
SESSIÓ I (DIMECRES 18 DE MARÇ DE 2020) 

“Gaudeixo competint, i competir és guanyar, la sensació de tallar la cinta. Fer l’últim gir de la cursa i 
veura-la al fons de la recta final. Girar el cap enrere per darrere I comprovar que ningú no m’espatllarà 
aquest moment. Mirar endavant, tancar els ulls i accelerar, per sentir com el públic m’empeny cap a la 
victòria, oblidant  el dolor, oblidant el cos, només tenint consciència del meu esperit, que vibra amb les 
emocions dels últims segons Abans de notar com el meu ventre, encara moll de suor, empeny la cinta i 
la fa caure al terra” - Kilian Jornet ‘Córrer o morir’


FONAMENT DEL TIR 
“El baloncesto es un juego mental y éste hecho es problamente más aparente en el tiro que en 
cualquier otro fundamento” - JOHN WOODEN


El tir és el fonament més conegut i possiblement el més atractiu per a tot jugadora i jugador. I també 
arribar a convertir-se en el més important. No oblidem que l’objectiu del joc és anotar més punts que 
l’equip rival. 


5c5

3c3 

1c1                                             OBJECTIU ÚLTIM SEMPRE ÉS ANOTAR!

Moviment sense pilota

Moviment amb pilota




PRINCIPIS BÀSICS OFENSIUS A PARTIR DEL TIR 
1-. Posició bàsica ofensiva o col·locació de triple amenaça (aquesta col·locació del cos és molt 
important, ja que ens donarà opció al BOT, a la PASSADA o al TIR).


2-. Visió de l’objectiu (cistella)

!! Important visualitzar de pressa la cistella, s’ha de mantenir la mirada fixa al taulell. 


3-. Flexió, extensió del braç, canell i dits.



TREBALL DE LA MECÀNICA EN EL TIR 

La part superior del cos intervé en la direcció i precisió del tir

La part inferior del cos intervé en la força del llançament


INICI DEL FONAMENT 
Ens col·loquem amb els peus mirant a cistella

Col·locar la mà de tir en línia amb el centre de l’art o d’un objecte que faci de cistella

Agafar la pilota amb la palma de la mà cap a dalt sobre el peu de tir

Colze de la mà de tir enganxat al cos a l’alçada del maluc

Avantbraç paral·lel al terra (braç I avantbraç formen un angle de 90 graus)

Gir de la mà i mirant el cèrcol

De moment solament hem utilitzat la mà que nosaltres dominem per al tir

Una vegada tenim girada la mà, comença el moviment del Braç i l’aixecament del Braç

Important que l’altra mà, faci de suport

Finalment hi ha una màxima extensió del braç que ens porta a fer un toc de canell i dits.




1. COL·LOCACIÓ DE PEUS (no 
enganxats, separats!)  

2. FLEXIÓ DE CAMES  
3. COL·LOCACIÓ MIRANT CISTELLA DEL 

COS, FINS I TOT, UNA MICA DE 
COSTAT, PERÒ SOLAMENT UNS 
GRAUS  

4. FUNCIÓ DE LA PART SUPERIOR  
5. BRAÇ DE TIR I DE NO TIR  
6. FORÇA DE CANELL  
7. TOC DE DITS 



ASPECTES/DETALLS 

Deixar un mini foradet entre pilota i palma de la mà. Als jugadors i jugadores sempre els hi comento 
que si tenim una espelma a la palma de la mà, no la podem apagar amb la pilota. 

I segon. I és un exercici possible de fer davant del sofà, és agafar una pilota i fer la mecànica 
solament utilitzant els tres dits següents: gros, índex i cor.  

OPCIÓ A REALITZAR - MIRAR VÍDEOS DELS SEGÜENTS JUGADORS (No cal mirar de tots) 
Drazen Petrovic


Ray Allen


JJ Redick


Stephen Curry


Peja Stojakovic


Larry Bird


Reggie Miller


Gianluca Basile




EXERCICIS A REALITZAR 

Amb una pilota, indiferent les dimensions que tingui, fer la mecànica de tir per moments. 

Agafant bé la pilota

Triple amenaça

Col·locació del cos

Col·locació de les cames

I a partir d’aquí seqüència de part superior: braç fins als dits (no oblidem de donar importància a la mà 
no predominant de tir)


Si no tenim cistella, sempre es pot utilitzar una mini cistella o una paperera. Farem el mateix moviment 
sempre. 




QUIZ / TRIVIAL SESSIÓ I 
1 Amb quants jugadors mínim I màxim en un partit es pot jugar a mini i infantil?


A - 13 i 8

B - 12 i 8

C - 12 i 7


2 Qui va inventar el Basketball?


A - Naismith 

B - Pierre de Coubertin 

C - George Mikan


3 Quant fa d’alçada la cistella a minibàsquet?


A - 3.20

B - 3.00

C - 2.60


4 Quant temps de possessió té cada equip a partir de cadet (reglament FIBA)?


A - 10 segons

B - 24 segons

C - No hi ha límit




5 Quan un jugador bota la pilota, l’agafa i la torna a botar. Que xiula l’àrbitre?


A - Passos

B - Dobles

C - Res


6 De les següents respostes, indica dues parts del cos prohibides al bàsquet?


A - Puny, colpejant

B - Mans

C - Dits


7 En què consisteix la regla dels vuit segons?


A - Tirar a cistella en menys de vuit segons

B - Els segons que puc estar a la pintura

C - Els segons per passar camp defensiu


8 La pilota pot ser encistellada mitjançant…


A - Un llançament

B - Un ‘palmeo’

C - Una esmaixada




9 Després de ficar cistella, el fet de treure de fons es realitza a partir de quin lloc?


A - Just a sota de la cistella pel pívot

B - Des de qualsevol punt de la línia de fons per qualsevol jugador

C - Sota de la cistella per qualsevol jugador


10 Tipus possibles de finalitzacions…


A - ‘Traspiés’

B - Aro passat

C - Pèrdua de passos


Finalment has de dir un jugador actual dels següents equips:


MILWUAKEE BUCKS

UNICAJA MÁLAGA

BAXI MANRESA

MIAMI HEAT

CSKA MOSCÚ

LOS ANGELES CLIPPERS




Adjunto vídeo de YouTube d’un clínic de l’important jugador dels 70 i 80 Josep Maria Margall.


https://www.youtube.com/watch?v=UKpaRNObs3Y


Per últim adjunto link per veure un documental molt important de dos jugadors claus com era Drazen 
Petrovic i Vlade Divac. Junta bàsquet, amistat i guerra. 


https://www.documaniatv.com/deporte/hermanos-y-enemigos-petrovic-y-divac-
video_be5c94a82.html

https://www.youtube.com/watch?v=UKpaRNObs3Y
https://www.youtube.com/watch?v=UKpaRNObs3Y



