
PER UN BÀSQUET MÉS SENZILL 
 

Reflexions inicials: 

 

• A vegades organitzem un joc massa estructurat i poc senzill 

• La majoria dels conceptes que es juguen en 5x5 es poden treballar i jugar en situacions 

de 1x1-2x2 i 3x3. 

• L’1x1 és l’element bàsic a fomentar en l’etapa de formació.  Cal nodrir al jugador de 

recursos tècnics i que els assimili entenen situacions reals. La tècnica va lligada a la 

tàctica individual. 

 

Seguint aquesta línia------�reflexió: 

 

“perquè arribar al joc estàtic amb la idea inicial de passar la pilota i no la de jugar 1x1 cap a 

cistella”  (i si no es pot jugar per passar la pilota). 

 

En aquest sentit---� 

 

IDEA BÀSICA DEL 1X1 EN RECEPCIÓ: 
 

Fase 1: Fase d’assimilació bàsica 

 

1. rebre per tirar  (llegir distància defensiva + equilibri) 

2. llegir el moviment dels companys 

3. jugar  1x1.   

a. Atacar peu adelantat si el té 

b. Si defensa paral·lel guanya espai i/o posició 

(recuperem el parar i tirar)  

 

EXERCICI 1: ( no grans exercicis. Fàcils d’entendre perquè el jugador es centri en l’objectiu). 

 

 

• Rebre per tirar  (treball individualitzat) 

• 1 temps 

• 2 temps 

IDEA D’IMAGINAR JUGANT SEMPRE EN EL JOC X 0 !!! 

• Llegir moviments i defensa en passiu per llegir peus 

(idea de que la defensa treballa per l’atac) 

• Aturada 1t 

• Aturada 2t 

 

1x1 real 

 



 

Fase 2:  Fase d’assimilació avançada 

 

1. Rebre llegint:  jugar per  rebre en funció de la lectura de la 

persecució defensiva.  

Tècnica:  joc de contrapesos per equilibrar el cos. (carregar el pes del cos per 

descarregar-lo en la sortida. Idea de rebre amb un peu a terra). 

 

     

a) Si el defensor em persegueix 

b) Si el defensor m’anticipa 

c) Si el defensor arriba correctament a la posició defensiva 

 

 

EXERCICI 2: 

 

 

• Defensor passiu-�m’anticipa 

• Carreg-descarreg. 

• En revers. (aturada 2t.) 

• Defensor passiu-�persegueix 

• Arriba correctament (seria anar a buscar peu 

adelantat)....que ja hem treballat. 

 

 

 

 

 

Reflexions finals: 

 

• Com a entrenador cal que tinguem clar QUÈ ensenyem, COM i PER QUÈ. Hem de fer 

raonar els detalls tècnics o tàctics als jugadors. Per això cal dominar el contingut. De la 

mateixa manera.... 

o Cal tenir unes idees bàsiques de com estructurar la progressió del joc en 

l’evolució del jugador. Per pensar..... 

 

� Passar-tallar 

� Passar-canviar 

� Passar –bloquejar indirecte 

� Passar –bloquejar directe 

 

• Cal emprar exercicis fàcils perquè el jugador es centri en l’objectiu de treball, no en 

l’exercici. 



• Cal utilitzar defenses passives per fer entendre les situacions reals de cada acció. El 

jugador ha d’entendre que la tècnica va lligada a el joc real. 

• Si es pot, s’ha de fer un ensenyament personalitzat amb diferents nivells 

d’aprenentatge. 

• POTENCIAR L’AUTOENTRENAMENT (guiat, però autoentrenament). 

• Al marge del nivell de l’equip, si els jugadors venen a entrenar és perquè tenen interès 

en aprendre, disfrutar i jugar a bàsquet. Hem d’estar predisposats sempre a oferir-los 

aprenentatges i a ensenyar-los a jugar partint des del seu nivell real. 
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