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L’entrenador, peça clau en 
l’aprenentatge dels nens

A
quest  ma t í , desp rés 
d’esmorzar el bol de llet 
amb cereals i dues peces 
de fruita, he sortit de casa 
per anar cap a l’escola amb 

dues bosses. Una carregada amb els 
llibres, les llibretes, l’estoig, l’entrepà de 
pernil dolç i dos sucs de fruita, i l’altra 
amb el berenar (una bona llesca de pa 
amb xocolata i una ampolla d’aigua), 
l’equipament esportiu, el xampú, les 
xancles de bany i la tovallola. Totes 
dues bosses, m’han permès participar 
activament en les classes del dia i en 
l’entrenament del que, fins fa poc, pen-
sava que era el meu esport preferit. A 
l’escola, avui hem fet classe de català, 
de ciències naturals, d’anglès (¡quina 
bona cosa aprendre la llengua que 
t’apropa al món!) i d’educació física, 
avui pràctica de voleibol. I a la tarda, 
ja fora de l’horari lectiu, m’esperava el 
primer entrenament després del dis-
putat partit de dissabte a casa d’un 
dels primers classificats, que finalment, 
després de lluitar molt, vàrem acabar 
perdent per un ajustat 3 a 2, i dic 
ajustat perquè, quan faltava poc per 
acabar, ¡el porter de l’equip contrari 
va aturar un penal al Joel! !Llàstima 
que per segon partit consecutiu no vaig 
tenir l’oportunitat de jugar ni 5 minuts! 
¡I avui a sobre ha tocat bronca! Trenta 
minuts tancats als vestidors repassant 
les errades individuals i col•lectives i 
una hora d’entrenament fent exercicis 
físics, una mena de circuit de força-
resistència, i tot plegat, ¡sense tocar 
gens de pilota! Això de fer esport co-
mença a fer-se’m una mica avorrit, ja 
que, tot i participar en tots els entre-
naments, cada cop jugo menys. Es veu 
que allò prioritari és quedar primers, i 
per aconseguir-ho sembla que només 
es compta amb els 
més hàbils. ¿Més 
hàbils? Sí, crec 
que ho he dit bé, 
almenys, això és 
el que vaig enten-
dre quan el dia del 
partit, a mitja part, 
l’entrenador justifi-
cava a la delegada 
de l’equip la man-
ca de canvis que 
afavorissin ¡la par-
ticipació de tots! 

¿T’és familiar aquesta situació? 
L’has viscuda, o has vist com la patia 
algun company o companya? 

Quan anem a l’escola donem per 
fet que els aprenentatges que se’ns 
presenten des de les diferents àrees de 
coneixement estan adaptats a les nos-
tres capacitats evolutives. Que els mes-
tres són persones qualificades i que 
planifiquen i programen les seves clas-
ses. Que s’esforcen per transmetre’ns 
i ensenyar-nos uns coneixements i un 

grapat de valors: res-
pecte, companye-
risme, esforç, soli-
daritat, compromís, 
autoestima, gene-
rositat, responsabi-
litat, justícia... 

I quan surts de 
l’escola i et ves-
teixes de curt per 
practicar l’esport 
que t’agrada i et  
motiva, ¿quina és 

la figura que ha de 
reforçar aquests valors i que, a més a 
més, t’ha d’ensenyar habilitats, tàctica, 
reglament  i t’ha de preparar físicament 

per fer de l’esport que practiques una 
cosa saludable? ¿Ho has endevinat 
oi? Sí, ¡és l’entrenador o l’entrenadora! 
Aquella figura, aquell model a seguir 
que sovint s’acaba convertint en un 
amic per a tu. Una persona a qui fins 
i tot confies qüestions i reflexions per-
sonals. Però és necessari que sàpigues 
que aquesta figura, com a professio-
nal que és, també ha de complir una 
sèrie de requisits. Aquí n’hi ha uns 
quants, que com a esportista has de 
conèixer:

- L’entrenador ha de fer seva la fi-
losofia de l’esport escolar: ‘l’esport al 
servei de l’esportista i no l’esportista al 
servei de l’esport’.

- Ha d’estar suficientment format, és 
a dir, com a mínim ha de tenir coneixe-
ments d’ensenyament i d’entrenament  
per entrenar persones com tu.

-  T’ha de poder dedicar temps, es-
coltant-te, aconsellant-te i demostrant, 
per exemple, interès amb la marxa dels 
teus estudis.

- Ha de ser una persona positiva 

Igual que el mestre 
a l’escola, també ha 
de transmetre valors 
al marge de tàctica, 
tècnica, reglaments...
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 Fer seva la filosofia 
‘l’esport al servei de 
l’esportista’ i no al revés

 Ha d’estar 
suficientment format

 T’ha de poder dedicar 
temps, escoltant-te, 
aconsellant-te...

 Ha de ser una 
persona positiva

 Ha de tenir una bona 
aparença física i ha  
de seguir bons hàbits

 Ha de ser honest  
i just amb els jugadors 
i jugadores

requisiTs

el teu entrenador ha de complir una sèrie de requisits 
indispensables perquè el teu aprenentage sigui el correcte  
i que la pràctica d’un esport sigui sempre positiva 

que et transmeti entusiasme, optimis-
me i compromís.

- Ha de tenir una bona aparença 
física i ha de seguir uns bons hàbits 
de vida. 

- Ha de ser honest i just amb tots 
els jugadors o jugadores. No pot mos-
trar favoritismes.

Bé, el teu entrenador és un dels 
molts que tenen aquest perfil, aprofita’l 
i, si no és així, ¡tu ets qui més el pot 
ajudar que el tingui! L’esport, així com 
la vida, és teu!
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