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Com Podem aConseguir 
transformar els Pensa-
ments negatius i limitadors 
Per Pensaments Positius i 
‘Possibilitadors’? 
En un principi pot semblar que els pensa-
ments sorgeixen d’una manera espontània, 
involuntària i impredictible, és a dir, més en-
llà del nostre propi control. Però, mitjançant 
l’aprenentatge de pensaments intencionats, 
els esportistes poden controlar els seus 
pensaments. Poden aprendre a utilitzar 
l’autoinstrucció per facilitar l’aprenentatge i 
millorar l’execució, a canviar pensaments ne-
gatius per pensaments positius que edifiquen 
confiança i expectatives d’èxit.

Una de les claus del control dels pensa-
ments és l’autoinstrucció. Qualsevol cosa que 
pensis sobre alguna cosa implica, d’alguna 
manera, que t’estàs parlant a tu mateix. La 
conversa amb un mateix pot esdevenir un re-
curs, si millora la nostra confiança i la nostra 
execució. Encara que també pot ser negativa, 
quan aquesta és inadequada i ens fa dubtar 
de nosaltres mateixos, o és tan freqüent que 
ens causa distraccions en la nostra actuació.

Així i tot, és important destacar que la 
majoria d’esportistes d’elit diuen que les se-
ves millors actuacions esportives es produïen 
quan no tenien pensaments en la seva ment. 
És a dir, estaven tan immersos en l’acció, que 
experimentaven la sensació de no tenir cap 
tipus de pensament conscient.

Pot ser preferible procurar que les actua-
cions es facin lliures de pensaments, però en 
general, els esportistes pensen mentre ac-
tuen. Per aquesta raó, és important que els 
monitors, professors i entrenadors, i a ser 
possible amb l’ajuda d’un psicòleg de l’esport, 
ensenyin als seus joves atletes a reconèixer i 
controlar els seus pensaments.
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• Les autoinstruccions 
Per a l’aPrenentatge de l’esPort
El tipus de pensament i autoinstrucció han 
d’anar variant a mesura que s’adquireixen 
noves habilitats. En l’aprenentatge d’una ac-
tivitat física o esport, l’entrenador utilitza ex-
plicacions per ajudar a l’esportista en certs 
aspectes de les accions que ha de realitzar. 
En aquests casos aquestes explicacions po-
drien sintetitzar-se, posteriorment, en dues o 
tres paraules clau, perquè mentre es realitzi 
l’acció, l’esportista no hagi de pensar gaire.

• Les autoinstruccions 
Per a reCuPerar la ConCentraCió
A través d’una sèrie específica de senyals 
verbals o autoinstruccions podem acon-
seguir mantenir la ment focalitzada en les 
accions que hem de realitzar. L’objectiu del 
control de l’atenció va dirigit a què els espor-
tistes puguin mantenir els seus pensaments 
en el present, és a dir, en allò que està pas-
sant en aquest precís instant. Ho farem amb 
l’ús de paraules o frases clau que prèviament 
haurem preparat i entrenat.

• L’autoavaLuació 
Per a Canviar hàbits inadequats
De vegades ens trobem que una acció que 
ja teníem automatitzada o consolidada hem 
de canviar-la per una de millor. En aquests 
casos, és important que els entrenadors, 
professors o preparadors centrin el contin-
gut de les seves paraules o instruccions en 
les accions desitjades, més que en allò que 
l’esportista esta intentat no fer. Exemple: en 
comptes de dir “no giris el cos”, dir “mantin-
gues el cos recte”.

• L’autoavaLuació 
Per augmentar la motivaCió
Hi ha paraules concises i alhora impactants 
que poden afavorir canvis importants en 
la qualitat i efectivitat d’algunes accions ( 
“anem”, “lluita”, etc. ). En canvi altres paraules, 
no tan fortes, ens poden ajudar en altres tipus 
d’accions ( “tranquil “, “fluid”, “suau”, etc. ). Se-
gons el moment o situació serà recomanable 
utilitzar unes o altres. És a dir, cada paraula, 
frase o autoinstrucció ha de tenir un potencial 
emocional que estarà vinculat al tipus d’acció, 
situació o estat d’ànim de l’atleta.
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