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Resum 

La pràctica esportiva es indicador de salut i la motivació és un dels principals factors per 

mantenir la pràctica i aconseguir afiliació als clubs esportius. La motivació és un dels factors 

més importants a tenir en compte per els equips tècnics i és tasca dels professionals de la 

psicologia esportiva estudiar i intervenir per aconseguir una bona dinàmica que afavoreixi el 

plaer i l’adhesió cap a aquesta activitat. Dins el marc teòric de la Self Determination Theory 

de Ryan i Deci (2000) que posa en el focus d’atenció l’autonomia, el sentiment de competència 

i les relacions socials dins un equip esportiu. Proposem una intervenció psicològica en un club 

de bàsquet organitzada en tres fases: fase d'avaluació on es realitzen dos  qüestionaris: 

l’escala sobre motivació esportiva (EMD) i el qüestionari sobre el clima en l’esport (CCD) 

adaptats al català i a la pràctica del bàsquet. En segon lloc la fase de formació als equips 

tècnics on s’imparteixen els coneixements generals sobre motivació i la SDT juntament amb 

estratègies pràctiques per aplicar-la. La fase final és de re-avaluació i anàlisi de resultats al 

final de la temporada. Es posa en pràctica la primera i segona fase de manera telemàtica 

degut a l’actual situació de pandèmia com a primera presa de contacte amb la proposta. Els 

resultats d’aquestes fases mostren una gran varietat de motivacions que empenyen a la 

practica esportiva diferencies entre els estils dels equips tècnics en cada equip. S’ha aplicat 

la formació proposada de manera telemàtica i es reafirma la necessitat de realitzar la darrera 

fase de la proposa per avaluar finalment l’efecte de la intervenció 

 

 

PARAULES CLAU: motivació, esport, autodeterminació, clima motivacional. 
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Introducció 

Com activitat de temps lliure, l’esport s’ha convertit en un dels principals passatemps i, per 

quasi la totalitat de la població, ha passat a ser un important producte de consum de masses 

com a espectacle esportiu molt present en mitjans de comunicació i com a consum d’articles 

esportius (Garcia 2006). En el món existeix una gran quantitat de practicants d’activitat física 

i d’esport, activitats que ja formen part vital dins la nostra societat. 

 

     L’esport i l’activitat física tenen un impacte molt positiu en tant en la salut física com en la 

salut mental, també existeix evidencia teòrica sobre els beneficis en variables emocionals, 

socials i físiques, destacant ansietat i depressió i disminució de l'estrès. Cognitivament s’ha 

observat una millora de l'autoconcepte, resiliència i disminució d’infermetats 

neurodegeneratives com l’ Alzheimer. Socialment s’ha comprovat com afavoreix una millora 

de les habilitats socials (Barbosa i Urrea 2018). Segons la OMS  «la salut és un estat de 

complet benestar físic, mental i social, i no únicament l'absència d’afeccions o malalties». 

Com ens indica Sanmartin (2004) en les darreres dècades l’esport ha deixat de ser un 

simple espectacle d’entreteniment per ser considerat com una excel·lent eina per l'educació 

integral de les persones. La pràctica esportiva ensenya i promou valors molt valorats en la 

nostra societat comunitària,  per tant també ens ajuda a promoure no només una salut 

personal, sinó també impartir unes ensenyances molt valuoses per la nostra societat. Degut 

al seu impacte en la salut de la població, és molt important crear hàbits saludables en la 

infància i joventut que es mantingui al llarg del temps ja que promouen un millor 

desenvolupament a nivell físic, psicològic i social.  

 

     Segons Montoya i Salazar (2010), el nostre model socioeconòmic influeix sobre el nostre 

estil de vida, i aquest ens pot portar a manifestar conductes i hàbits de vida no saludables que 

actuen en contra de la nostra salut, com ara una mala alimentació o el sedentarisme. una de 

les conclusions d’aquesta revisió en estils de vida és que unes bones polítiques i una bona 

actuació socioeducativa pot tenir un gran impacte en la promoció d'hàbits de vida saludables, 

i en sabem que  l’esport n’és un dels principals. 

 

     Quan parlem d’activitat física en els i les joves les dades que tenim no son molt 

esperançadores. Estudis realitzats a Espanya entre els anys 2000 i 2005 ens indiquen que un 

63% de la població entre 15 i 70 anys no practica cap esport (García 2006) Tenint en compte 

que la pràctica regular d’activitat física i que sobretot la pràctica esportiva afavoreix la salut i 

l’aprenentatge d’uns valors molt importants en la nostra societat (Ramirez et al. 2004) és de 
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gran importància crear una adhesió a aquesta activitat. Estudis que mesuraven els motius que 

empenyien a l’abandonament senyalen majoritàriament la falta de temps i els estudis com a 

principals motius. Encara que son molt diversos els factors que poden influir en aquesta 

decisió. 

 

     Parlar de pràctica esportiva inclou indissolublement als clubs esportius, organitzacions 

encarregades de l’ensenyança, la pràctica i la competició dintre del marc regulador de les 

federacions autonòmiques i /o estatals d’un determinat esport. En la infància és completament 

normal que els nins i nines vagin provant diferents esports fins que troben un que els hi agradi, 

però existeixen molt factors, a banda de les pròpies diferències individuals que influeixen a 

l’hora de determinar si un infant es troba còmode i integrat dins un context esportiu. Els clubs 

tenen un context social molt determinant a l’hora de crear aquest vincle amb la pràctica 

esportiva i varies de les relacions socials que més poden determinar aquesta afiliació o 

adhesió al club esportiu son la figura de autoritat, en aquest cas els equips tècnics (formats 

per entrenadors i entrenadores delegats preparadors físics...), i el grup de iguals, representats 

per els companys i companyes de l’equip. Juntament amb els factors propis de la entitat 

esportiva, l’estil parental i la relació familiar amb la pràctica esportiva dels fills i filles també pot 

influir en gran mesura a aquest benestar psicològic en l'esport (Oliva et al, 2012). Es un 

objectiu primordial per part dels clubs esportius aconseguir que els infants es sentin còmodes 

dins l’ambient social i esportiu format al club i que gaudeixin de la pràctica i aprenentatge de 

l’esport. La promoció d’aquest sentiment positiu pot afavorir una major afiliació i compromís 

amb la pràctica esportiva (Vallerand i Losier,1999) 

 

     Posant en el focus d’atenció el perfil de club esportiu que centra l’interès en les categories 

base, com poden ser els clubs esportius de poble o de barri a ciutats. L’objectiu primordial 

d’aquests clubs és aconseguir una formació de qualitat des de etapes inicials de la pràctica 

esportiva, i que aquesta formació sigui contínua, es a dir, que les practicants no abandonin el 

club i es perllongui la formació durant el temps. Aquests clubs que no tenen com a objectiu 

primordial la competició o alt rendiment, sinó aconseguir crear un bon clima social que 

afavoreix l'adhesió al club. 

 

     A Mallorca una de les principals causes de l’inici de la pràctica esportiva és per influència 

dels amics (SaMPol, et al., 2005) Aquesta dada ens podria ser de gran ajuda  sabent que en 

la preadolescència es comença a donar una gran importància a les relacions socials, si des 

dels clubs es fomenta un bon clima motivacional i un benestar psicològic aquesta influència 

social podria ser un element que impulsi l’inici de nous practicants. Els jugadors i jugadores 
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realitzades i motivades dins el clima esportiu podran crearan noves oportunitats d’atreure 

participants. 

 

     Juntament amb els factors socials que poden determinar l’inici o no de la pràctica esportiva, 

les variables psicològiques juguen un paper molt important en el mon de l’esport, i no només 

amb l’objectiu de alt rendiment i resultat, sinó també en aconseguir una afiliació i compromís 

que ens ajudi a evitar l'abandonament esportiu. La figura dels professionals de la psicologia 

esportiva ha anat guanyant molta força en les darreres dècades per el descobriment de la 

rellevància que tenen els factors cognitius i socials en el rendiment dels esportistes i no només 

a alt nivell de competició, sinó com es el cas del present treball, també son molt importants en 

categories base on es cerca que els esportistes gaudeixin i es sentin realitzats practicant 

aquesta activitat per així aconseguir un alt compromís i continuïtat dins el món de l’esport 

 

La motivació 

     Un dels constructes psicològics més determinant a l’hora de crear aquesta adhesió es el 

que anomenem motivació. La motivació es un factor vital per aconseguir compromís i 

sentiment de pertinença cap a un determinat club i/o esport. Es pot definir com “el mecanisme 

psicològic més important i immediat, detonant de la conducta humana” (Iso-Ahola y St.Clair, 

2000). Segons Roberts (2001) es el mecanisme que activa, impulsa, dirigeix i regula la 

conducta. Per tant també dirigeix la persistència en el temps i en forma de la conducta 

determinada. Podríem dir que la motivació és el motor que posa en marxa les nostres 

conductes. Com a organismes vius les motivacions més primàries ens portaran a manifestar 

unes conductes bàsiques de supervivència, com molt bé expressa la famosa piràmide de 

Maslow (Maslow 1982) que ens indica que existeixen nivells de necessitats que necessitem 

assolir per poder passar a un següent nivell. D’aquesta teoria podem extreure que les 

necessitats bàsiques son sempre les primeres en moure el nostre motor motivacional, i que si 

no estan cobertes la nostra motivació seguirà centrada en aconseguir aquests objectius 

vitals. A partir d’aquí, i donat per suposat que aquestes necessitats estan cobertes, les 

motivacions humanes van dirigides cap a l'autoconeixement, el reconeixement social, cap a 

la salut i el plaer. Tenint en compte que la motivació és el mecanisme que impulsa i manté la 

conducta, és una variable psicològica primordial en la recerca del compromís i el manteniment 

de la pràctica esportiva. 

 

     La psicologia en el món esportiu ha anat guanyant força les darreres dècades precisament 

per el descobriment de la rellevància que tenen els factors psicològics en el rendiment dels i 
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les esportistes, i no només a alt nivell de competició, sinó com es el cas del present treball, 

també son molt rellevants en categories base on es cerca que els esportistes es sentin a gust 

i motivats per seguir amb aquesta pràctica. Múltiples investigacions avalen que la motivació 

es un factor primordial per aconseguir una continuïtat en la pràctica esportiva, inclosos estudis 

realitzats al nostre país amb adolescents practicants de  múltiples esports (García-Calvo et 

al.2011) per tant es un factor psicològic molt important a tenir en compte en el mon esportiu, 

tant per equips tècnics com, per suposat, per els professionals de la psicologia esportiva. 

 

Teoria de l’autodeterminació (Ryan i Deci, 2000)  

 

      Dintre del marc de les teories i investigacions sobre motivació en el món de l’esport ens 

centrarem en la teoria més estudiada recentment per la seva gran aplicació en aquest context. 

Aquesta teoria és anomenada la Self-Determination- Theory (Ryan i Deci, 2000). Partim del 

punt de vista que els humans tenim unes necessitats psicològiques bàsiques innates i 

cerquem consolidar-les. A partir de les investigacions sobre aquestes necessitats la SDT 

proposa tres factors determinants per aconseguir aquest benestar psicològic i afavorir el 

creixement personal: la necessitat de ser competent, la necessitat de relació i l’autonomia. La 

competència es refereix a la necessitat humana de sentir-se útil i eficaç realitzant allò que l’hi 

agrada. Totes les persones cerquem ser bons en alguna cosa, i això ens proporciona un 

benestar. En segon lloc trobem la necessitat de relació. Es refereix a la necessitat de tenir 

unes relacions socials sanes i satisfactòries. En tercer lloc parlem de la necessitat de 

autodeterminació, que significa la necessitat de ser els amos de les nostres decisions, tenir 

control d’elecció sobre les nostres accions i que aquestes no siguin causa de factors externs 

a les nostres voluntats. 

 

     Les persones podem ser altament productives i actives cap a les activitats que ens motiven, 

però del contrari podem ser totalment passius en altres que no ens resulten gens motivants. 

La teoría de Ryan i Deci (2000) declara que la interacció amb l’ambient pot detonar diferents 

registres de motivació. La tendència innata dels humans és cap al creixement personal i cap 

a la recerca d’una interacció adaptativa i efectiva amb al nostre medi, aquesta teoria indica 

que si els humans es troben en  un ambient on poden regular les seves conductes de forma 

autònoma es crea una implicació en el procés i un benestar, per el contrari si estan immersos 

en un ambient controlador l’efecte pot ser el contrari i aquesta tendència innata es pot veure 

frustrada. Segons aquest principi, una de les variables en el context esportiu que més pot 

influir en aquest ambient motivacional es la figura de l’entrenador. Si aquesta figura d’autoritat 

dintre d'un equip esportiu afavoreix a crear un recolzament a l’autonomia, es a dir, empatitzar 
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amb els jugadors i les jugadores, identificar les seves necessitats i inquietuds i proporcionar 

el feedback adequat, afavoreix en gran mesura un benestar psicològic que ben segur crearà 

un bon clima motivacional. Partim de la base que la SDT assumeix que el recolzament a 

l’autonomia és un element essencial per la satisfacció de les necessitats psicològiques, i en 

l'àmbit que ens pertoca la figura de l’entrenador/a juga un paper molt important  

 

(Vallerand i Losier,1999) 

 

     En general la SDT es basa en tres conceptes de la naturalesa dels individus: son proactius, 

estan orientats cap a l creixement personal i a la millora, i  tenen necessitats psicològiques 

bàsiques necessàries per tenir salut i una bona qualitat de vida (Ryan i Deci, 2000). La 

autonomia la competència i les relacions son elements necessaris per assolir aquestes 

necessitats. 

 

     La SDT defineix diferents nivells de motivació dins un continu motivacional on al nivell més 

alt i trobem la motivació intrínseca i en el nivell més baix la amotivació o desmotivació. A un 

nivell intermedi hi situa la motivació extrínseca. Dins aquests diferents nivells hi podem trobar 

una gran variabilitat de nivell motivacional que es veurà internalitzada una determinada 

conducta: la motivació intrínseca  (conducta autodeterminada) representa la autoregulació i 

es caracteritza per conductes que cerquen la diversió, interès personal o la satisfacció que 

produeix l’activitat en sí. Per altra banda la motivació extrínseca es caracteritza perquè l’impuls 

de la conducta ve donat de manera instrumental, es a dir ve provocada per factors externs a 

la pròpia activitat (conducta controlada). Es consideren quatre tipus diferents de motivació 

extrínseca segons el grau de autoregulació: regulació externa (regulat per premis o 

recompenses), regulació introjectiva (evitar el sentiment de culpa per no realitzar activitat 

física), regulació identificada (metes que ajudin al creixement personal) i la regulació integrada 

(la realització viu en armonia amb els seus principis i creences, encara que no gaudeixi de la 

activitat en sí mateixa). La amotivació es la falta de conducta motivada, es tradueix en 

passivitat i falta de volició. 
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     La recerca de la motivació intrínseca és l’objectiu de tot club esportiu, que els participants 

gaudeixin realitzant un determinat esport es fonamental per la continuïtat en la pràctica 

esportiva. Seguint les directrius teòriques, creant un clima que afavoreix el benestar psicològic 

(sentiment de competència, bones relacions socials i autonomia) ajudem a crear un impuls 

cap a la motivació intrínseca, encara que com em vist abans, existeix una gran varietat de 

resultats motivacionals que poden desencadenar conductes molt diferents en cada subjecte.  

 

 

 

(González, et al., 2011 basat en Ryan i Deci, 2000) 

 

     Aquesta proposta de intervenció té per objectiu treballar aquest benestar psicològic i 

afavorir una millora en dos àmbits diferents: el primer, davant la falta d'hàbits de pràctica física 

i esportiva en la nostra societat, es cerca un compromís i una continuïtat en la pràctica 

esportiva que afavoreix una millora de la salut de la població, que es veu amenaçada per la 

instauració de hàbits de vida no saludables. Per altra banda i entrant dins el marc de la 

psicologia esportiva es cerca millorar els coneixements dels nostres entrenadors i 

entrenadores per què comprenguin i tinguin més recursos a l’hora de crear un clima 

motivacional que afavoreix la afiliació de jugadors i jugadores a un club esportiu. Dins del marc 

teòric que engloba i com ens mostren investigacions realitzades en el marc de l’activitat física, 

proporcionar d’eines i recursos als equips tècnics per gestionar bé aquesta autonomia i 

recolzament dins un equip esportiu ha de tenir un efecte positiu dins el continu motivacional 

afavorint un progrés cap a la motivació intrínseca, i resultat d’aquest procés, aconseguir un 

major compromís i afiliació dins el club esportiu. 
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     Tenint en compte el context social en el que ens movem actualment immersos en la 

pandèmia covid-19 on les eines virtuals son fonamentals per mantenir qualsevol activitat, es 

planteja una formació a entrenadors i entrenadores d’un club de bàsquet, per millorar les seves 

habilitats de maneig de la motivació de jugadors i jugadores de 12-16 anys (categories infantil 

i cadet). Es planteja aquesta formació en dos escenaris: escenari A seria una formació 

presencial en grup on s’exposen tots els continguts i es treballen de manera presencial. 

Escenari B, formació online i treball dels continguts de manera telemàtica.  

 

     En aquesta proposta d'intervenció posem en pràctica la primera fase com a primera prova 

de la seva aplicació en un club esportiu de bàsquet. La fase de seguiment i de avaluació final 

queda com a proposta per finalitzar la intervenció i poder analitzar els efectes d’aquesta a 

futures aplicacions 

Mètode 

Participants. 

     Per la posada en pràctica de la primera fase de la proposta accedim a un club esportiu de 

bàsquet de l’illa de Mallorca. Participen dos equips de la categoria infantil i dos equips de la 

categoria cadet (12-16 anys) dels quals tres dels equips son masculins i un femení. En total 

han contestat als qüestionaris 33 participants; 27 nins i  7 nines. 

Per la fase d’intervenció participen 5 entrenadors i entrenadores del club. 

 Avaluació inicial.  

     En la primera fase de la intervenció es realitzen dos qüestionaris als jugadors i jugadores 

després del primer trimestre de la temporada per obtenir informació sobre dos aspectes: El 

primer qüestionari es el cuestionario de clima en el deporte (CCD) (SDT, n.d.;Balaguer et 

al.,2009) avalua la percepció dels jugadors i jugadores sobre el clima que crea l’entrenador o 

entrenadora dins el context esportiu. Ens donarà informació inicial sobre les percepcions 

dels jugadors cap al seu nou entrenador i sobre aquest clima motivacional en la primera fase 

de la temporada. Aquesta escala consta de 15 ítems de resposta tipus Likert. 

 

     En segon lloc es passa el qüestionari sobre motivació esportiva (Pelletier et al.,1995; 

Balaguer, Castillo, & Duda, 2003; 2007) que ens permet obtenir dades sobre els motius que 

els empenyen a jugar a basquet i, segons aquests motius, recollir puntuacions sobre els 
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diferents nivells de la motivació (amotivació-motivació intrínseca- motivació intrínseca) 

format per 28 ítems de resposta tipus Likert amb puntuacions de l’1 al 7. 

 

     Ambdós han estat adaptats al català i a la pràctica esportiva del bàsquet. La realització 

dels dos qüestionaris té una duració aproximada de 15 minuts. Donada la situació actual de 

pandèmia s’ha realitzat la recollida de dades mitjançant Google Qüestionaris, on hem 

formulat les preguntes i el tipus de resposta i s’ha enviat un enllaç directe per contestar-los 

via missatgeria instantània. Aquesta eina ens ha permès contestar-los de manera no 

presencial, quan els hi ha resultat més còmode i sense la influència dels companys durant 

les sessions d’entrenament. Les respostes son totalment anònimes i ens permeten obtenir 

dades generals sobre els quatre equips participants. 

Resultats avaluació inicial 

     A continuació es mostren els gràfics amb els resultats obtinguts en els qüestionaris 

inicials. Es presenten dades agrupades de tots els grups i dades separant resultats per 

equips. 

 

 

 

 

(Gràfic 1) 
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(Gràfic 2) 

 

 

 

 

 

 

 (Gràfic 3) 
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(Gràfic 4) 

 

     Al primer gràfic podem observar els resultats totals de l’escala del clima en l’esport (CCD) 

es mostren les mitjanes per ítem i la puntuació total. Aquesta ens indica que la puntuació 

mitjana total de tots els participants en el qüestionari sobre el clima esportiu proporcionat per 

els seus entrenadors i entrenadores, on hem obtingut un resultat de 5.85. En aquesta mitjana 

s’ha obviat la puntuació de l’ítem 13 ja que és un ítem invers. 

 

     En el segon gràfic es separen les puntuacions mitjanes de cada equip en el CCD, aquestes 

dades ens permeten analitzar en quin equip hi trobem una millor percepció del clima creat per 

la figura de l’entrenador i comparar-ho amb els resultats a nivell motivacional. Hi destaquem 

l’equip INF MASC B amb la puntuació més alta de 6.11 i al CAD FEM amb la puntuació més 

baixa de 4.68 

 

     El gràfic 3 ens mostra les mitjanes de cada equip en les seves puntuacions motivacionals 

els tres nivells principals: motivació intrínseca, extrínseca i la no motivació. Hi podem observar 

que les puntuacions més elevades en motivació intrínseca corresponen als dos equips INF 

MASC, amb unes puntuacions molt similars de 6.45 i 6.47, coincidint amb els dos equips que 

també han obtingut major puntuació en el clima esportiu. 

 

     Al darrer gràfic es mostren els resultats mitjanes d’aquest ítems agrupats segons el tipus 

de motivació que mesuraven. Els resultats en aquest mostren una mitja de 5.95 en els ítems 
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de motivació intrínseca, 4.90 en totes les categories de la motivació extrínseca, i una mitjana 

de 2.72 en els ítems que mesuren la desmotivació. 

Es poden consultar els qüestionaris i els seus ítems en els annexes del treball. 

 

Fase d’intervenció: formació a l’equip tècnic 

     Els resultats obtinguts als qüestionaris inicials ens proporcionen molta informació sobre la 

situació motivacional en la que es troba cada equip en concret en la primera fase de la 

temporada, i sabrem quina és la percepció dels jugadors i jugadores cap al seu entrenador/a. 

A partir d’aquí es proposa una intervenció de formació on s'imparteixen els coneixements 

generals sobre motivació i els conceptes i característiques principals a tenir en compte de la 

SDT i es proporcionen estratègies i propostes pràctiques per dur a terme en els entrenaments. 

Com ja sabem aquesta teoria es basa en la satisfacció de les necessitats psicològiques 

bàsiques: l’autonomia, la competència i les relacions socials i posa la figura de l’entrenador 

com a una variable molt important a l’hora d’afavorir el clima motivacional que promogui 

aquestes necessitats dintre de l'àmbit esportiu. Donant eines i recursos als entrenadors i 

entrenadores basats en aquesta teoria esperem afavorir les condicions ambientals 

necessàries per millorar les necessitats bàsiques i així promoure una millora en la motivació 

dels participants. Aquesta intervenció no tracta d’explicar terminologia psicològica ni entrar en 

tecnicismes, l’objectiu principal és que entenguin a un nivell molt bàsic què és la motivació i 

entendre la importància que té saber utilitzar aquests recursos per afavorir un bon clima 

motivacional dins l’equip que dirigeixen. Petits canvis en el seu estil  d’entrenament poden 

suposar grans resultats a la llarga i ajudar a millorar la dinàmica de tot el club. 

 

     Hem posat en pràctica aquesta intervenció i han rebut la formació cinc entrenadors i 

entrenadores del club. Aquesta s’ha realitzat de manera telemàtica a través de Google Meet i 

s’ha utilitzat una pantalla compartida per poder presentar les diapositives amb les quals hem 

guiat aquesta formació. També se’ls proporciona la matèria i apunts addicionals per consultar 

i ampliar informació sempre que els hi sigui necessari. 

 

Continguts de la formació 

     A continuació s’exposa de manera abreujada els continguts teòrics que s'imparteixen en el 

curs de formació. Es pot veure de manera ampliada i detallada en els annexos de la formació 
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a l’equip tècnic que inclouen la teoria ampliada de la formació, la presentació emprada i 

l’enregistrament d’una de les sessions impartides. 

TEMA 1. LA MOTIVACIÓ 

TEMA 2. LA TEORIA DE L’AUTODETERMINACIÓ (RYAN I DECI, 2000) 

TEMA 3. NIVELLS DE LA MOTIVACIÓ 

TEMA 4. APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA TEORIA 

TEMA 5. QÜESTIONARIS, RESULTATS I CONCLUSIONS 

Seguiment durant la temporada 

     Es planteja un seguiment constant durant la resta de la temporada per part del professional 

de la psicologia esportiva per assessorar i resoldre conflictes que puguin sorgir després de la 

formació i que ajudin a posar en pràctica les propostes teòriques i els recursos proporcionats 

durant la intervenció. Aquest assessorament pot anar acompanyat d’observació directe i  

d’enregistrament d’algunes sessions d’entrenament (amb els pertinents permisos) per mostrar 

als equips tècnics i poder donar un feedback més específic sobre les seves directrius i 

metodologies d’entrenament. 

Avaluació final i resultats 

     La fase final d’aquesta proposta és una avaluació final dels equips participants quan 

finalitza la temporada per analitzar si la nostra intervenció ha tingut algun efecte sobre el clima 

percebut dins el seu equip i si s’observen canvis en els resultats inicials de l’escala sobre 

motivació esportiva. Si aquesta intervenció ha tingut un impacte positiu sobre aquestes 

variables  podem hipotetizar que obtindrem unes puntuacions més bones sobre el clima 

motivacional percebut i canvis significatius en les motivacions principals que els empenyen a 

jugar. Esperem veure canvis en els resultats de desmotivació i una tendència a l’alça cap a la 

motivació intrínseca. 

Conclusions 

     En les darreres dècades s’ha vist com la psicologia i el món de l’activitat física i l’esport son 

disciplines que es necessiten les unes amb les altres. Existeix evidència sòlida de l’impacte 
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que té la pràctica fisicoesportiva en la nostra salut, a nivell físic, mental i social (Ramírez, 

Vinaccia i Gustavo, 2004). D’altre banda els professionals de la psicologia esportiva han 

aportat grans avenços dins el món de l’esport, i no només enfocat a alt rendiment i a 

competició, sinó també a que aquesta pràctica entri a formar part del nostre repertori de 

conductes, fet que pot tenir una repercussió dins la salut general de la població. Amb aquest 

propòsit es realitza aquesta proposta d’intervenció a clubs esportius, busquem millorar la 

motivació com a principal motor de la conducta i cerquem que els nostres agents d’acció amb 

capacitat per poder proporcionar un bon ambient motivacional, en el context esportiu els 

equips tècnics, tinguin estratègies per aconseguir millorar aquest compromís i adherència dels 

nins i nines i adolescents aplicant els conceptes teòrics de les tres necessitats psicològiques 

bàsiques propostes per Ryan i Deci (2000).  

 

     Les avaluacions proposades i posades en pràctica per la primera fase han resultat 

satisfactòries encara que no tots els jugadors i jugadores dels equips seleccionats han 

participat en elles. Que els qüestionaris es realitzen de manera telemàtica i no en els 

entrenaments de manera presencial ha pogut influir en que no tots hagin participat, sigui per 

que no han volgut o simplement els hi ha fet mandra. Tot i això ens ha permès obtenir dades 

sobre el clima proporcionat per l’equip tècnic en cada un dels equips avaluats i sobre la seva 

motivació per jugar a bàsquet. Informació molt rellevant en el model teòric de 

l’autodeterminació (Ryan i Deci, 2000) amb l’objectiu d’augmentar l’adherència i el compromís 

dins el club. Es valora molt positivament el procés d’avaluació d’aquesta proposta  

 

     En els resultats d’aquests qüestionaris podem observar que de manera general les 

puntuacions son bastant positives. En el qüestionari sobre el clima en l’esport podem veure 

com la  puntuació mitjana totals de quasi un 6 sobre 7 punts el  que ens indica que de manera 

general el clima motivacional percebut que creen els entrenadors i entrenadores és molt bo. 

Cal tenir en compte les puntuacions específiques d’alguns equips que ens indiquen que 

existeix un marge per millorar el recolzament a l’autonomia dels seus entrenadors, cosa que 

dona més sentit a aquesta proposta d’intervenció.  

 

     En quant a l’escala sobre motivació esportiva hem de destacar la heterogeneïtat dels 

resultats. Encara que la puntuació en motivació intrínseca és molt elevada, aspecte molt 

important a tenir en compte ja que significa que principalment la majoria de jugadors estan 

motivats intrínsecament per la pràctica esportiva, existeixen també puntuacions significatives 

en motivació extrínseca, el que ens indica que també existeix en una mesura important una 

regulació externa per la pràctica d’aquest esport. Molts esportistes estan motivats normalment 
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per raons intrínseques i extrínseques a l’hora, el nivell d’aquestes motivacions pot determinar 

la seva continuïtat o no en la pràctica (González, Salguero i Márquez, 2011 ; Ryan et al, 1997). 

Un fet que afegeix valor a la fase final de la proposta per comprovar si aquestes estratègies 

impartides per treballar l'autodeterminació tenen algun efecte sobre aquestes puntuacions 

motivacionals. També cal destacar que existeixen casos de desmotivació bastant evidents 

dins el grup avaluat. La desmotivació, com a fort predictor de la continuïtat o no continuïtat en 

la pràctica d’activitat física (González, Salguero i Márquez, 2011) ha de ser un dels principals 

focus d’atenció, on hi hem d’analitzar a l’avaluació final si la nostra proposta ha tingut algun 

efecte positiu al final de temporada. 

     Cal senyalar també que aquesta intervenció actua sobre una font de motivació que els 

clubs esportius tenen al seu abast, existeixen múltiples variables que influeixen en diferent 

mesura al resultat motivacional final com podria ser l’ambient familiar, escolar o les variables 

internes de cada subjecte en particular. El nostre objectiu és actuar dins el nostre rang d’acció 

i fer tot el possible per formar el nostre equip tècnic, i dotar-lo  amb els recursos per promoure 

aquest bon clima i afavorir l’autonomia dels nostres jugadors. Clarament existeix una limitació 

en aquesta intervenció degut als factors aliens a l'àmbit esportiu que poden anular la nostra 

intervenció. Però cal comentar que, amb la figura del professional de la psicologia esportiva 

present en el club es poden aplicar altres intervencions que ajudin a afavorir aquest clima en 

altres àmbits, com podria ser, en relació amb aquesta proposta, una intervenció basada en 

avaluar i intervenir sobre el clima motivacional cap a l’esport creat en la família. Propostes 

com la de  Lauer, Gould, Rolo, Jannes, y Pennisis, (2006) en son un bon exemple de la gran 

utilitat i necessitat que existeix dins el mon esportiu de incloure aquesta figura professional 

dins els seus equips tècnics. 

 

     La segona fase de la intervenció basada en una formació amb l’equip tècnic s’ha realitzat 

de manera satisfactòria, realitzant les sessions de manera telemàtica hem obtingut un 

feedback constant, encara que seria preferible realitzar les sessions de manera presencial en 

mesura de lo possible ja que la sensació del “cara a cara” és més gratificant per les dues parts. 

L’equip tècnic ha valorat molt positivament aquesta formació i s’ha mostrat molt disposa a 

posar en marxa les pautes recomanades en la sessió. 

 

     En el context actual de pandèmia i crisi econòmica es fa encara més necessari que els 

nostres infants i adolescents practiquin esport degut a l’impacte psicològic que pot haver 

produït el període de confinament i actualment les restriccions socials, l’activitat lúdica-

esportiva és un recurs molt important per prevenir i ajudar a millorar aquestes conseqüències 

(Cabrera 2020). 
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     Amb intervencions com aquesta esperem proporcionar els coneixements bàsics 

necessaris per poder crear un clima motivacional adequat que afavoreixi aquesta motivació 

intrínseca als nostres jugadors i jugadores. La fase final es proposa per realitzar-se quan 

finalitza la temporada i han passat uns 4-5 mesos aproximadament des de la fase formativa. 

Basant-nos en el model teòric de la SDT (Ryan i Deci,2000) i aplicant les propostes pràctiques 

de Moreno i Martínez (2006) la nostra hipòtesis cap als resultats de l'avaluació final son 

observar canvis en les puntuacions sobre el clima proporcionat per els entrenadors i trobar 

una disminució de la desmotivació i de les motivacions extrínseques.   

     Sabem gràcies a l’avaluació inicial que en general les puntuacions de ambdós qüestionaris 

son bastant positius dins aquest club i això podria dificultar el trobar canvis significatius en els 

resultats però no lleva la necessitat de que l’equip tècnic conegui i apliqui aquestes propostes  

 

     Els clubs esportius no tan sols son una font d’entreteniment o de creació d’esportistes de 

gran rendiment, treballant conjuntament les disciplines científiques de l’esport i l’activitat física 

i de la psicologia tenim l’oportunitat de crear una adhesió i un compromís amb l’activitat física. 

Amb treballs com aquest pretenem proporcionar el nostre granet d’arena per afavorir la 

cooperació i aconseguir un impacte en la salut de la societat: a nivell físic, combatent el 

sedentarisme i els mals hàbits, a nivell psicològic potenciant l’aprenentatge i les habilitats 

cognitives, i a nivell social ensenyant valors molt importants per la nostre convivència i a 

mantenir unes bones relacions social empàtiques i sanes (Barbosa i Urrea, 2018). Petites 

passes per aconseguir una continuïtat que a llarg plac pot suposar per el  club un major 

nombre de participants i que aquest, juntament amb una bona coordinació i direcció tècnica 

pot suposar una passa endavant, també de cara a l’aspecte competitiu i de alt rendiment. 
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Annex I. EMD 
1. Per la satisfacció que em produeix realitzar alguna cosa excitant 

2. Per la satisfacció d'aprendre més sobre aquest esport 

3. Solia tenir bones raons per practicar aquest esport però actualment em pregunto si 

hauria de continuar practicant-lo 

4. Perquè m'agrada descobrir noves habilitats i/o tècniques d'entrenament 

5. No ho sé, sent que no som capaç de tenir èxit en aquest esport 

6. Perquè hem permet sentir-me valorat davant la gent que em coneix 

7. Perquè en la meva opinió és de les millors formes de conèixer gent 

8. Perquè sent molta satisfacció mentre aprenc certes habilitats difícils i/o tècniques 

d'entrenament 

9. Perquè és absolutament necessari practicar aquest esport per estar en forma 

10. Per el prestigi de ser un/a esportista 

11. Perquè és una de les millors formes que tinc de millorar altres aspectes de mi mateix/a 

12. Per la satisfacció que sent de millorar alguns dels meus punts febles 

13. Per l'emoció que sent quan estic totalment immers en la meva execució esportiva 

14. Perquè he de participar per sentir-me bé amb mi mateix 

15. Per la satisfacció que experiment mentre estic perfeccionant les meves habilitats 

16. Perquè les persones que m'envolten creuen que és molt important ser esportista i estar 

en forma 

17. Perquè és una bona manera d'aprendre moltes coses que poden ser útils per mi en 

altres àrees de la meva vida 

18. Per les intenses emocions que sent quan practico aquest esport 

19. En realitat no tinc clar que el bàsquet sigui per jo 

20. Per la satisfacció que sent mentre realitzo certs moviments difícils i/o destreses jugant 

a bàsquet 

21. Perquè hem sentiria malament amb mi mateix si no practiqués esport 

22. Per mostrar als altres lo bo/bona que som en el meu esport 

23. Per la satisfacció que sento quan aprenc tècniques i destreses que no he realitzat  

24. Perquè és una de les millors maneres de mantenir la relació amb els meus amics o 

amigues 

25. Perquè m'agrada la sensació d'estar totalment immers jugant a bàsquet 

26. Perquè sento que he de practicar esport amb regularitat 

27. Per la satisfacció de descobrir noves estratègies en el joc 

28. Sovint em pregunto perquè jugo a bàsquet realment ja que no estic aconseguint els 

meus objectius 
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Annex II. CCD 
1. El meu entrenador/a m'ofereix diferents alternatives i opcions durant els entrenaments 

2. Hem sent compres per el meu entrenador/a 

3. Tinc la possibilitat de poder comunicar-me fàcilment amb el meu entrenador/a mentre 

estic entrenant 

4. El meu entrenador/a fa que jo confio en la meva habilitat per poder fer-ho bé en la pista 

de bàsquet 

5. Hem sent acceptat per el meu entrenador o entrenadora 

6. El meu entrenador/a s'assegura que jo realment entengui quin és el meu paper en el 

joc i què entengui què és el que he de fer 

7. El meu entrenador o entrenadora m'anima a que demani tot el que vull saber 

8. Tinc molta confiança amb el meu entrenador o entrenadora 

9. El meu entrenador respon a les meves preguntes amb ganes i de manera detallada. 

10. Li interessa saber de quina manera m'agrada fer les coses 

11. El meu entrenador/a sap controlar molt bé les emocions dels jugadors o jugadores 

12. El meu entrenador/a es preocupa per mi com a persona 

13. No m'agrada la forma en que parla el meu entrenador o entrenadora 

14. El meu entrenador tracta d'entendre la manera en que veig les coses abans de 

suggerir-me una nova manera de poder fer-la 

15. Hem sent capaç de compartir els meus sentiments amb el meu entrenador o 

entrenadora 
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Annex III. Matèria formació equip tècnic 

 
FORMACIÓ EQUIP TÈCNIC CB JOAN CAPÓ 

 

El clima motivacional i els equips tècnics. 
La teoria de l’autodeterminació 

LA MOTIVACIÓ 

La motivació és una de les variables psicològiques més estudiades en l’actualitat en el món 

de l'activitat física i l’esport ja que és considerat un element clau en el compromís i l’adherència 

esportiva. 

En la vida quotidiana sentim parlar contínuament de motivació però, com la podem definir? 

Han anat sorgint múltiples teories per explicar la motivació humana però en el context que ens 

pertany la podem definir breument com: 

el mecanisme cognitiu que posa en marxa, dirigeix i manté una determinada conducta. 

Per tant, la motivació encén el motor de la conducta, ens empeny a fer o no fer, dirigeix el que 

fem, i regula si ho continuem fent.  

 

Com a club esportiu i com a entitat que té un impacte social i en la salut de la població, un 

dels objectius principals és aconseguir crear un compromís amb la pràctica esportiva centrant 

els esforços sobretot en les primeres etapes de l'adolescència considerat un moment vital a 

l’hora de crear una adherència que permet una continuïtat en la pràctica del bàsquet. 

En aquesta sessió introduirem una de les teories més utilitzades per treballar aquesta 

adherència donant pautes i eines als entrenadors i entrenadores considerats una peça vital 

per aconseguir aquest objectiu. 

LA TEORIA DE L’AUTODETERMINACIÓ (Deci & Ryan 2000) 

La teoria de l’autodeterminació posa èmfasi en l’ambient social que envolta un equip esportiu 

i posa en el centre les tres necessitats psicològiques bàsiques que tenim com a humans, son 

la competència, l’autonomia i les relacions socials: 

 

 • Competència. Necessitat d’interactuar de manera eficaç amb l’ambient. Control dels 

resultats i sentiment d’eficàcia. “tots necessitem sentir-nos útils”  
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 • Autonomia. Aquesta necessitat explica el desig de ser l’origen de les nostres accions i tenir 

veu i força per poder determinar el propi comportament,  poder d’elecció 

 

 • Relació amb els demés. Fa referència a l’esforç per relacionar-se amb les altres persones 

de manera satisfactòria i sentir plaer en les relacions socials establertes. 

 

Aquests tres aspectes son de gran importància per experimentar un benestar psicològic que 

ens permet desenvolupar una motivació autodeterminada. 

 

En la satisfacció o frustració d’aquestes necessitats, l’ambient social juga un paper molt 

important, i concretament el clima motivacional creat per la figura d’autoritat, en el nostre cas 

parlem de la figura de l’entrenador o entrenadora. 

En el context esportiu una de les variables utilitzades per avaluar el clima motivacional es 

el  recolzament a l’autonomia que afavoreix l’entrenador. El podem definir com el desig i la 

voluntat que te l’entrenador de posar-se en el lloc dels seus jugadors i jugadores, detectar les 

seves necessitats i els seus sentiments i poder oferir la informació apropiada en cada moment 

i significativa per què puguin realitzar bé la tasca o exercici que se’ls ha encomanat. També 

donar cert poder d’elecció dels exercicis o activitats a realitzar. 

 

Dintre de la mateixa teoria es descriu una sèrie de diferents nivells de motivació, on hi trobem 

en el nivell més alt la motivació intrínseca, en un nivell intermedi les quatre dimensions de la 

motivació extrínseca, i en el nivell més baix la desmotivació o amotivació 

Aquest diversos nivells de motivació mostren com es pot manifestar aquesta motivació de 

maneres molt diferents. 

 Amb la nostra intervenció cerquem una internalització de la pràctica esportiva, que ho podem 

definir com el procés per el qual la persona agafa aquesta pràctica i l’integra dins el seu 

repertori quotidià i passa a formar part de si mateix. 
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En el següent esquema es mostra i es defineix els diferents tipus de motivació que podem 

trobar en el continu motivacional explicat en aquesta teoria 

APLICACIONS PRÀCTIQUES 

Les següents aplicacions pràctiques son instruccions i consells per aconseguir afavorir una 

millora en la motivació individual i per tant a nivell col·lectiu dins els nostres equips esportius. 

Les següents estratègies van destinades principalment a situacions no competitives, com 

poden ser exercicis per a la millora tècnica dels jugadors i jugadores. En etapes inferiors a la 

categoria cadet, i segons les característiques del grup, també en categoria cadet i junior es 

molt important centrar l’atenció en el procés d’aprenentatge i no en el resultat final. Aquestes 

estratègies son:  
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Proporcionar feedback positiu 

S’ha de donar una retroalimentació positiva de manera constant, d’aquesta manera s’està 

afavorint el sentiment de competència i l’autoconfiança. Sabem que per realitzar correccions 

o assenyalar algun moviment que no s’ha realitzat correctament s’ha de expressar per poder 

millorar, però és molt important que sempre que hi hagi un esforç o una petita millora després 

de la correcció es doni immediatament un feedback positiu. Expressions com “ben fet” “molt 

bé” “m’ha agradat molt aquest moviment”... son exemples de retroalimentació positiva. 

Prioritzar sempre les expressions positives a les negatives 

 

Promoure metes orientades al procés 

Es tracta de transmetre un clima motivacional orientat a la tasca. Hem de promoure que els 

jugadors i jugadores es centrin en ells mateixos i evitar pressions externes, com ara 

comparacions amb els altres. Centrar l’atenció en el procés i no en el resultat final. Per 

exemple, exercici tècnic, cerquem que el jugador millori atenent el seu propi nivell, no que 

treballi pensant en fer-ho millor que el jugador que té al costat, o per exemple, en una situació 

de partit en l’entrenament una jugadora realitza un bon moviment amb una bona lectura de 

joc però la jugada no acaba en cistella, s’ha de premiar el procés i la lectura de joc i no el 

resultat final, que no ha tingut èxit a nivell competitiu. 

 

Marcar objectius assumibles per els jugadors 

Si marquem objectius de molta dificultat es probable que molts dels jugadors no els puguin 

assolir, i això crea un sentiment de baixa competència i baixa confiança. Degut a això es millor 

anar marcant objectius que es puguin assolir (això no vol dir que siguin molt fàcils o que no 

requereix esforç) i d’aquesta manera tenir èxit abans, afavorint aquest sentiment de 

competència i que han aconseguir la meta que s’havia marcat. En aquest cas és molt 

important si tenim jugadors i jugadores de diferent nivell en el mateix equip adaptar els 

objectius tècnics en els exercicis programats per què siguin compatibles amb les seves 

habilitats en aquell moment. La progressió és molt important per marcar objectius realistes i 

afavorir aquest sentiment positiu.  

 

Donar possibilitats d’elecció d’activitats 

Dins les possibilitats que ofereix l’etapa de la temporada i els objectius establerts donar opció 

d’elecció d’algunes activitats. L’escalfament es un bon moment de la sessió per brindar aquest 

poder d’elecció al grup per triar el joc, exercici o material. Aquest poder d’elecció fa que es 

sentin part important en la presa de decisions de l’equip i que poden participar en aquestes 

petites decisions. També es interessant crear exercicis en els que els jugadors i jugadores 
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tinguin diferents possibilitats d’elecció de moviments, direccions i finalitzacions per promoure 

aquest sentiment participació de decisions individuals. 

En etapes on no hi ha competició crear sessions on els hi donem diferents exercicis i objectius 

que ells puguin elegir és una altra proposta de gran interès per afavorir aquest sentiment 

participatiu 

 

Explicar el propòsit de cada activitat 

És necessari descriure que és el que volem treballar i el perquè i que volem aconseguir 

treballant-ho. D’aquesta manera estam treballant la percepció positiva cap l’activitat o exercici 

proposat i al mateix temps el treballem l’autonomia. Tant en exercicis tècnics com en 

correccions a nivell competitiu és molt important explicar el perquè es treballa aquell moviment 

o exercici, quina utilitat té i explicar amb exemples de situacions reals de joc. Quan introduïm 

les nostres explicacions amb exemples i explicacions donam un sentit a l’exercici. 

 

Fomentar les relacions socials dins l’equip 

Tractant d'un esport d’equip afavorir unes relacions socials adequades es determinant a 

l’hora  de crear un bon clima motivacional. Una mala dinàmica grupal perjudica 

substancialment la percepció d’autonomia i afavoreix la desmotivació en la pràctica esportiva, 

per tant és molt important afavorir unes bones relacions socials dins l’equip. Algunes de les 

estratègies propostes son treballar l’empatia, assegurar la participació de tots els jugadors i 

jugadores, fer activitats de cohesió grupal (jocs cooperatius, exercicis amb objectius 

comuns…) La figura de l’entrenador és molt important a l’hora d’afavorir aquest clima social, 

les jugadores i jugadors han de poder manifestar els seus sentiments i sentir que si tenen 

algun problema poden acudir al seu entrenador o entrenadora amb la seguretat de que es 

sentirà atesos. Si sorgeix algun problema en les relacions aprendre a tractar i solucionar el 

problema amb la participació de tot l’equip 

 

Utilitzar recompenses amb precaució 

El significat d’aquest punt és que convé evitar les recompenses materials o tangibles, com ara 

medalles, trofeus, premis… Es recomanable per afavorir la motivació intrínseca promoure els 

reforçaments a través de la superació, la satisfacció d’una bona execució tècnica, unes bones 

relacions socials dins l’equip, la capacitat d’esforç entre d’altres. Per afavorir aquests 

conceptes és important utilitzar el feedback positiu explicat abans, i no utilitzar el càstig si no 

és estrictament necessari, ja que si s’utilitza amb molta freqüència perd tot el seu efecte i 

perjudica el nostres esforços per afavorir la motivació intrínseca. 

Un altre factor important en la infància i adolescència es saber controlar els efectes de la 

recompensa en competició, és important prioritzar els valors esmentats abans (esforç, treball 
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en equip, bones execucions…) abans que els resultats obtinguts en competició. Està clar que 

tothom vol competir i guanyar, però saber identificar quan es important el marcador i quan és 

més important l’esforç i la actitud és molt important per la figura autoritària que representa un 

entrenador o entrenadora per els seus jugadors. 

 

Desenvolupar un estat de fluxe 

Es descriu com un estat psicològic òptim: Equilibri entre habilitat i repte, unió entre l'acció i el 

pensament, objectius i feedback clar i sense discordances, concentració sobre la tasca, 

sentiment de control, pèrdua de la cohibició grupal. Això ens vendria a dir que hem de treballar 

la sensació de que s’està progressant i els jugadors i jugadores van adquirint un domini sobre 

el joc, objectius clars, assumibles, una retroalimentació positiva i coherent i una bona 

planificació progressiva en son la clau per aconseguir aquest “flow” en la seva progressió 

 

Conscienciar a les jugadores que l’habilitat es millorable a través de la pràctica i 

l’esforç  

Tots haurem sentit alguna vegada “això no em surt” “no ho se fer” Aquestes frases sempre 

han de ser respostes amb ànims cap a la superació i esforç. Tot amb practica i ganes es por 

arribar a assolir.  Tots venim aquí per aprendre i per a millorar cada dia. Per aquest punt és 

important l’adaptació del nivell de dificultat dels objectius a cada jugador, per aconseguir 

millorar aquest sentiment de competència. 

 

CONCLUSIONS 

Aplicant aquestes estratègies en els nostres entrenaments estarem treballant en les tres 

dimensions principals del benestar psicològic: el sentiment de competència, les relacions 

socials i l’autodeterminació. Amb aquestes aplicacions esperem millorar el clima 

motivacional  i afavorir una motivació intrínseca dins els nostres equips, i en conseqüència 

reforçar el sentiment de pertinença i el compromís.  

 

Totes aquestes pautes son principalment aplicables en situacions de no competició, a partir 

de cadet els objectius de resultat poden premiar més a nivell de club i segons el nivell 

competitiu de l’equip, però sempre s’han d’utilitzar amb esment per no perjudicar aquest clima 

motivacional dins el grup. 
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