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Origen o motivació                                                                  
 
El  meu  principal  punt  d’atracció  d’aquest  treball  va  
ser  quan  un  dia  a  l’estiu  em  van oferir participar 
com a voluntari amb un equip de bàsquet adaptat, i 
em va agradar molt. A  l’arribar  a  casa  vaig  analitzar  
les  forces  i  ganes  de  voluntat  que  hi  posaven  
tots plegats. Estava totalment convençut que havia 
trobat la il·lusió i ganes de tirar endavant el  que  seria  
el  meu  futur  Treball  de  Recerca  del  Batxillerat.  A  
part  d’això  també  he treballat al polígon de l’Acudam 
de Vila-Sana, on més tard, coneixeria la gran persona 
de Raúl Oliva. 

 
Objectiu 
 
L’objectiu principal d’aquest treball es obtindre més 
informació d l’esport adaptat i amb concret el bàsquet i 
les seves corresponents proves adaptades. 
 

Metodologia 
 
Abans  d’explicar  com  he  dut  a  terme  aquest  
treball,  voldria  donar  les  gràcies  a l’Associació de 
l’ACUDAM ja que m’ha aportat força informació i he 
pogut realitzar el treball. 
En  primer  lloc  vaig  anar  a  veure  partits  de  
bàsquet  adaptat  com  un  espectador  més, 
seguidament  vaig  observar  que  aquella  feina  
d’entrenador  o  voluntari  em  despertava passió i acte 
seguit em vaig interessar i vaig a gravar partits, fer 
fotografies, parlar amb l’Álvaro Terreros (Coordinador 
d’Esports)... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continguts 

 
El  Treball  de  Recerca  que  he  realitzat  l’he  
estructurat  amb  6  grans  blocs.   
El  primer forma  part  de  l’  introducció  i  objectius  del  
treball,  és  a  dir,  perquè  he  escollit  aquest treball  i  
els  objectius  que  posteriorment  voldria  assolir.   
El  segon  bloc  forma  part  de l’Associació  ACUDAM,  
on  es  mostra  tota  l’atenció  a  una  persona  
discapacitada  des d’aspectes senzills com para taula 
fins arribar a punts més personals com la psicologia de  
la  persona...   
El  tercer  bloc  forma  part  de  l’esport  adaptat  on  es  
veu  un  concepte general i tot seguit un seguiment de 
Raúl Oliva, el tema principal d’aquest treball.   
El quart bloc forma part de les conclusions obtingudes 
un cop acabat el treball. L’apartat cinc mostra els llibres 
que he consultat i les pàgines webs relacionades amb 
el treball.  
El darrer bloc forma part de la part pràctica que 
constitueix els annexos. 
 
Conclusions 
 
Una  de  les  reflexions  que  he  fet  durant  aquest  
treball  i  m’he  formulat  molts  cops  la pregunta és: 
Perquè donem tanta importància al F.C.Barcelona 
perquè guanyi una lliga o una final d’un campionat 
força important i en canvi la  gent  en general, no 
valorem l’esforç d’aquest col•lectiu de gent que 
s’esforça dia a dia per superar-se? 
La meva conclusió en general d’aquest treball és que 
tots els nois i noies de l’Acudam amb una discapacitat 
no tenen preu, ja que l’esforç que fan durant l’any i les 
ganes que tenen  de  viure  la  vida  són  immenses  i  
fins  i  tot  m’atreviria  a  dir  que  són  molt  més feliços 
ells que nosaltres. 


