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PROGRAMA  TÈCNIC 

 

ESCOLA (PRE-BENJAMÍ) 
 

BOT: 

 
- MECÀNICA BOT:  

• Ensenyar a partir de la posició de triple amenaza 
• A partir d’aquesta posició impulsar la pilota  amb un cop de canell i amb els dits, 

té que botar per davant i per fora de la mà de bot  i es rep amb la mà ben oberta 
• El tronc té que estar una mica inclinat cap endavant i el cap alt, no mirar la 

pilota. 
• L’alçada del bot té que ser entre genoll i cintura. 
• Es té que impulsar amb els dits amb un cop de canell 

 
- ERRORS: 

• Colpejar la pilota  amb el palmell de la mà. 
• Mirar la pilota. 
• Botar davant els peus. 
• Fer botar de braç. 
• Botar massa alt. 
• Botar massa tou i baix. 

 
- COM TREBALLAR EL BOT: 

• Primer el bot en estàtic i desprès en moviment. 
• Fer-ho en pilotes de diferent tamany i tacte, (tennis, volei, goma, espuma, baby 

bàsquet, bàsquet, globos,…) 
• Familiaritzar-se amb la pilota. 
• Ensenyar mecànica de bot i indicar els errors més freqüents per evitar-los. 
• Descobriment del bot (iniciació) té que ser enèrgic i mai tou, per reduir el temps 

en que la pilota no està en contacte de la mà. 
 
 
 
 



 

EXERCICIS DE EXERCICIS DE EXERCICIS DE EXERCICIS DE BOTBOTBOTBOT    

 
 

1. Cada nen bota amb una pilota de diferent tamany o tacte (tennis, volei, 
bàsquet,..) i a la senyal del monitor canviar-la amb el company més proper 

• Variar el tipus de desplaçament (cap enrrera, gatejant, botant, amb un 
peu,…)  

• Variar la forma de canviar-se la pilota (tirant-la cap amunt, rodolant,…) 
• Controlar el ritme per mig de música, xiulet, cops de palmell, etc) 
• Introduir altres conduccions (rodant-la, xutant-la, etc.) 
 

2. Els nens repartits amb grups, cada grup té 4  pilotes, hi han repartits davant 
d’ells tant de cèrcols com pilotes tinguen, el primer té que anar botant al 1er 
cèrcol i deixar la pilota i anar a buscar-ne un altra fins completar el 4 cèrcols, el 
2on té que anar a recollir-les i tornar botant fins la fila on les deixa, no val a 
tirar-les i aixi succesivament fins que ho facin tots els nois de la fila, guanya el 
primer que ho faci. 

 
3. Tots els nens botant la pilota i el monitor diu on es tenen que concentrar. 

• Cèrcol del mig 
• Botella 
• Linea mig camp 
• Linea de fons 
• Linea tirs lliures, … 

 
4. Anar de part a part de pista amb un nº determinat de bots i despres reduir-los. 
 
5. Botar per la pista, indicant el monitor amb la mà que tenen que botar, dreta, 

esquerra, les dos mans. 
 

• El mateix però indicant a la direcció que es tenen que desplaçar (sense 
canviar de mà, canviant de mà). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



JOCS DE BOTJOCS DE BOTJOCS DE BOTJOCS DE BOT    

 
 

- Tocar i Parar: El que para amb una pilota diferent, i quan toca a un company 
s’intercanvien les pilotes. 

 
- Blanc i negre: Tots els jugadors amb pilota i un d’esquena a l’altre amb posició 

triple amenaza a la linea del mig del camp miran cada un a una cistella, els d’una 
part són blancs i altres negres, quan el monitor digui blanc aquests tenen que 
correr botant fins la linea de fons i els altres tenen que intentar agafar-los botant 
la pilota i al contrari. 

 
- L’aranya: Un jugador sense pilota es fica al mig del camp i els altres botant la 

pilota tenen que intentar pasar a l’altra part del camp sense que els agafe 
l’aranya, si els toca es queden al mig del camp sense pilota ha agafar.                
Una variant potser que els que paguen tambè tinguen pilota, des de el principi o 
quan hi haguen 3 ó 4 nois que paguen. 

 
- Cuba-libre: Tots amb pilota, hi han 2 o 3 nois que paguen, segons els nois que 

hi hagin, els que paguen tenen que intentar agafar els altres i quan ho fan diuen 
“cuba” i aquests es tenen que quedar quiets amb les cames obertes i fent domini 
de pilota i per a salvar-los un dels companys té que passar per baix les cames i 
en aquest moment no el poden agafar, o fer passar la pilota rodolant per baix de 
les cames, canvient els que paguen quan agafen a tots o quan el monitor ho 
indique. 

 
- Els paquets: Tots botant la pilota per tota la pista i quan el monitor digui un 

número es tenen que agrupar amb el número que s’ha dit.     
 

- Els quatre cantons: En grups de cinc tots amb pilota, es fiquen quatre cons, un 
jugador a cada con i un al mig, a l’ordre de l’entrenador tots tenen que canviar 
de lloc i el del mig intentar ocupar el lloc a un dels altres nois, el que es queda al 
mig paga i tantes vegades com ho digue l’entrenador es tenen que moure, no es 
poden quedar al mateix con i no poden deixar de botar la pilota.                                                  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



      PASSADA I RECEPCIÓ: 

 
- MECÀNICA 

• Igual en estàtic que en moviment, la passada ha de ser forta, recta i tensa 
perquè la pilota tarde el menys temps possible del passador al receptor. 

• Colzes lleugerament desengantxats del cos, pilota alçada pit separada del 
cos. 

• Els braços tenen que quedar estesos paral.lels a terra i amb els canells 
girats cap a fora i no va acompanyat de cap desplaçament de cames. 

• En moviment les puntes dels peus sempre miren endavant, es rep i a la 
següent pasa, es passa la pilota. 

• La pilota s’ha de passar on la demana el receptor. 
• És aconsellable treballar més en estàtic que en moviment en aquesta 

categoría, per aconseguir la mecànica adecuada. 
 

- ERRORS 
• Obrir excesivament els colzes. 
• Engantxar-se massa la pilota al pit. 
• Passar massa tou, sense prou força. 
• Creuar els braços 

 
- RECEPCIONS 

• Mans alçades entre cintura i pit ben obertes com si fossin un embut per 
frenar la pilota. 

• Amb la vista se segueix la trayectòria de la pilota i es decideix en quin 
moment es va a buscar amb l’extensió de braços i atrapant-la en les 
mans. 

 
- OBJECTIUS 

• Familiaritzar-se amb la pilota. 
• Perdre la por al contacte i l’impacte. 
• Millorar la coordinació oculo-manual i la percepció espai-temporal. 
• Millorar intensitat i precisió en els llançaments. 
• Ser eficaços en les recepcions. 

 
- Per iniciar-se a la passada fer-ho en diferent material i pilotes de diferent 

tamany. 
• Mètode lliure exploració: Donar-los material i plantejar-los qüestions per 

a què ells desenvolupin la seva creativitat. Exemples poden ser: que 
poden fer amb pilotes i aros, pilotes i cons, quins jocs poden inventar-se 
amb diferent material com pilotes de diferent tamany, globos, etc. 

• Mètode descobriment guiat: No donar resposta completa a una situació 
per a què els nens descobreixin les solucions a partir de la pròpia 
iniciativa. Com passar la pilota a un altre nen que està a l’altra part de 
pista, com passar la pilota a nens que estan a diferents distàncies, etc. 

 
- TIPOS 

• De pit, picada, de dalt del cap i una mà. 



  
 

EXERCICIS DE PASSADES I RECEPCIÓNSEXERCICIS DE PASSADES I RECEPCIÓNSEXERCICIS DE PASSADES I RECEPCIÓNSEXERCICIS DE PASSADES I RECEPCIÓNS    

 
 

1. Jocs amb globus: 
• Cada jugador amb un globus a l’ordre de l’entrenador tirar-lo a l’aire 

i agafar un de color diferent. 
• Tirar tots els globus a l’aire i intenta que no caiguen però sempre 

golpejan un de diferent. 
 

2. En parelles passar-se pilotes de diferent tamany i tacte, i a l’ordre de 
l’entrenador canviar-se les pilotes entre les parelles. 

 
3. En parelles passar-se la pilota de diferents maneres segons l’indicació de 

l’entrenador. 
 

4. En quadrat passar la pilota al de davant i anar a ocupar el seu espai. 
 
 

JOCS DE PASSADES I RECEPCIONSJOCS DE PASSADES I RECEPCIONSJOCS DE PASSADES I RECEPCIONSJOCS DE PASSADES I RECEPCIONS    

 
 

- Peus quiets: Es llança la pilota a l’aire i es diu un nom quan aquest l’agafa diu 
peus quiets i tots tenen que parar,  llança la pilota contra un company si el toca 
un punt per ell i llança la pilota, i si no i es el que llança la pilota. El que agafa la 
pilota pot fer tres pases abans de tirar. 

- Llançar la basura: Dos equips un a cada mig camp tots els jugadors amb pilota 
i a la senyal de l’entrenador i durant un minut tenen que tirar les pilotes al camp 
contrari, al final del temps guanya el que tingue menys pilotes al seu camp.           
Jugadors linea de fons i pilotes al mig camp per començar amb tantes pilotes 
com nois. 

- Pilota Viatgera: Dos equips un a cada linea lateral amb pilotes i una pilota de 
goma al mig, els equips tenen que tirar les pilotes per tocar la de goma i 
desplaçar-la al camp contrari. Quan traspasa la linea lateral un punt per a qui li 
ha trapassat, perd l’equip que te més punts.                                                       
Variants:   Llançar la pilota de la manera que vulguen i l’entrenador diu de la 
forma que es tenen que llançar les pilotes. 

- El gat i la rata: En cercle amb dos pilotes una gran el gat i una petita la rata i es 
fa un compte enrrera, els nens es tenen que anar passant la pilota i el que té el 
gat a les mans al final del compte perd. Si el gat agafa a la rata guanya el nen 
que passa la pilota a l’altre que te la rata. 

- El rellotge: Dos grups, uns en cercle passant-se la pilota i contant les voltes que 
dona la pilota i l’altre en fila donant voltes botant la pilota al cercle quan acaben 
tots els del grup que boten es canvia de rol i guanya el grup que haigue donat 
mes voltes passant-se la pilota.  

 



 TIR: 
- Marcar pautes mecànica de tir amb pilotes de la seva mida, o goma que no pesin 

tant. 
- Començar prop de la cistella i anar allunayant-lo. 

 
- MECÀNICA 

o Braç pilota angle 90º 
o Pilota no es fica davant la cara sino al costat 
o Es tira amb una mà l’altra serveix per aguantat-la. 
o La pilota no té que toca la palma de mà sino els dits. 
o No es té que treure la pilota de la panxa. 

 

EXERCICIS I JOCS DE TIREXERCICIS I JOCS DE TIREXERCICIS I JOCS DE TIREXERCICIS I JOCS DE TIR    

 
- Botella: Els fiquen en fila en la part de baix de la botella i van tirant si la fan 

passen a un altre punt de la botella i així succesivament fins que arriven al altre 
costat, guanya el primer que hagi fent cistella en tots els punts de la botella. 

- En dos files davant la cistella, una pilota per grup i van tirant alternativament, i 
guanya el primer equip que arribi al número de cistelles que hagi dit 
l’entrenador. 

- Anada i tornada: Dos equips un mirant a cada cistella, van tots botant fins la 
seva cistella, tiren fins que la fan, agafen el rebot i tornen al mig camp, el primer 
equip que arriben tots els seus components guanya. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ENTRADES: 

 
- Començar a habituar als nens que quan salten no es paren amb els dos peus per 

fer la batuda. 
- Que marque les dos passes i a la segona s’enlairen per deixar la pilota. 
- Que marquen les passes correctament per la part que entren, dreta-esquerra per 

la dreta, esquerra-dreta per l’esquerra. 
- En les passes aixecar genolls. 
 

     EXERCICIS     EXERCICIS     EXERCICIS     EXERCICIS DE  DE  DE  DE  ENTRADES ENTRADES ENTRADES ENTRADES    

 
 

1. Filera de nens amb el braç alçat i separats 2 ó 3 metres i un surt saltant per 
tocar una a una totes les mans, d’un company a l’altre fent dos passes. 

2. Dos files, una a cada costat amb el braç alçat i còrrer pel mig saltant i aixecar 
el braç més proper al company, (aixecar genoll) de la mà que pica amb el 
company. 

3. El mateix però més separats els de la fila, anira botant la pilota i l’agafarà per 
tocar amb la pilota la mà del company. 

4. Tirar des de baix del tauler del dos costats. 
5. Per parelles, un amb el braç estirat amb pilota i l’altre corre pren la pilota fa 

dues pases un salt i es mantè quiet on caigue i l’altre fa el mateix.                
Fer el primer pas amb la cama que li vingui bè i fer el primer pas amb la 
cama que passa més a prop del company. 

6. Per parelles fer el mateix però acabant amb cistella. 
7. Ficar cèrcols, venir botant, agafar la pilota i marcar les passes dins dels 

cèrcols i enlairar-se de cara a cistella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JOC DE PEUS: 

 
- Parades en un o dos temps. 
- Els podem treballar en jocs tradicionals com el piso (xarranca), salta cordes, 

salta gomes, etc. 
- En circuits saltant dins-fora de cercles, saltar piques, saltar companys que estan 

gitats al terra, etc. 
- Ensenyar tal com cauen si paren en 1 ó 2 temps. 

 

JOCS I EXERCICIS DE JOC DE PEUSJOCS I EXERCICIS DE JOC DE PEUSJOCS I EXERCICIS DE JOC DE PEUSJOCS I EXERCICIS DE JOC DE PEUS    

 
 

1. 1,2,3 pica paret: Quan paren potser: lliure, 1 temps i 2 temps. 
2. Baralla de galls: Intenta tombar als companys i que no ens tombin a nosaltres. 
3. Stop: 2 ó 3 sense pilota persergueixen als altres botant pilota, i aquests quan 

estan a punt de ser agafats diuen “Stop” i es tenen que quedar quiets fins que un 
altre noi el passe per baix les cames. Les parades les poden fer lliures, 1 temps o 
2 temps segons indique l’entrenador. 

4. La sombra: En parelles un fa els moviments que fa l’altre movent-se per tota la 
pista. 

5. El mirall:  El mateix que l’anterior pero un enfront de l’altre. 
6. La cadireta: Es fiquen aros en cercle un menys que de nois i van corren per fora 

i a la senyal del monitor tenen que parar dins del aro, el que es queda sense 
queda eliminat, es pot fer per punts o el queda eliminat es senta dins del aro. 

 
Tots aquests jocs es poden fer amb i sense pilota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEFENSA: 

 
- Començar a plantejar-los que la defensa és tant important o més que l’atac. 
- Que serveix perquè no es facin cistella i poden aconseguir la pilota per atacar. 
- Estar entre la pilota i el aro. 
- Per estar més còmodes i ser més ràpids defensant tenim que estar semiflexionats, 

genolls altura punta peus, talons aixecats i tronc recte i amb els braços oberts. 
 

EXERCICIS I JOCSEXERCICIS I JOCSEXERCICIS I JOCSEXERCICIS I JOCS DE DE DE DE DEFENSA DEFENSA DEFENSA DEFENSA    

 
 

1. En parelles intenta tocar el genoll de l’altre. 
2. Baralla de galls. 
3. En parelles 1 i 2 quan el monitor diu un nº aquest té que intentar agafar a l’altre, 

canviant continuament de nº. 
4. Pívot: Dos equips, pista lateral o es divideix mig camp en dos, hi ha una zona de 

morts i una de vius, s’ha de llançar la pilota contra els nens de l’altre equip i si 
els toca i cau la pilota al terra està mort i passa a la zona de morts, guanya 
l’equip que deixa a l’altre sense cap nen a la zona de vius. 

5. Indis i pistolers: Es fiquen a la linea de fons uns d’esquena als altres i a la veu 
“ja” intenten conquerir el fort traspassant la linea de fons i els pistolers tenen que 
intentar evitar-ho. 

6. Conquista pilota: En parelles i al mig del camp pilotes una menys que el nº de 
parelles i a l’ordre un té que intentar agafar les pilotes i l’altre evitar-ho el que 
no ho aconsegueix un punt, es van alternant posicions, perd el que més punts té. 

7. El pastor, ovelles i guineu: En fila 4 ó 5 agafats de la cintura el primer és el 
pastor que ha d’evitar que la guineu que està fora de la fila agafi a l’últim de la 
fila ovella. Es pot fer amb la guineu sense i amb pilota.  

8. Tots en 3 ó 4 files davant del monitor i es tenen que moure cap  on digue 
l’entrenador, dret, esquerra, endavant, endarrera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  PRE-MINI (BENJAMI) 
 
BOT: 

 
- Continuar en els conceptes apressos en escola. 
- Bot velocitat:  

• Llançar la pilota cap avant, no es té que botar davant dels peus, sino al 
costat. 

 
- Bot protecció: 

• Amb el braç contrari mà de bot semiflexionat protegint la pilota. 
• Lateral: botar lateralment amb el peu contrari mà de bot un poc mes avançat 

protegint la pilota. 
• Endarrera: Botar cap atràs amb el peu contrari mà de bot un poc més avançat 

protegint la pilota. 
• Sobre bot: un bot més baix perquè la trajectòria del bot sigui més curta. 
• En tots els bots de protecció les cames tenen semiflexionades i el tronc un 

poc tirat cap avant protegint la pilota. 
• Tots aquests bots poden acabar amb un canvi de mà i canvi de ritme per 

sobrepassar al defensor. 
 

- Canvis de mà: 
• El que més s’utilitza és per davant, passar d’una mà a l’altra amb un bot més 

fort i veloç, seguit d’un canvi de ritme. 
• Començar a ensenyar per baix cames , cama contraria a la mà de bot més 

avançada i semiflexionada i amb un bot es fa passar per baix la cama, la 
pilota té que anar cap avant o paral.lela, mai cap atràs perquè perdem temps i 
desprès amb un canvi de ritme. 

• I tambè per l’esquena, cama contraria a la mà de bot més avançada i el cos 
tirat un poc cap avant i amb un bot més fort i un cop de canell passar la 
pilota per l’esquena i tirar-la cap avant per agafarla en l’altra mà proseguint 
amb un canvi de ritme. 

 
      -    Canvis de ritme: 

• És un canvi de velocitat , de menys a més per guanyar avantatge sobre el 
defensor. 

• Desprès de qualsevol canvi de mà es té que fer un canvi de ritme o direcció. 
 

- Canvis de direcció: 
• Es canviar la direcció cap on anavem botant per guanyar avantatge sobre el 

defensor i potser amb un canvi de mà o sense i amb un canvi de ritme. 
 
 

 
 



EXERCICIS EXERCICIS EXERCICIS EXERCICIS DE DE DE DE BOTBOTBOTBOT    

 
Bot de Velocitat: 

- Passar la pista amb el menys bots possibles. 
- En parelles tota la pista amb una distància de 2 ó 3 metres el de darrera intenta 

agafar al de davant. 
 
Bot de protecció: 

- En fila bot de protecció lateral i al arrivar a un con canvi de mà per davant amb 
canvi de ritme i entrada a cistella. 

- El mateix però en bot de protecció endarrera. 
- En parelles un defensa i el que bota té que treballar els diferents bots de 

protecció per puguer anar-s’en del defensor, quan el deixa atràs l’espera i tonar a 
començar, a cada part de pista hi han canvis de rol. 

 
Canvis de mà: 

- Anar per la pista botant i fer els canvis de mà que indiqui l’entrenador. 
- Ficar conos en forma de rombo i en cada con tenen que fer un canvi de mà. 
- Ficar conos per la pista en cada con tenen que fer un canvi de mà diferent i es 

pot acabar en entrada o tir a cistella. 
 
Canvis de direcció: 

- Anar botant per la pista i a l’ordre de l’entrenador fer un canvi de direcció 
- Cada tres bots fer un canvi de direcció 
- Els canvis de direcció es poden fer : 1er. Per on vulgui el jugador, 2on per on 

indiqui l’entrenador. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASSADA I RECEPCIÓ: 

 
- Continuar en lo après en l’etapa anterior 
- Treballar les passades en estàtic i sobretot en moviment 
- En moviment la passada té que ser recta, forta i avançada. 
- En moviment les puntes dels peus sempre tenen que mirar cap avant. 
- En moviment la pilota s’agafa en una pasa i se passa a la següent pasa. 
- El receptor ensenya amb la mà ben oberta on la vol. 
- La passada sempre té que anar on indica el receptor. 
- Els errors ha rectificar són: 

• Passades molt altes. 
• Passades als peus. 
• Passades per detràs. 
• No passar-la on indica el receptor. 
• Passar bombejat. 
• Passar tou. 
• Que el receptor no vagi a buscar la pilota i s’aparte per por. 

- Classes de passades a treballar: 
o Passada de pit una o dos mans 
o Passada picada una o dos mans. 
o Passada de dalt del cap dos mans 
o Passada una mà 
o Passada sobre bot una mà 
o Passada bolos 
o Passada béisbol 
 

- En situacions de joc les que s’utilitzen més són passada sobre el cap i sobre bot. 
 
 
 

EXERCICISEXERCICISEXERCICISEXERCICIS DE PASSADES I RECEPCIÓNS DE PASSADES I RECEPCIÓNS DE PASSADES I RECEPCIÓNS DE PASSADES I RECEPCIÓNS        

 
 

- Per parelles van passant-se la pilota en moviment i l’exterior finalitza amb 
entrada. 

- Fer el mateix però quan s’agafa la pilota es tira al terra per botar i es fan tres bots 
i es passa sobre bot. 

- Estrella de pase. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



TIR 

 
- Recordar la mecànica de tir. 
- Braç de tir angle de 90º 
- No es toca la pilota amb el palmell de la mà sino amb els dits. 
- Els peus tenen que mirar cap avant. 
- La pilota no té que surtir de la panxa. 
- La pilota no té que estar davant la cara. 
- Els peus tenen que estar semiflexionats. 
- La pilota es té que fer redolar amb els dits. 
- Desprès de tirar el braç té que quedar estès i recte i el palmell de la mà mirant 

cap a baix. 
- Quan rebem la pilota no la tenim que baixar i tornar a pujar. 
- La mà d’acompanyament serveix per aguantar la pilota, no per tirar, nomes es 

tira amb una mà. 
 

 
EXERCICIS DEEXERCICIS DEEXERCICIS DEEXERCICIS DE TIR TIR TIR TIR    

1.- Col.locats per parelles, el jugador que tira va al seu rebot i el passa al company. 

 
Figura 1 

2.- Igual que el anterior però el que passa es possa davant el tirador que fa una sortida, 
dona un bot i tira. Pot fer-se amb o sense finta de sortida. 

 
Figura 2 



3.- Col.locats els jugadors per parelles, un tira un número de tirs determinats i l’altre 
reboteja i passa al company. Es pot fer desde posicions fixes o a elecció del jugador. 

 
Figura 3 

4.- Des de la linea de tres punts es fa un moviment de tir per  apropar-se a cistella, es 
deixa fer un bot a la pilota i s’agafa amb parada d’un temps i es tira a cistella. 

5.- Tirar des de diferents llocs, tirar agafar el rebot i tornar a tirar d’un lloc diferent d’on 
vulgue el jugador. 

6.- El mateix però ficar un con des d’on té que tirar. 

7.- El mateix però començar prop de la cistella i es vagi allunyant. 

8.- En parelles, un tira va a buscar el seu rebot i li passa a l’altre company perque tire i 
així successivament.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ENTRADES 

 
- Continuar en lo après en l’etapa anterior 
- Entrades normals per la dreta i per l’esquerra. 
- Marcar les dos pases i doblegar genoll del peu contrari al de projecció. 
- Protecció de la pilota. 
- Finalització amb mecànica de tir. 
- Finalització amb bandeja amb un cop de canell. 
- Es té que corregir: 

• Si fan les entrades a peu canviat 
• Si boten en la mà correcta pel costat que fan l’entrada 
• Que quan es començar a fer l’entrada ja pujen la pilota dalt. 
• Que no salten recte sino amb el genoll flexionat 
• Que protegeixin la pilota 
• Que finalitzen amb la mà del costat pel que entren 
• Que no miren la pilota sino la cistella 
• Que quan facin l’entrada les pases no les facin ni molt lluny de la 

cistella, ni molt prop. 
• Que tiren contra tauler dins del quadrat negre. 
• Controlar la força amb que deixen la pilota contra tauler. 
• Coordinar els moviments de l’entrada amb la finalització. 

 

EXERCICISEXERCICISEXERCICISEXERCICIS D’ D’ D’ D’ ENTRADES ENTRADES ENTRADES ENTRADES    

 
 

- Entrades directes botant pels dos costats. 
- Entrades a doble pase, la pasem al company que ens la torna i sense botar 

finalitzar l’entrada. 
- Finalitzacions de qualsevol exercici combinat amb canvis de mà, canvis de 

ritme, canvis de direcció, passes, bot , etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JOC DE PEUS: 

 
- Pivotar:  Ensenyar quin és el peu de pívot, i com pivotar per evitar al defensor i 

com fer una passada. 
- Parades: En un temps, que es té que parar amb els dos peus al mateix temps, 

amb taló punta per no perdre l’equilibri i que qualsevol dels dos peus és el peu 
de pívot.                                                                                                                  
En dos temps, que fiquem primer al terra un  peu i desprès l’altre, que el segon 
peu queda un poc més avançat per equilibrar el cos, però no molt, i que el peu de 
pívot és el primer que fiquem a terra i nomès podem moure el segon. 

- Revers: Començar amb el revers, girar el cos cap el costat de la pilota per 
poder-la protegir i surtir cap a l’altre costat amb un canvi de mà. No podem 
aguantar la pilota amb la palma de la mà, es fa amb els dits i un cop de canell. 

- Sortida oberta: Es surt cap el costat de la mà de bot, s’allarga la cama de mà de 
bot obrint cap avant obrint un angle per deixar enrrera al defensor i fins que no 
se bota la pilota no s’aixeca el peu de pívot. 

- Sortida tancada o creuada: Es creua la cama per davant del defensor, i es 
canvia la pilota de mà, fins que no se bota no s’aixeca el peu de pívot. 

- Fintes de sortida: Sortida oberta i sortida creuada, sortida oberta i sortida 
oberta, tir i sortida, pase i sortida, tir i tir. 

 

EXERCICISEXERCICISEXERCICISEXERCICIS DE  DE  DE  DE JOC DE PEUSJOC DE PEUSJOC DE PEUSJOC DE PEUS    

 
 

- En parelles, passar-se la pilota però abans de la passada buscar espais per fer-la 
fent moviments de pívot. 

- El mateix però ara per trios, un d’ells fa de defensor. 
- Mitja pista, parades en un o dos temps i acabar en tir a cistella. 
- Fer un circuit en cons possats en forma de rombe, i a casdascún d’ells fer un 

revers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JOC SENSE PILOTA: 

 
- Continuar treballant el après en etapes anteriors. 
- Jugar separats 
- Fintes de recepció (dintre-fora, fora-dins) 
- Ocupar les 5 posicions. 
- Anar-se apartant de la pilota i si arriba a la linea lateral talla al altre costat. 
- Passar i moure’s cap a la anella 

 
 

EXERCICIS EXERCICIS EXERCICIS EXERCICIS DE DE DE DE JOC SENSE PILOTAJOC SENSE PILOTAJOC SENSE PILOTAJOC SENSE PILOTA    

 
- El joc de les 10 passades. 
- Bàsquet-Rugby. 
- Partit bàsquet però amb la limitació de no poder botar la pilota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEFENSA: 

 
-    Continuar treballant lo après en etapes anteriors. 
- No ens fiquen cistella. 
- Estar entre la pilota i aro (sobre pilota) 
- Triangle atacant-aro-pilota (sense pilota) 
- Posició cames semiflexionades talons aixecats. 
- Si ens pasen recuperar ràpidament. 
- No corre al costat de l’atacant sino avançar-lo i col.locar-nos davant. 
- Deixar una distància d’un metre més o menys i no anar damunt de l’atacant sino 

aguantar-lo. 
- Utilització de les mans per destorbar. 
- Desplaçaments curts laterals i molt ràpids. 
- Defensar la pilota no robar-la. 
- Quan deixa de bota l’atacant i agafa la pilota damunt d’ell. 
- Allargar la pasa. 
- Defensar cap a la banda no donar el centre. 
- Treballar els moviments defensius i acostumar-se ha estar flexionat. 
- Explicar que costa més defensar si estem rectes. 
- Si es mou la pilota es té que moure el defensor. 

 
 

EXERCICIS EXERCICIS EXERCICIS EXERCICIS DE DE DE DE DEFENSADEFENSADEFENSADEFENSA    

 
 

- En parelles amb pilota un d’esquena a l’altre intentar robar la pilota al company. 
- Tots dins diferents espais restringits per l’entrenador (zona, àrea de tres 

punts,etc,..) amb pilota, intentar pillar als companys i que no els pillen a ells. 
- El mirall: tots en fila mirant a l’entrenador que indica el lloc on s’han de moure 

amb moviments defensius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 MINI (ALEVÍ) 

 
BOT: 

 
- Contacte visual del jugador amb la pilota i amb els altres jugadors i vicerversa. 
- El farem servir per guanyar avantatges sobre el defensor. 
- Guanyar espai en cada bot. 
- Bot de progressió: Bots alts, baixos, llargs i curts i i sempre al costat i per 

davant del peu. El farem servir per perdre velocitat, es té que fer servir la mà 
més allunyada del defensor. 

- Bot de velocitat: Sense oposició, controla l’alçada de bot, mirar endavant no 
mirar la pilota o al terra, treballar diferents ritmes de bot i carrera, control de 
pilota en els moments de pujada per coordinar el número de bots en funció de la 
velocitat de cursa. 

- Bot de protecció: Lateral, endarrera, sortides de bot. 
• Els peus sempre apunten cap a cistella 
• Bot vertical i fort. 
• Per poder guanyar avantatge, sempre ha de tenir un bon camp 

visual. 
• Es té que botar alluny del cos, al costat del peu, no al davant, braç 

separat del cos. 
• Per guanyar avantatge sobre el defensor, es té que observar i segons 

si reacciona o no es té que triar l’opció més correcta, canvi de mà, 
sortida oberta. 

- Canvis de ritme sobre bot: Bot més llarg que els anteriors i guanyem avantatge 
augmentant la velocitat de desplaçament i temps de reacció, és fundamental per 
poder traure profit d’un descuit o relaxació del defensa. 

- Canvis de direcció: 
• Amb canvi de mà en estàtic, bot vertical al costat del peu, ajuntem 

els peus, i si reacciona el defensa canvi de mà. 
• Amb canvi de mà en moviment, col.locar el defensa on volem i fer 

el mateix però si el defensa no reacciona, surtir obert. 
• Sense canvi de mà en estàtic, el mateix però si el defensa no 

reacciona, surtir obert. 
• Sense canvi de mà en moviment, pujar el bot sobre la cintura i 

enganya al defensor amb el cos i si reacciona canviar direcció de 
bot. 

• Dirigir la pilota amb els dits 
• Lectura de l’espai que ocupa el defensor per saber on dribla. 

 
 
 
 
 
 
 



- Tipus de canvis de direcció: 
• Sense canvi de mà. 
• Amb canvi de mà per davant: d’avanç i de seguretat. 
• Canvi de mà en revers: d’avanç i de seguretat. 
• Canvi de mà per darrera l’esquena: d’avanç i de seguretat. 
• Canvi de mà per sota les cames. 

 
 
 

- Correccions: 
• Bot fort 
• La pilota no es recull per sota 
• Col.loquem la mà en funció cap on d’anar la pilota. 
• Els dits són els que empenyen la pilota, no la mà. 
• Bot separat del cos. 
• Bot al costat i per davant del peu. 
• No es mira la pilota i al terra. 

 
 
 
 

EXERCICIS DEEXERCICIS DEEXERCICIS DEEXERCICIS DE BOT BOT BOT BOT    

1.- Botar, parada en un temps, botar, parada en dos temps. Anada amb la mà dreta, 
tornada amb la mà esquerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1 

2.- Botar, parada en un temps sense deixar de botar, bot de protecció, sortida amb bot de 
velocitat, parada en dos temps, etc. Anada amb la mà esquerra i tornada amb la mà 
dreta. Se realitza per tot el camp.  

 

                                                           

 

                            Figura 2 

 

 



3.- Bot, prèvia finta de sortida, en zig-zag variant diversos cambis de mà: per davant, 
per l’esquena, entre les cames, revers, etc. Fer-ho tambè obligant a donar nomès un bot 
entre cada un dels cambis que tindrà que ser diferent cada vegada. 

 
                      Figura 3 

4.- Botar amb dos pilotes alternativament. L’anada en línea recta, la tornada en zig-zag 
fent cambis de mà amb dos pilotes. 

 
     Figura 4 

5.- Bot, parada en un o dos temps. Pivotar, passada i seguim la passada. Per parelles, 
cada parella una pilota. 

 
            Figura 5 



6.- Els jugadors segons el gràfic. Finta de sortida, bot, parada en un temps, pivote, 
passada a la dreta i seguim la pilota. Se fa tambè passan a l’esquerra. 

 
        Figura 6 

 

7.- Cada jugador amb una pilota, va botant cap a l’obstàcul segons el gràfic, on realitza 
els diferents tipus de cambis de mà. En una canasta tiren desde quatre metres i en l’altra 
fan una safata. Es realitza pels dos costats. 

 
     Figura 7 

8.- Bot, cambi de direcció per davant, parada i tir. Els jugadors segons el gràfic, desprès 
de tirar agafen el seu rebot i cambien de fila. 

      Figura 8 



 

9.- Botar al voltant dels cercles segons el gràfic, acabant en una parada i tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 9 

 

10.- Botar tres vegades en camp d’atac, parar en un o dos temps i tirar. 

 
     Figura 10 

11.- 1c1 als cèrcols. Cada jugador amb una pilota, distribuits per parelles, intentant 
llevarse un al altre la pilota sense sortir del cèrcol. 

 
 

      Figura 11 



12.- Botar la pilota mirant i cantant els números que posa el company amb els dits. Per 
parelles, un jugador amb pilota i l’altre marca els números. 

 
             Figura 12 

 

13.- Sortir botant, de cara, a una senyal de l’entrenador girar i continuar botant 
d’esquena. Sempre que es gira es cambia de mà. 

 
    Figura 13 

14.- Bot amb dos mans. Un jugador col.locat en el poste mig o baix. Rep una passada, 
dona una passa cap a cistella, bota amb dos mans entre les cames, ràpid i explosiu para 
tirar a cistella. 

 
    Figura 14 



15.- Al mateix lloc, botar alt, baix, ràpid, poc a poc, sentat a terra, gitat , de genolls, etc. 
Alternant les dues mans. 

 

16.- Bot amb cambi de mà per les línees laterals. Cambiar en el centre i en les 
cantonades. Cambiar el sentit. 

 
         Figura 16 

 

17.- Un jugador bota i intenta tocar amb la mà al company que corre sense sortir del 
camp. Es poden afegir variants: mig camp, zona de 3 punts, etc,…     

 
          Figura 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PASSADES I RECEPCIONS 

 
- Aturats i en moviment 

• De pit dos mans. 
• Sobre el cap a dos mans. 
• Lateral/picat a una mà: sense moure peus: creuant cama, obrint 

cama. 
• Sobre cap a una mà. 
• Béisbol 
• Darrera l’esquena amb una mà. 
• De bitlles. 
• Sobrebot. 

- Recepcions a una mà. 
- Recepció a dues mans: aturats i en moviment. 

      -     Treball de la passada estàtica i en moviment. 
      -     La passada genera joc d’equip: assistències, col·laboració, visió del joc i   
             creativitat. 
      -     Hi ha determinades passades que requereixen una gran tècnica. D’altres  
             exigeixen una voluntat de fer-la i determinació. 
      -     Les passades han de ser precises i amb la força necessària, mesurant la distància,  
             ubicació i el moviment del receptor. 
      -     En qualsevol passada intervé un receptor. Aquest haurà de demanar sempre la  
             pilota on vol rebre-la. 
      -     El receptor haurà d’estar preparat per rebre la pilota, protegir-la un cop a les  
             seves mans i encarar la cistella per tal de decidir l’acció a realitzar: tir, passada,    
             dribling o simplement fer lectura del joc per decidir (tàctica individual). 
      -     Detall de la visió del joc: hem de tenir una visió global del nostre equip, del    
             contrari i de la posició dels jugadors 

- Treball de la força i la velocitat de la passada. 
- Treball de la recepció en estàtic i en moviment. 
- Oferir sempre la mà de “Blanc”: on volem la pilota! 
- Estar preparats per rebre la pilota (braços en la direcció de la passada i mans 

obertes) i protegir-la, amb la màxima visió del joc possible. 
- Lectura del Joc: triple amenaça (tir, passada o dribling) 
- En el joc d’equip (a partir del 2x2,3x3,...) facilitar les línies de passada als 

passadors: mantenir espais coherents entre jugadors per facilitar les passades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Aspectes a  treballar: 
            1. Passades estàtiques: de pit, picat, per sobre del cap, de beisbol, de sobre bot,    
                etc,... Amb una i dues mans. Fem èmfasi a la tècnica de la passada, força i   
      coordinació. 
           2. Fintes de Passades + Passada 
           3. Passades en moviment: de pit, picat, de beisbol, de sobre bot, etc,… 
           4. Recepcions estàtiques: Posició del cos, dels braços i de les dues mans  
               (sempre). Visió i coordinació a la recepció. Protecció de pilota i triple 
               amenaça, amb visió del joc (lectura) 
          5. Recepcions en moviment: timming, coordinació, mà de “blanc”, recepció amb 
              dues mans, protecció, visió del joc, aturades (en 1 i 2 temps) i arrancades en  
              moviment (inici de dribling després de la passada, entrada a cistella, una altra  
              passada, etc..) 
          6.  Fintes de recepció: Moviments de peus (fer servir angles i tallar el camí al  
              defensor), timming, “ma de blanc”, recepció pilota, protecció i Triple     
              Amenaça. 
 

- Correccions: 
• Ampliar la visió del joc 
• No donar passades impossibles 
• Passades amb tensió i força, de tal forma que si la toca un defensor, 

surti rebutjada lluny d’ell. Si les passades son “toves”, tenim moltes 
possibilitats de perdre la pilota. 

• El receptor ha d’indicar “on” vol la pilota amb la mà de blanc 
• El passador ha d’utilitzar les fintes defensives per facilitar les 

passades. Pot fer servir també el bot per millorar línies de passada. 
• Treballar un ampli ventall de passades: Millor bagatge tècnic 
• Evitem passades molt bombejades. Donen facilitats als defensors. 
• Treballem les arrancades desprès de recepció de passada. 

Acostumen a ser un problema per l’aprenentatge al fer violacions 
de sortida. 

• Protegir la pilota un cop rebuda i llegir el joc en “triple amenaça”. 
• Un bon nombre de cistelles acostumen a venir després d’una bona 

passada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



EXERCICIS DE PASSADES EXERCICIS DE PASSADES EXERCICIS DE PASSADES EXERCICIS DE PASSADES     

1.- Col.locat el jugador davant a una paret, a una distància entre quatre i cinc metres, 
efectua diferents tipus de passades contra la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Es col.loquen els jugadors en parelles, cada una de les quals té una pilota i estan 
separats a una distància entre cinc o sis metres. Realitzen diferents tipus de passes. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

         

       Figura 2 

3.- Col.locats els jugadors segons el gràfic, realitzen els passes que en ell es veuen, sent 
el passe de 7 a 1 de bèisbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Figura 3 

 



4.- Es col.loquen els jugadors en rodona en número par. S’aniran passant la pilota 
alternativament. L’exercici se realitza amb dos pilotes i en forma de competició. 

 

                                     

 

 

 

 

 

            Figura 4 

 

5.- Col.locats els jugadors per parelles, cada jugador amb una pilota. Mentres un realitza 
passades picades l’altre fa passades de pit. 

 

     

 

 

 

 

 

 

           

        Figura 5 

6.- Formant trios els jugadors, realitzen passades entre si, amb dos, tres i fins quatre 
pilotes. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 6 

 



7.- Es col.loquen cinc jugadors tal com mostra el gràfic amb dos pilotes, tots els passes 
aniran a 2. 1 i 3 estaran en línea amb 2 para que aquest treballe la visió marginal. 

 

   

 

 

 

 

 

 

        Figura 7 

8.- Col.locats els jugadors en dos files, se passen la pilota tal com mostra el gràfic. Hi ha 
que ficar tantes pilotes com jugadors menos un. Abans de passar hi ha que mirar al 
receptor. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

             Figura 8 

9.- Col.locats els jugadors segons la figura, 2 passa a 1 que corre en diagonal, 1 passa a 
3. 2, desprès de la passada corre en diagonal para rebre de 3, i així successivament. 
L’exercici se fa amb dos, tres o quatre pilotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Figura 9 

 



10.- Col.locats els jugadors en dos files, avancen per parelles pel camp a la vegada que 
se passen la pilota. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

     Figura 10 

11.- Col.locats els jugadors segons el gràfic, 1 va passant successivament a 2, a 3 i 
desprès d’entrar a cistella, altre cop a 3 que ha cambiat de costat, para passar finalment 
al següent jugador 1 que entra a cistella. De 1 se va a 2, de 2 a 3 i de 3 a 1. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

       Figura 11 

12.- Treballem per parelles. 1 desprès de tirar la pilota cap al tauler, reboteja, donant a 2 
una passada d’inici de contraatac. 1 corre la banda i rep una passada de béisbol de 2. 

                                                                               Figura 12 

 

 



13.- Jugadors col.locats com en el gràfic. 1 passa a 3 i corre cap a la cistella contraria. 3 
passa a 4 i 4 a 5. 3 corre en diagonal a ocupar la posició que s’indica en el gràfic. 
Igualment 4 y 5. 1 desprès de tirar, i agafar el seu rebot fa el recorregut invers. La 
rotació de 3, 4 y 5 tal i com s’indica en el gràfic. Desprès de tirar, 1 va a 3, i 5 agafa el 
rebot i surt. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

    Figura 13 

 

14.- Dos equips, un amb possessió de la pilota, i l’altre defensa. Sense botar, es tracta de 
donar el major número possible de passades sense perdre la pilota. L’equip defensor, 
intenta recuperar-lo. Guanyarà l’equip que hagi donat mes passes consecutius. 

 

15.- El JOC DE LES 10 PASSADES. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TIR: 

 
- Continuar en l’aprenentatge de les etapes anteriors i de la mècanica de tir. 
- Tirar desprès de recepció, no baixar i tornar a pujar la pilota. 
- Tirar sobre bot, pujar la pilota ràpidament per realitzar el tir. 
- Tirar desprès de bot i canvi de mà. 
- No baixa la pilota. 

 
 

ENTRADES: 

 
- El mateix de les etapes anteriors. 
- Dreta-esquerra, desprès de bot o de passada. 
- Pèrdua de passa, 1ª pasa o 2ª pasa. 
- Aro passat. 

 
 
 
 

EXERCICIS de TIREXERCICIS de TIREXERCICIS de TIREXERCICIS de TIR    

1.- Col.locats per parelles, el jugador que tira va al seu rebot i el passa al company. 

 
Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Igual que el anterior però el que passa es possa davant el tirador que fa una sortida, 
dona un bot i tira. Pot fer-se amb o sense finta de sortida. 

                                               
                                                          Figura 2 

3.- Col.locats els jugadors per parelles, un tira un número de tirs determinats i l’altre 
reboteja i passa al company. Es pot fer desde posicions fixes o a elecció del jugador. 

 
Figura 3 

4.- Col.locats els jugadors per tríos i amb dos pilotes, el jugador que tira va a pel rebot i 
el passa al company lliure. 

 

5.- Els jugadors forman tríos, amb dos pilotes, un passa, un altre tira i l’altre reboteja. 
La pilota anirà de 1 a 2, de 2 a 3 i de 3 a 1. Es pot fer desde posicions fixes o amb el 
tirador en movimient anant d’una a una altra posició. Es fa fins conseguir un número 
determinat de cistelles per posició per cambiar les posicions. 

        Figura 5 



6.- Col.locats els jugadors en tres files segons el gràfic. 2 passa a 1 i va a rebre la pilota 
de 3, desprès del tir va a rebre la pilota de 1. La rotació és de 3 a 2, de 2 a 1 i de 1 a 3. 

 
Figura 6  

 

7.- Col.locats els jugadors en dos files, segons el gràfic. El primer d’una fila sense 
pilota, aquest jugador fa un cambi de direcció i va a tirar rebent la pilota de l’altra fila. 
El jugador que ha passat realitza el mateix treball que l’anterior i així successivament. 
Cada jugador recull el seu propi rebot i cambia de fila. 

 
Figura 7 

8.- Situats els jugadors en dos filas, boten dos o tres cops i realitzen un tir, recullen el 
seu rebot i cambien de fila, els de la fila de dalt pels de baix i els de la fila de baix pels 
de dalt. 

 
Figura 8 



9.- Col.locats els jugadors en dos filas, 2 rep de 1 i tira, i així successivament. El tirador 
recull el rebot. Es pot realitzar donant una passada abans del tir, 1 passa a 2 i aquest a 1, 
en aquest cas el passador recull el rebot. 

 
Figura 9 

10.- Tres jugadors rebotegen i passen a cada cistella, la resta tira desprès de rebre i 
cambia de cistella. 

 
Figura 10 

 

11.- Situats els jugadors en dos files, la fila 1 bota i entra a cistella, i la fila 2 reboteja, 
cambiant de fila. Es pot fet l’exercici amb doble pase, 1 pasa a 2 que torna a 1 que va 
cap a cistella. Es pot fer amb entrada o tir. 

 
Figura 11 



12.- Col.locats els jugadors en tres files segons el gràfic, 1 entra, 2 pasa i 3 reboteja. De 
3 se va a 2, de 2 a 1 i de 1 a 3. Es pot fer amb entrada i tir. 

 
Figura 12 

13.- Igual que l’exercici 11, però abans d’entrar i rebotejar es passa una pilota de 1 a 3, i 
aquest torna a l’1 següent. 

 
Figura 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOC DE PEUS, PARADES: 

 
- Repasar etapes anteriors 
- Desprès de bot: 1 temps (taló-punta), 2 temps. 
- Desprès de recepció: Encarant cistella amb un gir ventral-dorsal 
- Parada en un temps: salt i caure taló punta per equilibrar-se, el peu que no es 

mou és el peu de pívot 
- Parada en dos temps: el primer peu en tocar al terra és el peu de pívot. 
-  

 

EXERCICIS DE PARADES I PIVOTS.EXERCICIS DE PARADES I PIVOTS.EXERCICIS DE PARADES I PIVOTS.EXERCICIS DE PARADES I PIVOTS.    

 

1.- Per dintre la pista el jugador va trotan i paran en un o dos temps a la veu de 
l’entrenador. Pot fer-se amb o sense pilota. Anar augmentant la velocitat. 

     

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1 

 

2.- Col.locats els jugadors en files. El primer bota cap avant, parada en un o dos temps, 
pivotar para encarar la fila i passada al següent. Desprès de la passada corre a fer una 
parada davant del següent. En aquest trajecte pot realitzarse un cambi de direcció. 

    

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2 

 



3.- Col.locats els jugadors per parelles, un amb pilota i l’altre defensor. El jugador amb 
pilota realitza pivots para protegir la pilota del defensor que presiona. Desprès posarem 
un tercer jugador que rep la passada. 

      Figura 3                                                  Figura 3a 

 

4.- Col.locats els jugadors segons el gràfic, en quatre files, simultàneament botan cap al 
centre del camp per allí tras realitzar una parada i un pivot passar a la següent fila, 
col.locanse al final d’aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4 

 

5.- Els jugadors en una fila en la línea de fons, amb pilota. Passen al jugador situat a la 
línea de tirs lliures, realitzen un cambi de direcció para rebre en la zona amb una parada. 
Desprès de pivotar, tir. 

 

 

      

 

 

 

 

            Figura 5 



6.- Els jugadors dispossats en dos files en la línea de fons, una amb pilota. El jugador 
amb pilota bota para passar a l’altra fila, desprès de parada i pivotar. El jugador que rep 
ho fa amb parada, para desprès realitzar el mateix treball. 

 Figura 6 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JOC DE PEUS, ARRANCADES: 

 

 
ESTÀTIC: 
 

- Sortida oberta: Obrir el màxim d’angle cap avant i fins que no toqui la pilota al 
terra no aixequem peu de pívot. 

- Sortida creuada o tancada: Creuar la cama per davant del defensor per guanyar-li 
l’esquena, botem la pilota amb la mà del peu del pívot que és la més allunyada 
del defensor. 

 
 
 
BOTANT: 
 

- Sortida oberta: Obrint el màxim d’angle per davant botant amb la mà més 
allunyada del defensor i guanyant-li l’esquena. 

- Sortida creuada o tancada: Amb un canvi de mà i creuant la cama de la mà on 
tenia primer la pilota . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXERCICIS de FINTESEXERCICIS de FINTESEXERCICIS de FINTESEXERCICIS de FINTES    

1.- Col.locats per trios, un passador, un receptor i un defensor del passador. En diferents 
posicions. El receptor intenta rebre en bones condicions del passador mitjançant fintes 
de recepció, per a continuació fer una finta de sortida i realitzar una entrada a cistella. 
Acabar jugant 1c1. 

 
      Figura 1  

 

2.- Primer pase de contraatac. Finta de recepció. Una cop amb la pilota el jugador 
realitza una finta de sortida. Per parelles i als dos costats. 

 
     Figura 2  

 

3.- Un jugador saca de fons, altres dos juguen 1c1. El que ataca rep i cada vegada deu 
de realitzar un tipus diferent de finta de sortida. 

 
   Figura 3 



4.- Per parelles. Jugar 1c1 però permitint solament un o dos bots, sense cambis de mà, 
per així forçar a realitzar una bona finta de sortida o en el seu defecte de tir 

JOC SENSE PILOTA: 

 
- Iniciació al desmarcatge (1c1) + 1 en totes les situacions. 
- Tallar 
- Passar i tallar 
- Aclarides 
- Fintes de recepció dintre fora i fora dins 
- Porta enrrera. 

 
 
 
 

EXERCICIS DE CANVEXERCICIS DE CANVEXERCICIS DE CANVEXERCICIS DE CANVIS DE DIRECCIÓIS DE DIRECCIÓIS DE DIRECCIÓIS DE DIRECCIÓ  

1.- Col.locats els jugadors per parelles, a una senyal de l’entrenador escapar-se de la 
seva parella amb cambis de direcció i de ritme. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 

2.- Anar trotan pel camp fent cambis de direcció quan ho indiqui l’entrenador. 

              Figura 2 



3.- Col.locats els jugadors en una fila, van realitzan cambis de direcció davant de 
l’entrenador. 

              Figura 3 

 

4.- Col.locats els jugadors en dos files, van realitzan els cambis de direcció que indica el 
gráfic i ocupen el final de l’altra fila. 

 

     

 

 

 

    Figura 4 

 

 

 

5.- Col.locats els jugadors com indica el gràfic, 1 efectúa un cambi de direcció para 
rebre de 2. Pasa a 3 i realitza un altre cambi de direcció para anar a la fila 3. 2 iniciarà el 
mateix treball i així successivament. L’exercici se pot realitzar simultàneament fins amb 
quatre pilotes. 

     Figura 5 

 



6.- Col.locats els jugadors en dos files, una amb pilota. Realitza 1 un cambi de direcció 
para rebre de 2 i efectuar un tir o entrada a cistella. Desprès cambien de fila. 

       Figura 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEFENSA: 

 
- Continuar treballant el après en etapes anteriors. 
- Estar sempre entre la pilota i la cistella. 
- Colocació bàsica defensiva. 
- Matenir l’emparellament defensiu. 
- Recuperar quan ens superen. 
- Defensa 1c1: abans de botar, mentres bota i quan deixa de botar. 
- Defensa al jugador sense pilota: concepte visual, concepte de distància, defensa 

d’anticipació i concepte de saltar a parar la pilota. 
- Iniciació al bloqueig rebot. 
- Defensa del tall costat pilota 
- Defensa de la porta enrrera. 
- Defensa al tall costat contrari a la pilota. 
- En la posició bàsica defensiva, el jugador estarà ben flexionat, amb el cap alt, 

amb un peu cap al costat per on no volem que surti el defensor, més avançat. El 
braç, estirat per evitar que porti la pilota cap a aquest costat. 

La mà del peu més endarrerit, ben oberta atacant la pilota per evitar un tir o una 
passada. 
- Quan el jugador s’ha de desplaçar en posició defensiva, mourà primer el peu de 

la direcció on vol anar i després l’altre, mantenint sempre la mateixa separació 
entre els dos peus. Els braços estaran actius, flexionats pels colzes amb les mans 
actives i encarades cap a l’atacant i davant de la pilorta. 

- Quan l’atacant vulgui canviar de direcció, utilitzarem la passa d’acorralament; el 
jugador s’ha de desplaçar flexionat fent moviments curts i ràpids per saltar cap a 
la nova direcció on vol anar l’atacant. 

- En el pas de caiguda, si l’atacant comença a superar el defensor aquest tirarà 
enrere la cama que tenia  avançada i seguirà defensant la nova trajectòria. Les 
mans han de fer un treball molt actiu per pressionar el bot. 

- El defensor ha d’estar sobre la línia imaginària que uneix la pilota amb la 
cistella. La pilota ha de dividir el seu cos en dues parts iguals quan l’atacant està 
botant. 

- Si el defensor no ha botat, defensem amb un peu més endarrerit en la direcció on 
volem que comenci a botar. Els braços estaran un amunt, puntejant el tir i 
aixecant el braç simètric a la mà de tir (simetria especular); i l’altre braç estarà a 
baix per impedir la progressió si l’atacant vol botar. 

- Les fintes ofensives les defenserem amb actitud estàtica, però amb un to 
muscular alt. 

- Quan l’atacant deixa de botar, ens enlairem i amb els braços a dalt defensem el 
seu peu de pivot per evitar una passada o un tir. Els peus del defensor han 
d’estar oberts a l’alçada de les espatlles i mantenir i el peu de pivot enmig per tal 
que solament pugui pivotar enrere, de manera que perdi l’equilibri i el contacte 
visual amb els seus companys. 

- Si l’atacant ens supera, el defensor s’ha d’oblidar de la posició defensiva, 
enlairar-se i recuperar la posició corrent, seguint una trajectòria en diagonal, 
cenyida a l’atacant, per recuperar la  distància. Un cop superi una mica l’atacant, 
ha de saltar un altre cop davant de la pilota en una posició defensiva. 

 
 



- Seguint el criteri de màxima agressivitat defensiva, el defensor de l’atacant que 
recuperi una pilota o capturi un rebot, no ha de tenir la tendència d’endarrerir la 
seva posició. Volem que ataqui l’atacant reduint la distància, amb un pas 
endavant, flexionat, però amb els braços actius per tal de dificultar-ne l’avanç o 
bé de provocar un error en la passada. 

- L’atacant que treu de banda o de fons, el defensarem drets amb braços estirats, 
seguint la pilota per tal de dificultar al màxim la passada, però no saltarem, ja 
que perderíem velocitat de reacció en la defensa posterior de l’atacant quan entra 
al camp. 

- En l’acció de rebot defensiu, és feina de tot l’equip; hem de saltar a buscar la 
pilota a l’aire i no pas esperar que la pilota ens arribi a les mans. 

- Quan l’atacant llenci a cistella, el defensor avançarà la cama més pròxima al 
llançador anirà a contactar emb ell amb el braç flexionat i farà un gir ventral o 
dorsal per, fent-se ben amaple i amb els braços flexionats i alçats a l’alçada de 
les espatlles, fixar-lo a la seva esquena. Llavors el defensor ha de controlar la 
trajectòria de la pilota i ha de saltar per anar a buscar la pilota al punt més alt, 
fer-se ampla, i un cop la captura subjectar-la amb força. 

   
CORRECCIONS: 
 

- Posició bàsica defensiva: cos ben flexionat, cap alt, mans actives. 
Vigilar, però, de no tirar el cos gaire endavant pel perill de perdre l’equilibri. 

- Mantenir la flexió al llarg de tot el desplaçament defensiu. 
- Quan ens desplacem en defensa, s’ha de moure primer el peu de la direcció on 

volem anar. 
Durant el desplaçament defensiu, cal vigilar que els peus no s’ajuntin, no es toquin 
ni es creuin. 

- No s’ha de fer desplaçaments defensius saltant. 
- S’ha d’aprendre a utilitzar les línies del camp com a referència per ajudar-se en 

defensa. 
- Les mans han d’estar sempre actives. 
- En el pas de caiguda, el defensor no ha de llençar la cama gaire endarrere perquè 

deixa a l’atacant el camí lliure cap a cistella. 
- No s’ha trencar mai l’eix pilota-esquena-cistella. 
- No s’ha de caure en el parany de pressionar la pilota i deixar lliure el cami a cistella. 
- No s’ha de saltar en la defensa de les fintes. 
- No fer faltes amb les mans, cal oposar-se a l’atacant utilitzant el pit. 
- Treballar el concepte d’oposició a l’avanç més que anar a robar la pilota.          
- Si l’atacant esgota el dribling és bàsic reduir al màxim la distància defensiva i 

apropar-se mantenint el seu peu de pivot entre les cames del defensor per evitar que 
pugui pivotar endavant. 

- S’ha de cercar eficàcia defensiva, orientació i distància de marca correctes. 
- Si el defensor ens ha superat, no s’ha de perdre cap dècima de segon en el pas 

d’estar flexionat a córrer quan ens supera. 
-  S’ha de saltar davant de la pilota quan l’atrapem, i defensan l’anella fent-se grans 

amb els braços oberts. 
- Si l’atacant ens ha superat, no s’ha córrer darrere d’ell, sino seguint una trajectòria 

en diagonal, cenyida a l’atacant per retallar la distància. 



- Si l’atacant va botant cap a cistella, no hem d’endarrerir la nostra posició, sinó que 
hem d’anar a buscar-lo amb un pas endavant, flexionats i amb els braços actius per 
tal de dificultar-ne l’avanç o bé provocar un error en la passada. 

- En el rebot defensiu, cal no oblidar-se de bloquejar el rebot. 
- Cal estar ben plantat a la posició de bloqueig i no permetre ser desplaçat. 
- En el rebot s’ha de saltar a buscar la pilota i vigilar de no caure desequilibrat. 
- No s’ha de permetre, un cop capturat el rebot, que el contrari ens prengui la pilota i 

s’ha d’agafar-la fort i no abaixar-la. 
En el rebot defensiu els jugadors no han de tenir por al contacte físic i han 
d’aprendre a fer servir el seu cos. 

 
 

EXERCICIS DEFENSAEXERCICIS DEFENSAEXERCICIS DEFENSAEXERCICIS DEFENSA    

 
 

• Joc “Stop”: El jugador perseguit diu stop ha d’adoptar posició bàsica fins que un 
company li passa per sota entre les cames. 

 
• Joc “L’aranya”: Un jugador al mig del camp sense la pilota, i els altres amb 

pilota a un dels fons de la pista i tenen que pasar a l’altra part de pista i del mig 
te que evirtar-ho movent-se amb moviments defensius i al que toqui es queda al 
mig del camp. 

 
• Posició defensiva bàsica per parelles imitant el que fa el company 

 
• Desplaçaments defensius seguint la pilota que es fa rodolar per terra el company. 

 
• 1x1 sense pilota intenta tocar els genolls del company i aconseguir a l’hora que 

no ens toqui els nostres, han de tenir el cap alt i no tirar les espatlles endavant. 
 

• El mateix però botant la pilota. 
 

• Defensa del jugador que no ha botat. Els jugadors amb parelles al voltant del 
cercle del mig camp o botelles i una pilota al mig. Atacans intenten tocar la 
pilota del mig, defensors tenen que imperdir-ho, atacans amb pilota i sense.  

 
• En parelles el defensor li pasa la pilota al atacant i aquest amb sortida oberta o 

creuada intenta superar al defensor i aquest quan es superat recupera la posició 
per colocar-se entre pilota i aro. 

 
• En parelles, hi ha una zona marcada per cons, l’atacant te que intenta penetrar 

cap a cistella entre els dos cons i el defensor te que fer que passi per fora dels 
cons. 

 
• Per parelles. Exercici estàtic en el qual cada jugador/a es col·loca  en defensa de 

la línia de passada de la seva parella. L’entrenador i els ajudants han d’anar 
corregint la posició dels jugadors/es.  

            S’alterna la defensa i l’atac i es pot anar canviant de lloc tant  les parelles com la     
            Pilota. 



 
• Explicació dels desplaçaments. Exercici de desplaçaments  defensius de fita a 

fita (conos, piques, cadires,...) imaginant-nos  que defensem un atacant. Per 
canviar de direcció només hem de canviar el cap i la ma, mai girar-se de cara a 
la pilota. 

 
• Per trios. Un dels jugadors/es treu de banda. Un defensa i l’altre  ataca. L’atacant 

només pot fintar la recepció paral·lel a la línia de banda (per facilitar el correcte 
desplaçament del defensor). Un cop a rebut l’atacant es juga un 1x1. Cal corregir 
la posició defensiva, els desplaçaments defensius i el canvi de posició un cop a 
rebut l’atacant. 

 
• Per trios. Un dels jugadors farà una passada des de la posició del base. Un 

defensa i l’altre ataca a la posició de l’aler. S’han de  produir 3 recepcions i 
devolucions abans de poder jugar un 1x1. A  la tercera recepció 1x1.Es pot anar 
canviant l’exercici des de  diverses posicions de recepció i passada. 

 
 
• Circuit alternant la posició d’atacant i defensor. L’atacant fa diversos 

desplaçaments prefixats per la pista que obliguen al defensor a modificar la seva 
posició i orientació en relació a la pilota que sempre està al mateix lloc. Canviar 
el cap quan l’atacant  sobrepassi la línia de la pilota. 

 
• Exercici amb rotació de posicions alternant la tasca d’atacant, defensor i “poste 

repetidor”. L’atacant s’ha de desplaçar en línia recta i sense fintes alternant el 
bot i la carrera sense pilota en donar una passada. Repetir la mateixa situació 
després de retornar-li la pilota. La tasca del defensor es defensar alternant la seva 
posició en relació a si l’atacant te o no te la pilota, de manera que s’ha de canviar 
de posició defensiva al jugador amb pilota a defensa de la línia de passada. Tot 
en moviment. 

 
• 2x2 en ¼ de camp traient de banda. L’atacant que ha de rebre només pot fintar la 

recepció paral·lel a la línia de  banda (per facilitar el correcte desplaçament del 
defensor). Un cop a rebut  l’atacant el jugador que treia s’ha d’incorporar per 
jugar 2x2 en ¼  de camp. Cal corregir la posició defensiva, els desplaçaments 
defensius i el canvi de posició dels defensors. Atenció al canvi de  posició del 
defensor del que treu. 

 
• 2x2 en ¼ de camp de manera que una de les parelles a d’iniciar  amb una 

passada des de la posició del base.  De l’altre parella, un  defensa i l’altre ataca a 
la posició de l’aler S’han de produir 3 recepcions i devolucions abans de poder 
jugar el 2x2. A  la tercera passada-recepció 2x2. Cal corregir la posició 
defensiva,  els desplaçaments defensius i el canvi de posició dels defensors.  
Atenció al canvi de posició del defensor del que treu. 

 
 
 
 

 



DOMINI PILOTA: 
 
OBJECTIUS 
 

• Millora de les coordinacions generals i especifiques. 
• Velocitat gestual: mans, braços i cames 
• Presa de la pilota: per llançar, botar, passa, rebre, rebotar. 
• Millora la capacitat de força explosiva-reactiva. 

 
AVANTATGES 

• Poder treballar en qualsevol espai, en cas de plutja, per horaris, per 
instal.lacions. 

• Podem posar-ho com a deures per treballar la responsabilitat individual. 
• Rentabilitzar el treball tècnic a l’hora d’escalfar. 
• Es pot treballar conjuntament amb els estiraments. 
• Augmentar el camp visual a l’hora de jugar, mentres s’esta botant. 

 
     DESVANTATGES 
 

• Es pot fomentar l’individualisme influint negativament en el joc d’equip. 
• Utilitzar en excés el bot en el joc d’atac. 
• Potser avorrit i poc motivant. 

 
     CAPACITATS COORDINATIVES 
 

• Coordinació dinàmica general i especifica. 
• Diferenciació intrasegmentaria. 
• Diferenciació intersegmentaria. 
• Control tònic segmentari i global. 
• Ritme. 
• Equelibri corporal estàtic i dinàmic. 
• Ambidextrisme. 
• Augementa el camp visual a l’hora d’utilitzar el bot en el joc. 
• Percepció espai temporal. 

 
     CAPACITATS CONDICIONALS 
 

• Velocitat segmentària superior: mans, braços 
• Velocitat segmentària inferior: peus i cames. 
• Força cames i braços: màxima, treballant en isometric. 
• Força reactiva o explosiva. 

 
      
 
 
 
    
 



EXERCICIS DOMINI DE PILOTA.EXERCICIS DOMINI DE PILOTA.EXERCICIS DOMINI DE PILOTA.EXERCICIS DOMINI DE PILOTA.    

 
ESTATICS AMB UNA PILOTA 
 

• 4 bots al voltant del cos (4 punts cardinals) 
• Colpejar d’una al’altra ma. 
• Fer vuit entre les cames (sense botar, botant) 
• Amb un bot entre les cames mans davant darrera. 
• Amb la pilota al clatell dona un pamell i agafar-la darrera l’esquena. 
• De mà a mà amb puntes dels dits amb tocs ràpids anant de amunt i avall. 
• Fer cercles al voltant de la cintura i els genolls. 
• Botant de mà a mà per davant i per detràs. 
• Botar entre les cames. 

 
MOVIMENT AMB UNA PILOTA  
 

• Fer el vuit sense botar caminant endavant i endarrera. 
• Fer el vuit botant caminant per la part interior i exterior de les cames (endavant I 

endarrera) 
• Corrent passant-se la pilota al voltant de la cintura. 
• Caminant botant entre les cames endavant i endarrera. 
• Passar-se la pilota entre cames aixecant la cama. 
• Corrent o caminant botar fort-fluix, alt-baix, avant-atràs. 

 
ESTÀTIC AMB DOS PILOTES 
 

• A la posició bàsica botant les dues pilotes a la vegada. 
• A la posició bàsica botant una pilota alta i l’altra baixa. 
• Botant la pilota amb una mà  i l’altra fent amunt avall i anar canviant. 
• Botant endavant-endarrera amb les dos pilotes. 
• El mateix pero una pilota va davant i l’altra darrera. 
• Botant amb una pilota a cada má endins-enfora. 
• Una bota i passa a l’altra mà i per dalt ens la passem a la mà contraria. 
• Botar amb una ma i l’altra fer-la rodar sobre el dit. 
• Canvi de mà per davant i darrera simultàneament. 

 
MOVIMENT AMB DOS PILOTES 
 

• Botant les dues pilotes a la vegada, caminant o corrent endavant i endarrera. 
• Botant alternativament les pilotes caminant o corrent. 
• Botant les dos pilotes a la vegada molt baixetes i flexionant les cames. 
• Botant una alta i l’altra baixa. 
• Caminant botant les pilotes davant-darrera a l’hora. 
• El mateix pero una cap avant i l’altra cap atràs alternativament. 
• Botant les dues a la vegada i canviant una per davant i l’altra pel darrera. 
• Botant les dues a la vegada amb desplaçaments laterals. 

 



CONSELLS BÀSICS: 
 
Cada exercici ha de tenir una durada de 30 segons a 1 minut, en funció de: 
 

• L’època de la temporada, més temps al principi de temporada. 
• La despesa energètica que suposi l’exercici en si. 
• El grau de domini que tinguin de l’habilitat en concret. 
• Les tasques amb dues pilotes es poden dilimitar a l’espai de mig camp. 
• A cada exercici treballar l’ambidextrisme, dreta-esquerra. 
• Canviar de sentit soviet. 
• Estiraments. 
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PAIDOTRIBO COLECCIÓN DEPORTE) 

- BALONCESTO (PERE ANDREU / VICTOR GARCIA BORDA – COLECCIÓN 
DEPORTE Y RENDIMINETO) 

- LA BIBLIA DEL ENTRENADOR DE BALONCESTO (SIDNEY GOLDSTEIN – 
EDITORIAL PAIDOTRIBO) 

 
PÀGINES WEB ON ES POT TREURE MÉS EXERCICIS I DOCUMENTACIÓ: 
 
- www.jgbasket.com 
- www.baloncestoformativo.com 
- www.entrecanastaycanasta.com 
- www.entrenamientos.org 
- www.tecnicodeportivo.com 
- www.bdbaloncesto.com 
- www.zonabasket.com 
- www.canastad3.com 
- www.tubaloncesto.com 
- www.minibasket.org (en italià) 
- www.tarso.com 
- www.basketgest.com 
- www.basquetcatala.com 
- www.feb.es 
- www.baloncestoformativo.arg 
- www.coachesclipboard.net 
- www./metodobressan.com 
- www.betterbasketball.com 
- www.solobasket.com 



 
 


