
SESSIÓ XI (29 D’ABRIL DE 2020) 

¿Debe formarse el jugador más allá de la pista? 

El jugador ha de formarse también como persona. El entrenador debe hacerle comprender esto y 
el baloncesto español ha tenido éxito porque sus jugadores son inteligentes y piensan en más 
cosas que en baloncesto. Todos aprendemos todos los días e incluso los entrenadores 
aprendemos de los jugadores. La capacidad de aprender nos la dará el deseo que tengas de 
aprender


Aíto García Reneses (entrenador del Alba de Berlín) 

VÍDEO 
GLOBETROTTERS. EL BALON SIGUE GIRANDO 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=31qra2VYrl4&feature=emb_title


https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=31qra2VYrl4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=31qra2VYrl4&feature=emb_title


RACÓ TÈCNIC: LES FINALITZACIONS 
El treball de finalitzacions és una part essencial dels entrenaments. Conèixer les necessitats del joc 
permet al jugador el descobriment de diferents gestos tècnics. Dels problemes sorgeixen les grans 
respostes en el món del bàsquet. 


1-. LEG LAY UP  
Entrada tipus Marcelinho Huertas. Situació molt típica que sorgeix de jugar per sorprendre habitualment 
als jugadors/es amb avantatge físic.


2-. Absorbir el contacte 

3-. BOMBA  
Moviment que anteriorment s’ha explicat en una de les fitxes.


4-. FALS PER L’ESQUENA 

Moviment que és sinònim de Campazzo.


5-. ENTRADA AMB PÈRDUA DE PAS DES DE BOT 

Cada vegada més utilitzada aquest tipus d’entrada, per atacar des de bot a la defensa. Molt sorpresiva. 



6-. ENTRADA AMB REVERS 

Una de les grans beneficiades amb la inclusió del PAS 0


7-. EURO-STEP 

L’art d’atacar l’espai. Reconèixer on está l’avantatge, canviar la direcció dels passos (i la seva amplitud), 
protegir la pilota sense perdre equilibri. 


8-. FINALITZACIÓ ATACANT L’ESPAI 

Passos asimètrics, pas curt-pas llarg. 


9-. Entrada de passos curts en extensió. Molt interessant en situacions d’1c1 jugant amb el canvi 
de ritme en el joc de peus. 

10-. Entrada passos curts saltant amb el dos peus, donant molt més equilibri amb la finalització. 
Exemple: Jaycee Carroll


11-. Dues finalitzacion en una: Traspeus + stepback 

12-. Entrada tipus waterpolo. Deixar molt desprotegida la pilota, però poder permetre guanyar més 
espai amb respecte al defensor a l’hora de finalitzar. Exemple: Stephen Curry






RACÓ DE L’ENTRENADOR: els estiraments 

Característiques dels exercicis d'estirament per a escalfament en Minibasket

Han de ser exercicis de flexibilitat estàtica en els quals s'adopta una posició per a elongar un grup 
muscular i es manté estàticament entre 20 i 30 segons. S'evita així, la manifestació de dolor intens o 
l'aparició del reflex miotático.

A més han d'incloure l'estirament de bastants grups musculars en els diferents segments requerits en 
forma important després. Metodològicament, i per a evitar que faltin grups musculars per elongar, 
s'estableix un ordre:


Membres inferiors 
Tronc 
Membres superiors 

Membres inferiors: 
Escalfar turmells realitzant cercles 
Girar amb cura els genolls 
Estirar els bessons 
Estirar els cuádriceps



Tronc: 
Estirament de maluc en cercle 
Estirament lateral de maluc 
Torsió de l'esquena cap endavant, doblegant els genolls 

Membres superiors: 
Escalfament de braços girandolos 
Estirament del braç 
Estirament del coll amb molta cura evitant inclinar-lo cap endarrere 
(comprimeix les vèrtebres i és perjudicial) 
Estirament d'espatlles



MILLORAR LA VELOCITAT 
És bàsic treballar el joc de peus en espais curts i reduïts, amb canvis de ritme i 
direcció. Podríem començar amb una cosa molt bàsica: el jugador/a ha de realitzar un 
zig-*zag driblant entre els cons i finalitzar amb una entrada (o una pilota el més 
pròxim al cèrcol) en el menor temps possible (menys pots i menor temps és 
l'objectiu). Aquí ve bé usar un cronòmetre i anar dient els temps als jugadors/es 
perquè es motivin i existeixi un factor competitiu.


Per a fer que els jugadors vagin al màxim però hagin de tenir el cap aixecat podem 
incloure un estímul visual. Per exemple, a meitat de la carrera han de prendre una 
decisió, per exemple, anar a esquerra o dreta, i això ho marcarà l'entrenador amb un 
gest amb el braç assenyalant la direcció correcta quan els jugadors s'acosten a 
aquest punt.


Vídeo 
“Utilització de la velocitat en el bàsquet” 

https://www.youtube.com/watch?v=_FM451adwsI




