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Proposta Novembre 2016: Compromís i Gestió del 

Temps  

 

El compromiso es un acto, no una palabra.  Jean-Paul Sartre. 

Objectius del mes: 

- Aprendre la importància del compromís 

dins d’un equip. 

- Aprendre a gestionar el temps i a 

organitzar-se per poder complir els 

compromisos. 

Metodologia: 

Primer de tot parlarem de la importància del compromís dins de l’equip. 

Us passo unes fotografies que m’agradaria que compartíssiu amb els 

vostres jugadors i en parléssiu (podeu fer una dinàmica de donar-ne una 

per persona, per parelles...i així tothom participi): 
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Conclusions després de debatre sobre el Compromís: 

- Camí cap a l’èxit. 

- Implica sacrifici i esforç. 

- Implica energia i temps. 

- És lliure i voluntari. 

- Cadascú té el seu propi cim i el seu talent o nivell, som diferents. 

 

Al cap d’una setmana de parlar i reflexionar sobre el compromís 

ensenyarem tècniques d’organització i de gestió del temps als jugadors/es 

per tal que aprenguin a complir amb tots els seus deures i activitats. 

Dividirem el treball d’organització en diferents sessions per tal de fer-ho 

ràpid i amè: 

1a sessió 

- Definir quines activitats realitzen. 

- Realitzar un horari setmanal amb totes les activitats que tinguin: 

escola, voleibol, anglès, música, etc (Podeu portar imprès un horari 

en blanc per a cada jugador/a i anireu més ràpid). 

2a sessió 

- Apuntar quines tasques tenen pendents de cada cosa (deures, 

exàmens...) i quant temps necessiten per fer-les. 

- Ubicar-les en els espais buits que queden del seu horari. 

3a sessió 

Explicarem diferents tècniques per tal que siguin autònoms i puguin 

gestionar-se sense l’ajuda de ningú. 

- Importància de l’agenda i d’apuntar-se tot el que han de fer. 

- Dissenyar un calendari (setmanal, mensual, anual...) per tal d’anar 

escrivint les feines que tenen pendents. 

- Dissenyar una llista de tasques per fer. 

L’objectiu és donar eines per tal que les puguin utilitzar en el seu dia a dia. 



 NOVEMBRE 2016 EDUCACIÓ EN VALORS 

 
És important que, si teniu algun jugador/a que li costen més els estudis o 

no està gaire concentrat en l’escola/volei en general, li feu un seguiment 

per tal d’ajudar-lo en la seva evolució. 

 

Exemples: 
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