
gic. 
En primer lloc, s 'ha pogut constatar la 
necessitat de recolzar qualsevol treball 
aplicat en uns fonaments teòrics que 
permetin una interpretació coherent dels 
fenòmens que estudien. Igualment, s 'ha 
fet palesa la possibilitat d'intervenir la 
regulació de l'atenció d'un equip a par
tir d'un model emprat en l'entrenament 
psicològic individual. 
En segon lloc, ha estat possible inclou
re l'entrenament psicològic en la pre
paració general de l'equip, sense que 
això hagi restat qualitat, ans tot el con
trari, al treball realitzat. Això ha estat 
possible gràcies als criteris de tempo
ralitzaci6, ja esmentats, i a l'ús de ses
sions mixtes i específiques de treball 
durant les concentracions (Palmi, 
1991). 
Més que el resultat ai1lat d'un dels parà
metres avaluats abans i després de la 
intervenció psicològica, el fet que tots 
aquests indicatius evolucionin favora
blement ens permet afIrmar que s 'han 
produït millores en la regulació de 
l'atenció de l'equip. El que en cap mo
ment podem sostenir és que aquestes 
millors són atribuibles al treball realit-
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zat, ja que es tracta d'un disseny no ex
perimental. 
De tota manera, millories significati
ves en la regulació de l'atenció, amb 
esportistes d'alt rendiment entrenats 
psicològicament, ja han estat anterior
ment referenciades (Font, 1993). En 
aquest estudi s'utilitza igualment la pro
va TAIS per avaluar les carències aten
cionals dels esportistes. 
Cal advertir que l'estudi indicat, tot i 
coincidir en els resultats, no permet 
tampoc establir relacions causals entre 
les millores i l'entrenament. 
En un altre ordre de coses, els resultats 
obtinguts en les entrevistes als espor
tistes, realitzades al final de la tempo
rada, assenyalen la quarta de les impli
cacions: la manca de treball 
individualitzat. Si el 75% dels jugadors 
declaren tenir cobertes les necessitats 
atencionals, això implica que el 25% 
restant considera que encara les té per 
cobrir. Un dels objectius del programa 
d'entrenament psicològic d'aquesta 
temporada és el d'atendre a aquestes 
necessitats. 
I anem ara a la cinquena implicació del 
treball realitzat. Quan estàvem en la pri
mera de les implicacions dèiem que 
amb un model teòric, utilitzat en els es
ports individuals, s 'havien pogut aten
dre les necessitats atencionals d'un 
col· lectiu. Però això no implica que 
l'entrenament psicològic coHectiu no 
tingui trets diferencials respecte a l'in
dividual. L'estructura del pla de com
petició per recobrar l'atenció durant el 
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partit i els indicis conductuals de des
concentració grupal en són exemples. 
No vull acabar aquest apartat sense re
marcar la importància d'algunes de les 
implicacions exposades. L'ús de plan
tejaments teòrics que guiïn les aplica
cions, la utilització de mesures objec
tives per avaluar els paràmetres 
psicològics i una temporalització com
patible amb la resta de la preparació de 
l'esportista són, des del meu punt de 
vista, alguns dels aspectes prioritaris 
que millorarien l'efIcàcia i el prestigi 
del treball del psicòleg esportiu. 

Bibliografia 

FONT J. (1993) "Estabilitat de les mesures aten
cionals en esportistes d'alt rendiment: Una 
aproximació avaluativa de l'entrenament psi
cològic". Apunts d'Educaci6 Ffsica i Esports, 
33, sptembre. 

LAZARUS, R. S.; FOLKMAN, S. (1986) Estrés y 
procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Ro
ca. 

NIDEFFER, R. M. (1989) "Anxiety, attention and 
performance in sport: Theoretical and practi
cal considerations". A D. Hackford and Ch. 
D. Spielberger (Eds.). Anxiety in sports. New 
York: Hemisphere Publishing Company, CO. 

NIDEFFER, R. M. (1976) "Test of attentional and 
interpersonal style". Journal ofpersonality 
and social psychology, 34, 394-404. 

PALM!, J. (1919) "Entrenamiento psicológico pa
ra la competición". A J. RIERA i J. CRuz (Eds.). 
Psicología del Deporte,' Aplicaciones y pers
pectivas. 

YERKES, R. M.; DODSON, J. D. "The relation of 
strength of stimulus to rapidity of habit for
mation". Journal of comparative neurology 
ofpsychology, 18,459-482, 1908. 

37 


	035_032-037_ct01
	035_032-037_ct02
	035_032-037_ct03
	035_032-037_ct04
	035_032-037_ct05
	035_032-037_ct06

