ESCOLA DE FORMACIÓ
ESPORTIVA CNB
Club Natació Barcelona

Des del Club Natació Barcelona, fomentem la pràctica esportiva normalitzada i creiem en
l'ús de l'esport per a millora de la cohesió social, la lluitar contra la discriminació i la
millora de la qualitat de vida de les persones. Al llarg dels anys, hem anat incorporat
iniciatives i projectes nous que han creat un vincle més estret entre l'esport, la formació
i el desenvolupament personal.
El Club creu en l'esport com a element motivador i que representa una millora clara en
tots els aspectes, físic, intel·lectual i social. També com a element d'educació integral que
promou la transmissió de valors i que repercuteixen en l'educació permanent de cada
persona.
El nou projecte, d’escola de formació esportiva que volem presentar, neix amb la finalitat
de promoure i posar en valor, el paper que té l'esport com a eina de transmissió de
coneixement, de valors i de transformació social. Volem que els nostres nens/es i joves
no només es formin com esportistes sinó com a persones i contribuir en la seva formació
integral.
Desenvolupament del projecte
Aquest projecte s’inicia des del departament de Pedagogia i Esport amb la col·laboració
de la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament amb el Grup d’Estudis de
Psicologia de l’Esport (GEPE). Aquest és un és un grup de recerca consolidat, reconegut
per la Generalitat de Catalunya (SGR2017SGR00751), el qual forma part de l’Institut de
Recerca de l’Esport (IRE) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Des de la GEPE obrim un període d’estudi per a la construcció d’aquest projecte, en el
que és fonamental la inclusió dels diferents agents presents al club i en les diferents
seccions esportives (esportistes, entrenadors/es, famílies, delegats, directius i socis).
Amb això pretenem detectar les necessitats principals i donar-li forma als continguts que
cal treballar i potenciar segons l’estudi.
Agents d’intervenció del projecte
La nostra tasca no només es centra en l’esportista, sinó en totes aquelles persones que
intervenen en el seu procés de desenvolupament, com son, en aquest cas, les famílies i
els tècnics.
Objectius
Els objectius que pretenem abordar amb el nou projecte van encaminats a acompanyar,
donar eines i estratègies pedagògiques als diferents agents per a que el
desenvolupament dels esportistes sigui el més ampli, ric i significatiu possible. A més és
realitzaran accions directes amb els esportistes que seran complementàries a la seva
formació des d’una perspectiva psicopedagògica.
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Esportistes:
o Contribuir a la formació integral de la persona.
o Fomentar la pràctica esportiva com a mitjà de socialització i integració.
o Fomentar la transmissió de valors com la companyonia, la tolerància, el
respecte, la solidaritat, etc.
o Despertar l'interès i felicitat per les activitats esportives,
independentment de si estan vinculades a la competició o no.
o Ajudar i acompanyar a l’esportista en el seu procés de creixement i
reforçar aquells elements negatius que apareixen durant el recorregut.
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Tècnics:
o Proporcionar informació i recursos als tècnics per a millorar la seva tasca
docent a través de diferents programes formatius.
o Col·laborar amb els tècnics en l’establiment dels plans d’acció tutorial amb
els esportistes.
o Orientar en els processos d’aprenentatge i en l’adaptació a les diferents
etapes evolutives.
o Acompanyar als tècnics en la detecció i el seguiment de les dificultats del
procés d’ensenyament i aprenentatge i en la formació dels esportistes
Famílies:
o Propiciar la comunicació entre pares, mares, fills i tècnics perquè el procés
d'ensenyament-aprenentatge sigui més significatiu i adequat davant els
canvis que es produeixen en el desenvolupament evolutiu d'aquests.
o Dotar als pares i mares de recursos i habilitats que possibilitin un
creixement integral dels esportistes en totes les seves àrees.
o Promoure la participació conscient i activa dels pares, mares en el procés
educatiu-esportiu dels seus fills dins del Club.
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