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Proposta Abril 2017: La cultura de l’esforç 

 

Todos tenemos sueños. Pero para convertir los sueños en 

realidad, se necesita una gran cantidad de determinación, 

dedicación, autodisciplina y esfuerzo.-Jesse Owens. 

 

Objectius del mes: 

- Transmetre la idea de la cultura de 

l‟esforç als nostres jugadors/es. 

- Entendre la relació i la importància 

de l‟esforç per tal d‟aconseguir 

objectius i resultats. 

- Aprendre el que suposa l‟esforç: sacrifici, temps, motivació, 

paciència, resiliència, etc. 
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Metodologia: 

A nivell personal m‟agradaria fer una reflexió sobre com estem actuant i 

com estem educant als petits avui en dia.  

Segurament nosaltres estem acostumats a guanyar-nos tot el que tenim. 

Sabem que per poder treballar ens hem hagut de formar i ser responsables 

en el nostre dia a dia, que per poder anar de vacances hem de fer l‟esforç 

d‟estalviar una mica cada mes, que per poder estudiar hem de treballar per 

pagar els estudis i els hem aprofitem al màxim, que per poder tenir fills 

hem de ser un exemple com a figures paternes, que per poder gaudir de 

dies amb els amics els hem de cuidar sempre, i mil exemples més. Per 

poder aconseguir qualsevol cosa ens l‟hem de treballar i guanyar.  

Actualment però, per desgràcia, aquesta cultura de l‟esforç s‟està perdent. 

S‟està perdent per diverses raons: 

- Les noves tecnologies permeten tenir qualsevol informació a un sol 

click, sense necessitat d‟anar a alguna biblioteca o llibreria, remenar 

un llibre, llegir articles, etc. 

- Els pares i mares arriben cansats a casa i el més fàcil és donar-ho tot 

fet als fills perquè no protestin. 

- Quan un nen/a ha d‟esforçar-se per aconseguir alguna cosa no està 

acostumat i es queixa, no vol fer-ho...el que suposa un conflicte que 

és fàcil d‟evitar: “que no ho faci, ja li faré jo i s‟ha acabat la 

discussió”. 

Penso que com a entrendors/es, que compartim aproximadament unes 8h a 

la setmana amb els nostres jugadors/es podem ajudar-los a entendre la 

cultura de l‟esforç. L‟objectiu principal és ajudar-los, tard o d‟hora hauran 

d‟entendre que per aconseguir entrar en una carrera o aconseguir una feina 

s‟hauran d‟esforçar fins a obtenir el seu objectiu.  
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Així doncs comencem a proposar estratègies per ajudar jugadors/es del 

Vallbona a ser persones lluitadores i resilients: 

 Repartim responsabilitats a l‟equip. Amb aquesta activitat pretenem 

que els jugadors prenguin una responsabilitat i s‟esforcin per 

aconseguir-la cada dia. Podem decidir si els canviem cada setmana, 

cada mes...com vulgueu. Cada entrenador pot inventar-se les 

responsabilitats que vulgui, per exemple: 

o Recomptar pilotes a final d‟entrenament. 

o Recordar la convocatòria el divendres. 

o Dirigir els estiraments. 

o Controlar assistència a l‟inici de l‟entrenament. 

o Enviar una foto de „motivació, de l‟equip, de voleibol, de la 

tècnica que s‟ha treballat a l‟entrenament...‟ després d‟un 

entrenament. 

o Preparar la xarxa a l‟inici de l‟entrenament. 

o ... 

 Proposar una activitat que hi participi tot l‟equip i que s‟ha d‟acabar 

en 1 mes. Per exemple un vídeo de la temporada, un mural de 

l‟equip, una cançó inventada, un ball... qualsevol cosa que faci que 

tots els jugadors hi participin i s‟esforcin per aconseguir-ho. 

 Nosaltres som el principal EXEMPLE. Som els primers que hem de 

demostrar que ens esforcem i som perseverants fins a aconseguir els 

nostres objectius. 

 És important transmetre la idea que “ens esforcem fins que 

aconseguim el nostre propòsit, no ens esforcem fins que ens 

cansem”. 

 Durant aquest mes intentem premiar més l‟esforç que el resultat. 

Durant entrenaments felicitar a aquells jugadors que més s‟esforcin 

als entrenaments i també als partits, independentment del resultat 

obtingut. 

 Podeu mirar aquest vídeo https://youtu.be/4T29hJmx0Ek abans d‟un 

entrenament. És molt ràpid i ens servirà per connectar els jugadors 

amb el tema de l‟esforç. 

https://youtu.be/4T29hJmx0Ek
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 Penso que l‟esforç està relacionat en el voleibol per millorar 

tècnicament i tàcticament però també en altres aspectes: els 

jugadors s‟han d‟esforçar en fer els deures i estudiar per poder venir 

a entrenar, s‟han d‟esforçar a ajudar a casa per després marxar a 

entrenar, etc. Així doncs aprofitem per comentar si segueixen l‟horari 

que vàrem fer al mes de novembre, si creuen que estan gestionant 

bé el seu temps i si cal, ajudar-los.  

Intentem durant aquest mes, i fins a final de temporada, premiar l‟esforç i 

la constància abans que el resultat, és a dir, relacionar el resultat amb 

l‟esforç i no amb el talent o la casualitat. Podeu fer les activitats que creieu 

convenients, com sempre jo només us faig una pinzellada. 

 


