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FILOSOFIA DE LA SECCIÓ D´HOQUEI PATINS U.E. HORTA 

Des del 1955 la secció de l´Hoquei Patins de l´Horta ha format a milers de nens i joves potenciant 

els valors, tant personals com esportius, que fan que el nostre Club estigui al capdavant dels 

clubs de Barcelona. 

La nostra filosofia és la d´acompanyar als nostres esportistes en la seva formació completa com 

a persones, fomentant el comportament en la línia dels nostres valors com a Club: la 

companyonia, la generositat, la tolerància, l’educació i el respecte. I també procurar, en funció 

de les seves edats, trobar l’equilibri entre aprenentatge, divertiment i competició, aspectes que 

considerem clau per aconseguir que els nostres jugadors aconsegueixin la millor formació com 

a esportistes i que a l’hora ens acompanyin amb el seu millor nivell  en el creixement que volem 

experimentar com a Club, arribant a formar part dels nostres equips sèniors.  

Des de la base potenciem l’autoestima, el domini de les emocions, tenir seguretat i confiança en 

un mateix, ser responsable, saber escollir. Sense deixar al marge el sacrifici, la constància, 

l’acceptació de la derrota com a camí de superació, la cooperació amb altres persones per assolir 

un objectiu comú, la renúncia al propi bé en benefici del grup, el respecte i valoració de les 

capacitats dels companys i dels adversaris o la solidaritat entre els companys. 

A la U.E. Horta ens preocupa formar nous tècnics de la casa per al sosteniment a mitjà i llarg 

termini. Integrem diferents maneres d'entendre l'esport, però sempre basades en el respecte 

pels joves i en coherència amb la filosofia del club. Busquem tècnics preocupats per millorar i no 

només per augmentar el nombre de victòries. Utilitzem la competició per valorar el grau de 

millora dels jugadors/es, dels equips, dels entrenadors, i per tant, de les estructures que 

regeixen el club. 

Els entrenadors han de disposar, per tant, de la confiança i dels recursos necessaris per treballar. 

Les seves valoracions no s’han de limitar al nombre de partits guanyats o perduts, sinó al grau 

de millora en els entrenaments, els partits, la cohesió del grup i la gestió emocional dels 

jugadors. 

En aquest sentit, la incorporació de jugadors i tècnics vindrà donada sempre per la coneixença i 

acceptació de la nostra filosofia i projecte esportiu.  

  



 

  

 

 
 

PRINCIPIS. 

 
• IL·LUSIONAR: 

• Als jugadors, a seguir formant-se. 
• Als pares, perquè donin suport a la pràctica esportiva de l'Hoquei. 
• Als aficionats, a gaudir d'aquest esport. 
• Als equips amb els quals competim, a fer-nos créixer com entitat. 
• Als entrenadors, a gaudir de la formació i participació activa en el projecte per educar 

millors éssers humans i jugadors. 
• Als ens públics, perquè ens donin suport i ajudin a fomentar la pràctica esportiva. 

 
• MILLORAR: 

• En les estructures internes: Junta Directiva i equip de tècnics. 
• En la metodologia d'entrenament. 
• En la planificació dels entrenaments i en la planificació de la temporada. 
• En la tècnica, tàctica, condició física i psicològica dels esportistes. 
• En el coneixement del joc (Pla Integral Formació del Jugador), per comprendre la 

lògica interna i externa del mateix. 
• En la imatge a donar del que ha de ser un club d'Hoquei Patins. 
• En la forma de comunicar el nostre projecte esportiu i donar-lo a conèixer recolzant-

nos en les infraestructures de xarxes actuals (web club, xarxes socials, etc.).  
 

• DONAR OPORTUNITATS: 
• Tot esportista ha de poder disposar d'oportunitats d'aprenentatge, comptar amb 

l'ajuda d'un tècnic qualificat i gaudir d'un tracte amable i motivant. 

 

VALORS. 

 
• RESPECTE: Pels companys d'equip, entrenadors, equip arbitral i jugadors dels equips 

amb els quals competim. 
• HUMILITAT: Hem d'aprendre a perdre amb dignitat i a guanyar amb respecte. El 

contrincant és qui ens ha de permetre mesurar- i millorar el nostre joc i qui ens posarà 
les dificultats que caldrà anar superant per millorar el nostre nivell de joc. 

• AMISTAT: Permet forjar amics per a tota la vida: companys d'equip, companys d’altres 
equips, àrbitres, entrenadors... 

  



 

  

 

 

A. MODEL ESPORTIU A IMPLEMENTAR 

El model a desenvolupar serà el mateix per a tots els equips. Aquest es basarà en: 

1- Crear un patró esportiu de Club que ens permeti ser reconeguts. 
2- Garantir la participació activa de cada un dels integrants de l'equip, atenent al seu nivell 

i rol en l'equip. 
3- Permetre l’avaluació continuada dels jugadors/es. Aquesta ha de ser sempre el més 

objectiva possible. 
4- Facilitar que cada jugador/a disposi d'oportunitats per posar en pràctica allò après, tant 

en els entrenaments, com en els partits (sobretot a les etapes de formació). 
5- Facilitar l’adaptació dels jugadors/es quan es reforça una categoria superior. 
6- Facilitar el treball dels entrenadors/es, ja que en compartir pista, els exercicis a treballar, 

en molts casos, tindran un mateix objectiu tàctic/col·lectiu. 
7- Potenciar el reglament intern, els valors del Club, la Filosofia de la Secció i sobretot la 

comunicació i la motivació del conjunt de jugadors/es. 
8- Portar a terme reunions entre entrenadors/es de totes les categories i el Coordinador de 

cada àrea amb periodicitat trimestral (mínim). 
9- Portar a terme reunions de la Comissió Esportiva amb periodicitat mensual (mínim). 
10- Portar a terme trobades dels jugadors/es dels primers equips (masculí i femení) amb els 

equips de la base, per crear i enfortir vincles.  
11- Portar a terme reunions de delegats/des per fer el seguiment dels equips amb periodicitat 

trimestral (mínim). 

  



 

  

 

 

B. CRITERIS GENERALS ESPORTIUS 

Els criteris esportius poden no ser ben bé els mateixos en les etapes de formació i competició. En 
qualsevol cas, les possibles divergències no haurien ser insalvables ni contradictòries.  

Els entrenadors han de tenir present la formació de cada jugador/a i no simplement la superació 
de diferents etapes. L’objectiu no és tant que el jugador/a arribi a l'etapa de competició, sinó que 
millori i que la seva arribada sigui amb el major grau de coneixement i un bagatge del joc que li 
permeti integrar-se i arribar a la plenitud esportiva.  

1. Etapa de Formació � Des de Menudets fins Aleví de Segon Any:  
 
La intenció sempre serà agrupar els nens per any de naixement, de manera que es trobin 
còmodes i formant part de grups homogenis amb les mateixes capacitats d’aprenentatge.  
 
Es formaran grups de 7 ó màxim 8 jugadors; un d’ells ocuparà la posició de porter.  
 
L’objectiu és fer créixer els grups uniformement potenciant tant les capacitats individuals 
com les col·lectives de tal manera que es mantinguin en el temps, fomentant grups, si 
és possible, amb un nexe d’unió (mateixa escola, amistat...) per sobre del que és una 
relació motivada per la simple pràctica esportiva. Quan això no sigui possible, es mirarà 
de fer canvis tot ajustant tant nivells com comportaments, actituds, compromisos, etc.,  
intentant mantenir les dinàmiques pròpies de cada grup. 
 
En aquestes edats, l’ordenació dels equips per lletres anirà en funció de diferents criteris 
que seran marcats per la comissió esportiva, més enllà del simple criteri del nivell 
esportiu. 
 

2. Etapa de Competició � Des d’Infantil a Sènior:  
 
S´intentarà mantenir els equips ja fets que arriben des de la Base sempre i quan siguin 
competitius. Si es considera que els equips no són suficientment competitius, es faran 
els canvis necessaris per fer-los el màxim competitius possible.  
 
En cas que manquin jugadors/es per formar un equip, s’intentarà completar-los amb 
jugadors d´altres clubs. 

Es potenciarà que els jugadors/es de categories inferiors reforcin als equips de categoria 
superior.  



 

  

 

 

C. ESTRUCTURA 

 

1. DIRECTOR TÈCNIC: 

Les seves funcions són: 

• Planificar la temporada. 
• Organitzar els horaris dels entrenaments. 
• Organitzar els horaris de les competicions. 
• Comunicar-se amb el Coordinador del Club. 
• Comunicar-se amb les altres seccions del Club. 
• Organitzar el Torneig Vila D’Horta. 
• Planificar el Campus d’estiu. 
• Establir relació amb altres clubs per possibles assistències a Tornejos i partits 

amistosos. 
• Informar de forma periòdica a la Junta sobre la situació esportiva de la secció. 
• Donar suport als coordinadors. 

 

2. COORDINADORS: 

Coordinador Esportiu Formació: (Escola- Alevins). 

Coordinador Esportiu Competició: (Infantil- Sèniors). 

Són els encarregats de fer executar correctament les directrius esportives establertes 
i aprovades per la Junta de la Secció. 

Les seves funcions són: 

• Explicar el projecte esportiu als entrenadors/es i ajudar-los a executar-lo de 
forma correcta. 

• Definir i implementar un model de joc: que tots els equips tinguin la mateixa 
empremta.  

• Estructurar els entrenaments.  
• Determinar què ha d´aprendre un jugador en funció de la seva edat.  
• Definir el model d´entrenador més adient per cada equip.  
• Planificar objectius i continguts per categoria.   
• Formar als entrenadors/es ajudant-los a marcar les pautes que s´han de 

treballar, tant a nivell tècnic individual com tàctic col·lectiu (la tàctica individual 
correrà a càrrec de cada entrenador que ensenyarà a “llegir” les diferents 
situacions als jugadors/es). 

  



 

  

 

 
 

3. COMISSIÓ ESPORTIVA: 

Està formada pel Director Tècnic, el Coordinador de Formació, el Coordinador de 
Competició, el membre de la Junta Directiva encarregat de l’Àrea esportiva i qualsevol 
altra persona que la Junta consideri oportú designar. 

Com a òrgan responsable de les directrius esportives del Club, les seves funcions 
són: 

• Encarregar-se de fer el seguiment i el control dels equips, presentar-los a la Junta 
Directiva per a la seva aprovació i prendre les decisions oportunes pel bon 
funcionament i millora de la Secció. 

• Analitzar les possibles mancances de la temporada en curs i planificar la 
temporada següent. 

 

 

D. OBJECTIUS: 

Els objectius esportius els marcaran els coordinadors de cada franja. Per escrit, s´encarregaran 
de fer els equips, amb els canvis de jugadors/es pertinents, fitxar jugadors/es, definir els 
entrenadors i estructurar els entrenaments (entrenament de porters, preparació física….) sota les 
directrius de la Comissió Esportiva. 

Els Coordinadors s´encarregaran de definir el tipus de formació a rebre pels jugadors/es per cada 
tram d’edat, donant prioritat a la tècnica i execució dels moviments, però treballant al mateix 
temps els fonaments tàctics. 

La metodologia emprada en els entrenaments i en els partits ha de garantir el correcte 
desenvolupament dels mateixos i fomentar la pràctica de l'esport en un entorn agradable. Caldrà 
tenir present la diversitat de jugadors/es i els seus diferents ritmes d'aprenentatge, donat que no 
tots els jugadors/es aprenen o milloren a la mateixa velocitat. 

Seguint aquests objectius generals, els criteris per a fer els diferents equips es farà a partir de:   

• Definir els objectius esportius per equips/categories. 
• Planificar els reforços, potenciant que els jugadors de categories inferiors reforcin als 

equips de categoria superior.   
• A partir d´infantil, l’objectiu és fer els equips més competitius d’un màxim de 6 

jugadors/es i 1 porter (com a mínim), els quals estaran sempre reforçats per l’equip de 
la categoria inferior. 

• Els equips, menys competitius, podran tenir un major nombre de jugadors/es. 
• Les convocatòries per als partits les realitzarà l’entrenador i el coordinador, i es tancaran 

en durant l’últim entrenament abans del partit. 


