
 

 

  

CURS: 

GESTIÓ DEL RENDIMENT ESPORTIU:  
HABILITATS I TÈCNIQUES PSICOLÒGIQUES 

APLICADES A L’ESPORT  
 

Data 

 25  d’octubre de 2019  
 8, 15 i 20   de novembre de 2019 
 13 de desembre de 2019 

Lloc 
 

Palma (Mallorca) 

Horari 

 

 

Divendres, de 09:00 h. a 15:00 h. 
Durada 70 hores 

Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Psicologia i Màster PGS. 

Objectius 

Atès que hi ha una demanda de professionalització en l'àmbit de la psicologia esportiva i 

el Col·legi Oficial de Psicòlegs ha brindat els mitjans per facilitar la certificació d'aquells 

professionals de la psicologia de l'esport i l'activitat física, aquest curs encaixa 

perfectament amb els requisits necessaris per aconseguir aquests objectius. Es valora com 

a fonamental que els professionals que treballen amb esportistes tinguin coneixement de 

psicologia de l’esport per gestionar i ajudar a gestionar als esportistes els diferents reptes 

psicològics que planteja l’esport, tal com: fair play, plantejament d’objectius, gestió 

d’emocions, etc. 

Metodologia 
La metodologia proposada inicialment seria d'una sessió setmanal de formació intensiva 
per part del professorat i treball pràctic no presencial d'aplicació dels continguts exposats.  

Programa 

Mòdul 1. Coneixements teòrics en Psicologia de l’Esport 

▪ La motivació: 

▪ Teories motivacionals a l’esport. 

▪ El clima motivacional. 

▪ Gestió́ d’objectius.   

▪ La Concentració: 

▪ El nivell de alerta de l’esportista. 

▪ La duració́ de l’esforç̧ atencional. 

▪ Tipus de selecció́ de l’atenció́. 

▪ Fonts de informació́ i amplitud del camp atencional. 

▪ La Gestió Emocional 

▪ Ansietat i rendiment. 

▪ Estratègies cognitives per a l’afrontament de l’estrès. 

▪ La Cooperació 

▪ Dinàmiques psicològiques dels equips esportius. 

▪ Cohesió, cooperació e integració. 

▪ Grups, equips i equips especials. 

▪ Característiques de la Personalitat en l’Esport d’Alt Rendiment 

▪ Definicions, estructura i orientacions teòriques de la personalitat. 

▪ La personalitat dels esportistes. 

▪ Característiques psicològiques en l’alt rendiment. 

 



 

 

Mòdul 2. Gestió del rendiment psicològic de l’esportista 

▪ Lleis de l’Aprenentatge Humà. La Importància del Reforçament 

▪ Reforçament i càstig. La intervenció en el aprenentatge a la pràctica esportiva. 

▪ El feedback emocional como eina per modificar la càrrega mental. 

▪ Tècniques Psicològiques Aplicades a l’Esport 

▪ Tècniques d’activació. 

▪ Tècniques de relaxació. 

▪ La visualització. 

▪ Gestió d’emocions durant els entrenaments i la competició. 

▪ Instauració de rutines a la competició. 

▪ La exposició.  

▪ Afrontament Psicològic de les Lesions 

▪ Introducció: els factors psicològics i les lesions esportives, necessitat de 

abordatge multidisciplinari i marc teòric psicològic aplicat. 

▪ L’estat de la qüestió (principals línies d’investigació): factors psicològics i 

vulnerabilitat, l’influencia de l’historial de lesions sota les variables 

psicològiques de l’esportista. 

▪ El model integrador i la intervenció psicològica en las lesions esportives: el 

model Global Psicológico de las Lesiones Deportivas (MDPsLD, Olemida y 

García-Mas), la intervenció i la proposta de Palmi, intervenció preventiva, 

intervenció post- lesió. 

 

Mòdul 3. Foment del “fair play” 

▪ Transmissió́ de Valors a través de l’Esport – PSYTOOL 

▪ Psicologia de l’Esport com eina estratègica per la prevenció́ i l’entrenament 

en esports base. 

▪ Esportivitat, disposició́ a l’engany i astúcia esportiva. 

▪ El rol de l’entrenador en la promoció́ del desenvolupament personal. 

▪ Desenvolupament d’un programa de valors dirigit a joves esportistes, 

entrenadors i pares. 

 

Mòdul 4. Les competències psicològiques i de lideratge del professional de l’esport 

▪ Habilitats Comunicatives del Professional de l’Esport 

▪ El procés comunicador. 

▪ Components i tipus de comunicació́. 

▪ El feedback comunicatiu.  

▪ Transferència social i científica de les investigacions realitzades 

▪ Abans de començar a escriure. Per què serveix? Beneficis? Què se necessita? 

▪ El procés global. La redacció́ de l’article científic. L’estructura de l’article 

científic. L’autoria. 

▪ Casos pràctics resolts 

▪ Es presentarà̀ la resolució́ de casos pràctics amb esportistes d’alt rendiment. 

 



 

 

Ponents 

DR. ALEXANDRE GARCÍA MAS. Professor Titular de l’àrea de Psicologia Bàsica de la 
Universitat de les Illes Balears.   

DR. FRANCISCO JAVIER PONSETI VERDAGUER. Professor Titular UIB. 
ANTONIO NÚÑEZ PRATS. Doctorant UIB. 
MIQUEL SALOM MARTORELL. Doctorant UIB. 
FEDERICO LEGUIZAMO BARROSO. Psicòleg esportiu. 
CARLOS GARCÍA CERDÀ. Psicòleg esportiu. 
JAUME MAS RIERA. Psicòleg esportiu. 

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 

▪ Col·legiats/des Mallorca 50 € 

▪ Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera 
Gratuït 

(ingrés del 50% de la matrícula que es 

tornarà una vegada finalitzat el curs) 

▪ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 40 € 

▪ Estudiants de Psicologia precol·legiats 20 € 

▪ Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

30 € 

Devolució matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 

Termini 
d’inscripcions 

Fins el 22 d’octubre de 2019.  
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

Inscripcions 
1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20191025MA2). 
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Assistència Serà condició indispensable per obtenir la titulació, assistir al 80% de les classes teòriques.  

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.  

Sortides 
professionals 

Aquest curs permetrà incloure en la la sol·licitud d’acreditació de psicòleg/a, expert/a en 

psicologia de l’esport. Aquesta acreditació està regulada pel Consell General de Psicologia 

d'Espanya, que actualment treballa en combinació amb la Federació Europea 

d'Associacions de Psicòlegs (EFPA) per a la tramitació de l'Europea (Certificat Europeu de 

Psicologia). 

Avaluació 
 final del curs 

Descripció: avaluació teòrica (30%) i de treballs pràctics (40%), a més de l’avaluació de la 

memòria de pràctiques (30%) 

Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 

http://www.copib.es/cursos/20191025MA2

