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Objectius
L'objectiu d'aquest mòdul es que l'estudiant aprengui i posi en pràctica diferents models d'assessorament i
entrenament psicològic per a esportistes. Amb aquest objectiu s'analitza en primer lloc les necessitats dels
esportistes tenint en compte els seus objectius d'execució esportiva y les seves necessitats de
desenvolupament personal, tot sota una perspectiva d'anàlisi i intervenció global. En segon lloc, es descriuen
els diferents models d'assessorament en funció del rol del psicòleg esportiu.

Competències
Analitzar els factors psicològics que influeixen en la iniciació, el rendiment i labandonament esportius.
Aplicar intervencions psicològiques amb entrenadors i famílies en nens en edat escolar i en làmbit del
rendiment esportiu i lactivitat física en relació amb la salut.
Avaluar lefectivitat de les intervencions psicològiques en la iniciació, el manteniment i el rendiment
esportius.
Conèixer els principals models dintervenció en la iniciació esportiva i en psicologia de lesport.
Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius,
esportistes i aficionats) i amb famílies desportistes en edat escolar.
Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
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Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d'aprenentatge
1. Conèixer i saber aplicar tècniques concretes per a esportistes (per exemple, visualització, autoparla).
2. Demostrar habilitats per al tracte personal amb agents esportius (entrenadors, jutges, directius,
esportistes i aficionats) i amb famílies desportistes en edat escolar.
3. Detectar els factors que influeixen i les tècniques necessàries per esmorteir els factors no desitjables i
potenciar els desitjables.
4. Detectar lefectivitat de laplicació de les diferents tècniques (per exemple, assessorament de carrera,
visualització).
5. Optimitzar el rendiment i prioritzar el benestar dels esportistes amb un compromís ètic.
6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
8. Síntesi dels models dintervenció, així com dels avantatges i els inconvenients de laplicació de cada
model.
9. Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Continguts
Esportista i carrera esportiva des d'una perspectiva global
La transició de Júnior a Senior (TJS)
La retirada esportiva
Transicions no normatives
Models d'assessorament a esportistes
Carreres duals, aproximació cultural, gènere i esport

Metodologia
Dirigides
Classes magistrals
Presentació oral de treballs
Supervisades
Tutories
Autònomas
Lectura d'articles i informes d'interes
Elaboració de treballs i informes
Estudi personal

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

32

1,28

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Dirigides
Classes Magistrals
Tipus: Supervisades
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Tutories

22

0,88

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

76

3,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes
Lectura i elaboració de treballs

Avaluació
Evidència 1
El professorat proporcionarà material en les classes magistrals sobre carreres esportives, transicions i
carreres duals. Es demanarà un treball-reflexió argumentada i culturalment informada sobre els models i la
seva aplicabilitat en diferents contextes.
Evidència 2
L'estudiant entrevistarà un esportista en relació a algun dels continguts desnvolupats durant el curs (e.g.,
carrera dual, gènere, transicions). L'entrevista es transcriura i s'haura de lliurar un informe de la mateixa.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

EV1. Reflexió a partir del material proporcionat pels professors

40%

8

0,32

6, 7, 8, 9

EV2. Entrevista a un esportista i informe

60%

12

0,48

1, 2, 3, 4, 5
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