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CRITERIS DE SELECCIÓ TEMPORADA 2022-2023 
 

PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ DE RUGBI 
 
 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROGRAMA:  
El programa de tecnificació́́́  de rugbi del CTEIB Illes Balears és un 
projecte de formació́́́  integral. Aquest ajuda als jugadors i jugadores 
de projecció́́́  en edat de formació́́́  a compaginar el rugbi d’alt nivell i 
els estudis. Amb un objectiu clar el de seguir formant persones i 
jugadors del més alt nivell possible, acadèmic, personal com 
esportiu, convertint l’esport col·lectiu en un programa individualitzat 
per a arribar al joc col·lectiu. En aquest camí́́́ desenvolupem la 
carrera esportiva de cada jugador i jugadora durant els quatre anys, 
utilitzant el joc col·lectiu i la competició́́́  perquè cada projecte es 
desenvolupi en funció́́́  de les seves necessitats. Evidentment cercam 
que el joc que desenvolupem com a equip sigui el més lliure possible 
perquè cada jugador pugui expressar el seu talent.  
 
El Programa de rugbi del CTEIB està a disposició dels esportistes 
que desitgin començar o seguir el seu camí cap a l’excel·lència. A 
més d’oferir un treball esportiu destacat, els esportistes del programa 
formaran part del programa d’esports-estudis a l’IES CTEIB. Els 
alumnes- esportistes tendran així́́́ l’oportunitat de seguir amb un 
ensenyament escolar de qualitat adaptat a les exigències de 
l’entrenament i la competició́́́  d’alt nivell en rugbi. 
 
 
LLOCS I ESTRUCTURACIÓ DE L’ENTRENAMENT:  

 Poliesportiu Principes d’España: camp de rugbi, gimnàs, 
piscina i pista d’atletisme.  

 Es realitzen quatre sessions d’entrenament matutines, dilluns, 
dimarts, dimecres i divendres de les 11:00 a les 13:30 hores i 
dues sessions de tarda els dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 
hores.  
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 Els esportistes del programa tenen l’obligatorietat d’estar 
federats amb un club de Balears i complir amb al menys dos 
sessions d’entrenament setmanal amb el seu club.  

 
 
EDATS i DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES: 
Els esportistes entrants nous hauran d’haver nascut als anys 2005, 
2006, 2007, 2008, corresponents a jugadors que estan a la categoria 
sub16 i sub18 a la temporada 2022-2023. 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS:  
Edat: de 14 a 17 anys). No és excloent. 
 
Salut i morfologia: Tenir una salut adequada pe poder practicar 
esport d’alt nivell. Se cerquen jugadores amb components 
ectomòrfics (longuilinis) i amb una adequada relació entre el pes i la 
talla.   
 
Talla, abast i envergadura: Importants però no excloents. 
 
No hi ha requisits físics específics de contextura física a causa de 
l'àmplia gamma de llocs que hi ha al rugbi. 
 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ:  
1. Valoració tècnica del jugador Seguiment durant la seva etapa 

d’iniciació en les categories de sub14 i sub16, així com la seva 
participació als entrenaments de preselecció d’aspirants. La 
decisió final dependrà en gran mesura de la valoració dels 
responsables tècnics del Programa a on es tindran en compte: 

a. Capacitats tècniques.  

b. Coneixement del joc.  

c. Talent natural per a la pràctica del joc.  

d. Capacitat d’assimilació dels conceptes tècnics i posada en 
pràctica en situacions de joc real.  
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2. Mides antropomètriques Es cercaran esportistes amb una 
estructura física per sobre de la mitjana. És necessari triar a 
jugadors amb una bona estructura física i amb una alçada 
considerable.  

3. Velocitat Es cerquen esportistes amb gran velocitat d’acció i 
desplaçament per atendre a les exigències atlètiques del rugbi a 
7.  

4. Resultats acadèmics.  
 
A les dues valoracions exposades abans en els punts 1 i 2, també 
s’afegeixen els resultats acadèmics, es valorarà que l’esportista 
comenci el programa de tecnificació amb totes les assignatures 
aprovades. En cas te tenir un talent amb un futur molt clar però amb 
problemes en els estudis també es podrà incloure en el programa.  
En general ens interessa la formació global tan en estudis com en 
l’aspecte esportiu, per això es cerquen jogadors que compleixin els 
tres requisits que es plantegen.  
 
 
Condicions a tenir en compte: 
 
DE CARACTER OBJECTIU.  

 Condició morfològica i física: Estudi mèdic general. 

 Alçada, velocitat de reacció, coordinació.  
 
DE CARÀCTER SUBJECTIU.  

 Condició tècnica: Creativitat, intuïció, visió de joc, coneixement 
del joc.  

 Condició psicològica: Capacitat d’aprenentatge i autoconfiança.  
 

 Objectius del centre de formació. 

 Seleccionar esportistes de projecció i convertir-les en 
esportistes d’alt nivell  

 Condició tècnica: Fonaments tècnics.  

 Condició psicològica: Actitud, concentració i competitivitat.  
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 Compaginar un gran volum d’entrenament i estudi.  

 Portar a terme un pla d’entrenament rigorós.  

 Potenciar i dinamitzar el voleibol en la zona on es dugui a 
terme el programa.  

  
 
CREACIÓ DEL JUGADOR IDEAL 
Necessitam formar i preparar jugadores amb: 
Capacitats per a competir al mes alt nivell.  

Físicament atletes, amb les qualitats específiques requerides per el 
voleibol desenvolupades al màxim.  

Una tècnica individual perfecta i coneixement del joc, utilitzant com a 
resposta en cada situació la millor solució possible.  

Esportistes creatius, intel·ligents, ràpids, agressius, que marquin la 
diferència, un líder.  

Gran força de voluntat, que vulgui arribar a jugar al més al nivell i 
amb la convicció de poder fer-ho.  
 
Observacions:  
Tots els esportistes del programa de tecnificació hauran de tenir la 
condició d'estudiant.  

Jornades d'orientació i procés de selecció: Durant la temporada fem 
entrenaments per establir un procés de seguiment i selecció, tant al 
poliesportiu del Centre de Tecnificació de les Illes Balears.  

Els esportistes seleccionats poden estar QUATRE o CINC anys en el 
programa, el darrer cas si es realitza el batxiller en 3 anys o es 
repeteix curs algun any. Així i tot cada any es revisa la valoració de 
l'esportista dins el programa, valorant la seva progressió física i 
tècnica, els estudis, l'adaptació a l'exigència del programa i el 
comportament de l'esportista.  
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Si algun esportista del programa de rugbi es dones de baixa per 
qualsevol motiu, no serà substituït per cap altra. En aquest cas es 
permetrà poder acabar el curs escolar en l'IES del centre.  
 


