
SESSIÓ IV (25 DE MARÇ DE 2020) 
“Aquí tenías un partido de niños pequeños. Tu rival tiene un punto de ventaja. 
Hace falta personal y dispones de dos tiros libres. Si el crío los mete, ganan. Si 
no, pierden. La mentalidad es que si los anota, pues es lo normal. Está solo, sin 
oposición. Pero si los falla, todo el mundo le ataca, le critica ferozmente (…) Es 

algo espartano. Yo siempre digo que el niño casi no puede dormir en casa, 
hasta que su padre lo olvida. Es una exageración, pero se entiende. Es una 

vergüenza para la familia, un ataque al orgullo. Estabas solo, no podías fallar. 
En otros países se piensa que es lógico. Aquí no. Se le machaca, y eso produce 

más competitividad, más mala leche, más ‘quiero ganar. Ganar. Debo ganar’. 
Es una presión brutal” 


(Bozidar Maljkovic, llibre ’Sueños robados. El baloncesto yugoslavo’ de Juanan 
Hinojo)


VÍDEO 

Vídeo de tres minuts, de la remuntada de Houston Rockets vs San Antonio Spurs, amb 13 punts 
finals de Tracy McGrady en 33 segons. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-8FksMVAdU



EL RACÓ DEL FONAMENT TÈCNIC 
Tir en bomba 

La bomba és un tipus de tir que neix de la necessitat d'evitar un tap. És un tir que se 
sol realitzar quan es realitza una entrada a canastra i s'ha de llançar la pilota amb una 
paràbola més pronunciada que l'habitual per l'oposició d'un defensor amb altes 
probabilitats de tapar (bloquejar) el tir.

Quan es decideix fer un tir en bomba s’ha de localitzar l’objectiu, mantenir una 
postura equilibrada, realitzar un últim bot tens, per col·locar la pilota a l’alçada de les 
esquenes. Important toc final de dits.


Encara que és un tipus de llançament difícil de realitzar amb efectivitat per la seva 
complexitat tècnica i alta velocitat d'execució, és cada vegada més freqüent 
observar-ho a categories de formació. Podríem dir que passaria justament el contrari 
amb el ganxo clàssic que ara està en desús i que es va explicar a la sessió número 3 
del dillunes 23 de març.


VÍDEO: JUAN CARLOS NAVARRO EXPLICA EL SEU TIR 
https://www.youtube.com/watch?v=VUg1de7vREI



Concentració al Tir Lliure 
En l'esport bàsquet «existeix una situació de joc, el llançament de tirs lliures, en la qual al no haver-hi 
oposició del contrari, la realització de la conducta adequada depèn exclusivament de la pròpia actuació de 
l'esportista» (Labrador i cols, 1995). El tir lliure es realitza sempre sota les mateixes condicions generals: La 
ubicació respecte al  cèrcol  sempre és  la  mateixa,  no hi  ha oposició de contrari,  i  hi  ha temps per  a 
descansar una mica abans de la seva execució (des que el contrari comet la infracció i es deté el joc, fins 
que s'executa el tir transcorren com a mínim 5 segons). Es tracta d'una situació de joc en què l'actuació de 
l'esportista depèn exclusivament d'ell.
A pesar que les condicions per a executar aquesta conducta són propícies per a l'èxit, els nivells d'encert 
no són tot el satisfactoris que caldria esperar. Els esportistes entren en cicles d'encert o error sense raó 
aparent. Aquests cicles són de durada incerta podent romandre tota una temporada, però també variar 
dins del mateix partit. Aquests cicles no són explicables per aspectes tècnics del llançament (els cicles 
encerto-error es poden alternar al llarg d'un mateix partit), ni per variables físiques (d'un tir lliure a un 
altre les variables físiques no varien significativament). Com assenyala Llaura- dor (1995) s'han de «buscar 
altres  factors  explicatius,  entre  ells  bàsicament  els  denominats  aspectes  psicològics.  Dins  d'aquesta 
denominació tan genèrica d'aspectes psicològics és difícil determinar quals són els que especí- ficamente 
poden estar implicats».
Els  entrenadors  de  bàsquet  han  intentat  diverses  solucions  a  aquest  problema:  Diferents  sistemes 
d'entrenament, premis o càstigs segons l'èxit ... No obstant això no es plantegen de quines variables depèn 
el èxit d'aquesta conducta, per a des d'aquestes variables abordar la seva millora. En la recerca s'exposa 
una armadura conceptual des del qual explicar les variables de les quals depèn l'èxit en la conducta del tir 
lliure i es defensa la importància de la variable «personalització del sistema de concentració», fins ara no 
tinguda en compte.





SITUACIÓ DE JOC: CINC OBERTS 

Pilota surt de la cantonada amb passada 
Després de donar pase al jugador més prioper, el jugador col·locat 
a la cantonada del costat fort fins a cistella. 
En cas de no rebre, s’ha de tornar a l’espai que es trobava.  

Pilota surt de la cantonada amb bot 
Seria una opció diferent de treure la pilota de la cantonada. Tots 
els jugadors mantenen la formació de cinc oberts i el jugador 
sense pilota de la cantonada de costat dèbil realitza un tall a 
cistella per realitzar una amenaça o lliberar un espai que pugui ser 
reemplaçat a promoure aquesta nova ocupació d’espais dels 
companys.







EL RACÓ DE L’ENTRENADOR 

Exercici de les quatre cantonades 
Aquest exercici és molt típic de realitzar a qualsevol entrenament, des de premini a 
sènior, sobretot per escalfar, i més si es realitza amb una única cistella.  
Hauriem de pensar quins són els objectius d’aquest exercici; també els continguts. 

Treballar aquest 2c2, és treballar i entrenar l’automatització del bot, treballar canvis de 
ritme i de direcció; a més de diferents parades, ocupació d’espais, concentració 
confiança, complicitat.  

Al dibuix de la pissarra es podrà veure que quan la pilota arriba al jugador de la dreta té 
opció d’atacar en bot, o buscar opció de passada del tall del company del costat dèbil. 

Tema defensa es parlarà a la sessió V del divendres. 


