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Proposta Febrer 2017: Valors dels entrenadors 

 

Lo mejor que puedes hacer por los demás no es 
enseñarles tus riquezas sino hacerles ver la suya propia 

Goethe 

 

Objectius del mes: 

- Conèixer-nos com a entrenadors. 

- Millorar la nostra conducta com a 

entrenadors. 

- Realitzar reunions individuals amb 

jugadors. 

 

  



 FEBRER 2017 EDUCACIÓ EN VALORS 

 

Metodologia: 

A dia d’avui portem 5 mesos treballant els valors enfocats als nostres 

jugadors/es. Tal i com vam dir a principi de temporada, i el club ens ho 

recorda bastant sovint, ELS VALORS NO S’ENSENYEN, ES TRANSMETEN. 

Així doncs durant el mes de febrer us faig la següent proposta: 

- Treballeu els temes que tingueu pendents amb el vostre equip, els 

valors que no heu tingut temps de tractar i feu-ho amb tranquil·litat. 

Si ho porteu tot al dia aprofiteu per fer reunions individuals i saber 

com estan els vostres jugadors, com se senten, què els hi agradaria 

millorar, etc. És molt important que els jugadors/es que dirigiu 

sàpiguen que poden confiar en vosaltres. 

- Enfoquem-nos amb nosaltres. Quins valors necessitem per ser 

entrenadors? Com som? Som conscients de la responsabilitat a nivell 

educativa i social que tenim? Parem un moment i reflexionem, 

perquè la nostra feina té un gran pes en la vida personal de moltes 

persones.  

Quins valors necessitem per a ser entrenadors? Faig una breu proposta, a 

veure què en penseu. Reflexioneu sobre cadascun d’ells, els complim? I si 

no els complim, esteu disposats a canviar? Volem millorar com a 

entrenadors? 

1. PUNTUALITAT 

a. Cal arribar amb temps als entrenaments i partits. L’hora d’inici 

de l’entrenament és l’hora que es comença, no l’hora que 

s’arriba a la instal·lació esportiva. Si començo a les XX:30, en 

aquest mateix moment he d’estar a la pista amb el material 

preparat i tot a punt per començar la sessió. 

b. També cal acabar a l’hora prevista. Els pares s’organitzen per 

venir en una hora, les jugadores s’organitzen per dutxar-se i 

després fer els deures/estudiar. Ajudem-los amb la seva 

organització. 

2. ORDRE 

a. És important cuidar i ordenar el material. El material té 

l’objectiu d’ajudar-nos i facilitar-nos la nostra feina... què 

farem quan ens quedem sense?  

b. Recordem comptar les pilotes per tenir-les sempre totes, sense 

pilotes no podrem jugar! 

3. RESPONSABILITAT 

a. Hem de ser conscients del pes que tenim a les nostres mans 

quan som els responsables d’un equip de persones.  
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b. Dediquem temps a les persones, coneixem-los, marquem-nos 

objectius, corregim... és l’única manera de treure endavant un 

projecte amb persones, les hem de cuidar. 

4. INICIATIVA 

a. Cal seguir les normes i els protocols marcats pel club però 

també és interessant aportar iniciatives noves, aportar 

solucions, aportar propostes noves... posar interès i esforç en 

millorar qualsevol situació. 

5. PACIÈNCIA 

a. Les persones del nostre club estan en edat i/o amb l’objectiu 

de formar-se, tothom intenta millorar i a tothom li agrada 

jugar cada dia millor. Quan algú no millori o no li surti alguna 

cosa, NO ÉS PERQUÈ NO VULGUI, segur que s’està esforçant 

però necessita més temps i dedicació, paciència, ajudem-lo/la, 

li acabarà sortint. 

b. Paciència també en els resultats, si la tasca formativa és bona 

acabaran arribant els resultats. Confiem en la nostra feina, que 

té objectius a llarg termini. 

6. RESPECTE 

a. Tots som conscients de la importància del respecte però, ho 

estem transmetent als nostres jugadors? Aprofitem l’esport per 

fer-li’s entendre que tothom es mereix ser respectat, que cal 

tractar-nos bé, respectar les normes, respectar el material, 

respectar la nostra manera de parlar... 

7. EXEMPLE 

a. Recordeu quan éreu petits? Normalment seguíem l’exemple del 

nostre professor, l’entrenador, el monitor d’activitats 

extraescolars, el germà gran, el pare o la mare... doncs sí, ara 

nosaltres som exemples. I com podem ser bons exemples? 

i. Parlar amb educació. 

ii. Donar les gràcies. 

iii. Respectar rivals i àrbitres. 

iv. No fer comentaris que puguin afectar algú. 

v. No ridiculitzar a ningú. 

vi. Dir sempre la veritat. 

vii. Ser optimista. 

viii. Motivar. 

ix. No fer trampes. 

x. Reconèixer els errors. 

xi. Alguna cosa més? 

8. COMPROMÍS 

9. DEDICACIÓ 

10.EMPATIA... 
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Tenim tants i tants valors per nombrar que no acabaríem mai. 

 

Activitats: 

La dinàmica que proposo aquest més es la següent: 

Per als esportistes: 

- Acabeu les sessions de valors que no hagueu pogut fer fins ara.  

- Programeu entrevistes individuals amb els vostres jugadors: 

o Com està? 

 A l’escola. 

 A casa. 

 A l’equip. 

o Creu que ha evolucionat durant la temporada? És important 

que reflexionin, així també veuran que els esforços que 

dediquen tenen resultat. 

o Quins objectius es proposa per aconseguir fins a final de 

temporada? 

 A nivell de tècnica. 

 A nivell personal. 

Per a nosaltres mateixos/entrenadors: 

- Llegeix la llista de valors de la pàgina anterior. 

o Estàs d’acord amb els valors proposats? 

o Quins creus que et defineixen? 

o T’agradaria afegir-ne algun a la teva persona? Pensa maneres 

com podries anar-lo afegint mica en mica. 

- Proposa’t 1 o 2 objectius a aconseguir fins al mes de juny a nivell de 

psicologia o manera de ser com a entrenador. 

o Pensa maneres i activitats o tasques que faràs per aconseguir-

lo. 



 FEBRER 2017 EDUCACIÓ EN VALORS 

 

 


