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Resum 
L’ar ti cle des criu els de talls d’u na in ves ti ga -

ció qua li ta ti va so bre la for ma ció per ma nent

d’un grup d’en tre na dors de fut bol base de

Lleó, i tam bé el dis seny, ex pe ri men ta ció i

ava lua ció del pro gra ma con sen suat de for -

ma ció per a aquest grup d’en tre na dors, a

tra vés d’ un Se mi na ri de tre ball col·la bo ra -

tiu, que en ca ra que se gueix les pau tes mar -

ca des pels seus par ti ci pants, tam bé pren

com a re ferè ncia els dèfi cits de for ma ció tro -

bats en la for ma ció ini cial. El mo del d’en tre -

na dor que pro po sem és el d’un tècnic

pràctic, re fle xiu i in ves ti ga dor de la pràcti ca

del fut bol mit jan çant un tre ball col·la bo ra tiu 

amb els seus com panys. 

Introducció
L’es tu di que ex po sem és l’a va lua ció d’un

pro gra ma con sen suat de for ma ció per ma -

nent per a un grup d’en tre na dors de Lleó a

tra vés d’un Se mi na ri de tre ball col·la bo ra -

tiu. El pro gra ma és ava luat se guint un mo -

del in ter pre ta tiu i na tu ra lis ta, i re cull l’e vo -

lu ció d’a quest grup d’en tre na dors que, du -

rant dos anys, ha par ti ci pat en el Se mi na ri

de For ma ció com un grup de dis cus sió. El

tre ball va en ca mi nat a fer que els tècnics

es por tius en fut bol s’a cos tu min a un tre ball 

de col·la bo ra ció i coo pe ra ció, mit jan çant

un pro cés de pla ni fi ca ció, ac ció, ob ser va -

ció i re fle xió. 

Pre te nem de des co brir els can vis que el

Se mi na ri de For ma ció Per ma nent ha pro -

duït en els par ti ci pants. El mo del for ma tiu

que pro po sem va orien tat a la in da ga ció i

està ba sat en els es tu dis rea lit zats per

Sten hou se (1987), Shön (1992), Frai le

(1993), De vís (1994), Ibáñez Go doy

(1996), etc., au tors amb una con cep ció

del pro fes sio nal com a pràctic i re fle xiu.

Aquest mo del es fo na men ta, com diu Vi -

cia na i Can tó (1994), en la pers pec ti va

hu ma nis ta, en la qual l’en tre na dor és

quel com més que un tecn òleg re pro duc tor 

d’ha bi li tats; al con tra ri, se cen tra en la di -

men sió re la cio nal de l’en tre na ment, en te -

nent com a part del seu en sen ya ment la

re fle xió en l’ac ció i per a l’ac ció. Fi nal -

ment, en tre els an te ce dents de l’ex pe rièn -

cia po dem comp tar amb la in fluèn cia del

nu cli d’in ves ti ga ció de la Fa cul tat de Cièn -

cies de l’Acti vi tat Fí si ca i de l’Esport de

Gra na da (Del ga do No gue ra, del Vi llar,

Me di na, Ro me ro...) mit jan çant les se ves

te sis i es crits so bre l’Anàli si dels Pro ces -

sos de For ma ció del Pro fes so rat d’Edu ca -

ció Fí si ca i de l’Entre na dor. 

La po bla ció ob jec te d’es tu di és un grup

d’en tre na dors que es cons ti tueix en se mi -

na ri de tre ball per com par tir ex pe rièn cies i

tam bé per com pen sar les pos si bles de fi -

cièn cies de la seva for ma ció ini cial. Són

10 en tre na dors de fut bol de di fe rents

equips de Lleó. La ma jor part eren en tre na -

dors jo ves, amb menys de 35 anys i amb

una cla ra in cidè ncia en la fran ja en tre 20 i

30 anys. 

La mo ti va ció ex pres sa da pels en tre na dors

per par ti ci par en el se mi na ri se cen tra en

l’ad qui si ció de més co nei xe ments mit jan -

çant una via no tan teò ri ca com la re bu da a 

l’es co la d’en tre na dors i en l’in ter can vi d’ex -

pe rièn cies amb com panys.

“L’o por tu ni tat d’ad qui rir més co nei xe ments

so bre un tema que m’in te res sa, la po sa da

en comú d’ex pe rièn cies d’al tres com panys,

ex po sar les me ves idees i for mes de tre -

ball...” (E). 

“Ampliar i con so li dar els meus co nei xe ments 

a tra vés d’ una via no tan teò ri ca” (A).

Objectius,
continguts i activitats
de la investigació 

El Se mi na ri de for ma ció per ma nent s’ha

rea lit zat en dos cur sos. Aquests es po den

iden ti fi car com a dues fa ses, ca das cu na

amb ob jec tius i con tin guts molt di fe ren -

ciats: 
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For ma ció per ma nent, Fut bol, Entre na dor,
Re fle xió, Col·la bo ra ció

n Pa ra ules cla u

Abstract
The article describes the details of a

qualitative investigation on the permanent

formation of a group of basic football

trainers in León: as well as the design,

experimentation and evaluation of the

agreed programme of formation for this

group of trainers through a seminary of

collaborative work, which, as well as

following the guide lines indicated by its

participants, also rakes as reference the

shortages of formation found in the initial

formation. The trainer model that we

propose is that of practical, reflexive

investigator of his practice through work

assisted by his companions.

Key words
Permanent formation, Football, Trainer,

Reflection, Collaboration



1a Fase. Fase d’or ga nit za ció

i po sa da en fun cio na ment

del Se mi na ri

Les pri me res reu nions van te nir un caràc -

ter in for ma tiu i de ne go cia ció so bre els ob -

jec tius i la me to do lo gia a se guir, ba sa da a

apren dre a tra vés d’un pro cés d’anà li si i

re fle xió de la pràcti ca quo ti dia na. No eren

xe rra des d’ex perts, els ex perts érem tots.

Ini cial ment vam ne go ciar els pos si bles te -

mes de de bat, l’ho ra ri, la pe rio di ci tat de

les reu nions. El com pro mís dels par ti ci -

pants es va con cre tar en la ne ces si tat de

por tar un dia ri de camp i fa ci li tar l’ob ser -

va ció dels en tre na ments. L’in ves ti ga dor

es com pro met a fa ci li tar la re cer ca de bi -

blio gra fia dels te mes es co llits i col·la bo -

rar-hi, a mo de rar les reu nions, a por tar un

re gis tre d’a ques tes, a man te nir l’a no ni mat 

dels par ti ci pants en les pu bli ca cions i a

ana lit zar i in ter pre tar les da des de la in -

ves ti ga ció. (Qua dre 1)

Des del punt de vis ta de la ne go cia ció, el

fac tor més sig ni fi ca tiu va ser el de sig dels

par ti ci pants d’am pliar el seu ba gat ge de re -

cur sos per en tre nar fut bol; no van te nir

com pen sa ció econò mi ca ni cap al tra mena

de re co nei xe ment pel fet d’as sis tir a la in -

ves ti ga ció. 

Les reu nions d’a ques ta I Fase del Se mi na ri

van con sis tir a de ba tre as pec tes de la for -

ma ció de l’en tre na dor que els par ti ci pants

con si de ra ven in te res sants per al seu tre ball. 

El pro cés que vam se guir va ser el se güent: 

n Esco llir un tema de preo cu pa ció ac cep -

tat per la gran ma jo ria del grup. 

n Bus car lli bres i ar ti cles que trac tes sin el

tema. 

n De ba tre, dia lo gar i ex po sar les ex pe rièn cies

de ca das cú so bre l’as sump te a trac tar. 

n Ela bo rar con clu sions so bre el tema tre -

ba llat. 

La fi gu ra nú me ro 1 as sen ya la els prin ci pals 

as pec tes por tats a ter me en aques ta pri me -

ra fase del seminari. 

2a Fase. Fase d’ac ció,

re co lli da de da des i con clu sions

de la pro pos ta

Per a aques ta 2a fase, ens vam pro po sar

de fer un pas en da vant en el ca mi nar del

Se mi na ri: l’e la bo ra ció col·la bo ra ti va de

ma te rials cu rri cu lars per in ten tar de so lu -

cio nar al guns dels pro ble mes tecnico -

tàctics més ge ne rals. L’a pli ca ció i la pos te -

rior re co lli da de da des les vam rea lit zar

amb ins tru ments qua li ta tius, com ara l’ob -

ser va ció, el dia ri de camp... 

El pas se güent va ser exe cu tar les ses sions, 

ca das cú en el pro pi equip, va lo rar el que es 

po dia mi llo rar i tor nar-les a for mu lar; al

cap da vall, acos tu mar-nos a pen sar so bre

el que es tem fent, a ob ser var i a treu re con -

clu sions. Per a no sal tres, les ses sions eren
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OFERTA DEL COORDINADOR COM PRO MÍS DELS PAR TI CI PANTS 

n Com pen sar la for ma ció ini cial

n Su port per so nal i bi bliogr àfic

n Di ri gir la in ves ti ga ció

n Con fi den cia li tat i pri va de sa

n Pos si bi li tat d’és ser ob ser vat

n Temps per a reu nir-se 

n Ela bo rar un dia ri de camp

n Par ti ci par en les reu nions de grup 

n QUADRE 1.

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS RECOLLIDA DE DADES 

n Con èi xer la base ter mi nolò gi ca i 

fi losò fi ca de la in ves ti ga ció qua -

li ta ti va.

n Con èi xer i uti lit zar els ins tru -

ments d’in ves ti ga ció per a l’es -

tu di de la rea li tat.

n De sen vo lu par, am pliar i com -

ple tar la for ma ció ini cial re bu da

a l’Esco la d’Entre na dors. 

n Fa mi lia rit zar-se amb la dinà mi -

ca de tre ball en grup a tra vés

dels de bats, dià legs, etc.

n Afa vo rir la to lerà ncia i la re fle -

xió a tra vés d’un tre ball en

grup.

CONCEPTUAL

n Co nei xe ment de la ter mi no lo gia

i dels ins tru ments de la in ves ti -

ga ció.

n La pro gra ma ció d’u na tem po ra -

da de Fut bol.

n La ses sió d’en tre na ment. 

n L’es cal fa ment. 

n El sis te ma 1-4-4-2.

PROCEDIMENTAL

n La tècni ca de la dis cus sió i el

de bat com a exer ci ci de la to -

lerà ncia.

n Expo si cions i col·lo quis so bre

pro ble mes sor gits en els en tre -

na ments.

ACTITUDINALS

n Nor mes de fun cio na ment de les

reu nions del Se mi na ri.

n Orga nit za ció del se mi na ri d’I-A: 

n Con vo car en tre na dors.

n Pre sen tar i ne go ciar el pro gra -

ma del Se mi na ri.

n Lliu rar ma te rials de dis cus sió

per a re vi sar-los i es tu diar-los.

n Pla ni fi ca ció del Se mi na ri, en

base als pro ble mes més es pe -

cí fics dels en tre na dors del grup.

n Reu nions de dis cus sió. 

n Expo si cions de te mes sig ni fi ca -

tius per als en tre na dors.

n Entre vis ta ini cial als en tre na -

dors. 

n Qües tio na ri. 

n Obser va ció par ti ci pant. 

n Obser va ció ex ter na (ami ga crí -

tica).

n Enre gis tra ment en àu dio de les

ses sions del Se mi na ri.

n FIGURA 1.
Qua dre ge ne ral de la 1a fase del Se mi na ri.
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un pre text per arri bar a una re fle xió so bre

l’ac ció. La po sa da en fun cio na ment ani ria

acom pan ya da amb l’ob ser va ció ex ter na

d’un grup d’a lum nes de mes trat ge de fut -

bol de l’INEF de Lleó. 

Des prés de l’ob ser va ció, por tem a ter me la

trian gu la ció en tre l’en tre na dor, l’ob ser va -

dor par ti ci pant i l’in ves ti ga dor prin ci pal,

per tal de pro por cio nar feed-back a l’en tre -

na dor ob ser vat, in for mar-lo so bre la seva

ac tua ció, la dels seus ju ga dors, les re la -

cions en tre ob jec tius i ac ti vi tats, la seva

me to do lo gia de tre ball... que es re flec tien

en un informe que defineix el perfil de cada

entrenador. 

La fi gu ra 2 as sen ya la els prin ci pals as pec tes

por tats a ter me en la 2a fase del se mi na ri. 

Metodologia
de la investigació 

El pro gra ma del se mi na ri és ava luat se -

guint un mo del in ter pre ta tiu i na tu ra lis ta, 

re co llint l’e vo lu ció del grup de tre ball.

Les tècni ques uti lit za des van ser: el grup

de dis cus sió, l’ob ser va ció par ti ci pant de

l’in ves ti ga dor prin ci pal en les reu nions i

dels en tre na dors quan prac ti quen, l’ob -

ser va ció ex ter na, tant de l’a mi ga crí ti ca

com del grup d’a lum nes de mes trat ge de

l’INEF de Lleó, i les en tre vis tes. Els ins tru -

ments de re co lli da de da des uti lit zats van

ser: l’en re gis tra ment de l’in ves ti ga dor prin -

ci pal, el dia ri dels en tre na dors i els en re gis -

tra ments en àu dio. (Qua dre 2)

L’anà li si de da des és un pro cés lent i cos tós

en el qual la trian gu la ció és una tècni ca

 determinant. En la nos tra in ves ti ga ció qua li -

ta ti va vam rea lit zar tant la trian gu la ció mul ti -

pli cant mèto des, com la trian gu la ció mul -

tiplicant per so nes.

Resultats
del treball 

Els re sul tats de la nos tra in ves ti ga ció in ten ten

de res pon dre les pre gun tes que ens vam for -

mu lar; són el pro duc te de l’or ga nit za ció de tots 

els ma te rials de tre ball en uni tats d’in for ma ció.

FORMACIÓ

El se mi na ri de for ma ció per ma nent, ha co -

bert al gu nes lla cu nes de la for ma ció ini cial,

tot am pliant els con tin guts de l’en tre na ment

del fut bol? 

En les pri me res reu nions del grup i en una en -

tre vis ta ini cial vam de tec tar carè ncies i al gu na

con trovè rsia de la for ma ció. Així, per

exem ple, la for ma ció ini cial va ser tit lla da

de ser molt teò ri ca, apor tar molts con cep -

tes, però poc pràcti ca a l’ho ra d’a pli car els 

fo na ments tec ni cotà ctics. 

“Els cur sos de for ma ció són de fi cients,

per què es li mi ten a la teo ria, ti ren de lli -

bre, cal do nar uns te ma ris, et do nen

apunts per es tu diar-los i pre pa rar-te per

a l’e xa men. Et pre pa ren per treu re el car -

net, no per en sen yar-te” (E).

En ge ne ral, tots els co men ta ris con ver -

gei xen en una idea: els cur sos es ba sen

en la teo ria, es do nen un se guit de con -

cep tes, però no la for ma de fer-los ope -

ra tius en el camp. El grup, te nint en

comp te aques ta si tua ció de diagnòstic,

de ci deix de trac tar col·la bo ra ti va ment

al guns te mes, com ara la pla ni fi ca ció de 

la tem po ra da, la di rec ció d’e quip, els

sis te mes de joc, el dis seny i or ga nit za ció 

de les tas ques a la ses sió d’en tre na -

ment... Per exem ple, els tes ti mo nis dels

par ti ci pants as se ve ren que es pro dueix

el pas d’u na pro gra ma ció ba sa da en la

re cer ca aleatò ria de jocs i exer ci cis a

una altra de més contextualitzada, on

qualsevol tasca tingui una finalitat. 

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS RECOLLIDA DE DADES

n Can viar la me to do lo gia d’en -

tre na ment, pas sant d’u na pe -

da go gia ana lí ti ca a una de

 global. 

n Ela bo rar ma te rials cu rri cu lars

per so lu cio nar les ne ces si tats

detec tades.

n Expe ri men tar els ma te rials i re -

co llir da des per fer-ne l’anà li si. 

n Fo men tar el pro cés de pro gra -

ma ció-ac ció-ob ser va ció-re fle xió.

n Inter can viar ex pe rièn cies a par -

tir de la po sa da en pràcti ca dels

ma te rials cu rri cu lars ela bo rats,

pre nent com a base la re fle xió

crí ti ca. 

n Mi llo rar el de sen vo lu pa ment

pro fes sional mit jan çant un tre -

ball en grup. 

CONCEPTUAL

n La di rec ció del par tit. 

n El trian gle en tre na dor, ju ga dor i

pa res.

n La di ver sió en l’en tre na ment. 

PROCEDIMENTAL

n Po sa da en pràcti ca dels ma te -

rials.

n El dia ri de camp com a ins tru -

ment fa ci li ta dor de la re fle xió.

n Anàli si de la in for ma ció re co lli da 

en els en tre na ments. 

n Estratè gies de col·la bo ra ció en -

tre els en tre na dors.

ACTITUDINAL

n Va lo ra ció de la re fle xió i l’anà li si

com a ac cions que mi llo ren la

For ma ció Per ma nent.

n La ne go cia ció com a fór mu la

d’en ri qui ment pro fes sio nal.

n Dis sen yar ma te rials. 

n Po sa da en pràcti ca i re co lli da de 

da des. 

n Anàli si de les da des i interpre -

tació. 

n Fer in for mes. 

n Reu nions de grup.

n Entre vis tes.

n Qües tio na ris. 

n Obser va ció par ti ci pant.

n Obser va ció ex ter na (ami ga crí ti -

ca i grup d’ob ser va ció de ses -

sions).

n Enre gis tra ment en àu dio de

ses sions del Se mi na ri. 

n Entre vis ta fi nal.

n FIGURA 2.
Quadre ge ne ral de la 2a fase del Se mi na ri.



El pro cés que va se guir el grup va ser el se -

güent: a par tir de ma te rial bi bliogr àfic ofert 

ha bi tual ment per l’in ves ti ga dor ofi cial i en

al guns ca sos per al gun par ti ci pant, en trar

en una dinà mi ca dis cur si va i de de bat, que

per me tés de do nar so lu cions pràcti ques als 

pro ble mes de tec tats en els seus en tre na -

ments. 

REFLEXIÓ

Les dis cus sions i el tre ball en grup, han

afa vo rit un pro cés de so cia lit za ció, i ac ti -

tuds per a l’anà li si i la re fle xió so bre la

pràcti ca dels en tre na dors de fut bol?

El món dels en tre na dors de fut bol té una

sèrie de tòpics, com ara la so li tud, l’aï lla -

ment pro fes sio nal i l’e go cen tris me de l’en -

tre na dor; això, que en l’al ta com pe ti ció pot

sem blar nor mal a cau sa de la quan ti tat

d’in te res sos que hi ha en joc, en l’es port

base sem bla una cosa il·lògi ca, d’a quí ve

que el nos tre Se mi na ri pre ten gués de tren -

car amb aquest im mo bi lis me i individua -

lisme. 

Se gons Del ga do No gue ra (1991), as pec tes 

com ara la con vivè ncia, la coo pe ra ció, la

par ti ci pa ció, la cohe sió, el res pec te, el tre -

ball en equip i la sen si bi li tat cap als al tres

de sen vo lu pen la socialització. 

Aquest pa no ra ma dóna una idea de com

va ser de di fí cil, en un prin ci pi, mo de rar

les reu nions del grup, per man ca d’hà -

bits dis cur sius. La di fi cul tat per es col -

tar, dia lo gar i ac cep tar l’o pi nió dels al -

tres era evi dent. Així i tot, con si de rem

que, amb el temps, la dinà mi ca de dis -

cus sions del Se mi na ri va te nir un gran

pro grés i en ca ra que és cert que en la pri -

me ra fase la “sor de sa” d’al guns era ha -

bi tual, amb el pas del temps les dis cus -

sions es van cen trar i es van mo de rar

amb més fa ci li tat.

“... Amb el Se mi na ri hem après a dis cu tir. El 

Se mi na ri m’ha fet més re fle xiu so bre tot en

l’ac ti tud en di ri gir els par tits” (T). 

Aques ta si tua ció ini cial, com hem dit an te -

rior ment, es va anar en ca rri lant cap a ac ti -

tuds més com pren si ves, més ra cio nals,

més adre ça des a te nir en comp te el punt

de vis ta dels al tres. Vam ob ser var, fins i

tot, que amb el temps es van can viar els

tons de veu, les ac ti tuds i, en ge ne ral, uns

hàbits que van ge ne rar ac ti tuds més res -

pec tuo ses. Els par ti ci pants en el Se mi na ri

al co men ça ment no en tra ven en dià leg, po -

dríem dir que les abo ca ven “pel broc gros”, 

però pos te rior ment han par lat, han co men -

tat, han in ter pre tat i han pensat en relació

amb els temes discutits. 

Com a con clu sió, s’a pre cia una mi llor ac -

cep ta ció de les idees del com pany i per

tant de la coo pe ra ció i la con vivè ncia din tre 

de la dinà mi ca de dis cus sions de grup; i

creiem que es van acon se guir al guns pro -

gres sos en qües tions re la cio na des, per

exem ple, amb la co mu ni ca ció en tre en tre -

na dors-com panys, la in te rac ció en tre na -

dor-ju ga dor, etc. 

“El Se mi na ri és una for ma de re la ció, d’a -

pren dre co ses, d’a nar cap en da vant. Sen se

el Se mi na ri no ha gués sim can viat idees. Jo

ho veig molt po si tiu en ca ra que no més si gui

per aques ta co mu ni ca ció en tre com panys

d’u na pro fes sió” (M).

QUALITAT D’ENTRENAMENT

El Se mi na ri, ha con tri buït a mi llo rar les

ses sions d’en tre na ment mit jan çant un

can vi en el mo del didà ctic d’in ter ven ció?

Al Se mi na ri vam bus car un can vi de mo del

d’in ter ven ció, vam in ten tar de pas sar a un

de més es pe cí fic, per què tots ens vam ado -

nar que les ac ti vi tats que es rea lit zen nor -

mal ment s’e xe cu ten sen se opo si ció i per

això te nen poca transferència al joc.

“Jo el pro ble ma que veig és que nor mal ment

en tre nem el xut a por ta sen se opo si ció i quan 

arri ba el par tit et tro bes amb tres...” (J).

Els parà me tres en què ens hem ba sat per a 

“cer ti fi car” el can vi de mo del són la uti lit -

za ció de jocs en l’en tre na ment i l’aug ment

de ma te rial o de re cur sos en la im ple men -

ta ció de les ses sions (per exem ple, més pi -

lo tes, dor sals, zones de joc...).

“El que ha can viat és que abans gai re bé no

es tre ba lla va amb la pi lo ta i ara als dis senys

d’en tre na ment que rea lit zem sí que hi ha

pi lo ta. Crec que aques ta idea es pot ge ne ra -

lit zar” (P). 

Altres as pec tes per mi llo rar la qua li tat de

les ses sions són es ta blir una mi llor es truc -

tu ra ció de la ses sió, una or ga nit za ció di fe -

rent dels con tin guts i una ac tua ció en les

pau ses que es pro duei xen en canviar

d’activitat. 

“A mi el Se mi na ri m’ha ser vit per es truc tu -

rar la ses sió de for ma di fe rent de com ho

feia fins ara: abans l’es cal fa ment no el te nia 

es truc tu rat d’a ques ta ma ne ra i no tre ba lla va 

la tor na da a la cal ma, abans aca ba va i punt. 

A la dut xa! Tam bé he va riat la meva for ma

de pro gra mar, abans feia to tes les ses sions

de dia en dia i ara aga fo pe río des més

grans” (M).

En re sum, creiem que la qua li tat de les ses -

sions, una de les nos tres preo cu pa cions

bàsi ques, es va mi llo rar de for ma con si de -

ra ble. 

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

La me to do lo gia col·la bo ra ti va del Se mi na -

ri, és un ins tru ment vàlid de de sen vo lu pa -

ment pro fes sio nal?

L’en tre na dor, per as su mir el seu pa per

d’in ves ti ga dor, haurà de qües tio nar-se la

pròpia pràcti ca, com a base del seu de sen -

vo lu pa ment, i con èi xer ins tru ments me to -

dolò gics que li per me tin d’a na lit zar i re fle -

xio nar so bre la seva pràcti ca. A la nos tra

in ves ti ga ció, va ser la con fec ció del dia ri de 

camp el mi llor ins tru ment que ens va per -

me tre de re fle xio nar so bre l’ac ció i ge ne rar

co nei xe ment pràctic. Cer ta ment, el dia ri de 

camp va ser el fruit del Se mi na ri, en ca ra

que la seva con fec ció és molt di fe rent. Els

dia ris més com plets dis po sen tant de les

ac ti vi tats rea lit za des com de les pos si bles
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n El grup de dis cus sió.

n L’ob ser va ció par ti ci pant i ex ter na. 

n Les en tre vis tes qua li ta ti ves. 

n Enre gis tra ments de l’in ves ti ga dor prin ci pal. 

n Dia ri d’en tre na dors.

n Els en re gis tra ments en àu dio. 

n QUADRE 2.



so lu cions a les erra des co me ses, els sen ti -

ments de l’en tre na dor en im ple men tar les

ses sions... Els més in com plets, úni ca ment

re flec tei xen allò que s’ha rea lit zat en l’en -

tre na ment. Aques ta di ferè ncia té una re la -

ció di rec ta amb la for ma ció acadèmica

rebuda pels participants, com major és la

titulació acadèmica més rigor hi ha en

la confecció del diari. 

El tre ball col·la bo ra tiu rea lit zat en el nos tre 

es tu di per met de re fle xio nar i dis cu tir so bre 

la pràcti ca, do nar als en tre na dors la pos si -

bi li tat de de sen vo lu par-se pro fes sio nal -

ment, aban do nar l’aï lla ment pro fes sio nal i

apren dre en con junt els uns dels al tres.

 
“El tre ball en grup és un mo del de for ma ció

molt po si tiu, per què és una for ma d’a pren -

dre més real, es po den apren dre co ses més

pro pe res als pro ble mes de ca das cú i, a més

a més, l’ex pe rièn cia d’un ser veix per als al -

tres” (F).

Conclusions i prospectiva
per a futures investigacions

De la in ter pre ta ció de la in for ma ció re co lli -

da al Se mi na ri de for ma ció per ma nent es

des pre nen les con clu sions següents:

n El Se mi na ri com pen sa al gu nes lla cu nes

de la for ma ció ini cial.

n El Se mi na ri ha afa vo rit la so cia lit za ció i

l’ac ti tud de re fle xió en la pràcti ca i so bre

la pràcti ca dels en tre na dors. 

n El Se mi na ri de for ma ció ha pro por cio nat

més qua li tat a l’en tre na ment amb la in -

tro duc ció del joc d’a pli ca ció tàctic i ac -

tuant so bre al guns as pec tes didà ctics. 

n La me to do lo gia del Se mi na ri ha po ten -

ciat el de sen vo lu pa ment pro fes sio nal

dels en tre na dors mit jan çant la in ves ti ga -

ció de la pròpia pràcti ca i la par ti ci pa ció

en un tre ball col·la bo ra tiu. 

La in ves ti ga ció de sen vo lu pa da pot ser un

su port útil per a al tres es tu dis en la for ma -

ció d’en tre na dors, i per in tro duir al guns

can vis en la pro pos ta de for ma ció dels en -

tre na dors de fut bol, tant en la for ma ció

inicial com en la permanent.

En re la ció amb la for ma ció ini cial

De sen vo lu par una pro pos ta de for ma ció

ini cial de l’en tre na dor de fut bol, amb una

orien ta ció més col·la bo ra ti va i pràcti ca, en

la qual la pro blemà ti ca de l’en tre na ment

si gui la ge ne ra do ra del cu rrí cu lum. L’Esco -

la Na cio nal d’en tre na dors de fut bol, se -

gons això, hau ria d’in cre men tar la par -

cel·la psi co pe dagò gi ca que per me ti als en -

tre na dors un tre ball re fle xiu so bre la pròpia 

pràcti ca, afe gir al gu na as sig na tu ra, com

ara la di rec ció d’e quip, fo na men tal per a la

mis sió de la con duc ció de per so nes, re -

plan te jar-se els en fo ca ments d’al gu nes as -

sig na tu res. 

El pro fes so rat de les es co les d’en tre na dors

po dria ac tuar com a di na mit za dor de grups 

de tre ball, no no més per su per vi sar-ne les

pràcti ques sinó tam bé per fa ci li tar reu -

nions de grup on es ge ne ri co nei xe ment

pràctic. Es trac ta ria de po ten ciar la fi gu ra

del “for ma dor de for ma dors”, per so na en -

ca rre ga da de coor di nar, di ri gir o or ga nit zar

se mi na ris. Aques ta fi gu ra aju da ria els en -

tre na dors a re fle xio nar so bre “Què en tre -

nar”, “Com en tre nar”, “Per què i per a què

en tre nar”, aju da ria a de sen vo lu par ac ti -

tuds que els per me tin d’a rri bar a com par tir

col·la bo ra ti va ment les se ves idees, es tratè -

gies, ma te rials, ac ti vi tats... sem pre amb

l’ob jec te de mi llo rar la seva ac tua ció pro -

fes sio nal. 

En re la ció

amb la for ma ció per ma nent

La for ma ció per ma nent dels en tre na dors de

fut bol es por ta més a ter me mit jan çant ac ti -

vi tats in for ma ti ves (Cur sos, Con gres sos,

etc.) que no pas par ti ci pa ti ves (Se mi na ris,

Grups de tre ball, etc.). Creiem que s’ha

d’in ver tir aques ta orien ta ció i in tro duir-hi el

ma neig de la me to do lo gia qua li ta ti va per

con ver tir l’en tre na dor en un in ves ti ga dor de

la seva pròpia pràcti ca, per la qual cosa

l’Admi nis tra ció, a tra vés de l’Esco la d’Entre -

na dors de fut bol, hau ria d’o bli gar, amb una

pe rio di ci tat d’un nom bre de ter mi nat d’anys, 

a rea lit zar aques tes ac ti vi tats de re ci clat ge.

S’ha de con si de rar la for ma ció per ma nent

com a obli gatò ria, per la qual cosa l’Admi -

nis tra ció haurà de fa ci li tar a l’en tre na dor els 

mit jans i re cur sos su fi cients per què es rea -

lit zi efec ti va ment. Aques ta for ma ció s’ha

d’ins titucionalitzar i s’e xe cu ta ria amb la

col·la bo ra ció de di fe rents ins ti tu cions de

for ma ció (Fa cul tats de l’Esport, Esco la

d’Entre na dors, etc.).
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