
 
 
 

PRESENTACIÓ 
 

L’eina per excel·lència dels entrenadors és la comunicació. A través d’ella

tècnics gestionen i controlen totes les àrees on intervenen: ensenyament 

d’habilitats tècnico-tàctiques, concentració,  motivació, expectatives, 

confiança, lideratge, cohesió d’equip, etc. 

Només tenint clares les idees no n’hi ha prou. Els entrenador

com transmetre-ho. Aquesta és la clau i la diferència que marca ser entrenador 

d’èxit. 

La comunicació és un aspecte que es pot treballar. I en aquest seminari 

explicarem com fer-ho, i ho exposarem amb casos reals d’èxit, amb 

entrenadors que ho han treballat i ho han vist reflectit en bons resultats.
 
 

PROGRAMA 
 

10:00  BENVINGUDA 
Lliurament documentació 

10:15 PRESENTACIÓ 
 Montserrat Ferraro – Presidenta ACPE

Rafael Nebot – Director Escola Catalana de l’Esport
 

10:30  SEMINARI 
 

PONÈNCIA:  
La connexió entre la comunicació i el rendiment

Joan Vives Ribó 
  

EXPERIÈNCIES APLICADES 
Relats d’aplicacions reals treballades conjuntament 

entre entrenador i psicòleg 

Adrian Lock 
� Com aconseguir ser un equip que millora  cada dia

� Com aconseguir generar consciència dels 

aprenentatges i construir confiança

Jaume Ponsarnau 
� Com passar de l’obligació al desig (de guanyar)

� Com controlar les expectatives (

externes) 
 

12:30   COL·LOQUI 
CONCLUSIONS  
Coordinat per Jaume Martí 
CLOENDA I APERITIU

 

INSTRUCCIONS  D’INSCRIPCIÓ (places limitades)
 

• Enviar les dades personals (Nom i cognoms, adreça, CP i 

població, telèfon, e-mail) a secretaria@acpe.cat

• Trucar als telèfons (secretaria ACPE):  

605962889  /  657674170 
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L’eina per excel·lència dels entrenadors és la comunicació. A través d’ella, els 

tècnics gestionen i controlen totes les àrees on intervenen: ensenyament 

tàctiques, concentració,  motivació, expectatives, 

Només tenint clares les idees no n’hi ha prou. Els entrenadors necessiten saber 

ho. Aquesta és la clau i la diferència que marca ser entrenador 

La comunicació és un aspecte que es pot treballar. I en aquest seminari 

ho, i ho exposarem amb casos reals d’èxit, amb 

que ho han treballat i ho han vist reflectit en bons resultats. 

Aquests exemples formen part del 

treball aplicat que el psicòleg de 

l’esport Joan Vives Ribó 
a terme des de 1997 amb molts 

entrenadors de diferents esports, i 

que recentment ha recollit en el llibre 

Entrenando al entrenador. Ideas y 

trucos para una comunicación 

constructiva y eficaz (Editorial Bubok)

Presidenta ACPE 

Escola Catalana de l’Esport 

La connexió entre la comunicació i el rendiment 

Relats d’aplicacions reals treballades conjuntament 

Com aconseguir ser un equip que millora  cada dia 

Com aconseguir generar consciència dels 

aprenentatges i construir confiança 

Com passar de l’obligació al desig (de guanyar) 

Com controlar les expectatives (les internes i 

 

PONENTS 
 

JOAN VIVES RIBÓ 
 

Psicòleg de l’esport i entrenador de basquetbol. Com a 

psicòleg, combina la pràctica privada al seu despatx 

professional amb diferents col·laboracions com a 

lance per a organismes públics, federacions, clubs i 

gimnasos. També col·labora com a formador

consultores, acadèmies d'entrenadors i centres universitaris.
 

ADRIAN LOCK 
 

Entrenador d’hoquei herba. Actualment és 

seleccionador estatal de la S-21 femenina, 2n 

entrenador en  la selecció estatal absoluta femenina, 

i assessor tècnic, entrenador de l’infantil i ajudant al 

primer equip masculí (Divisió d’Honor) del Reial Club 

de Polo de Barcelona. 
 

JAUME PONSARNAU 
 

Entrenador de basquetbol. El 2006

càrrec del Ricoh Manresa a la Lliga

temporada i el va portar a guanyar la

aconseguir l'ascens a la Lliga ACB. Des de llavors ha

mantingut l'equip en la màxima competició

menor pressupost de la Lliga. 
 

JAUME MARTÍ 
 

Psicòleg de l’esport, director de Psicosport

Referent estatal en la pràctica privada de la psicologia de 

l’esport. Ex-President de l’Associació Catalana de 

Psicologia de l’Esport (ACPE) i actual membre de la Junta 

Directiva de la Federación Española de Psicología del 

Deporte (FEPD). 

(places limitades) 

Enviar les dades personals (Nom i cognoms, adreça, CP i 

secretaria@acpe.cat 

 

LLOC DE REALITZACIÓ 
 

 
 

    

Edifici Docent 

Consell Català de l’Esport 
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Aquests exemples formen part del 

treball aplicat que el psicòleg de 

Joan Vives Ribó està portant 

a terme des de 1997 amb molts 

entrenadors de diferents esports, i 

collit en el llibre 

Entrenando al entrenador. Ideas y 

trucos para una comunicación 

(Editorial Bubok) 

Psicòleg de l’esport i entrenador de basquetbol. Com a 

psicòleg, combina la pràctica privada al seu despatx 

professional amb diferents col·laboracions com a free 

per a organismes públics, federacions, clubs i 

gimnasos. També col·labora com a formador en empreses 

consultores, acadèmies d'entrenadors i centres universitaris. 

Entrenador d’hoquei herba. Actualment és 

21 femenina, 2n 

entrenador en  la selecció estatal absoluta femenina, 

entrenador de l’infantil i ajudant al 

primer equip masculí (Divisió d’Honor) del Reial Club 

2006-07 es va fer 

a la Lliga LEB a mitja 

guanyar la competició i 

Des de llavors ha 

competició amb el 

de Psicosport i 6tma RRHH. 

Referent estatal en la pràctica privada de la psicologia de 

President de l’Associació Catalana de 

Psicologia de l’Esport (ACPE) i actual membre de la Junta 

Directiva de la Federación Española de Psicología del 

 


