
SESSIÓ VI (1 D’ABRIL DE 2020) 

“Se la mejor versión de ti mismo en cualquier cosa que 
haces. No tienes que vivir la historia de nadie más” Stephen 

Curry


Article d’Andrés Monje a Gigantes de Kobe Bryant

https://www.gigantes.com/nba/kobe-bryant/


VÍDEO 
Final de 1996 de la NBA: Utah Jazz - Chicago Bulls (sisè partit de la final, amb tir final de Jordan) 
https://www.youtube.com/watch?v=Sn17U4DyYfY

https://www.youtube.com/watch?v=Sn17U4DyYfY
https://www.youtube.com/watch?v=Sn17U4DyYfY


RACÓ DE L’ENTRENADOR 

FIGURA DEL ENTRENADOR AJUDANT 

Aspectes positius de la figura de l'ajudant:


1-Manteniment d'una intensitat alta a nivell físic i intel·lectualment. Una bona planificació realista, 
compartida amb els ajudants i l'assumpció de responsabilitats dels ajudants fan que es minorin aquests 
alts i baixos i fins i tot que l'equip s'enriqueixi amb aquesta sinergia de forces de l'equip tècnic.


2-Majors elements d'anàlisis, d'avaluació, de qualitat a l'hora de planificar, desenvolupar i avaluar el 
treball d'un equip.


3-Més intensitat i qualitat en entrenaments. Major control del treball dels jugadors. Centrant-nos 
cadascun en un aspecte. Per exemple en què determinats jugadors/as tanquin el rebot.


4-Major seguretat en l'entrenament. És molt més fàcil, controlar situacions que puguin afectar la 
seguretat de l'entrenament, i detectar i tractar de la manera adequada les possibles lesions dels 
jugadors.




5-Major rendiment i consistència en la direcció de partits. Els entrenadors com a persones que són 
tenen una capacitat d'atenció i energia limitades. Així primer repartint tasques: temes administratius, 
escalfament, aspectes tàctics particulars, estat anímic dels jugadors, lesions fortuïtes i segon tenint els 
dos una idea global del que succeeix en el partit farà que l'assumpció de decisions tàctiques sigui més 
ponderada i més creativa.


6-Lectura i proposició de diferents situacions tàctiques. 4 ulls veuen més que 2. En els partits, en 
l'entrenament, en la planificació. 


Conclusions: 

La figura de l'entrenador ajudant en la base és fonamental per a fer un treball de qualitat a l'hora de 
planificar, entrenar i dirigir partits.


A partir d'unes qualitats mínimes podem aconseguir un ajudant que produeixi una sinergia 
impressionant en el treball de l'equip.


Aquest ajudant és en el present i pot en el futur ser molt útil al Club.


L'entrenador ajudant aprèn de l'entrenador principal i l'entrenador principal aprèn del seu ajudant i de 
l'avaluació que els dos fan de l'equip constantment.


L'entrenador ajudant equilibra la direcció tècnica de l'equilibri i permet mantenir una millor sintonia amb 
els jugadors / as de l'equip.


És fonamental mantenir motivat a l'ajudant, fent-li sentir-se útil i participi de les decisions tècniques.



EL RACÓ TÈCNIC 

EL BOT 

El Bot és un d'aquests fonaments bàsics que hem de dominar (juntament amb la passada, el tir i la 
defensa) si el que volem és convertir-nos en bons jugadors/es de bàsquet.


Principalment, és utilitzat pels jugadors per a avançar per la pista -sense cometre violació de passos- 
deixant enrere als nostres defensors. 


Quan i com botar?

En un equip mitjanament competitiu, tots els seus jugadors han de dominar a la perfecció el bot; així 
com saber utilitzar totes dues mans per a la seva realització.


El fer ús indistint de les dues mans per a botar ens permetrà desenvolupar els recursos més adequats 
per a cada situació, així com desplaçar-nos en la direcció desitjada.


Si volem realitzar de manera correcta l'acció de botar, la mà que utilitzem per a impulsar la pilota ha 
d'adaptar-se a la forma d'aquest; de manera que puguem manejar-lo al nostre antull i buscar els 
angles més adequats (en cap cas hem de deixar la mà recta).


En la mesura que sigui possible, és interessant fer ús de la mà que es trobi més allunyada del defensor 
a l'hora de botar. Això produeix una major protecció a l'esfèric, especialment si ho acompanyem amb 
el braç que no està botant la pilota.




En botar, hem d'acompanyar a la pilota amb un lleu moviment de l'avantbraç i el canell; posant 
especial cura en la fase de contacte, on hem de tenir gran domini sobre la pilota si volem controlar 
l'angle de bot al nostre antull, la qual cosa afavorirà la possibilitat d'aplicar canvis de direcció i de 
ritme.


Finalment, és innegociable realitzar el bot amb el cap alt, observant la major part del camp 
possible. A més de conèixer la tècnica bàsica, a l'hora de dominar la pilota cal tenir en compte la 
norma més important: saber quan cal driblar. 


Respecte a quan emprar el bot, existeixen diferents opinions sobre aquest tema; no obstant això, la 
regla general sempre coincideix: no driblar si es pot fer ús de la passada. 


Cal tenir en compte que un excés de regateig perjudica seriosament el joc col·lectiu i el concepte 
d'equip. Partint d'aquesta base, hem d'assegurar-nos que els nostres jugadors saben quan botar i 
imposar-los normes que ho regulin.




Tipus de pots 
Bot de progressió 

És el bot més utilitzat perquè es realitza contínuament en desplaçar-nos per la pista.


Cal botar la pilota lleugerament avançada del nostre cos i al costat d'aquest.


En cada bot, la pilota ha de pujar -aproximadament- fins a l'altura de la cintura (màxim una 
mica més amunt).


Acompanyant-la de moviment, impulsem la pilota lleugerament avançada del nostre cos. 
D'aquesta forma aconseguim que la pilota no es quedi enrere respecte a la nostra velocitat de 
desplaçament.


La combinació entre les cames i la mà de bot és una cosa fonamental; evidentment, els nostres 
peus han de seguir els principis de la carrera -un darrere d'un altre- evitant així caure'ns.




RACÓ DE L’ÀRBITRE 

Salt entre dos  

• Un salt entre dos té lloc quan l’àrbitre llança la pilota verticalment entre dos 
adversaris en un dels cercles.  

• Mentrestant els altres jugadors han de romandre fora del cercle fins que la pilota 
sigui tocada per un dels dos saltadors.  

• La pilota pot ser colpejada amb les mans un màxim de 2 vegades per un o 
ambdós jugadors després que la pilota hagi assolit la màxima altura.  

• Si hi ha una violació d’un dels saltadors, la pilota s’atorgarà als adversaris per 
posar-la en joc des de la línia de banda.  

• Si la violació és comesa pels jugadors de tots dos equips, s’ha de repetir el salt.  

• Tots els salts entre dos s’administraran al cercle de mig camp. 




EXERCICIS PER PARELLA 
- Per parelles cadascun botat una pilota; intentar tocar el turmell del company, l’esquena...


- Bot en desplaçament amb dues pilotes de manera simultània i/o alternativa


- Botar simultàniament tres pilotes


- Per parelles, passis de pit amb dues pilotes, picats, de beisbol, etc.


- Apuntar i llançar la pilota sobre una diana (per exemple un coixí)


- Per parelles, amb una pilota entre l'esquena, realitzar diferents desplaçaments.


