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Introducció al manual
6

Promoure la inclusió social per als joves en situació de vulnerabilitat és una de les prioritats estratègiques
de la Fundació Barça.
La metodologia d’aquest manual vol contribuir a la inclusió social dels joves migrants i refugiats
mitjançant el desenvolupament de competències directament relacionades amb la seva ocupabilitat
i el foment d'una cultura de ciutadania global. Això es fa a través del joc, l’activitat física i l’esport per tal
de crear una experiència d’aprenentatge significativa i eficaç.
El manual es divideix en quatre seccions:
●

Context i descripció

●

El paper de l’entrenador

●

Sessions esportives i jocs de rol, esdeveniments i tallers d’ocupabilitat

●

Banc d’activitats

Context
Els joves migrants i refugiats sovint són vulnerables i experimenten exclusió social. Molts han viscut
situacions traumàtiques, han perdut les seves xarxes familiars o han vist alterada la seva educació. Les
taxes d’atur entre els joves migrants i refugiats continuen sent alarmantment elevades i hi ha barreres
importants perquè puguin accedir al mercat laboral.
És vital que els joves migrants i refugiats tinguin accés als coneixements, les competències i les
oportunitats que els permetin formar part de la seva nova societat. L’ocupació és una part important del
procés d’integració: ajuda les persones a confiar en elles mateixes, a utilitzar les competències pròpies,
a adquirir domini de la llengua i a establir contactes socials. A més, la formació en ciutadania global es
reconeix cada vegada més com a essencial per a l’èxit en el món actual.

Solució basada en l’esport
Per abordar els reptes a què s’enfronten els joves migrants i refugiats, la Fundació Barça es va associar
amb quatre altres organitzacions europees: Consell Danès dels Refugiats, Organization Earth, European
Football for Development Network i Cooperativa Prospettiva. Junts, vam desenvolupar el projecte
paneuropeu “Sport Towards Employment Possibilities for youth migrants and refugees’’ (STEP4Youth)
(esport enfocat cap a les possibilitats d’ocupació dels joves migrants i refugiats), amb el suport de les
Associacions de cooperació ERASMUS+. Mitjançant el projecte, hem desenvolupat la metodologia
basada en l’esport d’aquest manual, amb l’objectiu específic d’introduir i de millorar els coneixements,
les competències i les xarxes rellevants entre els joves refugiats i migrants per promoure'n la inclusió
social.
Es reconeix l’esport com una eina que pot crear espais informals on sigui possible el desenvolupament
de relacions socials, conductes col·lectives i actituds individuals positives. Quan estan ben dissenyades,
les sessions d’esport per al desenvolupament constitueixen una eina ideal per fomentar aquestes
competències mitjançant l’entrenament, la mentoria i les interaccions amb els altres.
(Ref.: Coalter et al. 2020).
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Competències per treballar i competències per a la vida:
ocupabilitat i ciutadania global
Competències per treballar: Ocupabilitat
L’ocupabilitat és un concepte ampli. Descriu els factors que permeten als individus avançar cap a
l’ocupació, mantenir el lloc de treball i progressar durant la carrera professional. Tant els factors socials
com personals poden afectar l’ocupabilitat. El context social més ampli d’una persona és extern i no
el pot controlar. En formen part, per exemple, les polítiques socioeconòmiques, la discriminació o
l’economia. No obstant això, els factors personals es poden treballar i canviar al llarg de la vida. En
formen part, per exemple, l’experiència laboral, la formació, l’educació i l’adquisició de competències.
Les competències d’ocupabilitat que es poden treballar es divideixen generalment en competències
tècniques i interpersonals. Les competències tècniques solen ser específiques de la feina i la vocació,
mentre que les competències interpersonals emfatitzen atributs personals i de comportament. Les
competències interpersonals es consideren essencials perquè els joves puguin aconseguir la feina
i mantenir-la. Inclouen la capacitat de treballar i comunicar-se amb els altres, ser responsables,
adaptables i autodisciplinats, i de controlar les emocions.

Competències per a la vida: Ciutadania global
La formació en ciutadania global posa l’èmfasi en el respecte per un mateix, pels altres i pel planeta.
Transmet competències vitals importants que permeten als participants valorar la diversitat, assumir la
responsabilitat de les accions pròpies, reconèixer les injustícies socials i fer contribucions positives a les
seves comunitats. Tant a la societat com al lloc de treball, la ciutadania global fomenta un enfocament
responsable de les interaccions.
(Ref.: UNESCO The ABCs of Global Citizenship Education, 2017).
La ciutadania global desenvolupa principalment competències interpersonals, que inclouen flexibilitat,
creativitat, proactivitat, resolució de problemes, presa de decisions, pensament crític, comunicació
i treball en equip. Aquestes competències es desenvolupen eficaçment mitjançant mètodes
d’aprenentatge actius que permeten als joves aprendre amb la pràctica. Desenvolupar aquestes
competències ajuda els joves a convertir-se en estudiants àgils, capacitats per afrontar els reptes
personals, socials, acadèmics i econòmics
(Ref.: UNICEF Global Framework on Transferable Skills, 2019).
Per tal de promoure competències tant per treballar com per a la vida entre els joves en situació de
vulnerabilitat, és fonamental que els participants tinguin:
1.

El suport social que els permeti millorar el rendiment acadèmic, l’autoestima, les competències
socials i la capacitat d’adquirir nous coneixements

2.

La capacitat d’adaptació a situacions noves

3.

La confiança per afrontar la transició a la vida adulta

4.

El coratge de desafiar les idees preconcebudes que tenen d’ells mateixos i de les seves vides.

[Ref.: Santana Vega, et al. (2018)]. Trayectorias laborales y competencias de empleabilidad de jóvenes nacionales
e inmigrantes en riesgo de exclusión social, Revista Complutense de Educación, 29[2] 2018: 355-369)
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Aspectes clau de la metodologia
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La nostra metodologia consisteix en un conjunt d’activitats basades en l’esport, dissenyades
específicament per als joves, que transmeten coneixements, habilitats i competències per millorar
l’ocupabilitat i el sentit de ciutadania global dels participants. Tot i que l’esport pot jugar un paper
clau a l’hora de facilitar el desenvolupament de competències tècniques i interpersonals, aquesta
metodologia posa l’èmfasi en les competències interpersonals. Serveix com a eina de suport per a les
organitzacions que treballen per promoure la inclusió social dels joves refugiats i migrants.
L’objectiu principal de la metodologia és:
●

La creació d’un espai segur per als esports estructurats, el diàleg i la reflexió

●

La millora de les competències interpersonals i les competències relacionades amb l’ocupabilitat i
la ciutadania global

●

La promoció de la inclusió social per als joves migrants i refugiats en les comunitats d’acollida

Aprendre mitjançant el joc
La nostra metodologia està inspirada en els elements més reeixits extrets de la metodologia FutbolNet
de la Fundació Barça. FutbolNet és una eina socioeducativa que inclou esports, jocs cooperatius, debat
i reflexió. S'aplica arreu del món des del 2012 i s’adapta contínuament per tenir en compte diferents
contextos i nous aprenentatges.
Aquesta metodologia posa l’accent en l’aprenentatge mitjançant el joc amb una sèrie de jocs i activitats
físiques basats en l’esport, dissenyats per desenvolupar competències d’ocupabilitat i ciutadania global.
Està dissenyada per dur-se a terme al camp esportiu o al pati, i perquè l’aprenentatge es faci mitjançant
l’experiència i la participació activa.
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Una metodologia complementària
La metodologia s’ha dissenyat com una eina complementària per a les organitzacions que participen
en la tasca diària de promoure la inclusió social dels joves migrants i refugiats. Atesa la diversitat
d’organitzacions en aquest àmbit, com ara els programes d’habitatge, els programes de lideratge
juvenil o els programes d’ocupació i formació professional, la metodologia vol donar cabuda a un
ampli ventall de necessitats. La poden fer servir entrenadors esportius, professors, treballadors socials i
qualsevol persona que vulgui promoure la inclusió social d’una manera rellevant i sensible. També pot
ajudar a fomentar la col·laboració entre els diferents grups d’interès; per exemple, la implicació dels
ajuntaments locals i els clubs esportius per proporcionar instal·lacions esportives per a les sessions.

Comentari sobre el grup objectiu
Tot i que la metodologia s'adreça a les necessitats emocionals dels joves migrants i refugiats, és
rellevant per a tots els joves. Per tant, animem a fomentar la participació de joves de procedències
diverses, ja que aquest és un aspecte important en la creació de xarxes socials i en el desenvolupament
de perspectives diferents.

Justificació del contingut

1

2
3

Per desenvolupar la metodologia, es van seguir els passos següents:

1

● Identificació de bones pràctiques

Com a part del projecte de les
Associacions de cooperació ERASMUS+,
Esport enfocat cap a les possibilitats
laborals dels joves migrants i refugiats
(STEP4Youth), els socis del programa van
iniciar investigacions sobre organitzacions,
projectes i metodologies europees que
promoguin l’ocupabilitat i l’ocupació per
als joves migrants i refugiats en situació de
risc. El manual que n'ha resultat posa en
relleu 21 organitzacions de tota Europa que
apliquen un enfocament basat en l’esport
per centrar-se en el desenvolupament de
competències tècniques i interpersonals,
alhora que augmenten l’experiència
professional, obren connexions amb
oportunitats de treball i ofereixen
assessorament jurídic. El manual inclou
una descripció de les seves millors
pràctiques i, a continuació, extreu activitats
i tàctiques clau per identificar els factors
que contribueixen a augmentar eficaçment
l’ocupabilitat. L’exercici va proporcionar
una base sòlida per al desenvolupament
d’aquesta metodologia.

2

● Identificació de les competències
més rellevants

És important entendre les experiències
viscudes, els reptes i les realitats dels joves
migrants i refugiats per tal d’identificar les
competències més adequades que necessiten
en la transició a l’edat adulta. La investigació
de la Fundació Barça ha elaborat una llista
de més de 30 competències, que es van
reduir encara més gràcies a consultes amb
joves i organitzacions associades. A més,
també es van identificar les competències
més adequades per al desenvolupament
mitjançant activitats basades en l’esport.

3

● Experiència del programa de la
Fundació Barça

Mitjançant una associació amb la
Fundació UEFA durant les temporades
2019/20 i 2020/21, la Fundació Barça va
dur a terme sessions amb joves migrants i
refugiats no acompanyats. Aquestes es van
orientar cap al desenvolupament d’una sèrie
d’habilitats i competències d’ocupabilitat
identificades en l’avaluació externa, i
l’aprenentatge que en va sortir es va
incorporar al disseny d’aquesta metodologia.

9
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La metodologia i cinc competències bàsiques
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Hi ha cinc competències bàsiques al centre de la nostra metodologia,
i cadascuna n'és un component essencial per millorar l’ocupabilitat
i la ciutadania global dels joves migrants i refugiats.
Cada competència bàsica té un conjunt d’atributs relacionats, que també es consideren essencials per
treballar (ocupabilitat) i per a la vida (ciutadania global).
Per a cadascuna de les nostres competències bàsiques hi ha una:
●

Breu definició

●

Llista de suggeriments per al desenvolupament de competències durant la sessió

●

Llista de conductes associades perquè els entrenadors identifiquin amb la pràctica

●

Sèrie de consells reflexius per guiar la discussió

1. AUTOSUFICIÈNCIA
2. COMUNICACIÓ
3. TREBALL EN EQUIP
4. RESILIÈNCIA
5. LIDERATGE
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1. Autosuficiència
Definició:

11

L’autosuficiència és la capacitat de responsabilitzar-se del resultat de les coses que es poden controlar. Les persones autosuficients poden garantir els resultats perquè són proactives.
Competències relacionades:
autodisciplina, organització, compromís, motivació.

OBJECTIUS:

EVIDÈNCIA: PARTICIPANTS:

●

Assumir el procés de participació.

●

Arriben puntuals.

●

Mostrar compromís.

●

Utilitzen roba adequada per a la sessió.

●

Desenvolupar autodisciplina.

●

Coneixen les normes i les respecten.

●

Modelar una actitud atenta, positiva i
participativa.

●

Participen plenament en totes les activitats.

●

Participar activament, tenint en compte les
necessitats i competències més àmplies de
l’equip.

Tenen cura de l’equipament esportiu i del
medi ambient.

●

Prenen la iniciativa d’organitzar activitats
d’escalfament sense un àrbitre.

●

Mostrar interès i compromís amb projectes
futurs.

●

Afronten reptes que els poden semblar
difícils.

●

Practicar l’autoorganització.

●

Coneixen les seves obligacions i les
compleixen.

●

Es fan comentaris per millorar les activitats.

●

REFLEXIÓ:
L’autosuficiència significa ser responsable de la manera com una persona es presenta a una
sessió, així com al món. La disciplina i l’organització són necessàries per a activitats senzilles de
la vida, com ara despertar-se a temps al matí, així com per a activitats més complexes, com ara la
realització d’un curs educatiu. L’autosuficiència és important en el lloc de treball, ja que demostra
fiabilitat i capacitat de treball sense supervisió contínua.
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2. Comunicació
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Definició:
La capacitat d’expressar-se d’una manera clara, entenedora i no amenaçadora, a més de ser capaç
d’escoltar i ser receptiu cap als altres.
Competències relacionades:
assertivitat, comunicació no verbal, comunicació verbal, escolta activa.

OBJECTIUS:

EVIDÈNCIA: PARTICIPANTS:

●

Comprendre
comunicació.

la

●

Utilitzen el diàleg com a primer recurs per
tractar els conflictes.

●

Interpretar el llenguatge corporal per
millorar la comunicació no verbal.

●

Utilitzen formes positives de comunicació
durant la sessió.

●

Desenvolupar
competències
comunicació verbal.

●

Demostren un llenguatge corporal positiu
durant la sessió.

●

Fomentar la comunicació assertiva.

●

●

Promoure l’escolta activa.

Observen, fan preguntes i escolten els altres
per comprendre diferents perspectives.

●

Debaten amb respecte.

●

Poden gestionar i canalitzar la comunicació
en situacions difícils.

●

Fan un esforç per entendre què diuen els
altres.

la

importància

de

de

REFLEXIÓ:
Les competències comunicatives ens ajuden a formar relacions positives i intercanviar idees.
Són fonamentals per generar confiança amb els altres i mantenir-hi bones relacions, i són claus
per tenir èxit en situacions importants de la vida com, per exemple, en una entrevista de treball.
L’escolta activa significa que, a més d'entendre què es diu, s'entén com es diu. També té en compte
el comportament no verbal.
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3. Treball en equip
13

Definició:
La capacitat de col·laborar i fomentar la col·laboració d’altres per assolir els objectius del grup.
Competències relacionades:
cooperació, responsabilitat col·lectiva, participació, empatia, col·laboració.

OBJECTIUS:

EVIDÈNCIA: PARTICIPANTS:

●

Diferenciar les actituds competitives de les
col·laboratives.

●

Tenen interaccions positives amb els altres.

●

Identifiquen objectius d’activitat comuns.

●

Fomentar una actitud de suport entre iguals.

●

Mostren empatia i una actitud respectuosa.

●

Fomentar l’empatia i el respecte cap als
altres participants.

●

Són capaços de superar
mitjançant la cooperació.

●

Assolir objectius comuns mitjançant la
cooperació.

●

No fomenten actituds egoistes.

●

Implementar compromisos i acceptar les
conseqüències de cada acció.

●

Identifiquen si les situacions són per al bé
comú.

●

Comparteixen propostes
activitats o sessions.

●

Mostren empatia i actuen en conseqüència.

els

per

reptes

millorar

REFLEXIÓ:
El treball en equip és una competència essencial tant a la vida com a la feina. Amb el treball en equip,
les tasques difícils es poden dividir en simples i compartides, i dur-les a terme d’una manera més
eficient. Compartir el mateix objectiu amb els altres també augmenta la motivació perquè cadascú
sent la companyonia de la responsabilitat col·lectiva i depèn dels altres per tenir èxit. Tenir empatia
per entendre les experiències, perspectives i sentiments d’altres persones és un aspecte important
del treball en equip. Quan hi ha un bon treball en equip, els participants aprenen els uns dels altres,
compartint idees innovadores i trobant solucions per millorar els resultats del grup. Aquests equips
també solen crear relacions sòlides que condueixen a un entorn positiu i de confiança.
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4. Resiliència
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Definició:
La capacitat d’enfrontar-se, adaptar-se i acceptar el canvi mitjançant la modificació de conductes,
pensaments o emocions. Les persones resilients es mantenen eficaces en entorns diversos.
Competències relacionades:
perseverança, gestió emocional, adaptabilitat, flexibilitat.

OBJECTIUS:

EVIDÈNCIA: PARTICIPANTS:

●

Millorar les actituds resilients entre els participants.

●

Reconeixen les emocions pròpies i alienes i
les tenen en compte.

●

Fer front a diferents circumstàncies i esdeveniments.

●

Gestionen l'estrès i l'ansietat propis.

●

Se senten satisfets amb els èxits propis.

●

Adaptar el comportament segons les diferents circumstàncies.

●

Adopten actituds positives davant els reptes.

●

Desenvolupar una imatge personal positiva.

●

S'esforcen al màxim constantment.

●

Enfortir l’autoestima i desenvolupar la paciència.

●

Reaccionen positivament a canvis o sorpreses durant la sessió.

●

Adquirir una millor consciència i autocontrol.

●

Són flexibles davant les necessitats dels altres.

●

Promoure la perseverança.

●

S’adapten a circumstàncies imprevistes.

●

Resoldre problemes mitjançant el diàleg.

●

Poden regular el seu caràcter i les seves accions al voltant de les persones o en situacions quotidianes.

REFLEXIÓ:
Ajustar i regular els nostres pensaments, sentiments i comportaments ens permet respondre
eficaçment a situacions noves. Ser resilients ens pot mantenir motivats i ajudar-nos a recuperarnos dels contratemps que trobem a la vida o a la feina.
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5. Lideratge
Definició:

15

El lideratge és la capacitat de motivar un grup de persones a actuar cap a la consecució d’un objectiu comú.
Competències relacionades:
iniciativa, proactivitat, presa de decisions, resolució de problemes, resolució de conflictes, participació ciutadana.

OBJECTIUS:

EVIDÈNCIA: PARTICIPANTS:

●

Aprendre estratègies per resoldre problemes i
conflictes mitjançant el diàleg.

●

Mostren una actitud positiva.

●

Animen els companys d’equip.

●

Promoure la iniciativa i l’actitud positiva.

●

Són decisius i arriben a acords.

●

Organitzar-se mútuament de manera eficaç
mitjançant la comunicació.

●

Poden organitzar activitats i equips.

●

Emetre comentaris i opinions adequats de
l’equip.

●

Assumeixen la responsabilitat per les accions
pròpies.

●

Ser decisiu, tant individualment com col·lectivament.

●

Proposen el seu punt de vista amb una actitud
tranquil·la i segura.

●

Saber identificar possibilitats i triar la més adequada.

●

Són capaços d’identificar, analitzar i desenvolupar estratègies de resolució de problemes.

●

Prendre la iniciativa i despertar entusiasme a
l’equip.

●

Prenen decisions de manera proactiva.

●

Proposen accions als seus grups.

REFLEXIÓ:
Una persona amb competències de lideratge sap mantenir-se motivada a si mateixa i als altres
i té una influència positiva en els altres. Un bon líder pren la iniciativa, assumeix la responsabilitat
i pren decisions per portar a terme tasques. Manté el grup amb energia positiva fomentant la
confiança dels altres, emetent comentaris, ensenyant i resolent problemes, tot considerant les
opinions dels altres.
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El paper de l’entrenador
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Introducció
Els entrenadors tenen un paper vital en l’èxit de les intervencions basades en l’esport. En aquesta
secció, proporcionem pautes d’entrenament per oferir sessions de qualitat que maximitzin l’adquisició
de competències entre els participants i un entorn d’equip positiu.

Què s’espera de l’entrenador?
Tot i que hi ha molts tipus de persones que són bons entrenadors, hi ha certs atributs que comparteixen
tots els entrenadors amb èxit.

A.

B.
C.

Estan ben informats sobre els seus participants. Treballar amb mainada no és el mateix
que treballar amb adolescents, de la mateixa manera que treballar amb participants locals
no és el mateix que treballar amb persones d’altres països. Els entrenadors han d’entendre
perfectament el context del seu grup i estar preparats per adaptar-s’hi. Quan es treballa
amb joves migrants i refugiats, cal tenir en compte les consideracions següents:
●

Potser encara no han trobat models d’adults a la comunitat d’acollida.

●

Normalment viuen amb altres joves.

●

Potser no tots provenen del mateix país.

●

Potser no han tingut una educació formal.

●

Poden tenir diferents nivells de competències socials.

●

Poden tenir una baixa autoestima.

●

Pot ser que no tinguin autocontrol.

●

És probable que hagin experimentat traumes personals que podrien provocar una
major timidesa o agressivitat.

●

És possible que no parlin ni entenguin gran part de la llengua local.

●

Encara són molt joves (de 15 a 18 anys) i estan en una edat en què és probable que posin
a prova els límits de l’autoritat.

●

La precarietat de la seva situació legal els pot afectar el benestar emocional.

Haurien de ser un model a seguir. L’entrenador sempre ha de donar exemple. Té molta
influència en el desenvolupament personal dels joves, els quals sovint busquen en els adults
exemples positius a seguir. Actuar d’acord amb els valors i les actituds del programa ajuda
a crear un entorn respectuós on és més probable que els participants experimentin canvis
positius. Entre les moltes actituds i competències que un bon entrenador podria modelar
hi ha l’organització, el respecte, l’amabilitat, la puntualitat, el treball en equip, l’obertura i el
coneixement.
Han de crear un entorn segur per a tots. L’entrenador ha de tenir competències interpersonals
i consciència de la situació, per crear un espai on els participants se sentin còmodes avançant
mitjançant la prova i l'error. En un entorn segur, els joves opinar sense por de ser jutjats. Això
inicia un cicle positiu en què el seu pensament crític i creatiu millora, cosa que condueix
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a un augment de l’autoestima i, per tant, a què estiguin disposats a aprendre encara més.
Per crear aquest entorn, és molt important que l’entrenador modeli un enfocament positiu,
respectuós i just amb cada membre del grup. A més, els entrenadors haurien de:

D.

E.

●

Intervenir de manera ràpida i decisiva durant les batusses

●

Treballar per evitar qualsevol tipus de comportament discriminatori

●

Mantenir la confidencialitat quan un participant comparteixi alguna cosa en privat.

●

Abstenir-se de fer cap judici o etiquetatge negatiu.

●

Oferir reforç positiu després dels errors.

●

Celebrar l’esforç i els resultats.

●

No afavorir mai els participants individuals.

●

Fomentar l'intercanvi d’opinions dins el grup.

Els entrenadors han de garantir la seguretat dels participants. Els entrenadors tenen la
seguretat com a prioritat principal i han d’estar alerta constantment per prevenir qualsevol
forma d’abús. Els entrenadors han d’establir i mantenir regles de conducta, en què les
conseqüències del mal comportament es defineixin en un debat amb els participants
mateixos. Això enforteix el sentiment de pertinença al grup i tendeix a reduir possibles
conflictes. És possible que els entrenadors hagin d’exercir l'autoritat amb decisió, però ho
han de fer sempre d’una manera justa i transparent. Haurien de:
●

Definir regles de grup i conseqüències amb els participants.

●

Aplicar mesures preventives de salvaguarda per preveure possibles problemes

●

Aturar qualsevol maltractament verbal o físic.

●

Buidar l’espai de joc d’objectes perillosos.

●

Desenvolupar competències de mediació de conflictes.

Els entrenadors han d’oferir sessions de qualitat. Un bon entrenador planifica i prepara la
sessió amb antelació i l’avalua després per millorar contínuament la qualitat de la implicació.
L’entrenador ha d’equilibrar les sessions perquè involucri els participants en els objectius,
tant esportius com socials. Cal creativitat per mantenir l’interès dels participants i fer que
estiguin disposats per a una reflexió significativa sobre allò que aprenen de sessió en sessió.

Alguns consells:
●

Prepareu-vos abans de les sessions d’entrenament. (Vegeu l’Annex 1)

●

Assegureu-vos que les activitats siguin adequades a l’edat i al nombre de participants.

●

Seleccioneu activitats que es tradueixin fàcilment en reflexions d’ocupabilitat.

●

Adapteu exercicis per oferir diferents nivells de competència.

●

Demostreu l’activitat vosaltres mateixos.

●

Assegureu-vos que tothom entén l’activitat.

●

Corregiu i ajudeu els participants segons sigui necessari.

●

Estigueu al corrent de l’hora.

●

Feu comentaris individuals sobre el progrés i els èxits aconseguits.
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Consells per a l’entrenament
Abans de preparar la sessió, hi ha diversos factors a tenir en compte:
●

El grup en formació (edat, nombre i context dels participants)

●

La ubicació assignada

●

L’equip disponible

●

El temps de sessió disponible

●

La competència a desenvolupar

A l’hora de preparar la sessió, pareu esment a les directrius següents:
●

Seguiu l’estructura de la sessió

●

Tingueu un objectiu clar.

●

Prepareu-vos per a la sessió de reflexió i de suggeriments.

●

Assegureu-vos que coneixeu plenament les regles de cada activitat.

●

Penseu en com dividireu el grup.

●

Penseu en quin equipament és necessari per a cada activitat.

●

Calculeu el temps necessari.

A l’hora de seleccionar les activitats, tingueu en compte les dificultats que es poden presentar durant la
sessió, com ara un canvi sobtat del nombre de participants. Proveu de seleccionar un balanç d’activitats
entre:
●

Cooperació vs. competició

●

Jocs d’oci vs. jocs tècnics

●

Adaptacions de jocs coneguts a jocs innovadors

●

Adaptacions d’activitats senzilles a activitats complexes

●

Adaptacions de les competències generals a les més específiques

●

Adaptacions d’activitats estàtiques a dinàmiques

●

Augmentar o reduir l’espai de joc disponible

A l’hora de preparar les reflexions, tingueu en compte què crearà el debat més productiu i penseu en
maneres de capacitar els participants perquè ells mateixos estableixin connexions amb el seu dia a dia.
Les reflexions milloren la comunicació, l’autoconeixement i el pensament crític alhora que consoliden
l’aprenentatge i les competències.
●

Feu-los preguntes específiques sobre el joc Els ha agradat? Quina part els ha agradat més o menys?
Haurien fet alguna cosa diferent? Hi ha hagut cap dificultat?

●

Feu preguntes que comencin a enllaçar amb el lloc de treball Quin és l’objectiu general? Com es pot
relacionar això amb la feina? Per què els sembla que són importants les competències que han practicat?

●

Controleu l’intercanvi d’opinions, assegurant-vos que s’expressin de manera respectuosa
i productiva.

●

Compartiu el vostre punt de vista i feu suggeriments.
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Llenguatge i comunicació
La comunicació clara ens permet connectar fàcilment amb els participants i garantir que les sessions
flueixin sense problemes. No oblideu promoure una comunicació clara entre els participants i emfatitzeu
la importància de l’escolta activa.
●

Utilitzeu una pronunciació clara i la comunicació no verbal.

●

Utilitzeu termes que siguin comprensibles per als participants.

●

Penseu en la possibilitat de traduir termes importants a la llengua pròpia dels participants.

●

Utilitzeu un to segur i prou fort perquè tothom us pugui sentir.

●

Utilitzeu exemples visuals per explicar activitats.

●

Estigueu disponibles per escoltar qualsevol opinió.

●

Deixeu temps per parlar i processar el que s’ha dit.

●

Promoveu l’aprenentatge de nous conceptes i paraules.

Estratègies de resolució de conflictes
●

Utilitzeu mesures preventives establint les regles per endavant.

●

Arribeu a acords sobre un comportament acceptable dins el grup.

●

Feu servir la mediació com a eina per a la resolució de problemes.

●

Augmenteu la cohesió del grup per evitar conflictes de manera proactiva.

Estratègies per afavorir la cohesió del grup
●

Promoveu la sensibilitat cultural.

●

Prioritzeu els jocs introductoris.

●

Modeleu una actitud positiva.

●

Eviteu etiquetar qualsevol persona com a causant de problemes i mostrar prejudicis.

●

No mostreu cap favoritisme.

●

Centreu-vos a construir un espai divertit i agradable.

Penseu en la capacitat individual de cada persona
●

Adapteu exercicis segons les capacitats individuals.

●

Varieu els exercicis per premiar diferents competències.

●

Prioritzeu l’aprenentatge per damunt dels resultats.

●

Fomenteu l’ajuda i el suport entre iguals.

●

Equilibreu les capacitats a l’hora de formar grups.

●

Tingueu en compte les competències individuals i no exposeu les debilitats.
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Sessions esportives
24

Una sessió esportiva es divideix en sis parts:

1. Introducció
Al començament de la sessió, els participants es reuneixen en cercle perquè l’entrenador doni la
benvinguda a tothom i introdueixi l’objectiu de la sessió. Situar-se en cercle ajuda a tothom a saber qui
hi és, i també a maximitzar la comunicació i el vincle de grup. Els entrenadors haurien d’utilitzar aquest
temps per memoritzar qui hi és present mentre introdueixen l’enfoc de competències interpersonals
per a la sessió. Aquest temps ajuda els participants a entendre què se’ls demana, però també ofereix a
l’entrenador l’oportunitat de conèixer què saben els participants sobre la competència.

2. Escalfar
Al cercle mateix, els participants començaran exercicis d’escalfament. Podrien ser jocs divertits
relacionats també amb la competència, ja que l’escalfament ajuda els participants a preparar el cos
per a l’esforç físic i mental que vindrà més tard. Els exercicis poden incloure estiraments, exercicis
aeròbics d’intensitat baixa a mitjana i jocs senzills. Sobretot, és important crear una rutina perquè els
participants arribin a reconèixer la forma de cada sessió. Al cap d’un temps, es pot designar a persones
perquè dirigeixin l’escalfament, amb els suggeriments i el suport de l’entrenador.

3. Activitats d’aprenentatge
Un cop acabat l’escalfament, l’entrenador
explicarà la primera activitat d’aprenentatge en
cercle. Això permet a l’entrenador centrar-se en
l’explicació de la primera activitat. En mantenir
la dinàmica del grup, és més probable que
les explicacions arribin a tots els participants,
independentment del seu nivell d’atenció.
Les activitats d’aprenentatge són jocs
cooperatius o competitius vinculats a l’adquisició
d’una destresa específica. Cal que l’entrenador
les configuri amb cura, perquè tingui temps
d’observar la implicació dels participants.
Quan expliqueu, tingueu en compte que potser
no tots els participants parlen el mateix idioma.
Si és el cas, demaneu als participants que
tradueixin per als seus amics. També podeu fer
servir el llenguatge de signes o fins i tot dibuixar
l’activitat en paper o a la pissarra. Mentre
expliqueu, assegureu-vos que vinculeu la tasca
a la competència laboral en què treballa el grup

en aquest moment. Involucreu els participants
fent preguntes per assegurar-vos que entenen
les vinculacions que esteu desenvolupant.
Els exercicis d’aprenentatge haurien de consistir
en jocs cooperatius i creatius en què tothom
participi i les regles siguin fàcils d’entendre.
Idealment, s'haurien de centrar en l’acció, amb
els participants movent-se contínuament i sense
eliminar cap jugador. Es poden afegir variants
per ampliar cada activitat, adaptant la dificultat
al nivell de capacitat del grup.
Al final de l’activitat, els participants haurien de
tornar al format del cercle per reflexionar sobre
la competència practicada. Aquesta és la part
més important de l’activitat d’aprenentatge,
i l’entrenador hauria de fer una reflexió per
relacionar els jocs practicats amb la competència
seleccionada, tenint en compte els objectius i les
proves que demostren la competència. Per fer-ho,
poden plantejar als participants preguntes obertes
que ajudaran a generar un debat entre ells.
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4. Partit en tres temps
Després de les activitats d’aprenentatge, l’entrenador presenta un partit en tres temps. Pot ser qualsevol
esport (futbol, bàsquet o fins i tot voleibol), però sempre té tres regles bàsiques:

1

No hi ha àrbitre. Això anima els
joves a resoldre els conflictes
propis com a grup.

2

Els equips es combinen
en termes de gènere, (dis)
capacitat, competència, lloc
d’origen, etc.

3

Tothom ha de participar.

Aquest partit consisteix en el següent:

PRIMERA PART:

TERCERA PART:

Els participants seuen en cercle i acorden les
regles que s’utilitzaran per jugar, relacionantles amb les competències interpersonals
que han estat practicant i identificant trets
de comportament relacionats. Aquí, els
participants planifiquen l'estratègia i se’ls
guia per desenvolupar les competències de
pensament crític. L’entrenador anima tots a
participar en la presa de decisions i respecta
qualsevol acord a què els participants
arribin.

Els participants seuen en cercle per
reflexionar sobre com ha anat el partit.
Han d’analitzar el seu comportament
per veure si han aplicat les regles que
s’han proposat complir. Els entrenadors
poden fomentar el pensament crític
mitjançant l’ús de preguntes obertes, amb
què els participants poden establir pel
seu compte connexions entre les seves
accions i les competències del lloc de
treball. Juntament amb l’anàlisi de fets,
també es pregunta als participants què
els ha semblat el joc. D’aquesta manera,
s’equilibra allò que es pensa amb allò que
se sent i es fa.

SEGONA PART:

Els participants han d’analitzar diversos
aspectes:

1

2

Es juga el partit en si. Els participants
s’organitzen i s’asseguren que les seves
normes es posin en pràctica. Tot i que
no fa d’àrbitre, l’entrenador ha de ser un
observador actiu, capaç de convertir tot
allò que passa durant el partit en una
oportunitat d’aprenentatge després del
xiulet final.

3

●

Com s’ha desenvolupat el joc.

●

Si hi ha hagut conflictes.

●

Si han seguit les regles establertes.

●

Què es podria millorar.

●

Aspectes positius i negatius del joc.

●

Com s’ha incorporat la competència
interpersonal del dia a l’activitat.
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5. Refredar
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Per tancar la sessió, els entrenadors haurien de facilitar un darrer joc. És particularment important
acabar amb una activitat relaxant si els participants acaben el partit esportiu en un estat d’agitació
o d’excitació. Un joc final pot ajudar a reduir les tensions sorgides durant el partit i augmentar la
possibilitat de tenir bones relacions fora del terreny de joc entre participants que també poden viure
junts. La sessió també es pot concloure amb alguns exercicis d’estirament.

6. Cloenda
Després de l’últim joc o de l'estirament en grup, l’entrenador hauria de tornar a reunir tothom en cercle,
fer els darrers comentaris sobre la sessió i acomiadar-se.
ESTRUCTURA DE SESSIÓ SUGGERIDA

TEMPS

COMPONENT DE LA
PRÀCTICA

RECOMANACIONS PER ALS
ENTRENADORS
- Benvinguda i control d’assistència.

10’

INTRODUCCIÓ

- Debat entre entrenadors i participants.
- Explicació de la competència que es
treballarà durant la sessió.

15’

30’

ESCALFAR

ACTIVITATS
D’APRENENTATGE

- Mantingueu actius tots els participants.
- Incloeu tots els participants a les reflexions
i durant els exercicis.
- Adapteu la dificultat dels exercicis al nivell
dels participants.
- Deixeu que els participants estableixin les
regles del joc.

40’

PARTIT EN TRES TEMPS

- Observeu comportaments
negatius durant el joc.

positius

i

- Deixeu que els jugadors s’organitzin durant
el joc.
- Destaqueu la importància de l’estirament.
15’

10’

REFREDAR

CLOENDA

- Resoleu els conflictes que puguin haver
sorgit durant la sessió.
- Avalueu la sessió en general, centrant-vos
en aspectes positius i negatius.
- Deixeu que els participants s’expressin
amb calma.
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Jocs de rol, esdeveniments i tallers d’ocupabilitat
27

Jocs de rol d’ocupabilitat
A més d’impartir sessions esportives regulars, recomanem que els entrenadors organitzin sessions
específiques que ofereixin experiències d’aprenentatge més directament relacionades amb el lloc de
treball i el mercat laboral. Un d’aquests enfocaments per a aquestes sessions és el joc de rol que ofereix
als participants l’oportunitat de simular situacions i escenaris de la vida real i establir connexions
directes entre les competències d’ocupabilitat que s’aprenen a les sessions esportives i la situació o
l’escenari en qüestió. La incorporació de sessions de jocs de rol juntament amb les sessions esportives
també proporciona als entrenadors moments d’observació per avaluar el progrés dels participants. Per
tant, és important formar els entrenadors sobre com dirigir amb èxit sessions de jocs de rol i utilitzar-les
com a eines d’avaluació.
(Vegeu els materials de Jocs de rol a l’Annex 2)

Dinàmica dels jocs de rol:

PAS 1
PAS 2
A cada individu del grup se li assigna un rol
diferent. Els rols poden incloure:

Dividiu els joves en grups reduïts i doneu a
cada grup un escenari o situació de lloc de
treball segons la feina que prefereixen.

Rol 1: Client
Rol 2: Membre del personal
Rol 3: Gerent

PAS 4
Cada grup fa torns per representar el seu
rol. Es recomana als entrenadors que facin
servir aquests jocs de rol per observar
els comportaments i les competències
d’ocupabilitat; com la comunicació no verbal.

PAS 3
Demaneu al grup que llegeixi atentament
l’escenari o situació que correspongui i
doneu-li una mica de temps perquè pugui
practicar el seu joc de rol.

PAS 5
Després que cada grup hagi fet el seu joc
de rol, els entrenadors poden iniciar una
conversa amb els joves per discutir què han
observat, què ha passat en cada situació, com
s’han sentit i què han après.
A l’hora de planificar sessions durant tot
el període de temps disponible per a les
activitats, els entrenadors poden programar
diverses sessions basades en esports i,
a continuació, (després d’algun temps
d’exposició) incorporar algunes sessions de
rol de manera regular, per assegurar-se que
hi hagi equilibri i garantir l’aprenentatge
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positiu.
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Esdeveniments i tallers d’ocupabilitat
Els esdeveniments i tallers d’ocupabilitat poden reforçar les competències que els participants han anat
desenvolupant en les sessions basades en l’esport.
Els esdeveniments i tallers podrien incloure:

●

Mentoria

●

Redacció de CV i carta de presentació

●

Assessorament

●

Pràctica lingüística

●

Discussions sobre salut mental i benestar

●

Assessorament professional

●

Pràctiques

●

Cerques de feina en línia

●

Voluntariat

●

Entrevistes simulades

●

Classes de cuina

●

Cursos de formació certificats

●

Sessions de condicionament físic i nutrició

●

Visites culturals

●

Esdeveniments de xerrades motivacionals

●

Sessions de matrícula

●

Formació en ordinadors i informàtica

●

Demostracions laborals pràctiques

●

Creació del seu perfil social en línia

És probable que aquestes activitats requereixin col·laboració amb diferents organitzacions i són bones
oportunitats per reunir representants de la societat civil, del sector sense ànim de lucre i del sector
privat, i també del govern, per a la creació de xarxes de participants.

Alguns casos d’èxit:
Formació i campus de turisme i hostaleria, Fundació Barça
La Fundació Barça s’ha associat amb una cadena hotelera catalana, Guitart Hotels, per organitzar tallers
de turisme i hostaleria per als joves migrants no acompanyats dels programes esportius de la Fundació
Barça. Els participants estan exposats a tots els aspectes de la indústria del turisme i l’hostaleria i proven
diferents tasques, com ara feines de recepció, servei de taules i habitacions i preparació de menjar. Això
prepara els joves per a una possible ocupació en el sector. De fet, de resultes de la iniciativa, molts
participants han aconseguit ocupació.

Dies de partit, FC Feyenoord
El FC Feyenoord ha desenvolupat entrevistes innovadores basades en l'esport per als joves, que
adopten la forma de partits de futbol amb possibles empresaris. En lloc de tenir entrevistes formals, els
joves poden passar temps amb possibles empresaris en un entorn més relaxat i agradable i tenen la
possibilitat de demostrar la seva ocupabilitat mitjançant competències interpersonals com el lideratge,
la comunicació i el treball en equip durant el partit.
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Pràctiques d’ocupabilitat de 12 setmanes, Celtic FC i Magners Irish Cider
Aquestes pràctiques de 12 setmanes se centren en ajudar els aturats de llarga durada a tornar a treballar, desenvolupant-ne les competències d’hostaleria tant en l'atenció directa al client com en tasques
sense relació amb el client. El programa està finançat per Magners Irish Cider, patrocinador del Celtic
Football Club, i l’imparteix la Tennent’s Training Academy amb el suport de la Celtic FC Foundation. El
projecte permet als participants participar en una gran varietat d’activitats i obtenir formació certificada en la indústria i, a més, dedicar temps a la salut, la forma física i la nutrició amb sessions dirigides
pel personal tècnic de la Celtic FC Foundation. Els participants també tenen l'avantatge de poder tenir
xerrades amb els empresaris, experiència laboral, dies de contractació, ponents motivacionals i sessions que cobreixen competències i qualitats, cerca de feina, redacció de formularis de sol·licitud i CV,
tècniques d’entrevistes, ètica de treball, marca personal i expectatives del lloc de treball.
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Banc d’activitats
32

Per ajudar els entrenadors a oferir sessions d’èxit basades en l’esport, hem creat un banc d’activitats
suggerides. Les activitats següents s’han de considerar només com a guies pràctiques; són algunes de
les moltes possibilitats útils.
Cada entrenador és responsable de la planificació de la seva sessió, amb l’opció d'aprofitar les eines i
les activitats suggerides que es proporcionen en aquest manual. Planifiqueu les activitats segons les
competències interpersonals del dia escollides, adaptant-les al context i a les característiques del vostre grup específic. Algunes de les activitats següents poden servir per a jocs d’escalfament. N'hi ha que
es poden relacionar amb una competència interpersonal específica i n'hi ha que donen exemples de
regles adequades per als partits en tres temps. Totes són útils per dissenyar una intervenció esportiva
de qualitat.
La implementació de la sessió és flexible. Els jocs inclouen diferents variants, es poden jugar més d’una
vegada, es poden repartir en diverses sessions i permeten aplicar més d’una competència durant el
mateix joc. Els entrenadors també poden proposar jocs diferents als del manual. L’únic que necessitem
és que els jugadors posin en pràctica les competències interpersonals mitjançant el joc, durant el partit
i després. Durant la reflexió, l’entrenador guia la discussió al voltant de l’experiència.
Tot i que es proporcionen els esquemes bàsics, està en mans de l’entrenador aprofitar al màxim les
activitats. Per optimitzar la sessió, a més de mantenir un ambient positiu durant tot el temps, cal guiar
l’exercici reflexiu per relacionar l’activitat de manera clara amb les competències desitjades.

— MATERIALS —

Pitets

Cons

Pilotes

Cordes

Unes pinces o una moneda

Màscares

Cercles

— TIPUS DE JOCS —

Joc d’estratègia

Joc d’expressió corporal

Joc de moviment

Joc de llançament

Joc de col·laboració

Joc d’oposició

Joc de persecució

Joc de carreres

Joc de recepció

Joc de resistència

Joc de contacte

Joc d’apoderament
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Les 25 activitats principals
1. Passades cooperatives

33

VÍDEO!

Definició i objectiu:
Tots els participants formen part del mateix equip. Els jugadors
estan numerats. El repte és llançar la pilota en l’ordre establert, és
a dir, 1 passa a 2, 2 a 3, etc. Es continua fins que l’últim jugador
rep la pilota i la torna a passar al primer. Després d’un recorregut
simple, s’afegeix una regla: tothom s'ha de moure constantment
per la zona de joc. Aneu afegint pilotes a mesura que els jugadors
se sentin còmodes amb l'evolució del joc.
Trobeu el màxim nombre de pilotes que l’equip pugui continuar
fent circular sense problemes entre tots els participants, mantenint
l’ordre de passades i sense que cap pilota caigui a terra.
El jugador que lidera el repte ha d’introduir les pilotes gradualment.
Com més alt sigui el nivell de competència, motivació i èxit del
grup, més pilotes es poden afegir. El nombre de participants del

grup també determina quantes pilotes es poden circular en un
moment donat.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Treball en equip
Comunicació
Resiliència

Variacions:
v1: Introduïu diferents tipus de pilotes (bàsquet, rugbi, tennis,
etc.)
v2: Varieu la forma en què es passa la pilota (amb un bat, amb les
dues mans, per sobre del cap, etc.)
v3: Doneu instruccions segons el color o el tipus de pilota: es
passen pilotes d’un color amb la mà dreta i les d’un altre color
amb l’esquerra; o es passen algunes pilotes amb les mans i
altres amb els peus, etc.

Reflexió (preguntes que cal fer després del joc):
Heu aplicat cap estratègia específica?
Quins han estat els errors més freqüents?
Ha estat frustrant? Com ho heu gestionat?
Us heu comunicat amb noms o números?
Com us heu sentit després de rebre moltes pilotes de forma ràpida?
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Definició i objectiu:
Cada participant porta un pitet o un mocador penjat als pantalons
curts. L’objectiu és agafar la cua d’altres persones, evitant qualsevol
company d’equip que vulgui robar-te la teva. Passi el que passi,
tothom continua jugant.
●

Si un jugador perd la cua, pot continuar jugant.

●

Si un jugador ja té cua i en roba de noves, les afegeix a les que
ja té i continua jugant.

VÍDEO!

Variacions:
v1: El joc es juga en parelles, agafats de les mans. Decidiu si
ambdós participants porten cua o si només n’hi ha una per
parella.
v2: El joc es juga amb pitets de dos colors diferents. La meitat del
grup té cues d’un color i l’altra meitat les té d'un color diferent.
●

Els que tenen la cua d'un color només poden robar una
cua de l’altre color.

●

Els que tenen les cues dels dos colors no en poden robar
cap altra. Només poden fugir perquè no els prenguin les
que tenen.

●

Els jugadors que no tenen cua en poden robar una de
qualsevol color.

Reflexió (preguntes que cal fer després del joc):
Quines estratègies heu fet servir durant el joc?
Heu jugat de manera justa? Ha estat fàcil mantenir la cua segura?
Heu trobat cap dificultat? Com l'heu superada?
Us estimeu més jugar sols o en equip? Per què?

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Resiliència
Autosuficiència
Treball en equip
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3. Rondo (entrenament de futbol)
Definició i objectiu:

35

Els participants es distribueixen en grups d’aproximadament sis
persones. Cinc jugadors es col·loquen en cercle amb el jugador
restant al centre. Els jugadors externs han de xutar la pilota entre
ells sense que el jugador central l’intercepti. No poden trencar
la forma del cercle, de manera que han de mantenir exactes les
passades. Si es toca o intercepta la pilota, el xutador intercanvia
papers amb la persona del centre.
Aquest joc tan senzill té moltes variants:

Variacions:
v2: Es poden llançar pilotes.
v2: La pilota no es pot tornar al jugador que us l’ha passada.
v3: La pilota no es pot passar a cap dels jugadors que teniu al
costat.
v4: Augmenteu el nombre de jugadors del cercle i feu-los agafar
les mans mentre juguen.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Treball en equip
Comunicació
Resiliència

v5: Augmenteu el nombre de jugadors que formen el cercle i
afegiu-ne més al centre que intentin recuperar la pilota. També
es pot afegir més d’una pilota.
v6: Si hi ha dos o tres grups jugant alhora, els jugadors que
recuperin una pilota poden canviar de grup. D’aquesta
manera, els participants dels grups no seran fixos i tothom
acabarà jugant l’un contra l’altre.

Reflexió (preguntes que cal fer després del joc):
Qui ha passat més temps dins el cercle? Com us heu sentit mentre hi éreu?
Heu intentat fer bones passades als companys d'equip per mantenir la pilota segura?
Us ha agradat estar dins el cercle o ser-ne part?
Quina ha estat la vostra actitud mentre éreu dins el cercle? Us heu desanimat o ho heu
continuat intentant?
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4. Tocar i parar de l’aranya
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Definició i objectiu:
Es forma un espai rectangular (similar a una pista de voleibol)
dividit en dos camps iguals. Es delimita una zona central d’uns dos
metres d’amplada que ocupa tota l’amplada del camp. En aquesta
zona hi ha un membre de l’equip que és l’aranya. No en pot sortir i
només pot atrapar els altres quan arriba a tocar-los.
La resta del grup es queda en un extrem del camp. L’objectiu és
arribar a l’altre extrem sense que et toquin. Si l’aranya toca algú,
la persona tocada també s’ha de quedar a la zona central. Quan
l’aranya atrapa, les víctimes es queden amb l’aranya al centre com
a ajudants. Això fa més difícil que la resta de l’equip es pugui moure
pel camp sense que se l'atrapi.
Important: L’aranya és l’únic jugador que pot tocar i atrapar els
altres. Els jugadors que es toquen amb l’aranya només es poden
convertir en ajudants: només poden agafar jugadors i mantenir-los
a la zona central fins que l’aranya els pugui tocar. Si, per la força o
habilitat, els jugadors de camp aconsegueixen fugir dels ajudants
de l’aranya abans de ser tocats, poden continuar jugant.

VÍDEO!

No cal res específic.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Autosuficiència
Resiliència
Treball en equip
Comunicació

Reflexió (preguntes que cal fer després del joc):
Qui ha ajudat l’aranya?
Com heu frenat els jugadors?
Heu intentat atrapar-los de manera justa o us heu sentit lleials envers l’equip i els heu
deixat escapar?
Us estimàveu més ser l’aranya o el corredor?

4
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5. Desfer el nus
Definició i objectiu:

37

Formeu grups de 6 a 8 persones. Tots els participants es col·loquen
en fila, agafats de les mans. Els dos jugadors de cada extrem
es comencen a moure per sota i per damunt de les mans dels
companys d'equip, enredant la fila en un gran nus. Tothom els ha
de seguir, sense trencar la cadena.
La segona part del repte és desfer el nus sense que ningú es deixi
anar ni trenqui la cadena.

Variacions:
v1: Tot i que recomanem que es faci en grups més petits, també
podria funcionar amb tot el grup.
v2: Dos jugadors han de sortir de la fila i no veuen com es forma el
nus. Un cop ha acabat l’equip, els dos participants han de mirar
el nus i intentar desfer-lo només mitjançant instruccions. Els
jugadors lligats amb el nus segueixen les instruccions, però
no poden donar consells.
v3: Els jugadors han d'agafar pilotes i se’ls indica que no les deixin
caure mentre es fa i es desfà el nus.

Reflexió:
Ha estat difícil desfer el nus?
Com us heu organitzat per fer la feina?
Heu aplicat cap estratègia?
Heu pres decisions individualment o en grup?

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Treball en equip
Comunicació
Lideratge
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Definició i objectiu:
Els jugadors es distribueixen en grups reduïts de quatre o cinc i fan
curses de relleus amb diverses opcions:

Variacions:
v1: Relleu tradicional. Quan un corredor completa la volta, pica la
mà del següent jugador de la fila.
v2: Els jugadors afegeixen un membre de l’equip al seu relleu
cada vegada que fan una volta completa. Així, quan el primer
corredor torna de la seva volta, se li afegeix el segon i fan
una volta completa junts. Quan tornen, s'hi afegeix un tercer
membre, i així successivament; fins que tot els membres de
l'equip fan la volta completa plegats.
v3: Tots els participants s’agafen de la mà i corren al mateix ritme.
v4: Cada volta, l’equip completa el recorregut transportant un
jugador diferent. Aquest jugador no pot tocar el terra en cap
moment. Cada volta, el jugador es canvia de manera que tots
els membres de l’equip siguin transportats en algun moment.
v5: Es repeteix la variant anterior, però els jugadors s’han de portar
d’una manera diferent cada volta. Vol dir que la forma en què
es fa la volta canvia constantment i els jugadors han de ser
creatius per pensar nous estils de transport per als companys
d'equip.

No cal res específic.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Resiliència
Treball en equip
Comunicació
Lideratge

Per a cada variant, expliqueu només la situació inicial i les regles.
No doneu possibles solucions al repte.

Reflexió:
Quin relleu ha comportat un repte més gran?
Us estimeu més els relleus individuals o per equips?
Com heu escollit l’ordre dels participants? Heu aplicat alguna estratègia?
Heu donat suport als companys d'equip i els heu motivat? Heu compartit consells sobre
com fer la volta completa?

4
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7. Quatre cantons
Definició i objectiu:

39

La zona de joc és un quadrat (d’aproximadament 15 m cada costat).
Es col·loca un con a cadascuna dels cantons del quadrat i un cinquè
con al centre. Els jugadors es distribueixen en cinc grups, i cada
grup se situa al costat d’un dels cons de la zona de joc.
Quan el grup del centre diu “ARA!” els cinc grups han d’intercanviar
llocs alhora. Quan es canvien de cons, tot el grup s’ha de moure
agafat de les mans o tocant-se les espatlles.
L’objectiu és que un equip assoleixi un dels quatre cons cantoners.
Si ja no hi ha un cantó buit o el grup se separa i hi arriba per separat,
l’equip ha de tornar al con central i tornar a començar.

Variacions:
v1: Els cinc grups es mouen passant una pilota amb les mans o
els peus.
v2: Tothom del grup ha de tocar la pilota almenys una vegada
abans d’arribar a l’altre con.
v3: Un dels jugadors del grup té els ulls embenats i l'equip l'ha de
guiar.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Treball en equip
Comunicació
Resiliència
Lideratge
Autosuficiència

v4: Combineu la pilota i les variants dels ulls tapats, però
col·loqueu la pilota en una bossa de plàstic de manera que
faci soroll quan circuli per terra.

Reflexió:
Què ha passat quan dos equips han arribat a un con alhora? Ha estat fàcil pactar qui ha
arribat primer?
Com heu decidit a quin con anar? Ha estat una decisió col·lectiva de l’equip?
Heu escollit un líder?
Quina importància ha tingut la comunicació en aquest joc?
Respectàveu els altres equips quan corríeu cap als cantons?
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Definició i objectiu:
A la zona de joc, nou cèrcols o cons es col·loquen en una formació
de quadrícula (3 x 3). Dos equips de tres persones juguen a la mateixa graella. Cada jugador porta un pitet, i s'assignen colors diferents per a cada equip.
Els equips fan una cursa de relleus, i cada jugador deixa caure el pitet en un con lliure quan arriba a la graella. Quan el primer jugador
torna a deixar el pitet, pica la mà del segon jugador, i així successivament. L’objectiu és connectar tres pitets del mateix color en una
línia; en horitzontal, en vertical o en diagonal, tant és.
Si tots nous pitets estan col·locats, però no se n’han col·locat tres
de seguits, cada jugador, en el mateix ordre, pot canviar la posició
d’un dels pitets per aconseguir-ho.

Variacions:
v1: Si hi voleu jugar amb més gent, podeu fer un quadrat de 4 x 4
o de 5 x 5.
v2: Jugueu per parelles agafats de les mans.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Treball en equip
Comunicació
Autosuficiència

Reflexió:
Heu participat plenament per ajudar els companys d’equip?
Heu pres les decisions correctes durant l’activitat? En cas contrari, com ha reaccionat el
vostre equip?
Us heu plantejat una estratègia d’equip?
A l'equip, us heu animat els uns als altres quan les coses s’han posat difícils?

4
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9. El samurai
Definició i objectiu:
Tot el grup forma un cercle. En aquest joc, en comptes de passar la
pilota es passa energia. I això com es fa?
1.

2.

VÍDEO!

Un jugador comença passant energia al jugador que té al
costat:
●

Per passar energia cap a la dreta, es fa un moviment amb
el braç dret en la direcció per on passa l’energia. Al mateix
temps es crida “HA!”.

●

Per passar energia cap a l’esquerra, es fa un moviment
amb el braç esquerre en la direcció per on passa l’energia.
Al mateix temps es crida “HA!”.

No cal res específic.

Per canviar la direcció de l’energia:
●

3.

41

Els jugadors que han rebut l’energia poden cridar
“HAKUN!” tot alçant i baixant el braç amb el puny tancat.
Això canvia la direcció de l’energia i la torna a enviar al
jugador que l’ha passada.

Per passar l’energia a un jugador que no està adjacent al
cercle:
●

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Autosuficiència
Comunicació

Els jugadors criden “WAKA!” seguit del nom del jugador
que rebrà l’energia. Al mateix temps, l'assenyalen amb
una cama.

Reflexió:
Com us heu sentit durant el joc?
Heu sentit vergonya en cap moment? En cas afirmatiu, com l'heu superada?
Com us han canviat les sensacions al llarg del joc?
La comunicació era una part important del joc. Heu pogut reaccionar ràpidament?
Què passa quan la comunicació és poc clara?
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Definició i objectiu:
Aquest és un joc per a tres equips. Es juga en un espai gran, de la
mida d’una pista de bàsquet o de mig camp de futbol, amb una
pilota que es llança. Als equips se’ls assignen rols: dos són atacants
i un és el defensor. L’objectiu dels dos equips atacants és mantenir
la possessió de la pilota fent passades entre ells durant tant de
temps com sigui possible. Els defensors intenten interceptar la
pilota i recuperar-ne la possessió. Si l’equip defensor recupera la
pilota, s’intercanvien els rols.

Variacions:
v1: Cronometreu el temps que els dos equips poden mantenir la
possessió de la pilota sense que els defensors la recuperin. El
temps es reinicia quan es canvien els rols.
v2: Els dos equips atacants no poden passar la pilota a ningú del
seu equip, només a un membre de l’altre equip atacant. Per
tant, hi ha dos equips que ataquen, però tenen limitat a qui
poden passar la pilota.
v3: Es pot afegir un objectiu addicional per als dos equips atacants.
Per exemple: han de mantenir la possessió durant mig minut
i després intentar fer una cistella. Quan tots els membres de
l’equip han llançat la pilota, es poden canviar els rols.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Treball en equip
Comunicació

v4: Invertiu el repte! Un equip intenta mantenir la possessió de
la pilota passant-la, però ara hi ha dos equips que intenten
recuperar-la.

Resiliència

Reflexió:
Què us ha mantingut centrats per no perdre cap passada?
Es pot completar el joc sense tenir en compte tots els membres de l’equip?
Com us heu sentit quan necessitàveu que tot l’equip treballés unit?
Qui ha liderat la comunicació?
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11. Fotografia
Definició i objectiu:

43

Se seleccionen dos participants com a observadors. Tothom es posa
dret i fa veure que posa per fer una fotografia de grup. Un cop el
grup ha escollit la seva posició per a la fotografia, els observadors
tenen 20 segons per memoritzar les posicions de cada persona.
A continuació, s’han de tapar els ulls o girar-se.
Mentre els observadors no miren, el grup fa cinc canvis a la
fotografia inicial: podrien consistir a canviar de lloc o canviar de
gest i expressió. Els observadors han d’esbrinar quins cinc canvis
s’han fet.

No cal res específic.

Variacions:
v1: Al grup se li proposa un escenari per transmetre a la seva
“fotografia”, per exemple, celebrar un objectiu, rebre males
notícies, etc.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Resiliència
Lideratge

Autosuficiència

Reflexió:
Ha estat fàcil identificar les fotografies i memoritzar-les?
Us estimàveu més ser observadors o sortir a la fotografia? Per què?
Com heu memoritzat la fotografia? Teníeu una estratègia?
Heu escollit un líder de grup per decidir els canvis?
Us sembla que l’observador també es pot considerar un líder?
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44

Definició i objectiu:
Es formen tres equips, cadascun amb un pitet de color diferent.
Es col·loquen tres porteries al camp formant un triangle. Trieu
(o alterneu) les opcions següents per jugar:
●

Cada equip defensa la seva porteria i pot marcar en qualsevol
de les porteries contràries.

●

Cada equip defensa la seva porteria, però només pot marcar
en una de les porteries contràries (s’assignen les porteries per
endavant).

VÍDEO!

Variacions:
v1: Jugueu només amb les mans. Per marcar, els jugadors han de
llançar a un company d’equip que estigui dins la porteria.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Resiliència
Treball en equip
Comunicació

Reflexió:
El joc us ha semblat senzill o complicat?
Com heu atacat i defensat alhora?
Com heu triat on atacar quan es podia triar entre dues porteries? Com podeu relacionar
aquesta experiència amb la vida quotidiana?

4
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13. El zombi
Definició i objectiu:
S’assigna un cercle a cada jugador que participa. Per començar el
joc, tots els jugadors, excepte un, se situen al cercle que se li ha
assignat. El jugador individual, el “zombi”, es col·loca el més lluny
possible del seu cercle.

45

VÍDEO!

Quan es fa el senyal d’inici, el zombi intenta caminar per ocupar el
cercle buit. Els altres jugadors poden canviar de cercle sempre que
vulguin evitar que el zombi hi pugui entrar.
Quan el zombi aconsegueix entrar en un cercle, els rols canvien i
un altre jugador s’ha de moure el més lluny possible del seu cercle
per començar el joc un altre cop.

Variacions:
v1: El zombi pot córrer; tots els altres han de caminar.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Resiliència
Comunicació
Lideratge
Treball en equip

Reflexió:
Heu entès el joc des del principi o us ha costat?
Quina us sembla que és la millor estratègia per mantenir el zombi fora d’un cercle buit?
Com s’ha comunicat el grup quan s'havia de canviar de cercle?
Com s’ha sentit el zombi quan constantment li impedien entrar en un cercle? S’ha rendit o
ha continuat intentant-ho?
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Definició i objectiu:
Tots els jugadors es mouen per l’espai seguint instruccions
codificades que l’entrenador crida. Les indicacions es poden
enllaçar mitjançant el color o el número, per exemple: verd = córrer,
vermell = aturar-se, 5 = planxa.

VÍDEO!

L’objectiu del joc és que els jugadors suggereixin instruccions
i n'afegeixin de noves gradualment. Les hauran de recordar totes
i executar-les sempre que es digui el color o número associat.

Variacions:
v1: L’edat dels participants determinarà el nivell d’exercicis de
resistència que es poden proposar. Si són joves, se’ls poden
encomanar exercicis físics i de resistència amb el pes corporal
propi (salts, abdominals elevats, abdominals baixos, flexions,
etc.).
v2: També es pot afegir una regla segons la qual cada participant
ha de driblar una pilota mentre espera les instruccions. Fins
i tot es pot incorporar la pilota en alguns dels exercicis.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Lideratge
Resiliència
Comunicació
Autosuficiència

Reflexió:
Quan heu proposat més regles, ha estat més difícil?
Heu pogut seguir les instruccions fàcilment o us ha costat recordar-les?
Us ha agradat poder decidir els codis i les activitats?
Quina diferència us sembla que hi ha entre que l'entrenador proposi els moviments i que
els trieu vosaltres mateixos?

4

Manual de formació STEP4Youth

SECCIÓ

4

15. Animeu en veu alta!
Definició i objectiu:

47

Tots els participants es mouen lliurement per l’espai. Quan es fa el
senyal, tothom es posa en parelles i juga a “pedra, paper i tisores”.
Els participants competeixen en el millor de tres jocs.
El jugador que perd es posa darrere del que ha guanyat i l'anima
cridant o corejant-ne el nom. Després del primer joc, hi ha, doncs,
diverses parelles formades pel jugador que ha guanyat i el que
l'anima.
Quan es torna a fer el senyal, el procés es repeteix: es reuneixen
dues parelles i es juga a un altre joc. Al final d’aquest segon joc hi
haurà un jugador que ha guanyat, seguit de tres participants que
l'animen. Només juga el jugador de davant; els altres l'animen.
El joc continua fins que només queden dues persones (que jugaran
la final), i tots els altres del grup els animaran.

No cal res específic.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Treball en equip
Comunicació
Resiliència
Lideratge

Reflexió:
Quin de vosaltres ha guanyat a un company durant el joc de pedra, paper i tisores?
Com us ha fet sentir que altres participants us animessin?
Quina era la diferència entre quan només us animaven algunes persones i quan acabàveu
sent dos grans grups?
Animeu sovint els vostres col·legues o familiars?
Com us fa sentir quan algú us anima?
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Definició i objectiu:
Tots els jugadors excepte un formen un cercle. Dels jugadors del
cercle, se'n tria un perquè faci de director d’orquestra. El que és fora
del cercle no té ni idea de qui és aquesta persona. El director ha de
triar gestos o moviments perquè tots els altres del grup els copiïn,
assegurant-se que es comuniquen subtilment per evitar que se li
descobreixi el paper. El jugador de fora del cercle ha d’endevinar
qui dirigeix l’orquestra.

VÍDEO!

No cal res específic.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Lideratge
Comunicació

Reflexió:
Què us sembla que significa ser líder?
Heu estat líder en algun moment dels jocs?
Quines decisions heu hagut de prendre? Heu esperat que algú ho demanés o heu pres la
iniciativa?
En quins aspectes de la vida personal us agradaria ser líders o assumir el lideratge?

4
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17. Les pinces
Definició i objectiu:

49

Aquest joc es juga en un espai gran: una pista de bàsquet o mig
camp de futbol anirien bé. Els participants es distribueixen en dos
grups, clarament distingits per un pitet de colors. Cada grup es troba
en extrems oposats del camp. A un se li assigna un rol d’atacant i,
a l’altre, un de defensor. En acabar un joc, els rols es canvien.
El grup atacant selecciona un jugador que ha de portar amagades
unes pinces d'estendre roba (o un altre objecte petit). Aquest
jugador ha d’arribar a l’altre extrem del camp sense que l’equip
defensor el toqui. Quan es fa el senyal, tot el grup atacant corre fins
a l’extrem oposat del camp. Quan un jugador és tocat, tant si porta
les pinces com si no les porta, ja no es pot moure.
El grup defensor ha d’atrapar les persones que intenten travessar
el camp. Han de tocar tantes persones de l’altre equip com puguin.
Abans del senyal d’inici, tant el grup atacant com el defensor poden
planificar la seva estratègia.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:

Si el jugador que porta les pinces aconsegueix arribar a l’altre
extrem del camp sense que el toquin, anota un punt per al seu
grup. El joc es pot repetir tantes vegades com calgui.

Comunicació
Treball en equip
Autosuficiència

Variacions:
v1: Es pot afegir una regla per al grup defensor. Un cop agafen un
atacant, els defensors tenen cinc segons per buscar l’objecte
amagat (els jugadors podrien portar-lo a les mans, als cabells,
a les sabates esportives, etc.). Si, en un termini de 5 segons,
el jugador defensor no ha trobat les pinces, l’atacant pot
continuar corrent cap endavant.
v2: Durant el joc, cada jugador de l’equip defensor només pot
tocar un jugador de l’equip atacant.

Reflexió:
Com heu decidit qui portava les pinces?
Quina era la millor manera d’assegurar-se que l’equip contrari no agafés la persona amb les pinces?
Quina estratègia heu aplicat? L'heu canviada?
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Definició i objectiu:
Es tracta d’un joc cooperatiu que es juga en un espai reduït amb
grups de quatre o cinc jugadors. Un dels jugadors del grup té
els ulls tapats amb una màscara o un pitet. Es pacta un punt de
sortida i arribada, a no més de tres metres de distància. Al llarg del
recorregut es col·loquen obstacles com cons, cèrcols o pilotes. El
jugador amb els ulls embenats no els pot tocar.
Els jugadors, utilitzant només la veu, han de guiar el company
d’equip amb els ulls embenats al llarg del recorregut. Si toquen
res, han de tornar a començar el circuit. Quan arriben al final, es
canvien els rols.

Variacions:
v1: El joc es pot jugar en parelles. Aquesta vegada, el guia no pot
parlar, només guia la parella tocant-la. Cal desenvolupar un
sistema: per exemple, toqueu l’espatlla dreta per girar a la
dreta, l’espatlla esquerra per girar a l’esquerra; toqueu el cap
per parar, feu servir dos tocs per continuar caminant, etc.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Comunicació
Treball en equip
Resiliència
Lideratge

Reflexió:
Què calia tenir en compte per tenir èxit?
Heu encertat des del principi?
Heu reconsiderat l'estratègia i canviat l'enfocament?
Com us heu sentit quan teníeu els ulls embenats?
Per què us sembla que és important que el líder doni les instruccions correctes?
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19. Pedra, paper, tisores... i corre!
Definició i objectiu:
Els participants es divideixen en dos grups. Cadascun està situat
en un extrem de la pista o camp, formant una línia. Quan es dona
el tret de sortida, el primer jugador de cada grup corre cap a l’altre
grup. Quan els dos jugadors es troben, juguen a un joc de pedra,
paper, tisores.
●

El jugador que perd torna cap al seu grup.

●

El jugador guanyador continua corrent cap a l’altre grup.

●

Els jugadors que esperen a la fila han d’estar atents. Si el seu
company perd, el següent jugador del grup ha de córrer el
més ràpid possible per evitar que el jugador que ha guanyat
avanci.

●

Quan es troben, tornen a jugar a pedra, paper, tisores.

El joc acaba si el jugador d’un grup arriba amb èxit a l’altra banda
del camp.

Variacions:
v1: Si el grup està format per quatre o cinc jugadors, el joc serà
més interactiu. Es poden proposar diversos jocs al mateix
temps. Per a això, s’hauran de fer diferents línies.

51

VÍDEO!

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Comunicació
Resiliència
Treball en equip
Autosuficiència

v2: Si teniu grups grans, podeu enviar jugadors en grups de tres.
Quan els tres jugadors es troben amb l’altre grup, juguen a
pedra, paper, tisores plegats. Per a pedra, els tres jugadors
s’ajupen; amb paper, es posen tots tres amb els braços alçats i,
per a les tisores, els dos jugadors dels extrems es posen drets
i el jugador del mig s'ajup. L’equip guanyador continua corrent
i l’equip perdedor es retira. Es forma un nou trio de l’equip
perdedor per desafiar l’equip que intenta arribar a la seva base.

Reflexió:
Us ha agradat el joc?
Què heu de recordar per tenir èxit?
Us sembla que l’èxit ha estat una qüestió de pura sort o es pot aplicar alguna estratègia?
Us sembla que el treball en equip pot canviar els resultats?
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Definició i objectiu:
Els jugadors formen grups de set. Cinc dels jugadors formen un
cercle agafant-se de les mans. Un jugador està dins del cercle i
l’últim jugador en queda fora. El jugador de fora ha d’intentar tocar
el jugador del centre mentre els jugadors que formen el cercle
intenten evitar-ho. El joc es pot repetir diverses vegades, canviant
de rol.

VÍDEO!

Variacions:
v1: El joc es pot jugar en grups més grans amb dos jugadors fora
del cercle i un dins. Els jugadors de fora del cercle competeixen
entre ells per ser els primers a tocar el jugador de dins del
cercle.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Treball en equip
Resiliència
Autosuficiència

Reflexió:
Us ha agradat el joc?
Com us heu sentit quan intentàveu entrar a la gàbia al primer joc?
Ha estat frustrant?
Com us heu controlat mentre defensàveu i atacàveu?

SECCIÓ
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21. Xut als pals!
Definició i objectiu:
Tots els jugadors que participen en el joc formen part d’un mateix
equip. Durant dos minuts (o el temps que s’acordi) tothom pot xutar
pilotes als pals de la porteria, amb l’objectiu de tocar el travesser. El
valor del xut es determina si la pilota toca o no els pals o el travesser.
Després del temps fixat, se sumen les puntuacions de tots. Després
de deixar uns minuts per elaborar una nova estratègia, a tot el grup
li queda aproximadament un minut i mig per millorar el marcador
des del primer intent.

53

VÍDEO!

Variacions:
v1: Permetre als jugadors xutar o llançar la pilota als pals.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Treball en equip
Resiliència

Reflexió:
Quin ha estat el resultat a la primera ronda?
L'heu millorat a la segona ronda?
Heu aplicat alguna estratègia d’equip en concret per millorar la puntuació?
Us heu sentit frustrats quan no heu assolit el resultat esperat?
Us sembla que ho podreu fer millor la propera vegada?
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Definició i objectiu:
Els jugadors formen dos equips diferents. Es col·loquen dues files
de cons, una al costat de l’altra a una distància aproximada de
10 metres d’una línia. Els equips se situen darrere d’aquesta línia,
cadascun amb el mateix nombre de pilotes de futbol. L’objectiu del
joc és que els participants tombin els cons xutant les pilotes. L’equip
que tomba tots els cons primer guanya un punt. A cada ronda,
col·loqueu els cons cada vegada més allunyats per augmentar la
dificultat del joc. Tots els participants han de fer el mateix nombre
de tirs.

Variacions:
v1: S'hi pot jugar amb les mans.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Treball en equip
Resiliència
Lideratge

Reflexió:
Com us heu sentit a mesura que el joc es feia més difícil?
Tots els jugadors han xutat el mateix nombre de vegades?
Heu fet servir cap estratègia per ser més eficaços?
Heu animat els companys d'equip per mantenir-los motivats?
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23. La cadena
Definició i objectiu:

55

Un jugador, identificat amb un pitet, ha d’intentar atrapar la resta
del grup. Quan aconsegueix tocar un jugador, tots dos es donen
la mà i continuen perseguint la resta junts. Cada vegada que un
jugador és atrapat, ha d’enllaçar les mans i unir-se a la cadena.

Variacions:
v1: Quan la cadena està formada per quatre persones, es poden
dividir en dues parelles.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Lideratge
Comunicació
Treball en equip

Reflexió:
Quines estratègies heu aplicat durant el joc de la cadena?
Heu nomenat un líder per decidir en quina direcció s’havia d’anar?
Us sembla que la comunicació ha estat important en el joc per coordinar els moviments?
Ha estat difícil complir les regles del joc? Què heu fet quan la cadena s'ha trencat?

Manual de formació STEP4Youth

SECCIÓ

4

24. El quadrat impossible
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Definició i objectiu:
Formeu dos equips de 7-10 jugadors. Cada equip té una pilota protegida dins d’un quadrat format per cons i situat al final del camp.
Ni els atacants ni els defensors hi poden entrar. S’introdueix una
tercera pilota, que es pot fer servir per jugar un partit de futbol
normal. Els jugadors marquen un gol traient la pilota de l'adversari
fora del quadrat amb la pilota de joc. Les regles del joc (passades,
faltes, marcador, etc.) s'han d'acordar entre els jugadors mateixos.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Comunicació
Treball en equip
Resiliència

Reflexió:
Us sentiu còmodes amb les normes acordades?
Ha estat fàcil treure la pilota de l'adversari fora del quadrat?
Teníeu prevista una estratègia d’equip?
En general, a la vida, què feu si no esteu d’acord amb les normes decidides per la majoria?
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25. Bitlles amb cons
Definició i objectiu:

57

Cada equip ha de fer servir pilotes toves per tombar cinc cons.
Aquests s’han col·locat en un banc a la part inferior del camp de
l’equip contrari, amb una corda o una línia dibuixada davant del
banc que l’equip no pot travessar. Les pilotes estan escampades pel
terreny de joc i no es poden tocar fins que l’instructor no comenci
el joc. Quan un dels equips aconsegueix enderrocar els cinc cons
dels adversaris, s’anota un punt i es restableix el camp. Atureu el
joc quan convingui i comenceu a reflexionar.

COMPETÈNCIES
RELACIONADES:
Comunicació
Lideratge
Treball en equip

Reflexió:
Heu intentat complir les normes?
Heu intimidat o atacat algú per agafar una pilota? Quins han estat els riscos del joc?
Heu pogut equilibrar el compromís amb l’èxit i el respecte cap als companys d'equip i
l'equipament?
Us heu comunicat bé durant el joc?
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Partits
58

En aquesta secció s’expliquen alguns exemples dels partits en tres temps. Tot i que és preferible que les
regles vinguin dels participants, l’entrenador també pot ajudar introduint modificacions dissenyades
per desenvolupar una competència particular. En fer-ho, animeu els participants a desenvolupar
encara més la idea.
En acabar el joc, els participants reflexionen sobre la sessió juntament amb l’entrenador. Decideixen
plegats si s'han respectat les regles i com se senten sobre el que ha passat.
Important: A la primera i la tercera part, l’entrenador hauria de promoure una actitud neutral, mediant
de manera justa entre tots els participants i fomentant el consens sobre els diferents suggeriments que
es proposen.
ENLLAÇ VÍDEO+ QR: Partit en tres temps: Ocupabilitat Pàg. 63

A continuació s’indiquen alguns exemples de regles útils:
●

Cada tres minuts, dos jugadors han de canviar d’equip. Quan acabi el joc, tothom haurà estat als
dos equips. Competència: treball en equip.

●

Durant el joc, qualsevol que marqui un gol canvia d’equip. Competències: resiliència, autosuficiència.

●

A cada jugador se li assigna un número. Cada pocs minuts, l’entrenador crida els jugadors que
poden marcar durant aquest període. Per exemple: “Només els que tenen els números 3 i 5 poden
marcar gols.” Competències: treball en equip, lideratge.

●

Si una persona marca un gol, la resta de membres de l'equip han d’estar a l’altra meitat del terreny
de joc. Si no hi són, el gol no compta. Competències: autosuficiència, treball en equip.

●

Durant el joc, els jugadors han d’estar completament silenciosos. Competència: comunicació.

●

El joc es juga per parelles, amb les mans agafades. Competència: treball en equip.

●

En passar la pilota, s’ha de dir en veu alta el nom del jugador que l’ha de rebre. Competència:
comunicació.

●

Abans de començar el joc, cada jugador ha de compartir una o més tàctiques que vulgui provar
durant el joc amb la resta del grup. v1: Cada participant pensa en les seves tàctiques, però no les
comparteix amb el grup fins al final del joc. Competència: lideratge.

A continuació s’indiquen alguns partits que es poden jugar:
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1. Partit amb valor afegit
59

Es juga un partit de futbol entre dos equips. Abans de començar el partit, cada equip es reuneix per
escriure el repte que vol intentar assolir durant el joc. Cada equip desconeix el repte que s'ha proposat
l'altre equip.
Cada equip ha de plantejar el seu repte. Aquí teniu alguns suggeriments:
●

El nostre repte com a equip és garantir que tots els gols els marquin jugadors diferents.

●

El nostre repte és que cinc jugadors diferents de l’equip toquin la pilota abans de poder marcar un gol.

Durant el joc, ambdós equips han d’intentar assolir els reptes que s'han proposat. A la sessió de reflexió,
al final del joc, avaluen si se n'han sortit i, en cas afirmatiu, com ho han fet.

2. Pilota invisible
Es formen dos equips, que es distingeixen per pitets de diferents colors. El joc té l’estructura d’un partit
normal però es juga sense pilota.
●

Per mostrar la possessió de la pilota invisible, un jugador juga amb les dues mans al cap. Amb les
mans al cap, poden córrer tant com vulguin.

●

Per passar la pilota invisible a un jugador, n'ha de dir el nom. El jugador que ha passat la pilota
invisible dient el nom del company d’equip es treu les mans del cap. El jugador que rep la passada
es posa ràpidament les mans al cap com si hagués rebut la pilota.

●

Per marcar un gol, un jugador amb les mans al cap ha de creuar la línia base del camp oposat.

●

Per recuperar la pilota, l’equip contrari ha de tocar el jugador que té les mans al cap. Quan això
passa, la pilota invisible passa a l’adversari, qui ara ha de córrer amb les mans al cap. El joc continua com si es tractés d’un partit de futbol normal.

3. Tres pilotes de futbol
Es formen dos equips, cadascun amb un pitet de color diferent. El joc té una estructura de partit de futbol
normal, però es juga amb tres pilotes. Hi ha una pilota al camp en tot moment (com al futbol) i les altres
dues pilotes les porta un participant de cada equip. En qualsevol moment, un jugador pot recollir la pilota
que s’utilitza per al joc amb les mans. Quan això passi, el jugador del seu equip que fins ara tenia una
pilota a les mans l’ha de deixar caure a l’instant. El partit de futbol continua amb aquesta pilota.

Variacions:
v1: Segons la facilitat amb què els participants entenguin el joc, es pot afegir la regla que els jugadors
que tenen la pilota a les mans no es poden moure. Per tant, per moure’s han de passar la pilota a
altres membres de l’equip.
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4. Tocs al camp
60

Dos equips prenen costats oposats a un gran camp rectangular. Cadascun vol sumar tants punts com
sigui possible i evitar que els en marquin cap. Tots dos equips defensen i ataquen al mateix temps.
●

Perquè els jugadors anotin, han d’arribar a la línia del darrere del camp oposat sense que l’altre
equip els toqui.

●

Per evitar anotar, els jugadors d’un equip poden atrapar (tocar) els jugadors que intenten travessar
el seu camp per marcar.

Tant si marquen com si queden atrapats en l'intent, els jugadors han de tornar al seu camp per continuar
jugant.
Variacions:
v1: Quan algú és atrapat, ha de quedar immòbil en la posició en què l'han tocat. Un dels companys
d'equip li ha de tocar la mà per alliberar-lo i continuar jugant.
v2: Es col·loquen cèrcols dins dels dos camps. Si un jugador és dins un cèrcol, està segur i no el poden
atrapar. Els jugadors poden fer servir aquestes bases quan intenten travessar el camp contrari per
evitar que els atrapin.
v3: Es col·loquen al final del camp un bon nombre de cons plans. Cada vegada que un jugador travessa
la línia de base, ha d’agafar un con i portar-lo de manera segura al seu camp per aconseguir un punt.

5. Futbol circular
Es formen dos equips amb tants cèrcols com jugadors hi ha al camp. Els cèrcols han de ser de dos
colors: un per a cada equip. Cada jugador tria un cèrcol per posar-s'hi dins. Tot i que poden treure parts
del cos fora del cèrcol, un peu ha de romandre sempre dins. Després es juga un partit de futbol.
Variacions:
v1: Quan es fa el senyal, tothom canvia de cèrcol i el joc continua. Les persones només poden ocupar
els cèrcols del color del seu equip.
v2: Quan es fa el senyal, tothom canvia de cèrcol i el joc continua. Es pot ocupar qualsevol dels cercles
del camp.
v3: Col·loqueu dos cèrcols per jugador. Tothom pot passar al cèrcol que triï, però la pilota només es pot
tocar (per passar o xutar) quan un peu és dins el cercle.
v4: El mateix joc i variants es poden aplicar als jocs de bàsquet o handbol, no només al futbol.
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6. Recupera la pilota per marcar!
Es defineix un espai rectangular (similar a una pista de voleibol o bàsquet). Els jugadors es divideixen
en quatre equips, cadascun amb pitets de colors diferents. Dos equips se situen al centre de la zona de
joc i els altres dos equips es queden darrere de cadascuna de les línies posteriors oposades.
El joc es juga amb una pilota i les mans. L’objectiu de cada equip és sumar el màxim de punts possible.
Per fer-ho, han de passar la pilota entre els membres de l’equip fins que travessen la línia del darrere
contrària. El jugador que té la pilota a la mà pot fer un màxim de dos passos. Els jugadors sense pilota
poden córrer tant com vulguin.
El joc comença amb els dos equips del mig jugant l’un contra l’altre. Els altres dos equips esperen als
dos extrems.
●

L’equip amb la pilota intenta arribar al final amb la pilota i travessar la línia base.

●

L’equip sense pilota l'ha de recuperar interceptant una passada o obligant els oponents a llançar la
pilota fora dels límits. Quan això passa, els atacants i els defensors canvien de rol, com en un joc
de bàsquet o handbol.

Si un equip marca, ha de donar ràpidament la pilota a l’equip que espera en aquell extrem del camp.
Aquest equip ara està actiu i comença el seu atac. L’equip defensor continua exercint el mateix paper.
Per tant, per marcar, l’equip que defensa primer ha de recuperar la pilota i després l'ha de passar a
l’equip corresponent que espera a qualsevol extrem.

Variacions:
v1: Quan els participants en dominin les regles, el joc també es pot jugar xutant la pilota.

61

Manual de formació STEP4Youth

62

SECCIÓ

4

Manual de formació STEP4Youth

ANNEX

ANNEXOS

Manual de formació STEP4Youth

ANNEX

Annex 1
64

Pla de la sessió
Competència:

Número de sessió:

Data:

Lloc:

Entrenador:
Introducció:

Temps:

Preguntes
Escalfar:

Temps:

Joc:
Activitat d’aprenentatge:

Temps:

Joc:
Partit en tres temps:

Temps:

Regles relacionades amb la competència:
Refredar:

Temps:

Joc:
Cloenda:
Preguntes:
*Comentaris i observacions:

Temps:
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MATERIALS
DELS JOCS
DE ROL
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SITUACIÓ:
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TREBALL A LA CONSTRUCCIÓ
El vostre gerent us crida!
Ahmed va trobar feina el mes passat a la construcció. És una feina amb un bon sou
i horari que li permet pagar les factures i continuar estudiant.
•

A l’obra hi ha moltes coses a fer i hi ha molta pressió per acabar.

•

No sabeu com barrejar el ciment que se us ha demanat i tothom sembla massa
atrafegat per ajudar-vos.

•

Quan el gerent veu que no sabeu com fer-ho, us comença a cridar.

Com reaccioneu?
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ENTRENADORS:

COSES A OBSERVAR DURANT EL JOC DE ROL
•

Conductes i comportaments (accions, decisions)

•

Adopció del rol: com entén el participant el rol (submissió, poder, autoritat, respecte,
tracte, relacions, etc.)

•

Comunicació verbal i no verbal (gestos, mirada, to de veu, volum, postura, ús de l’espai,
etc.)

ENTRENADORS:

PREGUNTES PER FER DESPRÉS DEL JOC DE ROL PER
PROMOURE LA DISCUSSIÓ.
•

Preguntes de descripció: Què hem observat? Què ha passat en la situació? Què hem
vist que ens ha cridat l’atenció?

•

Preguntes de transferència: Ens sembla que això ens pot passar a la realitat?
Quins són els temes clau per portar-ho a la realitat? És probable la situació?

•

Preguntes de percepció: Com ens hem sentit? Com ens han fet sentir les altres
persones? Com hem viscut l’exercici del rol? Què ens ha fet sentir incòmodes?

•

Preguntes d’aprenentatge: Què ens ha agradat del que ha passat i què hem fet?
Què faríem de manera diferent? En què podríem fer més? En què podríem fer menys?
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