
SESSIÓ IX (10 D’ABRIL DE 2020) 

“Siempre tengo una pelota en el coche. Nunca se sabe.” 
 (Hakeem Olajuwon, amb aquesta frase, el pívot dels Rockets 

demostra el seu amor infinit pel basquetbol) 

VÍDEO 
FEMENÍ SANT ADRIÀ LF2 - UNICAJA MÁLAGA

https://canalfeb.tv/video?videoId=e-11257


https://canalfeb.tv/video?videoId=e-11257
https://canalfeb.tv/video?videoId=e-11257


RACÓ TÈCNIC 

PASSE DE BEISBOL 

Aquest tipus de passada és el més emprat en els contraatacs (gran sortida de 
pilota). Es diu així perquè els patrons motors de tots dos gestos són una mica 
semblants. Des del meu punt de vista també s'assembla al patró motor del 
llançament de javelina (atletisme). La principal singularitat d'aquesta passada és 
que es tira la pilota cap endarrere per a aconseguir major recorregut del braç abans 
de llançar i així poder llançar la pilota a una distància major. La trajectòria, malgrat 
tenir una mica d'altura, sol ser bastant "plana". En cas de ser la paràbola massa 
pronunciada es corre el risc de perdre l'avantatge de temps. Sense cap dubte el 
que més caracteritza aquesta passada és la seva velocitat i abast.




1 Localitzar l’objectiu.

2 Agafar la pilota amb una mà o que reposi en una mà.

3 Mantenir una postura equilibrada alhora que s'avança la cama contrària a la 
mà que té la pilota o es retarda la mateixa cama de la mà que té la pilota.

4 Col·locar el braç de llançament enrere, amb la palma cap amunt i el braç 
flexionat alhora que es realitza una torsió de tronc i maluc en aquesta 
direcció.

5 Llançar la pilota coordinant l'extensió del braç cap endavant amb la torsió 
de tronc i maluc.

6 Fer un pas en la direcció de la passada.

La passada de beisbol s'ha de practicar. És de gran utilitat per a realitzar 
contraatacs fulgurants (d'un només passe) i també és útil per a serveis de 
fons des de camp defensiu amb el mateix objectiu.


VÍDEO  
Millors assistències NBA 
https://www.youtube.com/watch?v=1h2nAS6Fzr8

Llençament de pitchers de la MLB dels Estats Units

https://www.youtube.com/watch?v=BY1KZ_c1bME

Llençament de javalina

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


https://www.youtube.com/watch?v=1h2nAS6Fzr8
https://www.youtube.com/watch?v=BY1KZ_c1bME
https://www.youtube.com/watch?v=1h2nAS6Fzr8
https://www.youtube.com/watch?v=BY1KZ_c1bME


RACÓ DE L’ÀRBITRE

SENYALS ARBITRALS A MODE INFORMATIU





LA IMPORTÀNCIA DE LA VISIÓ PERIFÈRICA 
En el basquetbol es torna vital aquest tipus de visió. Són moltes “atencions” les que té un jugador, la 
qual cosa fa impossible focalitzar en diversos punts alhora. Un dels objectius més cridaners i 
inquietants intel·lectualment per a un entrenador és treballar una cosa tan evident i tan dificultós com 
la mirada i la visió. 

En el basquetbol, esport de cooperació i oposició, és indispensable per a poder captar ràpidament 
la situació de joc i amb això reaccionar de manera efectiva, el percebre tot moviment de la pilota, 
companys d'equips i contraris que es desplacen pel terreny, sense haver necessàriament de girar el 
cap en aquesta direcció. La capacitat de percebre els estímuls per les zones perifèriques, allunyades 
del punt central de la visió (a dalt, a baix, a l'esquerra, a la dreta, oblic a dalt i a la dreta, etc.), quan 
ens trobem amb la vista mantinguda al capdavant, és molt diferent en cada esportista, però aquesta 
possibilitat de veure objectes en moviment o fixos en la distància, a vegades és premissa 
indispensable per a l'anticipació requerida a la jugada del contrari, en el moment d'interceptar una 
pilota, de culminar eficientment una jugada amb els propis companys d'equip, etc. 

És per això convenient caracteritzar breument aquest fenomen pertanyent a la percepció espacial 
que, quan es troba mal desenvolupat, pot ocasionar nombrosos errors en l'acció tàctica. Influeix de 
manera notable en la percepció adequada de les accions de joc, per aquest motiu l'eficiència en la 
percepció de la situació tàctica depengui, entre altres aspectes psicològics, d'un bon nivell de 
desenvolupament d'aquesta. Del que es tracta a més de treballar-ho és d'aprofitar aquest tipus de 
visió en els quals ja tenen una gran capacitat d'utilitzar-la, i no l'aconsegueixen a causa d'agents 
tàctics (col·locació en el camp, saber on cal focalitzar l'atenció) o per les seves manques tècniques 
(botar mirant el sòl, no tenir força per a donar un bon passe, etc.).
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EXERCICIS EN CASA 
1 - Ficar una corda o un pal al terra, i anar picant de peus (D-E) davant i (D-E) 
darrere

2 - Igual que abans, però amb peus junts davant i darrere

3 - Igual, peus junts, però de manera lateral

4 - Skipping, cinc segons i sortida explosida de dos metres

5 - Amb pilota, davant de la cara, 30 cm de distància, pilota de mà a mà, amb 
toc suau

6 - Igual, però anant pujant i baixant la pilota amb tocs a les mans

7 - Obrir la distància de les mans

8 - Fer ceros per darrera de l’esquena (lent i ràpid)

9 - Igual que el 8, pèro anant canviant de direcció fent 0

10 - Fer cercles al voltant del cap, i anar canviant de direcció

11 - Llençar la pilota cap amunt, i agafar-la per darrere de l’esquena

12 - Fer vuits per sota les cames


VÍDEO 
Jugadora de sis anys, amb gran domini de pilota

https://www.youtube.com/watch?v=yg9vd7NfV64

https://www.youtube.com/watch?v=yg9vd7NfV64
https://www.youtube.com/watch?v=yg9vd7NfV64

