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TEMA 4: EL BÀSQUET 

On es juga? 

Es practica en un camp rectangular d'unes dimensions aproximades de 28x15m. 

 

 

 

Com es juga? 

• Objectiu: consisteix en introduir la pilota a la cistella de l'equip contrari. Guanya l'equip que 

aconsegueix més punts. En cas d'empat es juguen tantes pròrrogues com calga, fins que 

un dels equips resulte guanyador. 

• Jugadors: cada equip està compost per 12 jugadors dels quals 5 juguen a la pista. 

• Inici del partit: s'inicia amb un salt entre dos jugadors (un de cada equip) al cercle central. 

• Puntuació: cada cistella pot valer: 

o 1 punt: si es converteix des de la línia de tir lliure, després d'una falta personal. 

o 2 punts: si es converteix des de l'interior de la línia de 6,75. 

o 3 punts: si es convierteix des de fora de la línia de 6,75. 

• Durada: es juguen quatre temps de 10 minuts de temps real, ja que només es comptabilitza 

quan la pilota està en joc. Les pròrrogues tenen una durada  de 5 minuts. 
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Què diu el reglament? 

• Accions que pots fer 

o Córrer botant la pilota. 

o Jugar amb la pilota a les mans per intentar introduir-la en la cistella, evitant cometre 

infraccions. 
 

• Accions que no pots fer 

o Passos: córrer amb la pilota a les mans sense botar. 

o Dobles: botar la pilota amb les dues mans; també, agafar la pilota amb les dues mans i 

tornar a botar; saltar amb la pilota a les mans i caure a terra sense deixar-la anar. 

o Camp enrere: si s'està atacant en el camp contrari i tornes al teu propi camp amb la 

pilota. 

o 5 segons: el temps de què es disposa per passar, llançar o botar si tens la pilota. 

o Tocar la pilota amb les cames. 

o Trepitjar la línia de fons o de banda quan tenim la pilota. 
 

• Faltes personals 

Es produeixen quan toques, empenys o pegues a un jugador de l'altre equip. Es sancionen 

amb: 

o Servei de banda o fons més proper per part de l'altre equip. 

o Dos tirs lliures per al jugador que estava tirant a cistella. Tres si estava llançant més 

enllà de la línia de 6,75. 

o Tir lliure "addicional": si a un jugador que llança a cistella se li realitza una falta 

personal i converteix el tir, aconsegueix els punts de la cistella i a més es beneficiarà 

d'un tir lliure "addicional". 

o Quan un jugador ha acumulat 5 faltes personals ha d'abandonar el camp i un company 

ocupa el seu lloc. 
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LA TÈCNICA 

Com has d'agafar la pilota? 

Hi ha dues maneres diferents d'agafar la pilota al Bàsquet: 

1. Agafe simètric: amb els dits de les dues mans enfrontats. col·locant la pilota entre la 

cintura i el pit, amb els dits de les mans ben oberts, tocant la pilota amb la punta dels 

dits (no amb la palma de la mà), els colzes enganxats al cos i amb el dit índex i polze 

formant un angle recte. 

2. Agafe en T o Triple amenaça: amb una mà (dominant) sobre del baló i l'altra mà al lateral de 

la pilota. Es diu de triple amenaça perquè es pot passar, llançar o botar. 

 

El bot 

• Quan es bota la pilota s'ha de acompanyar  suaument amb els dits. No colpejar-la amb la 

palma de la mà. 

• Impulsant suaument estirant el colze, canell i al final la mà i els dits.  
• Quan la pilota hagi rebotant a terra, acompanya-suaument cap amunt esmorteint el bot. 

 

 

 

 

1. El bot d'avanç, bot alt o de velocitat 

1.  

-    
 

 

 

 

 

 

Serveix per córrer ràpid cap a la cistella quan no hi 

ha cap contrari prop. 

o Bota la pilota al costat del teu cos per no 

tocar-la amb els peus. 

o Bota una mica cap endavant i procura que no 

es quede enrere. 

o No bots massa alt. 

o No mires la pilota. 

 

• Has de saber botar amb les dues 

mans. Encara que et coste una mica, 

has d'aprendre a dominar la pilota 

amb la mà "dolenta". 
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2. El bot de protecció o bot baix 

- S'utilitza quan un defensor està molt a prop i ens vol treure la pilota. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

3. El canvi de mà 

- Consisteix en passar la pilota d'una mà a l'altra. Ens servirà per protegir la pilota 

quan botem. 

El passe 

El passe és l'element fonamental del joc d'atac. Amb els passes podem moure la pilota per tot 

el camp sense necessitat de botar. 

El passe de pit 

• Col·loca la pilota a l'altura del ventre. Els colzes enganxats al cos. 

• Amb un moviment circular puja la pilota fins al pit i impulsa-la cap endavant estirant 

fortament els braços i acabant amb una empenta de canells. 

• Al final, les palmes de les mans han de quedar cap a fora i els dits polzes cap a terra. 

• El passe ha de ser fort i tens, mai violent. 
 

La recepció 

Amb els braços ben estirats amb els dits oberts i els palmells de les mans mirant cap a la 

pilota. 

• Quan arribe el passe, tanca les mans alhora que flexiones els colzes portant la pilota cap al 

teu cos. 

• És un moviment de amortiment, mai un bloqueig de la pilota. 

 

 

 

• Col·loca el teu cos entre la pilota i 

el defensor i bota amb la mà més 

allunyada. Si avances la cama i 

lleves el braç més proper al 

contrari, el protegiràs millor. 

• Flexiona bé les cames i bota fins a 

l'altura del genoll.  
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Els pivots 

-  

-  

-  

-  

 

 

Les parades 

És un moviment que permet aturar-se a un jugador que va botant o la recepció d'una passada. 

 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

És l'acció de girar mentres mantenim un peu 

a terra que s'anomena "peu de pivot". 

• Per pivotar has de girar sempre amb la 

punta del peu de pivot. Mai amb tota la 

planta del peu o el taló. 
 

• Parada en un temps: consisteix a caure a 

terra amb els dos peus simultàniament, 

flexionant bé els genolls. A les parades en un 

temps pots escollir el peu de pivot. 

 

• Parada en dos temps: es recolza primer un 

peu (que queda endarrerit) i després l'altre 

(peu avançat). A les parades en dos temps, el 

peu de pivot és el primer que toca a terra. 
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El llançament o tir 

És l'acció que s'utilitza per aconseguir cistella. Dos tipus fonamentals: 

1. Llançament fonamental: 

• Els dos peus han de mirar a la cistella, paral·lels i una mica separats. 

• Flexiona lleugerament les cames. 

• Puja la pilota per davant del cos fins a l'altura de la barbeta i vas girant per col·locar 

sota la mà amb la qual llançar; aquesta mà es diu mà de tir. 

• Procura que la palma de la mà no toqui la pilota, fes-ho només amb els dits. 

• Apunta a cistella, mirant sobre la pilota i utilitzant la línia de tir: amb el teu ull, dit 

índex ,, colze, espatlla, genoll i peu del mateix costat. 

• Has de situar l'altra mà al costat de la pilota, però mai davant perquè molestaria el 

llançament. 

• Llançament. Comença el moviment estirant bé les cames i després el braç, colze, mà, ... 

• El braç de tir ha de quedar aixecat i completament recte. 

• Al final, dóna un cop de canell i, finalment, de dits per fer girar la pilota. 
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2. Llançament amb entrada a cistella: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Dóna suport primer un peu a terra, just després d'agafar la pilota amb les dues mans.  

• Dóna suport després l'altre peu i salta el més amunt possible. 

• Aixeca la pilota amb les dues mans i al final el deixa-la anar amb la mà de tir. 

• Pots deixar-la anar amb la mà per darrere de la pilota o bé amb la mà per sota 

(llançament en safata) 

 

LA TÀCTICA 

¿Com atacar? 

Un contra un: és la manera més bàsica d'atacar. És la més convenient a aquesta edat, per 

passar després a situacions més complexes com dos contra dos o tres contra tres. 

• No t'espantes si tens un defensor a prop, utilitza el bot de protecció. 

• Utilitza també els canvis de mà, amb canvis de direcció. 

• Si el defensor es separa de tu, i tens bona posició, pots intentar un llançament. 

• Si estes lluny, però tens espai per davant, pots intentar una entrada a cistella. 

• També pots fer parades per aconseguir posició de tir, i pivots per apropar. 

 

Com defensar? 

La defensa individual: es diu així a la defensa en la qual a cada jugador se li assigna el 

marcatge d'un jugador contrari. És la defensa que s'ha d'aprendre inicialment. Aquestes són 

algunes instruccions per practicar-la: 

• Col·loca’t prop de l'atacant, però sense tocar-lo, ja que en cas contrari podries cometre una 

falta personal. 

• Has de situar-sempre entre l'atacant i la cistella, sense deixar-lo avançar. 

• Si està botant la pilota, intenta furtar-la. 

• Si ha parat de botar, aprofita que només té 5 segons per passar o llançar. 

• Acosta’t l'atacant i molesta el que puguis, però sense fer falta personal. 

• Si vols llançar a cistella, aixeca el braç i col·loca-ho davant de la pilota. Intenta taponar el 

llançament. 

És el llançament idees perquè, donant 

només dos passos, podem llançar molt 

a prop de la cistella. 

• Quan estigues prop de la cistella, 

efectua un últim bot fort. 
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¿Com és un equip de Bàsquet? 

 En 5x5 els jugadors s'especialitzen d'aquesta manera: 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Més informació… 

• El bàsquet el va inventar, en 1891, un sacerdot canadenc anomenat James Naismith. Era 

sacerdot i es dedicava a tasques educatives en una escola de Springfield 

(Massachusetts) als Estats Units. Va idear un joc que els seus alumnes poguessin 

practicar a l'hivern, quan fa més fred, en un local tancat. 

• En aquests primers passos del bàsquet, la cistella no era un cèrcol metàlic com els que 

s'utilitzen actualment, sinò un cistell de vímet penjat d'un pal. A la cistella se li 

foradava el fons perquè la pilota passés. D'aquí el nom de bàsquet. 

• Un jugador de bàsquet ha recorregut més de 5 km al finalitzar un partit. 

• Els jugadors que més vegades salten són els pívots: una mitjana de 50 vegades per partit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Base (1): és el jugador més hàbil en el bot i el 

passe. Inicia la jugada d'atac i és l'organitzador 

del joc. 

• Alers (2 i 3): són jugadors molt polivalents, 

dominen perfectament el llançament exterior i 

les entrades a cistella, a més de les parades, 

pivots ... Donen suport al base en l'organització 

del joc i solen fer passes als pivots. Es pot 

denominar al jugador 2 (escorta) i al 3 (aler). 
 

• Pivots (4 i 5): són els jugadors més alts de l'equip. La seva missió és llançar a 

cistella en zones properes i capturar rebots. Dominen molt bé els pivots, per 

poder tirar en bones condicions. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

- Part teòrica (30%). Examen (50%), activitats (30%) i 

esquema (20%) 

- Part pràctica (50%). Diària (20%), proves (80%) 

- Actitud (20%). diària 
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ACTIVITATS 

1 De les frases que hi ha a continuació hi ha algunes certes i altres no. Posa una creu a les que 

cregues que són certes. 

o Cada equip el componen 10 jugadors, dels quals 6 són els que juguen a la pista. 

o A cada partit es juguen quatre temps de 10 minuts. 

o Es pot córrer sense botar la pilota. 

o Està permès botar la pilota amb les dues mans alhora. 

o La pilota s'ha d'agafar tocant-la amb la punta dels dits i no amb el palmell de la mà. 

o Quan tenim un defensor molt a prop, hem de protegir la pilota amb el pot alt. 

o En el tir a cistella la pilota s'impulsa només amb una mà, anomenada mà de tir. 

o La defensa en la qual a cada jugador se li assigna el marcatge d'un jugador contrari es 

diu defensa particular. 

o Els pívots solen ser els jugadors més alts d'un equip de bàsquet. 
 

2 Relaciona amb una fletxa les següents columnes: 

Tir lliure 3 punts 

Dins de 6,75 m Temps que disposes per passar, llançar o botar 

Canvi de mà Jugar la pilota amb les cames 

Peus Un base, dos alers i dos pivots 

Bot De pit 

5 segons 1 punt 

Passe Alt i baix 

Fora de 6,75 m Per davant, per darrere de l'esquena, amb revers ... 

Un equip 2 punts 

 

3 Completa la frase amb la paraula que falta i després busca-la a la sopa de lletres. Recorda 

que pots trobar-les en totes les direccions ... Fins i tot a l’inrevés! A més has de 

traduir-les al valencià. 

o El ___________________ és l'acció que s'utilitza per aconseguir una cistella. 

o Per enviar una pilota a un company  utilitzem el ______________. 

o Els ___________________ ens permeten girar mantenint un peu a terra. 

o Les ____________________ es poden realitzar en un temps o en dos. 

o Abans de passar la pilota, hem de realitzar correctament la __________________. 

o El _______________________ pot ser alt o baix. 

o El jugador dominant millor el pot i que organitza el joc de l'equip és el 
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_________________. 

o La _______________________ individual consisteix en que cada jugador ha de 

marcar a un jugador contrari. 

o Si mous el peu de pivot comets _____________________. 
 

P A S I T N A X T A 

I R O I M Q S I C U 

V J R S A D A R A P 

O O A P A S O S T I 

T A S D U T B O Q I 

I H F H I B I I S T 

S S W I T F S K Ñ O 

P X A Z H I I M L B 

L O A B I S M N O C 

T I Q I J U M I S N 

N O I C P I C I R A 

 

4 Comprovant els nostres coneixements. De les tres respostes de cada pregunta, s o l'una és 

la correcta. Envolta-la amb un cercle. 

1. Quan estés botant la pilota és fonamental ... 

a) No mirar la pilota i mirar sempre a la pista i a la resta dels companys. 

b) Botar sempre amb el braç recte. 

c) Colpejar fort la pilota amb la palma de la mà. 
 

2. Els pivots serveixen de gran ajuda quan juguem perquè ... 

a) Ens permeten botar millor la pilota. 

b) Ens permeten canviar de mà de bot: de la mà dreta a l'esquerra, i a l’inrevés. 

c) Ens permeten protegir la pilota quan hem parat de botar i també  per buscar una 

bona posició de tir. 
 

3. Què passa si a un jugador que està tirant a cistella se li realitza una falta personal, 

però assoleix aconseguir cistella? 

a) S'atorguen els punts de la cistella i dos més. 

b) S'atorguen els punts de la cistella i l'altre jugador se li apunten dues personals. 

c) S'atorguen els punts de la cistella més un tret lliure "addicional". 
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