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Proposta Març 2017: Autoconfiança i tolerància a la 

pressió 

 

Si piensas que serás golpeado, serás golpeado. Si piensas que no 

te atreves, no te atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que 

no puedes ganar, no ganarás nunca. Si piensas que puedes 

perder, has perdido. Tienes que pensar en grande. Antes de nada 

tienes que estar seguro de ti mismo. Las batalles de la vida no 

son siempre para el más fuerte o rápido. Tarde o temprano, la 

persona que gana es la que piensa que puede ganar. (Arnold 

Palmer). 

Objectius del mes: 

- Donar eines als nostres jugadors/es 

perquè augmentin la confiança en 

ells mateixos. 

- Practicar tècniques d’autoseguretat 

per superar la pressió a l’hora de 

jugar. 

- Entendre la importància de l’autoconfiança en l’esport. 

Metodologia: 

Primerament us passo un vídeo de 2 minutets on una psicòloga esportiva 

mostra la importància de l’autoconfiança i el treball a nivell mental dels 

esportistes: https://youtu.be/RDIHsYsI11A. 

Beneficis de tenir una bona autoconfiança: 

- Emocions positives: més seguretat en un mateix, més tranquil i 

relaxat en condicions de pressió, estat mental més enèrgic.  

- Motivació: augmenta la motivació personal perquè creu que 

aconseguirà l’objectiu. 

https://youtu.be/RDIHsYsI11A
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- Concentració: facilita la concentració perquè la ment està sota menys 

pressió i es pot concentrar en la tasca en si mateixa.  

- Objectius: les persones segures tendeixen a establir-se objectius i a 

esforçar-se per aconseguir-los. 

- Esforç: la confiança augmenta l’esforçels esportistes que creuen en 

ells mateixos són molt persistents i no es rendeixen mai. 

- Resistència física: la confiança fa reduir els símptomes d’esgotament, 

físic i mental. 

- Estratègia de joc: els esportistes segurs juguen per guanyar, no 

tenen por a córrer riscs i assumeixen el control de la competició. Els 

esportistes no segurs d’ells mateixos juguen a no perdre i són 

indecisos.  

- Habilitat per manejar la pressió: la confiança augmenta les emocions 

positives, motivació i concentració  activació mental del jugador. 

- Probabilitat de lesionar-se: disminueix la probabilitat de lesió perquè 

aquesta relacionada amb el grau de motivació, concentració i 

predisposició. 

Confiança òptima: estar convençut que es poden aconseguir els 

objectius marcats invertint un gran esforç en ells. Els objectius han 

de ser realistes i convèncer-nos que es poden aconseguir. 

Falta de confiança: 

Els dubtes sobre un mateix debiliten el rendiment, augmenten l’ansietat, 

trenquen la concentració i provoquen indecisions que fan empitjorar 

l’execució. Les persones amb falta de confiança centren més la seva atenció 

en els seus punts dèbils que en les seves habilitats  falta de concentració 

sobre el seu objectiu o tasca principal. 

Excés de confiança: 

Provoca una falsa seguretat i el rendiment disminueix perquè creuen que no 

cal que es preparin o s’esforcin per millorar. Aquest excés provoca relaxació 

i poca concentració. 
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A vegades basem la nostra confiança totalment en el resultat, fet que és un 

error. És un error perquè a vegades el resultat no depèn exclusivament de 

nosaltres. És important saber que com més punts de recolzament tingui una 

cosa, més estabilitat tindrà; així doncs hem d’aconseguir que la confiança 

tingui més d’un punt de recolzament: resultats, esforç, sacrifici, execucions 

correctes, feedbacks positius... 

Pautes per tolerar la pressió en situacions d’estrès: 

- No fer especial cap situació. 

- Basa la teva confiança en la preparació, el talent i els resultats. 

- Canvia les amenaces per reptes i les limitacions per possibilitats. 

o Ha de ser més gran el pensament de “tenim molt a guanyar” 

que no pas el que “tenim molt a perdre”. 

- Donar-se compte dels canvis que es produeixen en la forma d’actuar 

sense pressió. 

Tècniques d’intervenció per l’autoconfiança en el rendiment 

esportiu: 

1. Entrenament en imaginació 

a. Imaginar conscientment i repetidament una acció esportiva 

sense realitzar-la en aquell moment. Objectius: 

i. Facilitar les habilitats motores millorant l’execució. 

ii. Controlar l’atenció i la concentració. 

iii. Accelerar la recuperació de lesions. 

2. Reestructuració cognitiva 

a. Canviar els pensaments de l’esportista per afrontar millor les 

demandes de la competició. 

3. Biorretroalimentació 

a. Ensenyar a controlar voluntàriament algun procés biològic 

(freqüència cardíaca). 

4. Control de la respiració. 

5. Establir rutines prèvies en fases o moments que normalment siguin 

difícils a nivell psicològic (anar al saque, per exemple). 
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6. Establiment d’objectius. 

a. Objectius a curt termini i assolibles per aconseguir motivació i 

confiança en l’atleta. 

7. Aconseguint èxits i execucions correctes. 

a. L’èxit no només són resultats de partits, sinó també execucions 

correctes i reforços positius per part dels tècnics i jugadors. 

8. Actuant amb confiança. 

a. Els esportistes han d’actuar amb actitud de confiança, mostrar 

una imatge de confiança. 

9. Confiant amb tècnics i entrenadors en l’estratègia de joc: 

a. Entrenadors han de tenir la capacitat d’afectar les habilitats 

psicològiques i els estats d’ànim dels seus esportistes. 

b. Esportistes han de confiar que els seus entrenadors tenen les 

capacitats d’instrucció correctes. 

c. Jugadors han de confiar que els entrenadors els poden 

influenciar i els poden ajudar a construir caràcter. 

d. Entrenadors han d’ajudar a transformar pensaments negatius 

en positius. 
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Sessions: 

Tot el mes: 

Durant tot el mes, quan facis la part de partit en els entrenaments procura 

que apareguin les següents situacions: 

- Marcador en contra (iniciar un set que un equip estigui perdent). 

- Injustícies arbitrals (provoca-les tu com a entrenador). 

Al llarg de tot el mes de març hem d’intentar: 

- Donar feedback positiu i reforçar les execucions correctes dels 

jugadors/es. 

- Crear rutines de concentració per aquells jugadors/es que ho 

necessitin.  

- A partir del test, veure quins aspectes els falta millorar a cadascun 

dels jugadors/es i procurar ajudar-lo a millorar la seva confiança. 

- Ser un exemple de bona autoconfiança. 

- Per aquells entrenadors que siguin partidaris, fer una sessió de 10-12 

minuts sobre control de la respiració i concentració. 

- Revisar els objectius que havíem proposat al mes de febrer i veure si 

anem en bon camí per assolir-los. 

 

Primera sessió: 

Redactar una llista de punts forts i febles a nivell de voleibol (tècnic, tàctic, 

físic i mental). Què faig bé i què no faig bé? 
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Segona sessió: 

Els esportistes han de contestar a aquest test. Han de repartir 100 punts de 

cada pregunta entre: poca confiança, confiança i excés de confiança. 

 

Un cop contestat, han de sumar els resultats de cada columna i dividir-lo 

entre 10.  

L’objectiu és que la columna del centre tingui un 100%. Així doncs durant 

aquest mes hem d’intentar passar els punts de la 1a i 3a columna cap a la 

2a. 

 


