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PROJECTE ONE TEAM 
2014-2015
OBJECTIU: 
Millorar la inclusió social de les persones 
amb discapacitat intel·lectual mitjançant 
l’esport. 

DURACIÓ:
7 mesos de novembre 2014 a maig 2015. 

PARTICIPANTS: 
35 jugadors + 8 entrenadors + 3 
tècnics 

CENTRES: 
- Escoles Especials Llar de Sant Jo-
sep de Lleida. 
- ACIDH de Barcelona
- Club Esportiu Car de Vic

ACCIONS COMUNICATIVES:

- Presentació projecte ONE TEAM 
(Novembre 2014)

- Entrenament amb Àlex Abrines

- Entrenament al Palau Blaugrana 
amb FCBarcelona Basket 
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TREBALL EN  EQUIP
COMPROMÍS

ESFORÇ
RESPECTE
HUMILITAT

AMBICIÓ
DURANT 12 SESSIONS HEM 
TREBALLAT: 
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PRESENTACIÓ
One Team és un programa que proposa l’Euroleague Basketball que fa servir l’esport com 
a vehicle per un canvi i una millora social positiva. Cada club participant desenvolupa un pro-
grama específic destinat a tenir un impacte positiu en els potencials grups exclosos (en aquest cas 
concret, les persones amb discapacitat intel·lectual). Aquest programa es desenvolupa a través 
de la formació en el currículum del  “Coaching for Hope”, un programa innovador que fa servir 
l’esport com eina per a crear un bé social i beneficiar un col·lectiu específic.

La Fundació FC Barcelona, la Federació ACELL i Special Olympics Catalunya treballen de 
manera conjunta per aconseguir que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin treballar 
diferents valors a través del bàsquet. Amb aquesta proposta metodològica, basada en el programa 
FutbolNet de la Fundació FC Barcelona, es pretén impulsar l’esport per a persones amb discapa-
citat intel·lectual i potenciar la imatge de les principals entitats representatives d’aquests col·lectius. 

Aquest projecte s’ha dut a terme durant 7 mesos; des del novembre de 2014 fins al maig de 
2015. Han participat tres clubs esportius de la Federació ACELL: Escoles Especials Llar de Sant 
Josep i Club Esportiu ACIDH de Barcelona i el Club Esportiu Car de Vic. 

Un total de 35 jugadors i 8 entrenadors i delegats dels equips han dut a terme les sessions progra-
mades; també han participat 3 tècnics de la Federació ACELL i Special Olympics Catalunya (entre 
el que s’inclouen els coordinadors del projecte) que han realitzat la programació, han supervisat 
les sessions dels equips, s’han encarregat de processar l’avaluació, realitzar les conclusions del 
programa i han portat a terme la part comunicativa del projecte amb les convocatòries i notes de 
premsa per cada acció del programa.  
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Es pot veure la participació en els següents gràfics dividida per sexes i edats. Cal destacar que 
durant tot el projecte, el nombre d’esportistes femenines ha estat més nombrós que els masculins, 
i que gairebé el 50% dels participants té entre 16 i 20 anys.
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AVALUACIÓ
Els tres equips participants, Escoles Especials Llar de Sant Josep, Club Esportiu ACIDH i el 
Club Esportiu Car de Vic, han dut a terme un total de 12 sessions, des del novembre de 2014 fins 
al maig de 2015. En aquestes sessions, els equips han continuat amb els seus entrenaments amb 
una programació específica en la qual s’ha intentat treballar habilitats específiques del bàsquet que 
poguessin englobar tots els aspectes més importants d’aquest esport: passada, bot, llançament, 
entrades a cistella i joc real.

Conjuntament s’han treballat sis valors diferents: compromís (es va fer com a treball previ); esforç, 
respecte (a les persones, a les normes i a l’entorn), treball en equip, humilitat i ambició (entès 
com a superació als diferents reptes). Aquests valors s’han treballat en funció de diferents objectius 
per cada un d’ells (que es poden veure a continuació) proposats pel Projecte FutbolNet com a indi-
cadors de club, i adaptats al Projecte ONE TEAM. 

Valor Actituds /comportaments
Compromís* Assistir i participar en les sessions i en els esdeveniments organitzats per la 

Fundació FCBarcelona.
Disculpar-se per les absències en cas de no poder assistir a les sessions.
Ser puntual a les sessions i altres activitats.
Complir les normes generals acordades pels monitors/res, el grup, etc. –codi de 
conducta.
Ser capaç de treballar sense la presència del monitor/a.
Portar l’equipament necessari per fer esport (xandall, calçat adequat, etc.).
Dutxar-se i/o canviar-se de roba després d’una sessió.
Promoure un bon clima de relació entre els companys i facilitar el bon funciona-
ment de l’activitat.

* Tot i que no està inclòs com un valor específic de programa, es contempla unes sessions prèvies 
en què, es treballarà el compromís amb l’activitat, amb els companys/es i amb l’entorn. 

Valor Actituds /comportaments
Esforç Intentar fer el millor possible totes les activitats, fins i tot aquelles que no agra-

den gaire.

Participar en el joc amb ganes, sigui quin sigui el resultat.
Intentar ser un bon exemple davant els companys/es. 
Resoldre situacions conflictives mitjançant el diàleg en lloc de l’evitació o la 
confrontació.
Posar-se reptes i objectius assolibles però difícils amb l'ajuda dels educadors i 
dels companys.
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Valor Actituds /comportaments
Respecte Respecte a les 

persones
Saludar al monitor/a i companys en arribar i marxar de la sessió. 
Escoltar amb atenció quan el monitor/a o els companys expliquen alguna cosa 
o fan una aportació.
No rebutjar a cap persona a l’hora de formar grups. 
Ajudar als companys/es quan es requereixi un treball en equip.
No riure’s dels companys/es o criticar-los si fan una errada.
Respectar les idees o aportacions dels altres. 
Ser ben educat i cordial amb totes les persones implicades (el conserge, els 
coordinadors, dinamitzadors ...). 
No insultar als companys/es i/o als contraris.
En cas de conflicte, buscar el diàleg. 

Respecte a les 
normes

Aplicar i respectar les normes de joc establertes.
Jugar amb esportivitat, sense empentes als jugadors o jugadores de l’equip 
contrari.
Felicitar a l’equip contrari si ha guanyat.
Acceptar les decisions del mediador/a.
Ser honest/a i no fer trampes .
Acceptar el resultat, encara que perdem . 
Acceptar els diferents rols que s’assignen: jugador/a, porter/a, reserva, etc.
Saludar els jugadors o jugadores de l’altra equip abans i després d’un partit. 
Gaudir de la victòria sense “triomfalismes”.

Respecte a 
l’entorn

Tenir cura de l’entorn: llençar deixalles a la paperera i no embrutar els espais - 
instal·lacions.
Respectar i cuidar el material esportiu intentant no fer-lo malbé.
No fer “graffitis” o guixades a les parets, les portes o mobiliari.
No fer escopinades en els entrenaments o als partits.
Col·laborar amb ordenar i recollir el material abans i després de la sessió.

Valor Actituds /comportaments
Treball en equip Ajudar als companys quan es requereixi 

Planificar conjuntament les activitats
Prendre les decisions per acord de grup
Vincular l'èxit personal al col·lectiu
Ajudar a transportar, instal·lar i recollir el material
Dialogar activament durant el primer i tercer temps del partit
Promoure activament la participació dels qui en saben menys 

Passar la pilota
Engrescar els companys
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Valor Actituds /comportaments
Humilitat Saludar als companys i els monitors abans i després d’iniciar l’activitat.

Celebrar per igual les cistelles de tots els participants (tots/es).
Donar la mà abans i després de cada partit.
Ser honest a l’hora d’avaluar-se (sinceritat).
Acceptar el resultat encara que s’hagi perdut.
Gaudir de la victòria sense triomfalisme, ni arrogància.
Expressar les mancances pròpies i limitacions.
Deixar-se ajudar pels companys.

Valor Actituds /comportaments
Ambició Mostrar afany de superació en les activitats esportives.

Identificar els aspectes en què es necessita millorar.
Planificar accions concretes per a seguir millorant.
Ser capaç de reconèixer les qualitats o virtuts esportives i potenciar-les al 
màxim.
Fer-ho el millor possible no només durant tot el partit.

Cada equip ha realitzat una avaluació de cada una de les sessions realitzades, en la que es 
recull, a nivell quantitatiu,  la participació dels esportistes en el projecte, i el compliment dels 
objectius definits. A nivell qualitatiu, els entrenadors que han pogut, han recollit els comentaris 
dels jugadors respecte a cada una de les sessions, donant a la vegada la seva opinió sobre la 
sessió realitzada i tractant de reforçar les dades quantitatives. 

Les dades quantitatives específiques de cada sessió s’han valorat de la següent manera:
ESPORTISTES:
Interès del grup per les habilitats treballades en la sessió. 1-5
Millora de les habilitats esportives en la sessió. 1-5
Recepció de feed-back per part del grup. SI-NO (1-0)
Interès del grup en el valor treballat.  1-5
Participació del grup en debats. 1-5
Assoliment de la millora esperada del grup. SI-NO (1-0)

ENTRENADORS:
Valoració de la planificació i preparació per a la sessió. 1-5
Millora general durant la sessió. 1-5.
Nivell de comoditat en el treball de les habilitats esportives. 1-5
Nivell de comoditat en el treball de les habilitats socials. 1-5
Valoració de l’aportació en la sessió. 1-5
Valoració de l’èxit en els objectius de la sessió. 1-5

Al realitzar el treball amb tres equips diferents, cada un d’ells ha realitzat la seva avaluació per 
separat; en aquest document es mostrarà:
El nivell de participació dels esportistes en el projecte.
L’avaluació quantitativa específica per equip:
Per cada un dels valors treballats
Per mitjana
La valoració global quantitativa del projecte.
L’avaluació general qualitativa.
Conclusions finals.
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RESULTATS
NIVELL DE PARTICIPACIÓ DELS ESPORTISTES EN EL PROJECTE
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AVALUACIÓ ESCOLES EDUCACIÓ 
ESPECIAL LLAR DE SANT JOSEP DE LLEIDA
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En referència a les dades quantitatives del RESPECTE, aquest valor no ha estat gaire interessant 
pels participants, ja que la majoria no han mostrat un gran interès, fet que es reforça amb la poca 
participació en els debats. D’altra banda, sí que han millorat les seves habilitats de joc. 

Pel que fa als entrenadors, es pot comprovar com el treball en equip ha estat variable en tots els 
seus aspectes, però igualment es pot veure com el treball de les habilitats esportives és més cò-
mode per a ells, aspecte que fa pensar que és necessària una millora en la preparació del treball 
d’aquest valor en concret. Recordem que el respecte a les normes, al material i a les persones eren 
l’objectiu a assolir, aconseguint-lo segons mostra el gràfic, de manera molt notable; si han acon-
seguit aquests objectius, estem segurs que ho sabran fer fora del seu equip i de la seva escola i 
tindran respecte per tot allò que els envolta. 

RESPECTE
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QUALITATIU

SESSIÓ 1

Què has fet bé i que canviaries la propera vegada en fer la sessió? El fet d’explicar alguns dels exercicis teòrica-
ment resulta una mica dificultós per als alumnes, crec que provaré amb exemples i pràctica directament.
Canvi per la propera vegada: Execució dels exercicis amb demostració prèvia.
Ben fet: La reorganització de l’espai i la distribució dels alumnes en diferents grups.

SESSIÓ 2

RESUM DELS PARTICIPANTS
Un grup realment molt preparat físicament i amb gran capacitat per entendre els exercicis programats.

Què has fet bé i que canviaries la propera vegada en fer la sessió? 
Canvi per a la propera vegada: Incidència en la distribució en el camp de joc, les diferents posicions.
Ben fet: L'evolució dels exercicis, del més senzill al més complex i la clarificació en les explicacions dels exercicis.

SESSIÓ 3

RESUM DELS PARTICIPANTS
Hem tingut una disputa entre dos jugadors, debut a una empenta en una situació de joc real, hem incidit en 
l'importància de demanar

SESSIÓ 4

Què has fet bé i què canviarias la propera vegada al fer la sessió?
Canvi per la propera vegada: Intentar no caure en l'error de focalitzar massa individualment.
Ben fet: Treballar o potenciar les habilitats individuals de cada alumne, de forma física i també donant molt feed‐
back.

Com es pot observar a les puntualitzacions qualitatives, aquestes han estat més sobre la dificultat 
a l’hora de treballar les habilitats; de totes maneres, es pot observar una problemàtica en una si-
tuació real, la qual han aconseguit reconduir a través del valor treballat; aquest treball, la resolució 
d’aquest conflicte, el respecte necessari per a la resta dels companys per arribar a un acord és el 
més important i el que aquests esportistes podran portar fora de les portes de l’escola. 
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ESFORÇ

QUANTITATIU

Existeix una gran diferència entre el treball de la primera sessió, la qual tots han participat i tingut 
força interès, i la segona sessió, en la qual totes les valoracions han estat molt baixes, no només 
dels participants sinó també dels entrenadors. Aquests fets es veuen totalment reforçats amb les 
aportacions qualitatives. Trobem que l’esforç de manera puntual és molt senzill, però mantingut 
durant més temps es fa més dur; estem segurs que tenen la base tal com demostren les dades 
quantitatives, només faltarà doncs més constància. 

QUALITATIU

SESSIÓ 1

RESUM DELS PARTICIPANTS
Molt bona feina i interès per part de tot el grup, han debatit sobre la importància de l’esforç i han posat en pràctica 
aquest valor durant els exercicis.

Què has fet bé i què canviaries la propera vegada de la sessió?
Canvi per la propera vegada: La sessió ha estat tot un èxit, els alumnes estaven motivats i han demostrat el seu 
esforç durant totes les activitats.
Ben fet: Les explicacions clares i concises dels objectius de la sessió, així com dels exercicis realitzats.
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SESSIÓ 2
RESUM DELS PARTICIPANTS
Avui ha estat una mica més difícil portar a terme la sessió per la falta de motivació d'alguns dels jugadors, com l'Adrià, 
que torna aquesta setmana després d'haver passat la grip i sembla que encara està en període de recuperació. El 
Raúl està molt lligat al seu company Manu i a causa de la seva absència per la lesió també li faltava un punt de mo-
tivació. Alguns dels altres nois semblaven cansats. En conclusió, podem dir que avui no s’ha vist projectat el valor de 
l’esforç durant la sessió.

Què has fet bé i què canviarias la propera vegada de la sessió?
Canvi per la propera vegada: Potser, hauríem d'intentar trobar eines per a motivar als alumnes quan aquests tenen 
un d'aquests "mal dies".
Ben fet: El plantejament de la sessió i les explicacions dels objectius, exercicis… ha seguit la pauta de l’anterior 
sessió on realment va ser un gran èxit en la consecució dels objectius. Malauradament, en aquesta sessió no s’han 
donat els bons resultats.

Estudiant la part qualitativa, podem concloure que ha estat un “mal dia”, fet que reforça els resultats 
dolents de la nostra part quantitativa; per tant, tal com hem comentat en els resultats quantitatius, 
faltarà més constància en l’esforç.



   

17

TREBALL EN EQUIP

QUANTITATIU

Com es pot observar als gràfics, la valoració és positiva tot i que s’esperava arribar a la màxima. 
Sobretot és molt significatiu la valoració de la primera sessió del treball en equip, ja que en els 
participants es queda en dos punts i en els entrenadors en tres. Podem sostenir aquests resultats 
amb les dades qualitatives, donant la falta de motivació juntament amb la falta d’entesa d’alguns 
exercicis com a explicació d’aquests resultats; serà per tant un treball a millorar. Caldrà doncs fer 
entendre als esportistes la importància de treballar units per arribar a l’èxit i a metes més altes.

QUALITATIU

SESSIÓ 1

RESUM DELS PARTICIPANTS
A la sessió d'avui ha faltat motivació per part de tot el grup. No s'han vist assolits els objectius del treball en equip i 
alguns dels exercicis com per exemple el 2, no s'han arribat a entendre bé per part dels jugadors.

Què has fet bé i què canviaries la propera vegada de la sessió?
Canvi per la propera vegada: 
Ben fet: L’explicació dels exercicis ha estat clara i concisa.
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SESSIÓ 2

RESUM DELS PARTICIPANTS
Avui ens han sorprès per a bé amb la motivació per fer els exercicis i aconseguir els objectius de la sessió. S'ha vist 
la resolució dels problemes amb grup, han ajudat als que els hi costava més fer algun exercici…

Què has fet bé i què canviaries la propera vegada de la sessió?
Canvi per la propera vegada: 
Ben fet: Bona captació de la seva atenció amb l’explicació de la importància del treball en equip per aconseguir els 
objectius de la sessió i inclús adoptar-ho a la vida real. 

Les dades qualitatives reforcen tot el que s’ha vist en l’àmbit quantitatiu; també podem observar el 
canvi d’actitud en la segona sessió que ha fet treballar molt millor a tot el grup, arribant a la resolució 
dels problemes sempre buscant aquesta resolució d’una manera cooperativa; si els problemes es 
resolen millor en equip i el treball surt més bé en equip, quan estiguin en el seu dia a dia, tindran clar 
que de vegades per aconseguir l’èxit necessiten el treball conjunt i dels acords amb altres persones.

HUMILITAT

QUANTITATIU

La humilitat ha estat molt positivament valorada en les dues sessions per part tant dels participants 
com dels entrenadors; hi ha hagut feed-back, participació en debats i assoliment de millora. També 
va en concordança l’ interès i la millora per part dels participants, recolzat per una gran valoració en 
l’èxit dels objectius per part dels entrenadors. Saber perdre, saber guanyar, saber on són els límits 
de cadascú serà una de les coses que els ajudaran a millorar com a esportistes però sobretot com 
a persones.
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QUALITATIU
SESSIÓ 1

RESUM DELS PARTICIPANTS
En la sessió d'avui s'ha vist un clar exemple d'humilitat, honestedat i acceptació de les limitacions per part de tot el 
grup. En els exercicis 2 i 5 sobre els handicaps limitats hem pogut observar la gran implicació per part dels alum-
nes.

Què has fet bé i què canviaries la propera vegada de la sessió?
Canvi per la propera vegada: 
Ben fet: Ha estat una de les millors sessions realitzades fins ara, l’implicació dels nois els els exercicis ha estat 
impresionant. Han ficat molta voluntat de cara als exercicis amb handicaps, experimentant les limitacions donades.

SESSIÓ 2

RESUM DELS PARTICIPANTS
La sessió d’avui també ha estat un èxit, els alumnes han seguit les consignes a la perfecció i han experimentat la 
dificultat de realitzar els exercicis amb els handicaps donats. Amb l’exercici 4 de les diferents limitacions han gaudit 
moltíssim.

Què has fet bé i què canviaries la propera vegada de la sessió?
Canvi per la propera vegada: 
Ben fet: Els ha agradat molt els handicaps de limitació i això ha fet que es motivin per dur a terme els exercicis. 

Cal destacar la manca de problemes dels esportistes per entendre i realitzar els diferents exercicis 
proposats, però a les notes qualitatives parlen sobretot de la implicació dels esportistes a l’hora de 
treballar la humilitat, i del gaudiment realitzant els diferents exercicis que impliquen diferents handi-
caps, aspecte que també destaquen els entrenadors. Implicar-se, gaudir, fent servir l’esport com a 
eina per millorar la seva qualitat de vida.

AMBICIÓ

QUANTITATIU
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L’ambició ha estat un aspecte bastant valorat per part dels participants i dels entrenadors. Hi Ha ha-
gut un gran interès en els valors treballats, i participació en els debats. Els entrenadors han valorat 
molt positivament l’èxit dels objectius. Ens fa pensar que aquest grup té un gran afany de supera-
ció envers els reptes plantejats, aspecte que es pot extrapolar a la seva vida, en el que busquen 
superar-se dia a dia per ser millors persones.

QUALITATIU
SESSIÓ 1

RESUM DELS PARTICIPANTS
Els alumnes han demostrat les ganes de guanyar i superar-se durant els exercicis sobretot en els darrers (3, 4 i 5).

Què has fet bé i què canviaries la propera vegada de la sessió?
Canvi per la propera vegada: Els volem fer participar una mica més a nivell d’autoavaluar-se ells mateixos el seu 
propi comportament i predisposició en fer els exercicis així com la manera com ho fan.
Ben fet: Les explicacions del valor de l’ambició crec que han estat adequades, transferint una mica més a la realitat 
i exemplificant amb ells mateixos.

SESSIÓ 2

RESUM DELS PARTICIPANTS
El fet de donar la responsabilitat de marcar ells mateixos els objectius en alguns dels exercicis ha 
estat encertat, ja que els nois han intercanviat les seves idees i ràpidament han trobat els punts 
en comú entre tots. Aquest fet els ha motivat per fer l'exercici el millor possible.

Què has fet bé i què canviaries la propera vegada de la sessió?
Canvi per la propera vegada: -
Ben fet: Tal com marcava la sessió, els exercicis que requerien un marcatge d’objectius per part dels alumnes han 
resultat ser els que han fet millor. Ens ha sorprès positivament l’interès que han posat en debatre i trobar els punts en 
comú. L’autoavaluació ha estat una bona eina per veure la percepció subjectiva dels alumnes.

Es reforça la capacitat de superació dels participants, i sobretot, com tots ells han estat altament 
motivats i han buscat punts en comú per millorar arribant a acords per superar-se en cada moment. 
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MITJANA ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL LLAR DE SANT JOSEP

La valoració general dels participants de les Escoles Especials Llar de Sant Josep és altament posi-
tiva. Tot i que hi ha hagut algun problema en algun dels valors treballats, podem concloure que han 
treballat motivats pe superar els reptes i problemes que s’han plantejat durant totes les sessions. 
Tot i que els entrenadors han estat còmodes en el treball en valors, han valorat més positivament 
la planificació i aportació, donant així el suport necessari perquè les persones de l’Escola milloren 
dia a dia i s’enfrontin als reptes que la vida les proposa, aportant el seu gra de sorra mitjançant els 
suports per assolir una millora en la qualitat de vida de les persones que tenen a l’escola.
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AVALUACIÓ CLUB ESPORTIU ACIDH
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RESPECTE

QUANTITATIU

QUALITATIU

El respecte a les persones, a les normes, als companys, es un aspecte bàsic per conviure dins de 
la societat. Tot i que la participació en debats ha estat per sota del que s’esperava, han assolit una 
millora en aquest aspecte; al final, tot i que la comoditat en el treball dels valors per part dels entre-
nadors ha estat per sota de les expectatives, han planificat i aportat tot el que han pogut perquè els 
esportistes arribessin a tenir un èxit molt positiu en els objectius treballats.  Començar a respectar 
en petits àmbits i sectors, és el pas cap al respecte i l’ integració social de les persones amb dis-
capacitat, i a través de les sessions, els esportistes del Club Esportiu ACIDH, han anat creixent en 
el seu treball de respecte fins arribar a una puntuació màxima tant per part d’ells com per part dels 
entrenadors en el treball d’aquest valor. 

SESSIÓ 1
PARTICIPANTS: Davant de les explicacions, molta atenció dels esportistes, l’explicació s’ha hagut de tornar 
a fer diverses vegades.
ENTRENADORS: grups de treball del mateix nivell; canviar temps d’exercicis, i entrenament ha estat esti-
mulador pels esportistes.

SESSIÓ 2
PARTICIPANTS: no hem pogut finalitzar la sessió per manca de temps. Falta entendre els exercicis.
ENTRENADORS: l’explicació directa molt bé, però canviar-la més pràctica. Jugadores contentes amb 
l’entrenament.

SESSIÓ 3
PARTICIPANTS: no hem pogut finalitzar la sessió per manca de temps. Falta entendre els exercicis.
ENTRENADORS: l’explicació directa molt bé, però canviar-la més pràctica. Jugadores contentes amb 
l’entrenament.
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SESSIÓ 4
PARTICIPANTS: respecte a les decisions dels companys, sobretot en els partidets.
ENTRENADORS: els arbitratges del partidet fets per ells no funciona molt bé; l’anàlisi de la sessió molt po-
sitiu.

La valoració qualitativa mostra com els jugadors han anat creixent en els seus coneixements dins 
del respecte, fins a arribar a parlar d’accions irrespectuoses i respectar sobretot als companys; res-
pecte a les persones, tant en el joc, com en la vida.

ESFORÇ

Els esportistes porten de manera innata el treball de l’esforç; els entrenaments i el sacrifici, la res-
ponsabilitat del dia a dia d’anar a entrenar, de jugar i donar el màxim possible, ... El treball constant 
que els participants han mostrat durant les sessions juntament amb les valoracions altament posi-
tives dels entrenadors, mostren un assoliment en la millora, i sobretot, donen a entendre que són 
persones que mai es rendiran i que s’esforçaran i lluitaran dia a dia per tirar endavant.

QUALITATIU
SESSIÓ 1
PARTICIPANTS: molt esforç col·lectiu. Respecte i esforç a les decisions de joc de cada jugador.
ENTRENADORS: problemes a l’exercici 3. Sessió molt bé en general, comprensió bona dels exercicis, pel 
número 3 no feien cistella i era molt llarg.

SESSIÓ 2
PARTICIPANTS: no hem pogut finalitzar la sessió per manca de temps. Falta entendre els exercicis; han 
treballat l’esforç en equip.
ENTRENADORS: molt bé l’aprenentatge guiat; sessió molt tranquil·la que ajuda a assolir objectius.

Els comentaris qualitatius reforcen assoliment en la millora, i sobretot, donen a entendre que són 
persones que mai es rendiran i que s’esforçaran i lluitaran dia a dia per tirar endavant.
També cal destacar que s’ha treballat l’esforç sempre dins del marc cooperatiu. 
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TREBALL EN EQUIP

Treballar en equip significa donar part teva per assolir un objectiu comú, és a dir, buscar un bé comú 
i no només un bé individual. Va costar durant la primera sessió fer entendre que és important, per 
exemple, no intentar fer cistella per un mateix i que potser un company està més bé situat per fer-la. 
L’assoliment de millora i l’èxit en els objectius treballats es va donar sobretot en la segona sessió, 
fent entendre als participants les necessitats dels altres per arribar a l’èxit; durant la seva vida se-
gurament trobaran aquest tipus de situacions, i estaran preparats per saber que de vegades cal fer 
les coses de manera conjunta per poder arribar a l’objectiu que un desitja.

QUALITATIU
SESSIÓ 1
PARTICIPANTS: cap.
ENTRENADORS: sessió problemàtica i primer exercici complicat.

SESSIÓ 2
PARTICIPANTS: cap
ENTRENADORS: complicat coordinació exercici 1, i cap problema en la sessió.

Els comentaris dels entrenadors en la primera sessió donen a entendre que els resultats quantita-
tius han estat per sota de les expectatives a causa de la problemàtica de la sessió. Tot així, s’ha fet 
entendre en la segona sessió l’ importància de treballar tots junts per arribar a l’enteniment i sobre-
tot a la millora i l’èxit en l’àmbit col·lectiu.
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HUMILITAT

L’ humilitat, l’acceptació de la derrota, el saber guanyar, el ser conscient de les limitacions d’un ma-
teix, és un aspecte molt important a treballar de cara a la vida de qualsevol persona, però també és 
complicat d’entendre. Ha hagut un assoliment de millora d’aquest grup en el treball d’aquest valor, 
han debatit, i sobre tot, els entrenadors han valorat molt positivament l’èxit dels objectius. A tots 
ens costa entendre i reconèixer els nostres límits, però els esportistes del Club Esportiu ACIDH han 
donat un pas endavant amb una millora general en aquest aspecte i sobre tot han assolit aquesta 
millora que podran ficar en pràctica durant el seu dia a dia. 

QUALITATIU
SESSIÓ 1
PARTICIPANTS: cap.
ENTRENADORS: sessió molt amena i divertida i exercicis amb ulls tapats millora comunicació en-
tre jugadors.

SESSIÓ 2
PARTICIPANTS: tots han fet el que tocava; cadascú ha dit a l’altre el que pensava.
ENTRENADORS: tots han entès l’exercici; les rotllanes fer-les amb més gent al mig i més grans.

Cal reforçar el fet que a tots ens costa entendre i reconèixer els nostres límits, però els esportistes 
del Club Esportiu ACIDH han fet un pas endavant tal com s’ha vist en l’àmbit quantitatiu, ja que han 
arribat a dir el que pensava un de l’altre i sobretot, a acceptar les seves virtuts i els seus defectes 
sense provocar cap conflicte.
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AMBICIÓ

Superar els reptes, buscar un repte més gran, millorar com esportista dia a dia, han estat els as-
pectes treballats a través de l’ambició. Els entrenadors han valorat molt positivament el treball i la 
millora, tot i que la comoditat en el treball d’aquest valor ha estat una mica baixa. Al final es tracta 
d’assolir millora i de treballar els objectius de manera exitosa perquè les persones en aquest cas 
del Club ACIDH entenguin que l’ambició els farà mirar més enllà del que tenen i els farà lluitar per 
aconseguir el millor per ells i per les persones que els envolten.

QUALITATIU

SESSIÓ 1
PARTICIPANTS: cap.
ENTRENADORS: s’ha jugat a bàsquet fent jocs.

SESSIÓ 2
PARTICIPANTS: s’ha treballat molt la coordinació amb equip i la superació.
ENTRENADORS: molt bé la sessió i sobretot l’ambició de cada grup per superar-se individualment 
i col·lectivament.

Poder mirar més enllà, superar-se individualment i col·lectivament, és el més important; el ser millor 
persona i fer-se millor membre de la societat, són els aspectes que la part qualitativa aporten en el 
treball de l’ambició.
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MITJANA CLUB ESPORTIU ACIDH

En general s’ha assolit la millora en el treball de tots els valors, i l’assoliment dels objectius ha 
estat valorat molt positivament. El ser millor persona i conèixer més a un mateix i a la resta dels 
companys, és un dels objectius principals d’aquest projecte, i pensem que les persones que han 
treballat durant les dotze sessions en el Club Esportiu ACIDH, han rebut i sobretot han entès quin 
és el camí per a millorar com esportista, però sobretot com persona
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AVALUACIÓ CLUB ESPORTIU CAR DE VIC
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RESPECTE

QUANTITATIU

Respectar, valorar les necessitats i els valors d’un mateix per arribar a valorar les de la resta de les 
persones i les normes que ens envolten. Els jugadors del Car de Vic, han assolit notablement i han 
entès el que significa el respecte; l’èxit en els objectius, la participació en els debats i sobretot la 
millora gradual en el treball realitzat en l’àmbit quantitatiu, fan entendre en primer lloc que hi havia 
un treball previ, i en segon lloc, que el treball específic del respecte els fa valorar encara més a si 
mateixos i a totes les persones que els envolten.

SESSIÓ 1

RESUM DELS PARTICIPANTS
En aquest entrenament hem sigut la meitat de jugadors, i hem començat amb el respecte que aviat assoliran tots 
els companys. En ser el primer entrenament crec que ens ha faltat una bona estructura d'entrenament, encara que 
ens ha agradat molt la seva disposició amb la que venen cada dia a entrenar.

QUANTITATIU

Què has fet bé i que canviaries una altra vegada en fer la sessió? En ser el primer entrenament crec que ens ha 
faltat una bona estructura d'entrenament 
Canvi per una altra vegada: Estructura millor els entrenaments i deixar un espai de joc al final per poder valorar les 
seves millores.
Ben fet: L'explicació i el procediment amb què s'ha volgut transmetre el valor del respecte.
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SESSIÓ 2

RESUM DELS PARTICIPANTS
Avui tots els participants han entrenat de forma diferent, però hem adequat l'entrenament al nombre de jugadors i al 
final ha sigut molt productiu. Encara que només és la 2a sessió i el feedback del respecte és menys perceptible de 
com ho pot arribar a ser més endavant.

Què has fet bé i que canviaries una altra vegada en fer la sessió? Ens agradaria adoptar una nova dinàmica, però avui 
no hem pogut per la falta de membres de l’equip. Encara que ens ha permès focalitzar més l’ensenyament.
Canvi per una altra vegada: 
Ben fet: 

SESSIÓ 3

RESUM DELS PARTICIPANTS
Els participants han mostrat iniciativa i comencen a respectar més l’equip. Almenys com a impressió general, ja que 
per exemple les rabietes de la Sílvia, són més contingudes, ja que només li ha fet falta llegir‐se el full del respecte per 
tornar. Les passa apartada de l’equip com li fa procedir la monitora i avui ha tornat molt més ràpid sabent que sense 
ella l’equip no podria continuar executant les activitats en la seva plenitud.

Què has fet bé i que canviaries una altra vegada en fer la sessió? Ens agradaria provar altres dinàmiques 
d’entrenament.
Canvi per una altra vegada: Volem provar quin tipus d’exercicis vinculen més a l’equip o s’assoleix millor el valor del 
respecte.
Ben fet: Tenir un full esquematitzat on detalla el valor del respecte, és molt últim per fer veure al jugador quan se 
l'està saltant.

SESSIÓ 4

RESUM DELS PARTICIPANTS
Com ja va passar en l’última sessió, la Núria no ha pogut assistir perquè es va tallar una mica de dit treballant, 
però ha vingut i ha ajudat els entrenadors en el transcurs de les activitats. En general en ser l’última sessió 
els participants han assolit millor el rol vinculat al valor que es du a terme. A més a més el respecte crea uns 
lligams fort i una alta pertinença d’equip i crec que això ajuda al ser millor desenvolupament durant les ses-
sions.

Què has fet bé i que canviaries una altra vegada en fer la sessió? Aquesta sessió hem inclòs una part de 
l'entrenament personalitzada per comprovar com avien assolit els valors i la tècnica dels entrenaments ante-
riors, quan feien la part d'entrenament en 3vs3 un entrenador agafava el jugador restant i l'ajudava a perfec-
cionar i a explicar el que s'estava fent. Creiem que ha funcionat bé i que han tingut un moment de pensar o 
aclarir el perquè del que feien i com aplicar‐ho al joc i a l'equip.
Canvi per una altra vegada: -
Ens ha satisfet l’atenció que hem pogut donar i el transcurs de les activitats ha sigut bo.

Com podem observar, el respecte per si mateix el fet de valorar-se a un mateix, fa valorar i respec-
tar la resta. Si una persona és capaç de contenir més els seus impulsos, i un lesionat ajuda en la 
sessió, vol dir que a la seva vida també seran capaços de fer-ho.
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ESFORÇ

QUANTITATIU

El sacrifici, el fet de donar una mica més del que s’espera de cadascú i de tot l’equip, ... el Club 
Esportiu Car de Vic ha estat interessat en el valor, ha assolit la millora, és a dir, ha treballat amb 
intensitat i donant el màxim durant les sessions. Tot i que la millora general sobretot en la primera 
sessió i que la participació en els debats de la segona sessió està per sota de la mitja, podem dir 
que han assolit la millora i que han treballat els seus objectius de manera exitosa.
Quan els jugadors i jugadores del Club Esportiu Car de Vic hagin de donar una mica més, aquest 
punt extra que de vegades es necessita a la nostra vida, estarà clar que seran capaços de fer-ho.

ESPORTISTES:
Aquests entrenaments van ser molt tranquils pel que fa els conflictes, tots van esforçar-se alhora de 
fer els exercicis, però sí que els hi havíem d’anar recordant que s’animessin entre ells. També els hi 
vam fer un recordatori de tot el que havíem estat treballant entrenament enrere i sí que recordaven 
els dos valors que hem estat treballant, així que ho tenen en compte alhora de fer els entrenaments 
i els partits. 

QUALITATIU
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ENTRENADORS:
Vàrem veure que tenien ganes d’entrenar, vàrem riure i gaudir, ja que durant la part grupal, indivi-
dualitzat per posicions, els entrenadors també vàrem participar i, per tant, havien d’esforçar-se més 
per poder superar la nostra posició. Estem molt contents perquè durant els mesos passats hem vist 
que no hi ha tants conflictes verbals i això demostra un esforç i aprenentatge per part seva. 

Si es participa sense conflictes, es gaudeix i es tenen ganes de treballar i aprendre, les coses cos-
ten menys esforç i els entrenadors en aquest cas han estat capaços d’anar incrementant el grau 
d’intensitat i demanar aquest punt extra que es demana en el treball d’aquest valor, i sobretot el que 
han aconseguit és que les persones del Club Car de Vic entenguin la importància que té el fet de 
donar el millor d’un mateix en tots els aspectes de la vida.

TREBALL EN EQUIP

QUANTITATIU

Treballar conjuntament, aconseguir l’objectiu comú per tot l’equip, comptar amb tots els companys 
per fer una cistella, és a dir, treballar en equip, ha estat el repte d’aquestes dues sessions. Hi Ha 
hagut interès, han rebut el feed-back en les sessions, i els entrenadors s’han trobat còmodes tre-
ballant, és a dir, sent part de l’equip. S’esperava potser més participació en els debats i més assoli-
ment de millora, però encara així hi ha hagut una millora general un èxit en el treball dels objectius 
notable. Per tant podem dir que tots els jugadors han vist la importància de cada un dels seus 
companys per poder arribar al fi comú, i que sempre és millor tenir suport de companys de gent, per 
poder arribar a la meta que ens proposem.
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QUALITATIU

RESUM DELS PARTICIPANTS
Els entrenaments han estat d’un nivell baix, ja que alguns dels exercicis c els ha costat entendre el procediment fet 
que ha produït un alentiment. Tot i això no hi ha hagut conflictes entre els companys i s’han sabut ajudar uns entre 
altres.

Què has fet bé i que canviaries una altra vegada en fer la sessió? El què canviaria seria el nivell alhora de fer se-
gons quins exercicis o acabar de modificar‐los adequats al seu nivell esportiu.
Canvi per una altra vegada: Adaptació dels exercicis proposats per tal de facilitar‐los la comprensió d’aquests.

Ben fet: En el dia d’avui el què hem realitzat correctament ha estat alhora de fer demostracions per tal que ens 
imitessin i d’aquesta manera comprenguessin millor l’exercici.

Els entrenadors han treballat en equip amb els seus jugadors, han demostrat per imitar, han ajudat 
a comprendre millor els exercicis, i sobretot els jugadors tal com es diu als apunts “Han sabut ajudar 
uns entre altres”.

HUMILITAT

QUANTITATIU

Conèixer els nostres límits, saber guanyar i perdre, és un aspecte que fora de la pista és molt com-
plicat d’assimilar, però segons els resultats que els esportistes del Car de Vic han tret en el treball 
d’aquest valor, estem segurs que seran capaços d’aplicar tot l’aprés fora dels entrenaments. Les 
altes valoracions en l’interès en els valors, la millora general, l’assoliment en la millora i l’alta valora-
ció en l’èxit dels objectius, es fa pensar que tots els esportistes són capaços d’extrapolar tot l’aprés 
en aquestes dues sessions.
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QUALITATIU

ESPORTISTES:
Els exercicis presentats sobre la humilitat han sigut variats, hi ha hagut exercicis potser una mica 
massa lents en ser només sis jugadors, com el primer, de passar-se la pilota i dir alguna cosa bona 
de cada un d’ells, també perquè hi ha una persona sorda i una persona nova i per tant, s’ha fet 
més dificultós.El que sí que ha agradat molt és el de fer 5 passes al seu equip i passar la pilota 
de diferents maneres, hem rigut i ha estat un èxit. Per la resta han estat correctes, els hem pogut 
desenvolupar amb normalitat. 
ENTRENADORS:
Ha sigut un entrenament una mica lent, tot i això hem intentat anar animant i que s’animessin per tal 
de poder aconseguir un major ritme, tot i això, les adaptacions pertinents les hem hagut d’adequar 
al moment, ja que és important veure primer fins on són capaços d’arribar i si no es pot, modificar-
ho aleshores. Hi ha hagut un bon ambient de treball com també ganes per col·laborar.

Com es veu a les anotacions qualitatives, cada persona té un handicap diferent; acceptar-ho, i ser 
capaç que tots els participants s’adaptin entre si coneixent quins són els seus punts febles i modifi-
car el que s’està fent en funció de cada un dels jugadors, és l’objectiu del treball de la humilitat i el 
Car de Vic ha estat capaç de treballar-lo de manera molt notable.

AMBICIÓ

QUANTITATIU

Superar-se, fer-ho el millor possible, i sobretot treballar per millorar; els jugadors del Car de Vic han 
treballat molt bé en aquest sentit. S’ha trobat sobre tot tant per part dels jugadors com dels entre-
nadors molt interès per treballar l’ambició i comoditat per treballar en aquest sentit. Han assolit la 
millora i sobretot es veu que han entès el sentit que se li ha de donar a l’ambició, que no és buscar 
sempre ser el millor, sinó treballar dia a dia per superar-se, aspecte que es reforça al mateix temps 
amb una valoració exitosa en el treball dels objectius.
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QUALITATIU

PARTICIPANTS:
Aquests entrenaments han estat adequats, els esportistes s’han sentit còmodes alhora de posar 
en pràctica aquest valor. Hem realitzat diferents exercicis de treball en equip d’aquesta manera, 
saber compartir i valorar l’ajuda de la resta dels companys. També hem fet un partit per acabar 
l’entrenament on han acabat de treure les seves energies.

ENTRENADORS:
Els entrenadors hem estat molt orgullosos d’aquest últim entrenament. 

El fet de valorar l’ajuda dels companys respon a la mateixa vegada a conèixer les virtuts i els de-
fectes de cadascú de nosaltres, i el Club Car de Vic ha treballat aquest tipus de conceptes molt 
bé, fent que els seus entrenadors se sentin molt orgullosos. Endavant doncs, ja que tots aquests 
esportistes seran capaços de posar en pràctica aquesta ambició entesa com a superació als reptes 
fora dels entrenaments.

MITJANA CLUB ESPORTIU CAR DE VIC

Si els jugadors tenen interès en els valors a treballar i els entrenadors se senten còmodes fent-ho, 
tenim dos dels ingredients més importants per millora i tenir èxit en tot això que ens proposem. Està 
clar que és important la millora en les habilitats esportives, però és més important assolir la millora 
i treballar els valors de la nostra vida diària. Recordem que el bàsquet és el vehicle per ser millors 
persones; així doncs pensem que tot i que la millora d’habilitats ha estat per sota de la mitja, la mi-
llora i la valoració de l’èxit en els objectius han estat per sobre, per tant, pot ser que després de les 
12 sessions, les persones del Car de Vic no juguin molt millor a bàsquet, però sí que estem segurs 
que són millors persones i per tant hem complert el nostre objectiu, millorar la seva qualitat de vida.
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MITJANA GENERAL DELS PARTICIPANTS

Observant el gràfic de manera global, podem veure que tots els participants han estat molt a prop 
en totes les seves mitges. Cada participant ha estat per damunt dels altres en diferents aspectes; 
per exemple, la Llar de Sant Josep ha estat per damunt de la mitja en l’interès per les habilitats i la 
millora o en la valoració de l’èxit. En el cas de l’ACIDH cab destacar la recepció de feed-back i la 
participació en debats, potser com que les seves capacitats en l’àmbit intel·lectual són més altes 
que les de la resta. En el cas del Car de Vic, podem destacar l’interès en els valors treballats, i la 
comoditat dels seus entrenadors en el treball de les mateixes.
Sumant tots els ítems i mirant la mitjana, podem dir que estem molt satisfets de la feina que han 
realitzat tots els participants i que pensem que hem aconseguit que les persones participants en-
tenguin i puguin extrapolar tots els valors treballats a la seva vida quotidiana.
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En general podem dir que en tots els aspectes treballats, han tingut una valoració notable per cada 
un dels ítems i en les anotacions qualitatives, el que ens fa pensar que el bàsquet ha estat un 
vehicle per un canvi i una millora social positiva, objectiu principal d’aquest programa.

Mirant els resultats podem dir que aquest programa ha tingut un efecte positiu en els grups que 
han treballat. Aquest efecte positiu fa que les persones que han treballat aquests sis valors dife-
rents: compromís (es va fer com a treball previ); esforç, respecte (a les persones, a les normes 
i a l’entorn), treball en equip, humilitat i ambició (entès com a superació als diferents reptes), 
han crescut no només com a esportistes, sinó sobretot com a persones, donant d’aquesta 
manera eines per la seva inclusió social, i per tant millorant potencialment la seva qualitat 
de vida.
Un altre objectiu que s’ha treballat ha estat el d’impulsar l’esport per a persones amb discapa-
citat intel·lectual i potenciar la imatge de les principals entitats representatives d’aquests 
col·lectius. Mitjançant les accions conjuntes de la Fundació FC Barcelona, la Federació ACELL i 
Special Olympics Catalunya, la visibilitat d’aquests tres clubs ha crescut exponencialment. 

Accions com la de l’entrenament amb la primera plantilla de l’equip de bàsquet del FC Barce-
lona, les visites a diferents sessions de jugadors com Nachbar, i sobretot la implicació i les ganes 
de treballar de l’ambaixador del projecte, l’Àlex Abrines, han fet en primer lloc que els esportistes 
del projecte ONE TEAM s’hagin esforçat més, i que hagin tingut una imatge per veure’s reflectits; i 
en segon lloc, han donat als clubs participants i a les entitats Federació ACELL i Special Olympics 
Catalunya, l’oportunitat demostrar que totes les persones tenen capacitats i que no s’ha d’excloure 
a ningú siguin quins siguin les seves capacitats.

Pensem també que les experiències viscudes en les diferents accions han estat també molt enri-
quidores per tots els jugadors, entrenadors i treballadors tant de la Fundació FCBarcelona, com de 
la secció de bàsquet del club.

En conclusió, el treball de ONE TEAM ha complert el seu objectiu de ser un 
vehicle de canvi social i de fer créixer a tots els participants com a persones.

CONCLUSIONS
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Pensem en general que aquest segon any de treball, tot ha millorat de manera exponencial, però 
que encara es poden polir diferents aspectes per arribar a un alt grau d’excel·lència.

Pensem que podem millorar els següents aspectes:

- Millorar els fulls d’avaluació incloent:

‐ Data, lloc i nombre de participants de cada una de les sessions.
‐ Anotacions i aspectes a tenir en compte.
‐ Valoracions subjectives i diferents aspectes comentats pels jugadors en les sessions.

- Millorar la comunicació:
‐ Mantenint la reunió i la formació prèvia amb els entrenadors i coordinadors del projecte.
‐ Creant un grup de WhatsApp per comprovar el ritme de treball de cada un dels equips.

- Temporalització:
‐ Millorar i respectar les dates límits tenint en compte el calendari de sessions de cada club i fent 
si cal més d’una sessió per setmana.
‐ Lliurament d’avaluacions en el temps pactat.

- Implicació de totes les parts integrants del projecte:
‐ Complir el calendari d’accions.
‐ Complir el calendari de lliurament de reports.
‐ Realitzar reunions de coordinadors cada mes que en tot cas es podrien realitzar via web.

PROPOSTES DE MILLORA
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Enllaços d’interès:

FUNDACIÓ FCBARCELONA: fundacio.fcbarcelona.cat

EUROLEAGUE - ONE TEAM: www.euroleague.net/one-team

COACHING FOR HOPE: coachingforhope.org

FEDERACIÓ ACELL: www.federacioacell.org

SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA: www.specialolympics.cat
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