
SESSIÓ II (DIVENDRES 20 DE MARÇ) 
“Tu ídolo, probablemente, es parecido a ti” (llibre ‘Marta Fernández. Volando con los pies en el suelo’ de 
Toni Delgado)


LA COHESIÓ D’UN EQUIP DE BÀSQUET 

Possiblement són molts els factors que influeixen en les dinàmiques d’un Grup de treball, en aquest cas 
d’un equip de basquetbol. Ara bé, en aquesta propera fitxa analitzaré diferents aspectes comuns per la 
cohesió d’un equip:


COHESIÓ: Atracció que exerceix cada jugador/a, entrenador o entrenadora o també els diferents 
membres de l’staff, com ara els delegats d’equip o de camp. Aquesta cohesió va vinculada amb alguna 
cosa o aspecte positiu, i els membres són atrets pel grup. Aquesta es pot avaluar mitjançant habilitats, 
fortaleses i debilitats.


“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos” (Michael 
Jordan)


ASSIGNACIÓ DE ROLS I NORMES: Aquestes normes fan goveranr el comportament dels membres del 
grup. A més, en tots els equips s’assignen rols a tots els integrants.


COMUNICACIÓ: Una bona comunicació és clau per al desenvolupament de qualsevol mena de tasca a 
l’equip. 




DEFINICIÓ D’OBJECTIUS: Gairebé sempre a l’inici d’una temporada o d’una nova lliga es parla entre 
tot el gruo de la missió i objectius, sempre tenint en compte que aquests objectius compartits són una 
de les propietats definitòries del concepte EQUIP.


ELEMENT POSITIU: L’aprenentatge col·laboratiu es caracteritza sempre per cercar els camins positius 
entre les persones participants d’un equip. 


Juntament amb tot això i tots aquests ingredients, també hi han altres característiques com la capacitat 
d’autodeterminació, optimisme, iniciativa i ser tenaç. Sempre amb la intenció i realització de superació.


“La capacitat er fer millors als meus companys es lo que més valoro de la meva carrera” (Magic 
Johnson)


EXERCICI - - - - COORDINACIÓ SENSE BOT 

Passar la pilota de davat a darrere per dalt del cap


Passar la pilota al voltant de la cintura, d’una cama, del coll, fer vuits…


Passar la pliota des de sota de les cames a davant del cap i al revés


Fer rodar la pilota sobre un dit, sobre els braços




MANERA DE JUGAR MINIBÀSQUET, PREINFANTIL I 
INFANTIL: 5 OBERTS 

Sistema de joc més utilitzat en aquestes categories amb la disposició de fomentar l’1c1 i poder 
aconseguir la visió del joc en l’àmbit global.


Disposició inicial: El propòsit d’aquesta disposició inicial és tenir els espais exteriors repartits entre els 
cinc jugadors i jugadores i deixar espais interiors disponibles al joc de l’1c1 i per poder rebre passes 
amb el tall del jugador. 




Passar i tallar: És el primer fonament que els jugadors han de dominar. Sense desmarcatge NO hi 
ha passada. El treball previ a la recepció és clau i imprescindible. Amb una bona cadena de canvis 
de ritmes i bona direcció (cercle A) el jugador quedarà en disposició de rebre la pilota de Camí a la 
cistella (cercle B)


     * Clau el tallar a cistella!

     En cas de no rebre el jugador 1 després de passada al jugador 2:

     3 reemplaça a 1 utilitzant l’espai que prèviament ocupava 1

     4 reemplaça a 3 utilitzant l’espai que prèviament ocupava 3




Reemplaçar amb possibilitat de jugar porta enrere: Opció de quan jugador o jugadora 3 arriba a 
la capçalera, el seu defensor es troba en sobredefensa a la línia de passada, el jugador 3 tindrà 
opció de jugar porta enrere.


      Important el canvi de ritme i de direcció en el tall.

      En el cas de no jugar aquesta opció, tornarem a tenir cinc jugadors oberts, amb la pilota el jugador 

      2 a 45º.




VIDEO DE PORTA ENRERE 
https://www.youtube.com/watch?v=FcmZXtGR4K4


En la propera fitxa seguirem amb el JOC DE CINC OBERTS 

“Quan més i millor entreno, més sort tinc als partits” (PDP Vallès Oriental, 2013-2014)




QUIZ / TRIVIAL SESSIÓ I I 

1. Com es diu aquesta sèrie de bàsquet japonesa?

A. Kuroko no basket

B. Buzzer Beater

C. Slam Dunk




2. Progressar il·legalment amb la pilota (dins el terreny del joc) és Moure un o tots dos peus en 
qualsevol direcció portant la pilota a les mans i sobrepassant els límits definits. És correcte?


A. Si

B. No


3. Com es diu la segona divisió masculina de bàsquet a nivell nacional?

A. EBA

B. Segona divisió

C. LEB OR


4. Si l’àrbitre xiula una falta tècnica, que s’haurà de fer posteriorment?

A. Concedir un tir lliure

B. Concedir dos tirs lliures

C. Treure de banda


5. Quantes faltes antiesportives l’han de xiular a un jugador/a per ser desqualificat?

A. Una

B. Dues

C. Tres




VIDEO FINAL: FINAL MINI FEMENÍ 2019 (CATALUNYA - MADRID) 

https://www.youtube.com/watch?v=vLwAAqpu-CM


ÚLTIM EXERCICI DE LA SESSIÓ 

De la relació posterior d’equips de la WNBA I NBA, podeu seguir amb la relació:


Houston Rockets

….

Utah

Las Vegas

Connecticut

Orlando

Seattle

Oklahoma


https://www.youtube.com/watch?v=vLwAAqpu-CM
https://www.youtube.com/watch?v=vLwAAqpu-CM
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