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Funcions d’Equip 

 

 

Dintre de les Funcions o els rols d’un equip, n’hi ha que són d’estables i n’hi ha 

d’ocasionals. És a dir, els rols estables són aquells on el seu compromís i dedicació 

són al llarg del curs, i en canvi, els rols ocasionals necessiten d’un compromís 

concret en el temps, com és la dura d’una sessió pràctica.  

Cada rol té la finalitat de contribuir constructivament a les dinàmiques de la classe 

i a l’aprenentatge dels companys i d’un mateix. Alguns rols poden ser compatibles 

alhora. 

 

ROLS ESTABLES 

 

 

 ELS PORTAVEUS: sempre és important que algú tradueixi les realitats 

internes que es donen en un grup i fer-les saber, en aquest cas, al 

professor. Pot ser un grup, de dos o tres persones, que facin saber 

aquelles necessitats, conflictes, preocupacions, motivacions o curiositats 

que el grup pugui tenir, per així poder-les gestionar millor. 

 

 ELS PRODUCTORS MUSICALS: l’activitat física i l’esport, amb música, 

entra millor. Però ni tota música és apta, ni tots els moments de la sessió 

necessiten la mateixa música. És per això, que un grup de persones 

s’encarregaran de cercar la música que més agradi als companys per 

realitzar esport, i classificar-la en tres àmbits: Activació – Part principal – 

Tornada a la calma 

 

 

 

 

 

 



L’Equip Tècnic                                        MANUAL DE L’ASSIGNATURA 

 

 

 

Funcions d’Equip 

 

 

ROLS OCASIONALS 

 

 

 DJ ASSISTENT: registrar les dinàmiques internes de la sessió i 

orquestrar la seva música. 

 

 COORDINADORS DE MATERIAL: responsabilitzar-se de portar el 

material necessari per fer la pràctica, la seva distribució i la seva posterior 

recollida. 

 

 TRADUCCIÓ: registrar les activitats de la sessió dins de la seva 

estructura. 

 

 LA “CAIXA FORTA”: responsabilitzar-se de la “Motxilla dels mòbils”. 

 

 COACH: dirigir i organitzar un equip en una tasca o situació competitiva, 

sempre tenint en compte els objectius de la sessió. 

 

 ÀRBITRES: supervisar en una situació competitiva, que no hi hagi 

infracció de normes o conductes anti-esportives. 

 

 JURAT: en els moments on hi hagi exposicions o representacions, es 

formarà un jurat on emetrà valoracions i conclusions constructives, 

sempre constructives. 

 

 

 


