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La tàctica al minibàsket. 

 
Es poden formar jugadors de bàsket a partir de la tàctica del bàsket? Es poden 
formar jugadors de bàsquet sense treballar la tàctica del bàsket?  
La resposta és no. És impossible que un jugador entengui el joc si només 
treballes tècnica individual, és impossible que els jugadors llegeixin el joc, que 
sàpiguen decidir. I és més, és impossible que siguin jugadors de bàsket si no 
se'ls ensenya a voler guanyar. Altra cosa distinta és que molts entrenadors/es 
perverteixin aquestes idees. Que un equip de minibàsket jugui "la 1" o "la 3" no 
és per si mateix incorrecte. Per què no van a poder utilitzar aquest codi per a 
millorar la seva comunicació en el camp? Evidentment, si no saben botar pel 
costat esquerre, el que caldrà fer és que "la 1" consisteixi a atacar pel costat 
esquerre per a crear un aclarit allí (per exemple) o si han de millorar la 
passada, "la 2" serà jugar una sèrie de moviments senzills sense botar. Això, a 
poc a poc, va evolucionant segons augmenten les possibilitats dels jugadors. I 
per què no anem a arribar un temps després a jugar "la 3" que consisteixi en un 
bloqueig indirecte per a començar a treballar també aquests gestos, o és que 
un bloqueig indirecte no és tècnica? No és bàsquet? I si ens trobem al davant a 
un equip que ens fa pressió, no hem de tenir recursos? I després quan siguin 
"majors" i tinguin la "obligació" de jugar sistemes, què passarà quan no trien 
trencar-los en el moment correcte? I quan els  defensen en bloqueig per 
damunt i l'atacant no va al cantó? Ja des de minis s’ha d’aprendre a treure 
profit dels avantatges, per exemple ja podem ensenyar la sortida  d'un bloqueig 
indirecte per si de cas ens el fessin. Si no ho comencem a fer ara, ens trobarem 
amb jugadors de categories superiors que tot els hi sonarà a xinès. Per a un 
jugador d'aquesta edat que no ha treballat aquestes situacions abans, 
possiblement serà ja massa tard. 
 Quan un jugador ha d'aprendre a passar a les continuacions dels blocatges 
directes? Amb 16 anys? No, no es tracta d'eliminar la tàctica de l'ensenyament 
del nostre joc, sinó d’anar fent-ho progressivament, quan uns conceptes hagin 
estat assolits i puguen permetre la progressió amb d’altres més complicats. 
Un altre concepte que va aparellat al de tàctica és el de cercar la victòria amb 
el de  "guanyar per sobre de tot", doncs és un concepte que es perverteix amb 
facilitat. Evidentment, l'objectiu únic no és que el marcador mostri la victòria del 
nostre equip. Però és incompatible amb guanyar? És a dir, molts problemes 
tindrà un jugador que no vulgui guanyar sempre. Cal educar als jugadors 
perquè sempre vulguin guanyar. Ara, l'entrenador ha de saber què és guanyar i 
els seus jugadors han de creure-li. Guanyar és, per exemple, aconseguir 20 
rebots defensius en un partit. I probablement qualsevol equip que aconsegueixi 
20 rebots defensius  guanyarà el partit. I si no ho guanya, l'entrenador ha de fer 
creure als seus jugadors que ho han guanyat. Guanyar pot ser anotar 10 
safates amb la mà esquerra en un partit o qualsevol altra fita que ens podem 
proposar. Hem de saber transmetre als jugadors que tots els petits detalls 
individuals suposen una aportació bàsica per a l’equip. 

 



 En minibàsket s'ha de treballar una mica més que tècnica individual. Per 
exemple el fer un bloqueig directe és un gest tècnic: col·locació del cos, 
col·locació dels peus, orientar-lo, etc. El passar-lo és un gest tècnic: muscle 
amb muscle sense empentar, sortida creuada per a guanyar avantatge, etc. Els 
nens, veuen partits de categories superiors, fan preguntes i els hem de 
respondre. Tenen una edat en què els nadons ja no venen de París amb la 
cigonya. Malgrat tot, el quan i com jugar-lo ja és un aspecte tàctic que 
deixaríem per a categories superiors. En aquesta edat començar amb alguna 
cosa tan complexa ens pot dur a punts on el jugador es pot cansar, bloquejar-
se i mai arribarà a assimilar-lo, doncs la progressió no haurà estat la més 
adequada a la seva edat. Recordem que de petits absorbeixen més ràpid i 
millor que als 15 anys, però també es cansen molt abans. 

 Quant al tema de guanyar, no ha de ser el de fer-ho a qualsevol preu. Però sí 
que des que es posen una samarreta i juguen contra nens que duen una 
samarreta amb altres colors se'ls ha d'ensenyar a competir. Competir no és 
sinònim d'agressivitat, d’ antideportividat, ni de voler guanyar al preu que sigui, 
etc. Competir és un valor que de majors els servirà per a molt en l'esport i en la 
vida (oposicions, ascens en un treball, etc.) per a això hauran de competir amb 
altres. Se'ls ha d'ensenyar a saber guanyar i a saber perdre. Està molt bé el 
inculcar-ho i insistir-hi: dóna igual guanyar o perdre, l'important és divertir-se i 
acabar satisfet de la tasca que s’ha fet.  

Tots hem patit casos d’entrenadors de pedrera criticant que un entrenador 
vulgui guanyar un partit. També d’altres que no solament volen guanyar, sinó 
que per a això "usen" a nens i estratègies de joc i d’alineacions indegudes. Ells 
que per a guanyar alguns partits són capaços d'humiliar a l'equip contrari 
avasallant-los amb dos contra un i a tot camp. De ben segur que ens hauríem 
de plantejar dues vegades moltes accions abans de fer-les. Recordem que al 
davant tenim als nens que ens agafen com a model, de natros dependrà que 
sigui un model positiu o negatiu. 

Un entrenador de pedrera ha de voler  guanyar, però recordem, no a qualsevol 
preu. De fet és fonamental voler guanyar per a la formació dels jugadors. Un 
xaval ha de voler guanyar costi el que costi i després en entrenador haurà de 
controlar els impulsos del jugador. Però aquest ha de tenir clar que cal guanyar 
i, si perd, al menys li ha de molestar. Perquè a més de bons jugadors volem 
crear xavals amb capacitat de lluita, esforç, sacrifici i solidaritat en pro de la 
victòria.  

El resultat aquí està, progressió dels jugadors. La competició en un nen és 
innata. No és necessari inculcar-la. En la vida, tot ve en el seu moment. 
Entenem el bàsquet com una situació amb naturalesa oberta i canviant. Per 
això, el concepte de tàctica es basa en procés de percepció de la situació, 
anàlisi de la mateixa i elecció del fonament tècnic (de tots els disponibles per 
part del jugador) més convenient per a l'execució. L'ensenyament de la tàctica, 
tant individual com col·lectiva, com es veurà posteriorment, manté una camí 
paral·lel a la tècnica, basant-se ambdues en una progressió global coherent. 
 



 S'entén per tàctica, el conjunt d'accions tècniques que es realitzen en funció 
del joc. És a dir, la tècnica duta a la pràctica. Per altra banda, podem esmentar 
l'estratègia com un plantejament a priori sobre les decisions a prendre en un 
determinat entrenament, moment de joc o competició.  
 
 
 
 
Proposta de fonaments tàctics d’atac: 

a) Objectius de l'atac. 
1) Mantenir la possessió del baló.  
2)  Progressar amb el baló cap a la canastra contrària.  
3)  L'objectiu prioritari serà aconseguir llançar en bones condicions. 

b) Accions i conceptes específics del jugador atacant sense pilota i amb  
desplaçaments per a la recepció .  

1) Ocupar l'espai.  
2)  Dificultar les ajudes. 
3)  Canvis de direcció.  
4)  Tallar.  
  

c) Accions i conceptes específics del jugador atacant amb pilota. 
1) Llençar (llançament a canasta).  
2)  Botar (desplaçament de pilota).  
3) Passar (llançament a altre company, tàctica col·lectiva).  
 

d)  Accions tàctiques de defensa. 
1) Objectiu de la defensa.  
2)  Accions i conceptes tàctics. 
3)   Posició fonamental.  
4)  Defensa de l'atacant amb pilota. 
5)  Defensa al jugador atacant sense pilota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCOLA PURA (1ER I 2ON DE PRIMARIA)  
 
ATAC: 
 
Joc d’ 1x1:  
Jugar sempre cara a cistella. Amb pilota buscar sempre la línia a cistella. 
Treball amb avantatja per a l’atac. 
 
Contraatac: 
Qui te la pilota es el que la puja ràpid al camp d’atac. 
 
 
 
DEFENSA: 
 
Ajudes: 
A la pròpia decisió dels jugadors. 
Si es produeix una penetració d’un jugador rival amb pilota i sense defensor, el jugador 
amb pilota te prioritat sobre el propi atacant. Per poder complir l’objectiu de “no ens fan 
cistella” 
 
PRE-MINIBASQUET ( 3R I 4RT DE PRIMÀRIA)  
 
ATAC: 
 
Joc d’1x1 
Reforç de lo anterior. 
Al moment de la recepció atacar fort i treure avantatja en el primer bot.  
Joc del 2x2 
Passar i moure’s per deixar espai a l’1x1. En l’1x1 aprofitar els espais lliures. Deixar 
lliures els espais que ocupa l’atacant. (Joc d’associació ). 
Contraatac 
Lo anterior.  
La pilota puja pel centre, i sense pilota es corre oberts a les bandes. 
 
DEFENSA: 
 
Línea de passada 
Concepte de primera línea de passada:  
-Col·locació del defensor (un pas a la pilota i un pas enrere).  
-Anticipació. 
-Col·locació dels braços. 
Ajudes 
Lo anterior 
Rebot defensiu 
Suportar la càrrega del rebot d’atac dels rivals, posant-se al mig per obstaculitzar-lo. 
Balanç defensiu 
Com tornar a defensar. 
Col·locació en els tirs lliures per tenir un bon balanç. 
 



MINIBASQUET ( 5È I 6È DE PRIMÀRIA)  
 
ATAC 
 
Joc d’1x1: 
Lo anterior. 
Inici del 1x1 prop cistella i d’esquena a cistella. 
1x1 de qualsevol lloc del camp, en funció de la col.locació del meu defensa. 
Joc del 2x2 
Lo anterior. 
Joc de 3x3: 
Joc de passar – tallar – reomplir (inversió pilota). No oblidar atacar la cistella en cada 
possessió si es possible)  
Es poden introduir diferents opcions de 3x3 per a l’atac basades amb el treballat fins 
ara. 
Contraatac: 
Ocupar els carrers lliures. 
Treball de la primera i segona passada de contraatac. 
 
 
 
 
DEFENSA 
 
Línea de passada: 
Lo anterior. 
Concepte de segona línea de passada - posició ajuda - 
Defensa dels talls. 
Defensa de la porta enrere.  
Ajudes: 
Lo anterior. 
Primera ajuda (primer receptor). 
- Salto a ajudar i recupero.  
- Fintes d’ajuda i recupero. 
- Salto a ajudar i canvio. 
Segona ajuda ( no es primer receptor). 
- Mantenir-se en posició d’ajuda. 
- Comunicar-se per quan s’hagi de saltar a la ajuda, recuperar. 
Rebot defensiu: 
Lo anterior. 
Iniciar en la tècnica del bloqueig del rebot, pivotar per bloquejar. Després de bloquejar 
saltar a pel rebot. 
Començar primer amb rebot després de tir lliure. 
Balanç defensiu: 
Concepte d’anar a defensar i intentar parar l’atacant. 
Inferioritats d’1x1, amb desavantatge per a la defensa. 
Inferioritats de 1x2. 
 
 


