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TEMA 4: EL BÀSQUET II 

EL REGLAMENT BÀSIC ... 

• Jugadors: cada equip el componen 12 jugadors, 5 d'ells estan en pista. 

• Puntuació: cada cistella pot valer 1 punt (tir lliure), 2 punts (dins de la línia de 6,75) i 

3 punts (fora de la línia de 6,75). 

• Qui guanya el partit ?: l'equip que aconsegueix més punts. Si empaten, es juguen 

tantes pròrrogues com siguen necessàries. 

• Durada: quatre temps de 10 minuts. Les pròrrogues duren 5 minuts. 
 

ACCIONS QUE POTS FER 

• Corren botant la pilota. 

• Jugar la pilota, evitant cometre les següents infraccions. 
 

ACCIONS QUE NO POTS FER 

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

• Dobles: botar la pilota amb les dues mans alhora. També són dobles quan s'atura de botar la 

pilota, s'agafa amb les dues mans i es torna a botar. Igualment es cometen dobles quan 

se salta i es contacta amb el terra sense deixar anar el baló de les mans. 

• Camp enrere: si després d'haver passat el mig camp, tornes a passar al propi. 

• 5 segons: temps disponible per a passar, llançar o botar. 

• 24 segons: màxim temps disponible per a llançar a cistella. 

• 3 segons: quan es roman més de 3 segons dins el àrea restringida (zona). 

• 8 segons: temps màxim per creuar el mig camp. 

• Peus: tocar el baló amb les cames. 

• Trepitjar: la línia de fons o lateral quan tenim la pilota. 

Totes aquestes infraccions es sancionen amb pèrdua de pilota i servei de l'altre equip des de 

la banda o fons més proper. 

FALTES D'EQUIP 

Es produeixen quan és una part del partit, els jugadors d'un equip arriben a 4 faltes 

personals. A partir d'aqui, totes les faltes personals es sancionen amb dos tirs lliures. 

 

Faltes antiesportives 

Són agressions a un contrari, o faltes personals realitzades intencionadament. Es sancionen 

amb dos tirs lliures i possessió de la pilota. 
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FALTES TÈCNIQUES 

Es produeixen quan es comet una falta de respecte als contraris o als àrbitres. Es sancionen 

amb 1 o 2 tirs lliures i possessió de la pilota. 

ALTRES TIPUS DE PASSADA 

• Passe picat amb una mà: s'utilitza quan es té al defensor molt a prop i es vol passar la pilota 

a un company. 

• Separem la pilota del nostre cos amb una mà. 

• Estenem el braç, i amb un cop de canell, passem al nostre company  després de 

botar la pilota a terra. 

• Passe per damunt del cap: es realitza amb les dues mans per damunt del cap. 

• Passe amb una mà o de beisbol: serveix per enviar la pilota a grans distàncies. S'utilitza 

molt en els contraatacs. 
 

SORTIDES EN BOT 

S'utilitza quan tenim molt a prop al defensor. Serveix per evitar que ens robin la pilota i 

aconseguir superar al defensor. Hi ha dos tipus de sortides: 

• SORTIDA CREUADA: s'avança amb el peu contrari a la mà que bota. Sempre amb gambades 

llargues i la pilota allunyada del contrari. 

 

-  

-  

-  

 

EL LLANÇAMENT 

La pràctica i la constància són fonamentals per aconseguir llançar adequadament i tenir èxit 

en els llançaments. 

 

 

-  
-  

• SORTIDA DIRECTA: s'avança 

amb el mateix peu que la mà que 

bota. 

 

• La pilota ha de descansar en els dits, amb el 

canell flexionat. 
 

• El moviment final és un cop de canell i de dits. 

• La pilota ha de sortir donant voltes sobre si 

mateixa cap enrere. 
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• EL LLANÇAMENT EN SUSPENSIÓ: és aquell en el que el llançament es produeix en el punt 

més alt després d'un salt. 

LES FINTES 

Són moviments d'engany al contrari. Hi ha diversos tipus: 

 

 

 

 

 

 

 

• Fintes de tir: simular un llançament a cistella i fer una altra acció. 

EL REBOT 

Acció tècnica que consisteix a agafar la pilota després d'un llançament a cistella. Hi ha dos 

tipus de rebot: 

• Rebot defensiu: quan l'equip contrari llança a la nostra cistella. 

• Rebot ofensiu: quan el nostre equip és el que llança a cistella. 
 

En l'acció del rebot hi ha dues fases: bloqueig (de jugadors contraris) i salt (anar cap la 

pilota). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fintes de passe: fer creure a un defensor que 

es va a realitzar un passe a un costat, i 

posteriorment, realitzar una altra acció. 

 

• Fintes de recepció: fer que es va a anar a 

rebre el passe a un lloc, i rebre'l en un 

altre. 
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ATAC 

DOS CONTRA DOS 

És una situació de joc reduïda on es poden emprar els següents elements: 

 

 

 

 

 

 

 

CINC CONTRA CINC 

És la situació real de joc. Per tal d'aconseguir cistella s'empren diferents sistemes d'atac; 

dos d'ells són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desmarcatge: es poden utilitzar 

fintes de recepció, canvis de 

direcció i la porta darrere. 

• Passar i tallar: passar a un 

company i després fer una finta i 

dirigir-se cap a la cistella. 

• Bloqueig: interrompre el pas d'un 

contrari que defensa a un company. 

          
  

     
                        

            

• 1-2-2: és el més senzill per 

iniciar-se en l'atac. 

• 1-3-1: similar a l'anterior, però 

un dels pivots juga a la part alta 

de la zona (pal alt) per atraure 

la defensa, distribuir la pilota i 

llançar a cistella. 
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DEFENSA 

DEFENSA INDIVIDUAL 

És aquella en la qual un jugador s'encarrega de la defensa d'un jugador contrari; es defensa a 

persones i no a zones del camp. 

• No s'ha de seguir al nostre atacant per tota la pista. 

• La defensa es pot iniciar una vegada que l'equip contrari hagi passat la línia de mig camp. 

• El jugador que té la pilota en cada moment és el més perillós i per això cal defensar-lo de 

prop. 

• En la defensa del jugador que no té la pilota, hem defensar en triangle (format per un 

mateix, el contrari i la pilota). No s'ha de perdre de vista a la pilota ni a l'atacant. 
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ACTIVITATS 

1. Respon a cada situació relativa al reglament de bàsquet amb les respostes que trobaràs 

al requadre inferior. 

Un defensor empeny a un contrari que està botant la 

pilota Falta personal 

Falta personal 

Un partit té una durada de ...  

Un jugador atacant porta 5 segons dins de l'àrea 

restringida 

 

Una jugadora ha comès la seva 5a falta personal  

Un jugador para de botar la pilota, l'agafa i després 

la torna a botar 

 

A una jugadora li fan falta personal quan estava 

llançant a cistella, però no aconsegueix convertir-la 

 

Una jugadora converteix una cistella des de més enllà 

de 6,75 m 

 

Un jugador traspassa mig camp botant la pilota i 

després ho torna a traspassar per tornar al seu propi 

camp 

 

Una jugadora porta 6 segons amb la pilota a les mans 

sense saber què fer amb ella 

 

A un jugador li fan falta personal quan estava llançant 

a cistella i aconsegueix convertir el llançament 

 

El base d'un equip ha trigat 10 segons en creuar la línia 

de mig camp 

 

 

 

Falta personal – 8 segons – 5 segons – eliminació – 2 punts i un tir addicional – 

4 x 10 minuts – dos tirs lliures – 3 punts – camp enrere – dobles – 3 segons 
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2. Escriu a sota de cada dibuix l'acció tècnica que estan realitzant aquests jugadors:

 

3. Completa cada un dels quadres i tindràs 1 classificació de la tècnica del bàsquet. 

-  

- EL BOT - EL PASSE - LES PARADES 

• Alt o d’avanç •  •  

•  •  •  

-  •  -  

-  •  -  

-  -  -  

- EL LLANÇAMENT - EL CANVI DE MÀ - ELS PIVOTS 

• Fonamental •  -  

•  •  -  

•  • Amb revers -  

-  •  -  

-  •   

-   -  
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- ¿COM COMENÇAR A 

BOTAR? 

- LAS FINTES - EL REBOT 

•  •  •  

• Cap al mateix costat • De recepció •  

-  •  -  

 

 

 

 

4 Representa gràficament, en els dos camps de bàsquet, dues accions técniques molt 

importants per jugar el dos contra dos, com són el "desmarcatge" i el "passar i tallar". 

 

 

 

5. Explica qué és un bloqueig. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 
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6. Comprovar els nostres coneixements. De les tres respostes de cada pregunta, només una 

és la correcta. Envolta amb un cercle. 

- 1. Quan un jugador realitza una parada ... 

- a. ... D'un temps, qualsevol dels dos peus pot ser peu de pivot. 

- b. ... De dos temps, qualsevol dels dos peus pot ser peu de pivot. 

- c. ... De tres temps, el primer peu que toca a terra és el peu de pivot. 

-  

- 2. En el llançament fonamental cal tenir en compte ... 

- a. ... Que la pilota ha de descansar al palmell de la mà i no en els dits. 

- b. ... Que la pilota ha de llançar-se de tal manera que doni voltes sobre si mateixa. 

- c. ... Que la pilota ha de llançar-impulsant amb força amb les dues mans. 

-  

- 3. Com defensar un atacant que no té la pilota? 

- a. El defensa s'ha de posar davant d'ell amb els braços oberts impedint que 

avance. 

- b. El defensa ha de situar formant un triangle amb ell mateix, la pilota i 

l'adversari. 

- c. El defensa s'ha de posar formant un triangle amb ell mateix, la pilota i la 

cistella. 

 


